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Öz 
Bu çalışma, yerel halkın turizme bakış açısını ortaya koymayı ve yörede sürdürülebilir bir turizm 
planlamasına katkı sağlamak amaçlamaktadır. Her geçen gün gelişmekte olan ve ilişkili olduğu tüm 
bireyleri etkileyen turizme yerel halkın bakış açısı turizm faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından 
önem arz etmektedir. Destinasyon adayı olan yörelerle ilgili turizm planlamaları gerçekleştirilirken 
turizmin olası etkilerini incelemek ve planlamalara dâhil etmek gerekmektedir. Yapılan araştırmada 
nicel araştırma yöntemi olan yapılandırılmış soru formlarından yararlanılmıştır. Yerel halk, turizmin 
geleneksel kültürü değiştirmeyeceği, yıkıcı etkilere yol açmayacağı, yerel halka ekonomik fayda 
sağlayacağı görüşündedirler. Araştırmada yerel halka yöneltilen sorular ışığında Buldan’da turizm 
etkileri boyutlarında yerel halkın bakış açısının olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır ve turizmin 
sürdürülebilir gelişimiyle ilgili önerilerde bulunulmuştur. 
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Abstract 
This study aims to reveal the local people's perspective on tourism and contribute to a sustainable 
tourism planning in the region. The local people's perspective on tourism, which is developing day by 
day and affecting all the individuals it is related to, is important for the sustainability of tourism 
activities. It is necessary to examine the possible effects of tourism and to include them in the planning 
while carrying out tourism planning for the regions that are candidates for destinations. Structured 
questionnaires, which are quantitative research methods, were used in the research. Local people are of 
the opinion that tourism will not change traditional culture, will not cause destructive effects and will 
provide economic benefits to local people. In the light of the questions posed to the local people in the 
research, it was concluded that the perspective of the local people in Buldan is positive and the 
suggestions about the sustainable development of tourism were made. 
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