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Bir destinasyonda turizmin geliştirilmesi ve olumlu sonuçların alınabilmesi için ev sahibi
konumunda bulunan yerleşik halkın misafir konumunda olan turistlere ve turizm
faaliyetlerine olan yaklaşımlarının bilinmesi önemlidir. Bu çalışmada, tarihi ve turistik
zenginliklerini ön plana çıkartarak cazip bir destinasyon olma yönünde ilerleyen Amasya’da
yaşayan halkın turizm ve Amasya turizmine ilişkin görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır.
Nicel yöntemin kullanıldığı bu çalışmada veri toplama tekniği olarak anket kullanılmıştır.
Elverişli örnekleme yöntemi kullanılarak farklı demografik özelliklere sahip toplam 1037
katılımcıya ulaşılmıştır. Veriler 1 Eylül 2019-1 Ekim 2019 tarihleri arasında toplanmıştır.
Çalışma sonucunda; halkın turizmin çevre kirliliğine neden olduğu ve turistlerin gençlere
kötü örnek olduğu görüşlerine katılmadıkları, Amasya’nın turizm potansiyelinin olduğunu
düşündükleri ve turizmin geliştirilmesi için yapılacak çalışmaları destekledikleri sonucuna
varılmıştır.
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In order to develop tourism in a destination and to obtain positive results, it is important to
know the approaches of the residents towards the tourists as guests and tourism activities.
In this study, it is aimed to determine the views of the people living in Amasya about tourism
and Amasya tourism, which is becoming an attractive destination, by featuring its historical
and touristic richness. In this study, where quantitative method was used, a questionnaire
was used as the data collection technique. A total of 1037 participants with different
demographic characteristics were reached using the convenient sampling method. The data
was collected between September 1, 2019 and October 1, 2019. In the results of the study;
It is concluded that the public do not agree with the views that tourism causes environmental
pollution and that tourists are a bad example for young people, that Amasya has tourism
potential and support the activities that are done to develop tourism.
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