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ÖZET
Çevre kirliliğinin ciddi bir ayağı olarak nitelendirebileceğimiz karbon emisyonlarından, ulaşım, ısınma ve atıklar gibi
sebeplerle atmosfere salınan gazlar sorumlu tutulmaktadır. Sürdürülebilir uygulamalar benimsemesi gereken turizm
sektörünün konuyla ilintisi, küresel anlamda geniş kitleleri ilgilendirmesinden ve başta havayolu olmak üzere çeşitli ulaşım
araçlarıyla yapılan seyahatlerin, konaklama tesislerinin altyapı, ısınma ve faaliyetini devam ettirmede kullandığı enerjinin
ciddi bir karbon ayak izi bırakmasından ileri gelmektedir. Karbon ayak izimizi kontrol altına almak adına uluslararası ölçekte
politikalar oluşturulması ve birer turist olarak hepimizin konuyla ilgili farkındalık geliştirmesi önemlidir. Bu çalışmanın
amacı, karbon ayak izi- sürdürülebilir turizm arasında teorik bir bağ kurmak ve gelecek çalışmalara ışık tutmaktır.
Çalışmanın teoriye sağlayacağı katkı, rakamsal verilerle konunun ciddiyetini ortaya koymak, ulusal- uluslararası düzeydeki
önlemleri öncelikle turizm çerçevesinde detaylandırmak, bireylerin farkındalık düzeylerini incelemektir.
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ABSTRACT
CARBON FOOTPRINT WITHIN THE SCOPE OF SUSTAINABLE TOURİSM
Transportation, heating and waste related gases released into the atmosphere are responsible for carbon emissions which is
the serious reason of environmental pollution. The relevance of the tourism sector which should apply sustainable practices
stems from the fact that it globally affects a wide audience and travels with various means of transport, especially airlines, the
energy used in maintaining the infrastructure,warm-up and operation of accommodation facilities leave the significant carbon
footprint. In the name of controlling our carbon footprint,it is important to establishing policies on an international scale and
to develop awareness about the issue as tourists. The aim of this study is to establish a theoretical bond between the carbon
footprint- sustainable tourism and to shed light on future work. The heroic contribution of the study is to demonstrate the
seriousness of the subject with numerical data, detailing the he national-international level measures primarily in the tourism
framework and to examine the individuals’ level of awareness.
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