
Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi
2020, 3(7): 535-547. 

DOI:10.26677/TR1010.2020.442 
ISSN: 2667–422X Dergi web sayfası:www.sobibder.org 

KAVRAMSAL MAKALE 

Sürdürülebilir Turizmin Gelişiminde Sosyal Girişimcilik: Kavramsal Bir 
Değerlendirme 

Arş. Gör. Dr. Simge ŞALVARCI, Selçuk Üniversitesi, Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi, Konya, e-
posta: simge_tokay@hotmail.com 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0703-4126 

Öz 
Turizm, zengin doğal ve kültürel kaynaklara sahip birçok bölge için gelir ve istihdam yaratmada temel 
ekonomik faaliyetlerden biridir. Ancak sahip olduğu ekonomik önem, turizmin ekolojik ve sosyo-
kültürel etkilerinin göz ardı edilmesine neden olmaktadır. Toplumun artan ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların 
karşılanması talepleri ile sivil toplumun önemi yeniden gözden geçirilmeye başlanmış ve bu nedenle 
sosyal girişimcilik gibi modeller son yıllarda artmaya başlamıştır. Sosyal girişimlerin ikincil hedefleri 
kâr elde etmek olup, temel hedefleri sosyal fayda yaratmaktır. Bugün, farklı endüstriler arasındaki 
sınırlar giderek ortadan kalkmakta ve bu endüstrilerin yaratmaya çalıştığı sosyal faydalar farklı 
yönlerde şekillenmektedir. Turizm endüstrisi de bu endüstrilerden biridir. Endüstride, artık bireylerin 
ve kurumların sosyal yardım yaratma çabalarının ikincil bir görevden ziyade ana misyonlarından biri 
haline geldiği görülmektedir. Bu nedenle, sosyal fayda yaratan en önemli iş modellerinden biri olan 
sosyal girişimciliğin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı; sürdürülebilir 
turizmin gelişimi açısından sosyal girişimciliğin önemi ve rolü hakkında bilgi vermektir. Bu bilgiler 
doğrultusunda turizm endüstrisinde uygulanmakta olan örnek olaylara değinilmektedir. Ayrıca, 
turizm alanlarında sürdürülebilir girişimciliğin gelişmesine yönelik olarak çeşitli önerilerde 
bulunulmaktadır. 
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Abstract 
Tourism is the basic economic activity in generating income and employment for many regions with 
rich natural and cultural resources. However, this economic importance causes the ecological and socio-
cultural effects of tourism to be ignored. With the increasing needs of the society and the demands to 
meet these needs, the importance of civil society has begun to be revised and for this reason, models 
such as social entrepreneurship have started to increase in recent years. The secondary goals of social 
enterprises are to generate profit and their main goals are to create social benefits. Today, the borders 
between different sectors are gradually disappearing and the social benefits that these sectors try to 
create are shaped in different directions. Tourism sector is one of these sectors. In the sector, it is seen 
that the efforts of individuals and institutions to create social assistance have become one of their main 
missions rather than a secondary task. For this reason, the importance of social entrepreneurship, which 
is one of the most important business models creating social benefits, is increasing day by day. 
Accordingly, the purpose of this study is; to give information about the importance and role of social 
entrepreneurship in terms of sustainable tourism development. In line with this information, case 
studies in the tourism industry are mentioned. In addition, various suggestions are made for the 
development of sustainable entrepreneurship in tourism. 
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