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Öz
Sürdürülebilir turizm göstergeleri destinasyonlarda turizmin etkilerinin belirlenmesi, turizm
kaynaklı tahribatların ölçülmesi ve düzeltici önlemlerin alınması konularını içeren bir
planlama sürecidir. Ev pansiyonculuğu ise yerel kalkınmaya katkıda bulunmak ve bu
kavramı turizm çeşitliliği içerisinde geliştirmek amacı ile yaygınlaştırılmaya çalışılan bir
konaklama biçimidir. Ayrıca, ülkemizin farklı bölgelerinde yaygın olan ev
pansiyonculuğunun turizme ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerden katkısı olduğu
gözlemlenmektedir. Sürdürülebilir turizm göstergeleri planlama sürecinde Yusufeli’nde ev
pansiyonculuğunun sürdürülebilirliğinin paydaşların bakış açılarıyla araştırılması bu
çalışmanın temel amacıdır. Çalışmada elde edilen verilerin toplanmasında görüşme, analiz
edilmesinde içerik analizi ve betimsel analiz yöntemleri kullanılmıştır. Ev
pansiyonculuğunun ekonomik sürdürülebilirliği ele alındığında elde edilen gelirlerin
geçmişe oranla azaldığı, gelirin nispeten köy halkının geneline yayıldığı, fiyatlardaki
tutarsızlık, mevsimsellik ve ulaşım sorunlarının problem oluşturduğu katılımcılar tarafından
ifade edilmiştir. Çevresel sürdürülebilirlik değerlendirildiğinde ise bölgede ev
pansiyonculuğunun genel anlamda çevresel tahribata neden olmadığı söylenebilir. Sosyokültürel sürdürülebilirlik açısından ise ev pansiyonculuğunun kadın istihdamına katkı
sağladığı, turist-yerel halk arasında samimi ilişkiler kurularak karşılıklı öğrenmenin teşvik
edildiği belirtilebilir.
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Sustainable tourism indicators are a planning process that includes determining the effects
of tourism in destinations, measuring tourism-related destructions and taking corrective
measures.The main purpose of this study is to investigate the sustainability of home
boarding in Yusufeli in the planning process of sustainable tourism indicators from the
perspective of stakeholders.Interview was used to collect data and content analysis and
descriptive analysis methods were used to analyze the data.When the economic
sustainability of home pension is taken into consideration, it is stated by the participants
that the income obtained is decreased compared to the past, the income is relatively spread
to the general population of the village, the inconsistency in prices, seasonality and
transportation troubles create problems.When environmental sustainability is evaluated, it
can be said that home pensions do not cause environmental damage in general.In terms of
socio-cultural sustainability, it can be stated that home pension contributes to women's
employment and encourages mutual learning by establishing sincere relations between
tourists and local people.
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