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Çalışmada, 2020 yılında tüm dünyanın etkilenmesine neden olan COVID-19 salgın sonrasında alınan
önlemlerle turizm sektöründe yaşanacak muhtemel senaryolardan söz edilmektedir. Keşfedici araştırma
yöntemine dayalı olarak gerçekleştirilen bu araştırmada, COVID-19 salgınının Türkiye’nin turizm
sektöründe nasıl bir değişikliğe ya da etkiye sebebiyet vereceğini ve alınan önlemler neticesinde turizm
sektöründe yaşanacak değişimleri muhtemel senaryolar ile açıklamak amaçlanmıştır. Çalışmada, hem
Türkiye’nin turizm sektörü temsilcileri olan kamu kuruluşlarının ve turizm işletmelerinin gelecek
tahminlerinden hem de potansiyel turistlerin görüşlerinden yararlanılmıştır. 2020 yılının Nisan ayında 62
yerli turiste demografik, tatile gitme sıklığı ve salgının ardından ilgi duyulacak turizm türüne ilişkin
olmak üzere toplamda dört sorudan oluşan açık uçlu soru formu uygulanmıştır. Çalışma bulgularına göre,
salgının ardından turistlerin doğa tabanlı turizme eğilim gösterecekleri belirlenmiştir. Diğer yandan
turizm temsilcilerinin belirttiği üzere, salgından sonra tercih edilen konaklama işletmesi türünde ve
seyahat acentelerinin ürün çeşitliliğinde ciddi eğilim değişikliklerinin olacağını söylemek mümkündür.
Salgın sonrası senaryonun alternatif turizme yönelik olması halinde, kırsal kesimlerde bir turizm
hareketliliğinin olması muhtemeldir. Dolayısıyla yayla turizmi, eko-turizm ve kırsal turizm gibi doğa
tabanlı turizm türlerine, küçük ölçekli konaklama işletmelerine ilginin daha da artacağı, sayıca az
gruplarla seyahatlerin yapılacağı, ulaşım araçlarının aynı büyüklükte fakat düşük kapasiteli olarak hizmet
vereceği söylenebilmektedir. Bununla birlikte hijyen, temizlik, sanitasyon gibi uygulamaların göz önünde
bulundurulması ile hizmet sağlayıcılarda ve alıcılarda sorumlu turizm ve sürdürülebilir turizm anlayışının
artacağı ihtimali dikkat çekmektedir.
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In the study, probable scenarios to be experienced in tourism industry with measures taken
post-COVID-19 that caused the world to be affected in 2020 are mentioned. The research
was carried out based on exploratory research method. It aims to explain changes in tourism
as a result of measures taken post-COVID-19, with probable scenarios. In the study, it was
benefited from both future forecasts and expectations of tourism representatives (public
institutions and tourism enterprises) as well as potential tourists’ perspectives. 62 local
tourists were surveyed with four questions including demographics, travel frequency and
tourism type in post-pandemic in April 2020. According to findings, it was determined that
tourists would trend towards nature-based tourism in post-pandemic. On the other hand, as
tourism representatives have stated, it is possible to say that there will be significant trend
changes in travel agencies’ product diversity and preferred type of accommodation business
in post-pandemic. If post-pandemic scenario is aimed at alternative tourism, it is probable
that there will be tourism mobility in rural areas. Therefore, the interest in types of nature
based tourism such as plateau tourism, eco-tourism, rural tourism and small-scale
accommodation businesses will increase even more, there will be travels in numbers with
fewer groups, transportation vehicles will serve as the same size but low capacity. However,
it is noteworthy that responsible and sustainable tourism will increase with consideration of
applications such as hygiene, cleaning and sanitation.
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