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Özet          
  
Yerel halkın turizmin başarılı ve sürdürülebilir bir gelişimini desteklemesi gerekliliği, 
özellikle gelişmekte olan turistik destinasyonlar için önem taşımaktadır. Bu 
çalışmanın amacı, gelişmekte olan bir turizm destinasyonu olarak Datça’daki yerel 
halkın sürdürülebilir turizm gelişimine ve turizm işletmelerine yönelik tutumlarını 
incelemektir. Çalışmanın bulgularına göre, yerel halk genel olarak sürdürülebilir 
turizm gelişimi boyutlarına yüksek oranlarda katılım göstermektedir. Halkta çevre 
koruma bilincinin gelişmiş olduğunun göstergesi olarak, yerel halkın en fazla katılım 
gösterdiği boyut çevresel sürdürülebilirlik olarak göze çarpmaktadır. Ancak yerel 
halkın turizmin sosyal maliyetine yönelik en düşük katılımı, halkın bu konuda 
bilinçlenmesi gerektiğini göstermektedir. Ayrıca, yerel halk turizm işletme türlerine 
genel olarak olumlu yaklaşırken, alternatif turizm işletmelerine yaklaşımları kitle 
turizmi işletmelerine kıyasla daha olumludur.     

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir turizm, yerel halk, turizm gelişimi, turizm 
işletmeleri, Datça 

 
The Resident Attitudes Towards Sustainable Tourism Development 

and Tourism Establishments in Datca 
 
Abstract 
        
Successful and sustainable development of tourism in a destination should be 
supported by residents. This requirement also applies to Datca as a developing 
tourist destination. The aim of this study is to investigate the resident attitudes 
towards sustainable tourism development and tourism establishments as a 
developing tourism destination in Datca. According to the results of the study, the 
residents have high levels of acceptance to the development of sustainable tourism 
in general. The maximum agreement of residents in sustainable tourism 
development dimensions is environmental sustainability. This means that residents’ 
awareness of environmental protection has improved. However the average 
agreement level of social cost of tourism is much lower than the rate of other 
sustainable tourism development dimensions. This shows that the awareness of 
the social costs of tourism need to raise. Attitudes of local community towards 
tourism establishments may be converging to the positive as a developing tourism 
destination. However, alternative tourism establishments are favored much 
compared to mass tourism businesses. 
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