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I 

ÖNSÖZ 

 

Günümüzde turizm endüstrisi dünyanın en büyük ve en hızlı 

büyüyen endüstrilerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Turizm 

endüstrisi seyahat ve ulaşım, konaklama, yiyecek ve içecek işletmeleri 

benzeri turizm tesislerinden ve altyapı ile üstyapı gibi destek 

hizmetlerinden oluşan hem özel sektör hem de kamu sektörünün dahil 

olduğu çok yönlü bir endüstridir.  

Covid-19 salgınının geldiği küresel boyut dünyayı durma noktasına 

getirmiş ve tüm büyük ekonomik endüstriler arasında turizm en kötü 

etkilenen olmuştur. Bu durum Türkiye gibi turizm endüstrisinin lokomotif 

işlev gördüğü ülkelerde turizm endüstrisini hedefleyen iyileştirme 

önlemleri için mali ve siyasi destekler ile teşvikler gibi geniş ölçülü 

kurtarma planlarına ve eylemlerine duyulan ihtiyacı gündeme getirmiştir. 

Günümüzde yaşanan Covid-19 salgınının etkin bir şekilde yönetilmesinde 

hem işletmeler tarafından hem de hükümet kurumları tarafından 

geliştirilecek stratejiler oldukça önem teşkil etmektedir. 

Çalışmada, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 

Covid-19 salgını krizi nedeniyle yapmış olduğu uygulamaların turizm 

endüstrisinde kriz yönetimi bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır. Bu 

kapsamda Türkiye turizm endüstrisinde Covid-19 krizinin yönetimi 

süreçleri kriz öncesi, kriz aşaması ve krizin çözümü aşamaları kapsamında 

değerlendirilerek, bu aşamalarda gerçekleştirilen faaliyetler reaktif ve 

proaktif stratejiler kapsamında açıklanmıştır. 

Çalışmanın hazırlanmasında her zaman desteklerini yanımızda 

hissettiğimiz ailelerimize sonsuz teşekkür ederiz. 

                                                       Çanakkale, Aralık 2020 

   Dr. Öğr. Üyesi Bilge ÇAVUŞGİL KÖSE 

Doç. Dr. Sena ERDEN AYHÜN 
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GİRİŞ 

İyi işlemeyen ve yeniden yapılanmayı gerektiren istikrarsız 

durumlar olarak ifade edilen kriz kavramı, örgütlerin üst düzey hedeflerini 

tehdit etmekte ve ivedilikle yönetilmediği taktirde örgütsel yaşama 

olumsuz olarak yansıyabilmektedir. Yönetim yazınında ifade edilen sistem 

yaklaşımı bakış açısı, örgütlerin de birer canlı organizma gibi iç ve dış 

sistemlerden etkilendiğini belirtmektedir. Bu görüş, her sistemi oluşturan 

alt sistemlerin olduğunu, alt sistemlerin de hem kendi içerisinde hem de 

ana sistemler ile ilişki içerisinde bulunduğunu savunmaktadır. Bu 

kapsamda işletme ana bir sistem iken insan kaynakları, pazarlama, 

muhasebe, üretim gibi diğer alt sistemler de bu ana sistemin unsurlarıdır. 

Ayrıca müşteriler, rakipler, teknoloji, tedarikçiler, hükümet, ülke 

ekonomisi ve dünya ekonomisi gibi diğer unsurlar da dış çevresel unsurları 

oluşturmaktadır. Örgütlerin iç ve dış sistemlerinin herhangi birisinde 

ortaya çıkabilecek sorunlar, kriz ortamlarını beraberinde getirebilmektedir. 

İç ve dış çevre unsurlarının sürekli izlenerek çevresel değişimlere uyum 

gösterilmesi örgütsel krizlerin etkin yönetilmesinde, karlılık ve 

sürdürülebilirliğin sağlanmasında önem teşkil etmektedir.  

