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Öz 

Toplum temelli turizm, yerel toplulukların ihtiyaçlarını karşılayan, kararlara katılımını önemseyen, 
kaynaklara erişimini kolaylaştıran ve gelirin yerli halk arasında adil dağılımını sağlamaya çalışan bir 
turizm çeşididir. Toplum temelli turizm aynı zamanda başta sosyo-ekonomik olmak üzere sosyo-
kültürel ve çevresel açıdan doğrudan ya da dolaylı olarak yerli halkı etkileyebilecek pek çok dinamiği 
içerir. Bu dinamiklerden yola çıkarak, araştırmada, Yazılıkaya-Midas Vadisinin toplum temelli turizm 
açısından geliştirilmesinde yerli halkın bakış açısının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 
veriler, nitel araştırma yaklaşımlarından yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. 
Katılımcılar, kartopu örnekleme yöntemiyle belirlenmiş, elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle 
kategorize edilerek yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda yerli halkın toplum temelli turizmin 
gelişimine karşı olumlu bir yaklaşım sergilediği belirlenmiştir. Bölgede yerel girişimciliğin 
özendirilmemesi, yerli halkın yaşam kalitesinin düşük olması ve bölgenin yerli halkın çıkarlarını 
gözeten katılımcı yönetim anlayışından yoksun olması ise olumsuz yönleri olarak değerlendirilmiştir. 
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Abstract 

Community-based tourism is a type of tourism that meets the needs of local communities, prioritizes 
locals’ participation in decisions, facilitates access to resources, and ensures fair distribution of income 
amongst locals. Community-based tourism also includes many dynamics that can directly or indirectly 
affect the local people, especially in terms of socio-economic, socio-cultural, and environmental aspects. 
Based on these dynamics, the aim of the study was to evaluate the local people's perspective on the 
development of Yazılıkaya-Midas Valley in terms of community-based tourism. For this purpose, the 
research was designed qualitatively, and face-to-face interview technique was utilized. Participants 
were selected using the snowball sampling method, and the data obtained were categorized and 
interpreted by the descriptive analysis method. It has been determined that the local people approach 
positively toward the development of community-based tourism. The fact that local entrepreneurship 
is not encouraged in the region, the quality of life of the local people is low, and that the region lacks a 
participatory management approach that looks after the interests of the local people have been 
identified as negative aspects. 
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