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ÖZ
Araştırmanın amacı Nevşehir Kozaklı’da faaliyet gösteren termal konaklama işletmelerinin
enerji, su kullanımı, atık yönetimi, ekolojik faaliyetler ve çevre korunması algılarının
belirlenmesidir. Araştırmanın evreni Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde faaliyet gösteren termal
konaklama işletmelerinden meydana gelmektedir. Araştırmaya konu olan Kozaklı ilçesinde,
toplam 23 adet termal konaklama işletmesi faaliyet göstermektedir. Araştırmanın örneklemi
olarak ilçe sınırları içerisinde yer alan ve evreni temsil eden tüm otel yöneticilerine
ulaşılmıştır. Yöneticilerle birebir görüşülerek anket yöntemi kullanılarak veri toplanmıştır.
Bu bakımdan evreni temsil etmesi açısından 23 yöneticiden elde edilen veriler ışığında
inceleme yapılmıştır. Elde edilen veriler sonucunda atıkların yönetimi konusunda, geri
dönüşüme verilen önemin termal konaklama işletmelerinde, belirgin kaygıya sahip olmadığı
gözlenmiştir. Su yönetimi boyutuna verilen yanıtlardaki durum incelendiğinde büyük bir
çoğunluğun musluklarda tasarrufa yönelik armatür kullanmadığı, kendilerine ait atık su
arıtma sisteminin olmadığı ve atık suyun tekrar kullanılmadığı, termal suyun tekrar
kullanılmak üzere re-enjeksiyonunun yapılmadığı, kullanılan termal suyun bahçe
sulamasında veya genel alanların temizliğinde kullanılmadığı ve çamaşırhanede suyun
yeniden kullanılmasına gerekli hassasiyeti göstermedikleri de görülmüştür. Çevre yönetim
sistemlerinin kullanımının konaklama işletmeleri için hem tesislerinin hem de gelirlerinin
sürdürülebilirliği açısından çok önemli olduğu, çevreyi çok fazla kullanan termal otel
işletmelerinin çevre yönetim sistemlerini kullanmaları hayati öneme sahip olmakla birlikte,
turizm sektörünün arz yönünü oluşturan doğal ortamı korumaları açısından önemlidir.
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The aim of the research is to determine the perceptions of energy, water use, waste
management, ecological activities and environmental protection of thermal accommodation
enterprises operating in Nevşehir Kozaklı. The universe of the research comes from the
thermal accommodation businesses operating in the Kozaklı district of Nevşehir. A total of
23 thermal accommodation facilities operate in Kozaklı province, which is the subject of the
survey. As a sample of the researcher, all the hotel managers in the district boundaries
representing the universe were reached. Data were gathered by questionnaire interviews with
managers in a one-to-one way. In this respect, 23 executives from the viewpoint of
representing the universe have been examined in the light of the data. It has been observed
that there is no apparent concern regarding the management of wastes as a result of the
obtained results. When the situation is analyzed in the response to the water management
dimension, it is observed that a large majority do not use faucets, faucets, wastewater
treatment systems and reuse of waste water, re-injection of thermal water for reuse, use of
thermal water in garden watering or cleaning of public areas they have not shown the
necessary sensitivity to reuse of water in the laundry. It is important that the use of
environmental management systems protect the natural environment that constitutes the
supply side of the tourism sector, together with the vital importance of using environmental
management systems of thermal hotel operators who use the environment too much, that
their use of facilities and income for sustainability is very important.

