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Bireylerin turizm faaliyetlerine katılma istek ve beklentilerindeki değişimler, turizm
endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin farklı turizm anlayışlarına yönlendirmiştir. Bu
doğrultuda turizm faaliyetleri çeşitlendirilmiş, alternatif turizm türleri oluşturulmuştur.
Ekoturizm doğanın ve çevrenin ön plana çıktığı, sürdürülebilirlik ve duyarlılık kavramlarının ön
plana çıktığı alternatif bir turizm türüdür. Çalışmada bugünün turizm ve aşçılık eğitimi alan
öğrencileri, yarının ise potansiyel turizm çalışanı, işletmecisi veya yöneticisi olacak olan
öğrencilerin ekoturizm faaliyetlerinin turizm destinasyonlarına olan katkıları ve olumsuz
etkileri hakkındaki düşünceleri incelenmiştir. Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin Meslek
Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencisi olan 12 katılımcı ile gerçekleştirilen çalışmada nitel
araştırma yöntemi kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği uygulanan çalışmada
verilere betimsel analiz uygulanmıştır. Çalışma neticesinde katılımcıların ekoturizm anlayışı ile
ilgili bilgileri daha çok Genel Turizm dersini aldıktan sonra elde ettikleri, ekoturizmi “çevreye
zarar verilmemesi”, “yerel halka katkı sağlaması”, “dinlenme, gezme ve görme aktiviteleri” gibi
düşüncelerle ifade ettikleri tespit edilmiştir. Katılımcılar tarafından ekoturizm faaliyetlerinin
destinasyona katkıları; tüm paydaşlara ve özellikle yerel halka katkı sağlaması, çevreyi
koruması, turizm çeşitliliğini artırması, sürdürülebilirliğe katkı sağlaması, tanıtım ve çekiciliğe
katkı sağlaması ve turizm değerlerinin bilinirliğini artırması şeklindedir. Katılımcılar tarafından
ekoturizm faaliyetlerinin destinasyonda oluşturabileceği muhtemel olumsuz etkiler ise;
destinasyonun kontrol dışı büyümesi ve gelişmesi, destinasyonun taşıma kapasitesinin
aşılmasına sebebiyet vermesi, tahribat ve kirlenme riskinin oluşmasıdır.
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The changes in the desire and expectations of individuals to participate in tourism activities
have led businesses operating in the tourism industry to different tourism perception. In this
direction, tourism activities have been diversified and alternative tourism types have been
created. Ecotourism is an alternative type of tourism, a perception of tourism in which nature
and the environment come to the fore and the concepts of sustainability and sensitivity come to
the fore. In the study, the thoughts of students who are currently studying tourism and cookery,
and who will become potential tourism workers, operators or managers of tomorrow, about the
contributions and negative effects of ecotourism activities on tourism destinations were
examined. Qualitative research method was used in the study conducted with 12 participants
who are students of Artvin Çoruh University Artvin Vocational School Culinary Program. In
the study, in which the semi-structured interview technique was applied, descriptive analysis
was applied to the data. As a result of the study, it was determined that the participants gained
their knowledge about the perception of ecotourism after taking the General Tourism course,
and expressed ecotourism with thoughts such as "not harming the environment", "contributing
to the local community", "recreation, sightseeing and activities". Contribution of ecotourism
activities to the destination by the participants; contributing to all stakeholders and especially
the local people, protecting the environment, increasing tourism diversity, contributing to
sustainability, contributing to promotion and attractiveness, and increasing the awareness of
tourism values. Possible negative effects of ecotourism activities on the destination by the
participants are; it is the uncontrolled growth and development of the destination, causing the
destination's carrying capacity to be exceeded, and the risk of destruction and contamination.
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