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Turistlerin çeşitli nedenlerle değişen istek ve beklentileri glamping işletmelerine yönelik
talebin artmasına neden olmaktadır. Glamping işletmeleri betonlaşmadan uzak ve geri
dönüşüme destek olan mimari yatırımları ve gerçekleştirdikleri çeşitli çevresel
uygulamalarla sürdürülebilir turizm olgusunu doğrudan desteklemektedir. Bu kapsamda
turizm faaliyetlerinin sürekliliği açısından glamping işletmeleri önemli işletmeler olarak
kabul edilmektedir. Bu araştırmanın amacı; İzmir’deki glamping işletmelerinin ve
glamping mimarisinin sürdürülebilir konaklamaya katkılarının incelenmesi ve
sürdürülebilirlik kapsamında işletmelerin yaptıkları genel ve mimari çalışmaların ortaya
konmasıdır. Bu kapsamda nitel araştırma yöntemlerinden biri olan mülakat tekniğiyle
İzmir’de bulunan 8 adet glamping işletmesi yetkilisiyle görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Elde edilen veriler MAXQDA nitel analiz programıyla analiz edilmiş ve içerik analizi ile
yorumlanmıştır. Araştırmadan elde edilen en önemli bulgular işletmelerin çevrenin
korunması ve geliştirilmesi için sürdürülebilirlik çabalarının olduğu ve aynı zamanda
işletmecilerin bireysel olarak da çevresel duyarlılıklara sahip olduğu bulgularıdır. Ayrıca,
glamping işletmelerinin mimari özellikleri sayesinde sürdürülebilirlik kavramıyla
doğrudan bir ilişkili olduğu ve kovid-19 pandemisinin bu işletmelere farkındalık
kazandırdırdığı bulgularına ulaşılmıştır. Gelecek çalışmalarda belirli bir bölge ya da
Türkiye’den tesisler seçilerek şehirsel ya da bölgesel farklılıkların ortaya konulabileceği,
yapılan farklı sürdürülebilirlik uygulamalarına ulaşılabileceği ve çalışmanın kapsamının
genişletilebileceği öngörülmektedir.
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Tourists' demands and expectations changed for various reasons, causing an increase in
the demand for glamping facilities. Glamping facilities directly support the concept of
sustainable tourism with their non-concretization and recycling architectural investments
and various environmental practices. In this context, glamping facilities are accepted as
important in terms of the continuity of tourism activities. The research aims to examine
the contributions of glamping facilities and glamping architecture in İzmir to sustainable
accommodation and to reveal the general and architectural works of the enterprises within
the scope of sustainability. In this context, with the interview technique, which is one of
the qualitative research methods, interviews were conducted with 8 glamping facilities in
İzmir. The obtained data were analyzed with MAXQDA qualitative analysis program and
interpreted with content analysis. The most important findings from the study are that the
facilities have sustainability efforts to protect and develop the environment, and at the
same time, the operators also have individual environmental sensitivities. In addition, it
has been found that glamping facilities are directly related to the concept of sustainability
thanks to their architectural features, and the covid-19 pandemic has brought awareness to
these facilities. It is foreseen that in future studies, urban or regional differences can be
revealed, different sustainability practices can be reached, and the scope of the study can
be expanded by choosing a specific region or facilities from Turkey.

Sustainable accommodation
Sustainable tourism
Glamping
İzmir

Makalenin Türü
Araştırma Makalesi

* Sorumlu Yazar
E-posta: bugcan.guvenol@ikcu.edu.tr (B. Güvenol)
DOI: 10.21325/jotags.2022.1096
**Bu araştırma 6-8 Haziran 2022 tarihleri arasında 3. Turizmde Mimarlık ve Kültürel Miras Kongresi adlı etkinlikte sözlü bildiri olarak sunulan bildiriden
geliştirilmiştir." ifadesi eklenmelidir.

2369

