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Günümüzde yaşanan Covid-19 pandemisinin turizm faaliyetleri üzerinde ciddi değişimler
yaratacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Yaşanacak bu değişim sürecinde insanların kitle
turizminden vazgeçerek bireysel ve çevreci turizm türlerine yönelmesi beklenmektedir.
Bireysel turizmi ön planda tutan ve çevreci bir turizm türü olarak bilinen ekoturizmin,
pandemi sürecinden sonra önemli ölçüde etkileneceği düşünülmektedir. Çok eski olmayan
ekoturizm kavramı, sürdürülebilir, çevreci ve yerel ekonomiyi ön planda tutan bir turizm
türü olarak bilinmektedir. Yaşanan bu pandemi sürecinde insanların giderek bireyselleştiği
ve doğal dengenin korunmasından yana tavır aldığı düşünüldüğünde, gelecekte ekoturizm
açısından önemli gelişmelerin yaşanacağı söylenebilir. Bu çalışmada Covid-19
pandemisinden sonra turistlerin sürdürülebilir ve çevreci bir turizm türü olan ekoturizme
yönelme potansiyelleri öğrenilmeye çalışılmıştır. Ekoturizm kavramı, geçmişte ve
günümüzde yaşanan salgınlar sonrası turizm faaliyetleri ve Covid-19 pandemisi çalışmanın
içerisinde detaylandırılarak incelenmiş ve detaylı bir literatür taraması yapılmıştır.
Çalışmada önceden belirlenen kriterleri sağlayan 19 kişi ile görüşmeler yapılmış ve elde
edilen bulgular detaylandırılarak incelenmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak pandemi sonrası
uygun şartlar sağlandığında, katılımcıların kitle turizminden uzaklaşarak ekoturizme
yönelmeye yatkın olduğu ve Çanakkale’nin ekoturizm için uygun bir destinasyon olduğu
görülmüştür.
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It is an inevitable fact that today's Covid-19 pandemic will create serious changes on tourism
activities. In this process of change, it is expected that people abandon mass tourism and
turn to individual and environmental tourism types. It is thought that ecotourism, which
prioritizes individual tourism and known as an environmental tourism type, will be
significantly affected after the pandemic process. The concept of ecotourism, which is not
very old, is known as a sustainable, environmentalist and a type of tourism that prioritizes
the local economy. Considering that people become increasingly individualized during this
pandemic process and take a stand in favor of the protection of natural balance, it can be said
that important developments will take place in terms of ecotourism in the future. In this
study, after the Covid-19 pandemic, the potential of tourists to turn towards ecotourism,
which is a sustainable and environmentally friendly tourism type, has been tried to be
learned. The concept of ecotourism, tourism activities after epidemics in the past and today,
and the Covid-19 pandemic were examined in detail in the study and a detailed literature
review was made. In the study, interviews were made with 19 people who met the
predetermined criteria, and the findings were examined in detail. As a result, when
appropriate conditions were met after the pandemic, participants were predisposed to turn to
ecotourism, moving away from mass tourism and Çanakkale was a suitable destination for
ecotourism.
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