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Özet 
Turizm sektörü, ulusal ve uluslararası hareketlilik oluşturması, ekonomik bir aktivite olması, uyarıcı etkiler 

oluşturması, ekonomideki diğer sektörleri dolaylı ve doğrudan canlandırma etkisi yaratması ve istihdama sağladığı 
katkıları ile gelir etkisi yaratan önemli bir endüstri kolu olduğu görülmektedir. Turizm sektörü ayrıca, ülkeler için etkin 

olarak tanıtım ve pazarlama aracı olması özelliği ile önemini artırmaktadır. Dünya ülkelerinin %83’ünün yabancı döviz 

gelirinin elde edildiği ilk beş sektör içerisinde turizmin de yer aldığı görülmektedir. Bu sebeple başta gelişmekte olan 
ülkeler olmak üzere çok sayıda ülke, dünya turizm pazarındaki paylarını artırmak için yoğun turistik yatırım ve 

pazarlama faaliyetlerine girişmişlerdir. Turizm hareketlerinin arttığı ilk dönemlerde deniz kum güneş üçlüsünün 

revaçta olduğu kitle turizmi ön plandayken günümüzde bireyselleşmenin bir getirisi olarak turizm faaliyetlerinin de 
alternatif turizm hareketlerine doğru kaydığı görülmektedir. Örneğin; hızla artan seyahat sayısının büyük bir bölümünü 

kültür odaklı ve çevreye duyarlı turizm faaliyetlerinin oluşturmaya başladığı görülmektedir. Turizm faaliyetleri, 

insanlara doğaya dönme, doğa ile bütünleşme ve doğal bir ortamda yaşama imkânlarını sağlayabildiği ölçüde süreklilik 
arz etmekte, çeşitli sürdürülebilir yeniliklerin kullanılması ile birlikte devamlılığını sağlayabilmektedir. Yapılan 

araştırmalar, turistik talepteki yönelimlerin doğal özellikleri korunmuş çevrelere, sürdürülebilir inovasyonların aktif rol 

oynadığı destinasyon veya işletmelere doğru olduğunu göstermektedir.  
Bu noktada yapılan bu çalışmanın amacı, teknolojinin ve teknolojik gelişmelerin otel tercihleri üzerindeki etkilerinin 

araştırılması ve turizm işletmelerinin inovatif uygulamalarının turizmde sürdürülebilirlik çerçevesinde incelenmesidir. 

Araştırmada öncelikle turizm, sürdürülebilirlik ve inovasyon kavramları ve aralarındaki ilişki hakkında alan yazın 
incelemesi yapılmış olup, daha sonra teknoloji ve teknolojik gelişmelerin otel tercihleri üzerindeki etkileri 

incelenmiştir.  

Yapılan mülakatlar sonucunda, günümüz işletmeleri yoğun rekabet ortamında avantaj sağlayabilmek, hızla gelişen ve 
değişen tüketici taleplerini karşılayabilmek adına oldukça yoğun faaliyetler içerisinde yaşamlarını sürdürmektedirler. 

Bu süreçte, işletmelerin geliştirdikleri sosyal sorumluluk bilinci ve sürdürülebilirlik adına yaptıkları tüm inovatif 

uygulamalar işletmelerin tercih edilebilirliğini ve tanınırlığını arttırmaktadır. 
 

Researching the Innovative Applications of Tourism Enterprises within 

the Scope of Sustainability in Tourism 
 

Abstract 
The tourism sector seems to be an important industry generating national and international mobility, being an 

economic activity, creating stimulating effects, creating indirect and direct effect of other sectors in the economy and 

contributing to employment and income effect. The tourism sector is also increasingly important because it is a means 
of promoting and marketing effectively for countries. It is seen that 83% of the world's countries also have tourism in 

the first five sectors where foreign exchange income is obtained. For this reason, many countries, especially 

developing countries, have embarked on intensive tourism investment and marketing activities to increase their share 
in the world tourism market. In the early periods when the tourism movements were in the early stages, mass tourism, 

where the sea sand sun trio was popular, was preliminary, but nowadays, as a result of individualization, tourism 

activities are also seen as a shift towards alternative tourism movements. For example, it is observed that the rapidly 
increasing number of travel has started to create cultural-oriented and environmentally sensitive tourism activities. 

Tourism activities provide continuity to the extent that they can enable people to return to nature, to integrate with 

nature and to live in a natural environment, and can provide continuity with the use of various sustainable innovations. 
Research shows that the natural characteristics of the trends in tourism demand are towards protected environments, 

destinations or businesses where sustainable innovation plays an active role. 

The aim of this study is to investigate the effects of technology and technological developments on hotel preferences 
and to examine the innovative applications of tourism enterprises within the framework of sustainability in tourism. In 

this study, first of all, the concept of tourism, sustainability and innovation and the relationship between them were 

examined in the field and then the effects of technology and technological developments on hotel preferences were 
researched.  

