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Öz 

Turizm, ulusal ve uluslararası kitlesel insan hareketliliğine dayanmaktadır. Bu hareketlilik doğası 
gereği destinasyonlarda farklı etkilere neden olmaktadır. Turizmin destinasyonlarda yarattığı bu etkiler 
üzerine literatürde pek çok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmanın yola çıkış noktası da literatürde 
turizmin etkileri üzerine yapılmış olan çalışmaların karşılaştırılmasıdır. Bu çalışmanın temel amacı 
turizmin etkileri üzerine yapılmış çalışmalardan hareketle turizmin destinasyon üzerindeki etkilerinin 
değerlendirilmesidir. Bu amaçla 2000 yılı sonrasında Türkiye’nin farklı destinasyonlarında nicel, nitel 
ve karma yöntemlerle gerçekleştirilmiş toplam 51 makalenin bulguları içerik analizi ve meta analizi 
teknikleriyle incelenmiştir. Elde edilen bulgular turizmin sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel olmak 
üzere dört faktör altında toplanabilecek olumlu ve olumsuz sonuçları olduğunu göstermektedir. 
Araştırma sonuçları, turizmin ekonomik alanda olumlu etkilerinin, çevresel ve sosyal alanda ise 
olumsuz etkilerinin ön plana çıktığını göstermektedir.  
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Abstract 

Tourism is based on national and international mass human mobility. This mobility naturally causes 
different effects in destinations. There are many studies in the literature on these effects of tourism in 
destinations. The starting point of this study is the comparison of the studies on the effects of tourism 
in the literature. The main purpose of this study is to evaluate the effects of tourism on the destination 
based on the studies on the effects of tourism. For this purpose, the findings of 51 articles which have 
been conducted in different destinations in Turkey by quantitative, qualitative and mixed methods after 
2000 were examined by content analysis and meta-analysis techniques. Findings show that tourism has 
positive and negative results that can be gathered under four factors: social, cultural, economic and 
environmental. The results of the research show that the positive effects of tourism in the economic field 
and the negative effects in the environmental and social fields come to the fore. 
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