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Öz 

Günümüz dünyası küreselleşme, uzay çağı teknolojisi ve yaşadığımız yüzyılın en büyük olaylarından 
biri olan COVID 19 pandemisi ile birlikte önemli gelişmelere sahne olmaktadır. Bu gelişmeler kültürel 
etkileşime, büyük yatırımlara, sosyo-politik ilişkilere ve en temelde insan hareketliliğine bağlı olarak 
işleyen turizm sistemini derinden etkilemektedir. Bu noktada iki önemli boyut dikkat çekmektedir. 
Birincisi, küresel ölçekte gözlemlenen çevresel bozulmalar, ekonomik dalgalanmalar, savaşlar, 
teknolojik dönüşümler ve salgınlar; ikincisi ise değişen zamana bağlı olarak insan davranışlarında ve 
tercihlerinde meydana gelen dönüşümlerdir. Her iki boyutun da küresel turizm faaliyetlerini doğrudan 
şekillendirdiği görülürken diğer yandan turizmin geleceği ile ilgili olumsuz mesajlar verdiği 
düşünülmektedir. Benzer söylemle, günümüzde yaşanan olağanüstü gelişmelerin gelecekte turizmin 
distopyası olabileceği öngörülebilir. Dolayısıyla turizm olgusunun davranış, kültür, ekonomi ve çevre 
açısından ele alınması daha güçlü bakış açısı için gerekli görülmektedir. Buradan hareketle, bu 
çalışmada günümüz turizm hareketi, değişen dünyanın sosyo-kültürel, sosyo-politik ve çevresel 
gelişmeleri esas alınarak yorumlanmış ve önerilerde bulunulmuştur. 
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Abstract 

Today's world is undergoing significant developments with globalization, space age technology and 
the COVID 19 pandemic, one of the biggest events of the century we live in. These developments deeply 
affect the tourism system, which operates depending on cultural interaction, major investments, socio-
political relations, and mainly human mobility. At this point, two important dimensions stand out. First, 
environmental distortions, economic fluctuations, wars, technological transformations and outbreaks 
observed on a global scale; The second one is the transformations that occur in human behavior and 
preferences depending on the changing time. While it is seen that both dimensions directly shape global 
tourism activities, on the other hand, it is thought that it gives negative messages about the future of 
tourism. With similar discourse, it can be predicted that the extraordinary developments experienced 
today may be the dystopia of tourism in the future. Therefore, it is considered necessary to handle the 
phenomenon of tourism in terms of behavior, culture, economy and environment for a stronger 
perspective. From this point of view, today's tourism movement has been interpreted based on the 
socio-cultural, socio-political and environmental developments of the changing world and suggestions 
have been made. 
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