As a result of interviews, today's businesses survive in intensive activities in order to gain advantage in a highly 

competitive environment and to meet rapidly evolving and changing consumer demands. In this process, all innovative 
practices carried out in the name of social responsibility awareness and sustainability developed by enterprises increase 

the preferability and recognition of enterprises. 
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1. Giriş 

II. Dünya Savaşı sonrası turizm sektöründe yaşanan gelişmeler kitle turizmini ortaya çıkarmıştır (Gülbahar, 

2009). Sonrasında teknolojinin gelişmesi ve tüketici konumunda olan ziyaretçilerin istek ve beklentilerindeki 

değişimler, alternatif turizm türlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur (Dikici ve Sağır, 2012). Dünya Turizm Örgütü 

(UNWTO) 2017 raporuna göre 1965 yılından bu yana her yıl bir önceki yıla oranla turizm aktivitelerine katılan kişi 
sayısı sürekli olarak artış göstermiştir. Dünya ülkelerinin %83’ünün yabancı döviz gelirinin elde edildiği ilk beş sektör 

içerisinde turizm sektörünün de yer aldığı görülmektedir (Zortuk ve Bayrak, 2013). Ayrıca turizm sektörü, ulusal ve 

uluslararası hareketlilik oluşturması, ekonomik bir aktivite olması, uyarıcı etkiler oluşturması, ekonomideki diğer 
sektörleri dolaylı ve doğrudan canlandırma etkisi yaratması ve istihdama sağladığı katkıları ile gelir etkisi yaratan, 

ülkeler için etkin olarak tanıtım ve pazarlama aracı olan önemli bir endüstri kolu olduğu görülmektedir (Ünlüönen ve 

Şahin, 2011). Tüm bu nedenler göz önünde bulundurulduğunda başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere çok sayıda 
ülke, dünya turizm pazarındaki paylarını artırmak için yoğun turizm sektöründe yatırım ve pazarlama faaliyetlerine 

girişmişlerdir (Özen, 1999: 106). Ülkeler dünya turizm pastasından daha fazla pay alabilmek, çekicilik oluşturabilmek 

için inovatif yaklaşımlar ile yatırımlar yapmıştır. 
Bir yenileme ve yenilenme süreci olarak karşımıza çıkan inovasyon kavramı (TÜSİAD, 2003), girişimcilere 

hangi kaynakları nasıl kullanacaklarından, yeni kaynaklar ile birlikte refah üretmesine kadar olan faaliyetlerdir 

(Drucker, 2002: 8). Literatürde inovasyon ile ilgili bir çok tanım yapılmaktadır. Kaynaklardan biri; inovasyon kelimesi 
Latincede “innovatio” kelimesinden gelmekte olup, “ortaya bir yenilik çıkarmak” olarak anlamlandırılmaktadır (Peters 

ve Pikkemaat, 2006).  Başka bir kaynakta, ulusal veya dünya pazarında başarılı olmak için, yeni ürünler kullanarak 

yeni bilgi ve hizmetler üretmek veya mevcut bilimsel ve teknolojik bilgiyi kullanarak mevcut ürünü geliştirme süreci 
olarak tanımlanmaktadır (Galanakis, 2006: 1223). 

Son yıllarda turizmin tüm olumlu ve inovatif yatırımların faydalarının yanı sıra bir takım olumsuz etkileri 

gündeme gelmiş ve bu doğrultuda sürdürülebilirlik kavramı ortaya çıkmıştır. Turizmin gelişimi incelendiğinde, 
tüketicilerin arz ve talepleri doğrultusunda yatırımlar gerçekleştirilmiş, sınırsız ihtiyaçları olan tüketicilerin çevre 

bilinci, özellikle 1990’lı yıllardan itibaren oluşmaya başlamıştır (Kuter ve İnal, 2009). İnsanlar ile doğa arasındaki 

dengeyi kurma ve koruyarak kullanma felsefesiyle doğaya duyarlı turizm türleri ortaya çıkmıştır.  
Yapılan bu çalışmanın amacı, teknolojinin ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda turizm işletmelerinin 

inovatif uygulamalarının sürdürülebilirlik kapsamında incelenmesidir.  

Araştırmada öncelikle turizm, teknoloji, sürdürülebilirlik, inovasyon kavramları ve aralarındaki ilişki 
hakkında alan yazın incelemesi yapılmış, sonrasında Türkiye’de konaklama işletmelerinde örnek inovatif uygulamalar 

incelenerek katılımcıların teknolojiye, çevreye karşı tutumları ve satın alma davranışı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. 