Örgütsel krizler; ekonomik koşullardaki olumsuzluklar, doğal 

afetler, teknolojik başarısızlıklar, siyasi krizler ve salgınlar gibi iç ve dış 

çevre unsurlarına dayalı olarak gerçekleşmektedir. Söz konusu nedenler 

tüm endüstrilerde olduğu gibi turizm endüstrisinde de önemli 

olumsuzlukları beraberinde getirmektedir. Turizm endüstrisinin krizlere 

karşı en savunmasız endüstrilerden birisi olması, kriz yönetimi süreçlerinin 

turizm endüstrisindeki önemini ortaya çıkarmaktadır. Çünkü krizlerin 

neden olduğu hasarlar sadece ulusal ekonomiyi değil, aynı zamanda birçok 

turistik destinasyonun geçim kaynağını da etkilemektedir. Ayrıca 

küreselleşme hareketlerinin dünyayı küresel bir köy haline getirmesi, kriz 

nedenlerinin küresel çapta etki yaratmasıyla sonuçlanmakta ve uluslararası 

ekonomiler üzerinde de yansımalara sebebiyet vermektedir. 

Bu kapsamda küresel çapta etki göstermeye başlayan Covid-19 

salgını 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (DSO) tarafından 

küresel salgın (pandemi) olarak tanımlanmıştır (T.C. Sağlık Bakanlığı, 

2020a). Günümüzde söz konusu salgın süreci halen devam etmekte ve 

yaşanan küresel hareketsizliklerin hem kapsamı hem de sonuçları diğer 

endüstriler yanında turizm endüstrisinde de tedirginlik yaratmaktadır. 

Çünkü bu krizin birbiriyle bağlantılı sosyal, kültürel, psikolojik ve 

ekonomik etkiler yaratması, turizm endüstrisinin önceden tahmin 
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edilemeyen durumlarla karşılaşmasına neden olmuştur. Buna göre turizm 

endüstrine yönelik hazırlanan T.C. Kalkınma Bakanlığı’na (2014, s. 5) 

ilişkin raporda; “turizmde 2020 vizyonu hedeflerinde ekonomik kriz 

dönemleri hariç büyük sapmaların olmayacağı” öngörülmüştür. Bu 

raporda ekonomik krizlerin birinci derecedeki önemine vurgu yapılmıştır. 

Bir sağlık krizi olarak başlayan Covid-19 salgını, salgınla mücadele 

kapsamında dünya çapında alınan sosyal mesafe, evde kal uygulamaları ve 

karantina kararları nedeniyle küresel bir finansal krize dönüşmüştür. 

Covid-19 salgını hem Türkiye’de hem de Dünya’da hedeflenen turizm 

gelirlerine ulaşmayı engellemiştir.  

Günümüzde turizm endüstrisi dünyanın en büyük ve en hızlı 

büyüyen endüstrilerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Turizm 

endüstrisi seyahat ve ulaşım, konaklama, yiyecek ve içecek işletmeleri 

benzeri turizm tesislerinden ve altyapı ile üstyapı gibi destek 

hizmetlerinden oluşan hem özel sektör hem de kamu sektörünün dahil 

olduğu çok yönlü bir endüstridir. Turizm endüstrisi açık sistem 

yaklaşımına göre dış çevre ile yüksek derecede ilişkili olmasıyla 

karakterize edilmektedir. Bu kapsamda dış çevrenin çeşitli boyutlarıyla 

olan etkileşim süreçleri sadece turizm sistemini değil, aynı zamanda 

çevreyi de etkilemektedir. Yani turizm endüstrisi yaptığı faaliyetlerle dış 

çevreyi etkilediği gibi, oluşan dış çevresel faktörlerden de etkilenmektedir. 

Bu açıdan sadece ekonomik koşullarda meydana gelen krizlerin değil, 

doğal afetlerin, salgınların ve siyasi krizlerin de turizm endüstrisindeki rolü 

önem teşkil etmektedir. Buna ilaveten turizm endüstrisi teknolojik 

faktörlerden dolayı ortaya çıkan krizlerden nispeten daha az 

etkilenmektedir. Çünkü turizm endüstrinde hizmet kavramının önemli 

olması ve hizmet sürecinin de insanlar tarafından gerçekleştirilmesi 

özelliği, emek yoğun olan bu endüstrinin teknolojik faktörlerden en temel 

düzeyde etkilenmesiyle sonuçlanmaktadır. 