 

2. Araştırma Yöntemi 
Yapılan araştırmalarda birincil kaynak kullanmak gerektiğinde anket, gözlem ve mülakat olmak üzere üç 

veri toplama yöntemi bulunmaktadır (Altunışık ve diğerleri. 2010: 77-78). Yapılan bu araştırmada da anket ve mülakat 
yöntemi kullanılmaktadır fakat yapılan anket yeterli örneklem sayısına ulaşmadığı için bu çalışmada sadece mülakatlar 

ele alınmıştır. 2017 yılı Mart ayı ile 2018 Mart ayı arasında Antalya ilinin yerli ziyaretçilerine anket uygulanırken, 

konaklama işletmeleri yöneticileri, işletme sahipleri vb. kişiler ile yüz yüze mülakatlar yapılmıştır. Anket gerek zaman 
gerek maddi imkanların kısıtlı olması nedeniyle bir kısmı yüz yüze bir kısmı da internet üzerinden online olarak 

yapılmıştır. Türker (2002) doktora tezi, Özer (2016) yüksek lisans tezi, Genç (2017) yüksek lisans tezi ve Çevik (2018) 

yüksek lisans tezinin anket çalışmalarından yararlanılarak araştırmanın amacına uygun olarak anket oluşturulmuştur. 
Oluşturulan anket demografik bilgileri belirlemeye yönelik 8, katılımcıların internete karşı tutumlarını ölçmek 

amacıyla 7, çevreye karşı tutumlarını ölçmek amacıyla 5, katılımcıların satın alma davranışını ölçmek amacıyla 8 

önerme olmak üzere toplamda 20 önerme bulunmaktadır. Altunışık vd. (2010: 137) belirli evrenler için kabul edilebilir 
evren büyükleri cetveline göre 1 000 000’dan büyük evrenler için örneklem sayısı 384 olarak belirtmişlerdir. 

Araştırmada öncelikle bu rakama ulaşılmaya çalışılmıştır. Daha sonra elde edilen verilerle SPSS 22.0 programı ile 

analizler gerçekleştirilmiştir. Araştırmada çoklu ölçek gruplarından biri olan 5’li Likert ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte 
bulunan ifadeler (1) Kesinlikle Katılmıyorum (2) Katılmıyorum (3) Kararsızım (4) Katılıyorum ve (5) Kesinlikle 

Katılıyorum ifadelerine denk gelmektedir. Yapılan mülakatlarda yöneticilerin düşünceleri ve bakış açıları zaman kaybı 

olmaması açısından mülakat yapılan kişilerden izin alınarak ses kayıtları alınmış ve daha sonra raporlanarak bulgular 

oluşturulmuştur. 

 

3. Araştırmanın Bulguları 
Araştırmada 8 otel yöneticisi ile mülakat yapılmıştır. Genel olarak ön plana çıkan bulgular aşağıdaki gibidir:  

- Teknoloji otel çalışanlarının işlerini kolaylaştırırken müşteriler otelin çevreye karşı duyarlılığını 

önemsemektedir. Bu doğrultuda tasarruflu lambalar, geri dönüşümlü oda terlikleri, ayrıştırılan çöp kutuları, sensörlü 
bahçe ışıkları, atık suyun geri dönüşümü vb. konularda önemli yatırımlar yapılmaktadır, 

- Kağıt kullanmamak adına müşteriler ile sözleşmenin çevrimiçi ortamda veya telefon onayı ile yapılması 

ve bu konuda müşterileri bilinçlendirmek adına çalışmalar yapılmaktadır, 
- Otel mutfak atıklarının barınaklara bağışlanarak hayvanlara mama üretiminde kullanılması, 

- Bazı otellerde müşteri bağışlarıyla ağaçlandırma kampanyası oluşturularak insanlarda doğa bilinci 

uyandırmak adına dikkat çekmek veya otelin kendi alanları içinde misafirler ve çalışanlarla ağaçlandırma ve 
çiçeklendirme faaliyetlerinin yapılması, 

- Bazı otellerde organik ürünler yetiştirilerek sağlık konusunda müşterilere bilgiler vermek ve organik ve 

yerel gıdalar kullanmak, 
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- Çocuk temalı sosyal projeler ve kampanyalara destek vererek gelecek nesillerde küçük yaşta doğa 

sevgisini aşılamak,  

- Zorunlu olmadığı sürece hizmet alımı sırasında çok uluslu şirketler yerine bölgedeki istihdamı da 

desteklemek için yerel tedarikçilerle çalışmak, 

- Az ambalaj kullanımını desteklemek, 

- Geri dönüştürülmüş veya geri dönüşümlü ürünleri tercih etmek(havlu, kıyafet, çarşaf için kullanılan 
kumaşlar vb.), 

- Karbon salınımını en aza indirgemek için tedarikçileri yakın bölgelerden seçmek, 

- Geri dönüşüm konusunda misafirleri ve çalışanları eğiterek uyarıcı levhalar ve eğitici faaliyetlerle atık 
yönetimi bilincini oluşturmak, 

- A sınıfı az enerji tüketen ekipmanlar kullanmak., 

- Enerji ve su tasarrufu konusunda çalışanları eğitmek, misafirleri bilgilendirmek, 
- Tedarikçi seçimlerinde kalite yönetim belgelerinin aranması, 

- Gıda mühendisi ve iş güvenliği uzamanı istihdamı, 
- Peyzajda yerel floradan ve floraya adapte olmuş bitkiler kullanılarak su tüketimi yönetimi, 

- Sulama sistemlerinde damlama sistemi kullanımı, 

- İklim ölçer sistemli cihazlarla sulama yöntemi kullanımı, 
- Biyoçeşitliliğin korunması için bilgilendirme, tanıtım çalışmaları yapılması, 

- Çevre dostu biyolojik temizlik malzemeleri kullanımı, 

- Doğal göletlerin doğal bakterilerle temizlenmesi, 
- Sahil ve deniz altı temizliklerinin yapılması, 

- Çevreye duyarlı sosyal sorumluluk faaliyetlerinin yapılması, 

- Otel içerisinde hayvanların konaklamalarını ve yiyecek su ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlayacak küçük 
hayvan evlerinin oluşturulması, 

- Daha az çevre kirliliği yaratan doğalgaz kullanımı, 

- Enerji tasarrufu sağlayan makine ekipman kullanımı, 
- Daha az enerji kullanan, daha az su tüketimi yapan, daha az atık üreten alet ekipman kullanılması, 

- Çevre güvenliği yönetimi, kalite yönetimi ve gıda yönetimi sistemleri doğrultusunda çalışmak, 

- Mavi yıldız, yeşil anahtar gibi dönemlik verilen ödüller için çalışmalar yaparak doğayı koruyan 
sertifikasyonları desteklemek ve katılım sağlamak, 

-  Otel çalışanlarına yapılacak eğitimlerde çevre okul öğrencilerini de bu programa dahil etmek. 

 

4. Sonuç 
İnovasyon süreç olarak, bir fikri sürdürülebilir, pazarlanabilir bir ürün veya hizmete, yeni ya da geliştirilmiş 

bir yapım veya dağıtım yöntemine ya da yeni bir toplumsal hizmet yöntemine dönüştürmeyi ifade eder. İnovasyon, 

turizm sektörü gibi bir çok sektörle girift bir yapıda çalışan ve doğayla dengeyi olumlu, olumsuz olarak etkileyen bir 
sektörde gerek doğal kaynakları korunma kullanma dengesi oluşturulmasında gerek yoğun rekabet ortamın getirdiği 

farklılaşma ve rakiplerden sıyrılma çabası açısından ele alındığında oldukça önemli bir faktör olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu noktada kurum ve kuruluşlar için neredeyse vazgeçilemez bir özelliğe sahip olan inovatif 
uygulamaların hizmet sektöründe de hem sosyal sorumluluk hem sürdürülebilir bir çevre ve turizm anlayışının 

yürütülmesinde, tercih edilebilirlik ve memnuniyet açısından da yeri yadsınamaz bir noktadadır.  

Çalışmanın sonucu aşağıdaki gibidir: 

 İşletmelerin çevreye duyarlı ve sürdürülebilirlik çalışmalarına gönüllü işletmeler olduğu, 

 İnovasyona ve inovatif faaliyetlere açık olduğu, 

 Enerji tasarrufu konusunda A sınıfı ekipmanlar kullanmaya özen göstermeleri,  

 Su ve elektrik kullanımında kayıpları önlemek ve israfı minimalize etmek için uygun ekipman 

kullanımını tercih etmeleri, 

 Atık yönetimi ve geri dönüşüm konusundaki hassasiyetleri, 

 Çevre dostu biyolojik temizlik maddeleri kullanmaları, 

 Hayvan ve bitki dostu olmaları, 

 Kıyı işletmelerin deniz temizliğine önem vermeleri, 

 Dönem sertifikalarını almak için çalışmalar yapmaları, 

 Çalışanlara çevre ve inovasyon eğitimleri vermeleri, 

 Teknoloji ve çevrenin uyumuna özen gösterip müşteri sadakatini sağlamaları. 

 

Çalışmanın sonucunda da görüldüğü gibi günümüz işletmeleri de bu noktada oldukça yoğun faaliyetler 
içerisinde yaşamlarını sürdürmektedirler. İşletmelerin geliştirdikleri sosyal sorumluluk bilinci ve sürdürülebilirlik 

adına yaptıkları tüm inovatif uygulamalar işletmelerin tercih edilebilirliğini ve tanınırlığını arttırmaktadır. 
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