Kriz yönetimi süreçlerinde en önemli unsur, işletmeleri tehdit 

edecek olayların önceden tahmin edilmesini amaçlayan proaktif 

yaklaşımların uygulanmasıdır. Proaktif yaklaşımlarla yönetilen 

işletmelerde hem krizlerle karşılaşılmasının önüne geçilmekte hem de 

işletmelerin kontrol edemeyecekleri dış çevresel faktörlerden 

kaynaklanacak krizlerin önlenmesi sağlanmaktadır. Kriz öncesi 

dönemlerde sinyal tespit etme ve hazırlanma aşamalarını önceden tahmin 

ederek faaliyetlerini yönlendirilen işletmeler krizlerden daha az hasarla 

kurtulabilmektedirler. Buna karşın krizin diğer aşamaları olan muhafaza 
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etme/hasar sınırlama, kurtarma ve öğrenme aşamalarına geçilmişse reaktif 

stratejiler oluşturularak, kriz süreçlerinin yönetimi sağlanmaktadır. Covid-

19 salgınının geldiği küresel boyut dünyayı durma noktasına getirmiş ve 

tüm büyük ekonomik endüstriler arasında turizm en kötü etkilenen 

olmuştur. Bu durum Türkiye gibi turizm endüstrisinin lokomotif işlev 

gördüğü ülkelerde turizm endüstrisini hedefleyen iyileştirme önlemleri 

için mali ve siyasi destek ile teşvikler gibi geniş ölçülü kurtarma planlarına 

ve eylemlerine duyulan ihtiyacı gündeme getirmiştir. Günümüzde yaşanan 

Covid-19 salgınının etkin bir şekilde yönetilmesi amacıyla turizm 

endüstrisi içerisinde faaliyette bulunan işletmelerin fiyat ve maliyet 

politikaları, pazar farklılaştırma çabaları kapsamında geliştirmiş oldukları 

stratejilerle süreci yönetmeye çalıştıkları görülmektedir. Sürecin etkin bir 

şekilde yönetilmesinde, bu durum şüphesiz yeterli değildir. Bu kapsamda 

hükümet politikaları tarafından geliştirilecek reaktif ve/veya proaktif kriz 

yönetimi stratejilerinin geliştirilmesi de oldukça önemlidir. Çünkü 

hükümetin almış olduğu kararlar, onun alt sistemi olan turizm endüstrisinin 

karlılığı, büyümesi ve sürdürülebilirliği üzerinde etki yaratmakta ve 

krizlerin en az kayıplarla atlatılmasında önem teşkil etmektedir. 

 Türkiye’de etkisi halen devam eden Covid-19 salgınına karşı, 

hükümet politikaları ekseninde geliştirilen uygulamaların turizm 

endüstrisinde kriz yönetimi bağlamında araştırıldığı bu kitabın ilk 

bölümünde krizler ve turizm endüstrisi kavramları ele alınmış, bu 

kapsamda turizm endüstrisini etkileyen kriz nedenleri açıklanmıştır. 

Ayrıca bu bölümde Dünya’da ve Türkiye’de çeşitli sebeplerle oluşabilecek 

kriz nedenlerinin, turizm endüstrisindeki yarattığı etkiler kapsamlı olarak 

ele alınmıştır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde turizmde kriz yönetimi ve Covid-19 

salgını incelenmiştir. Bu bölümde öncelikle turizmde kriz yönetimi 

stratejileri; proaktif ve reaktif kriz yönetimi stratejileri çerçevesinde 

açıklanmış ve kriz yönetimi aşamaları hakkında detaylı bilgiler verilmiştir. 

Buna ilaveten Covid-19 salgınının Dünya’daki gelişimi ve turizm 

endüstrisine yansıması ele alındıktan sonra Türkiye’deki gelişimi (6 Ocak-

17 Kasım 2020) tarihleri kapsamında ayrıntılı olarak incelenmiş ve 

salgının Türkiye turizm endüstrisine yansımaları açıklanmıştır. 

Çalışmanın üçüncü bölümünü araştırma kısmı oluşturmuş, bu 

bölümde Türkiye’de Covid-19 salgınının analizi yapılmıştır. Çalışma, 

Türkiye’deki Covid-19 salgınının, turizm endüstrisi açısından etkilerini 

değerlendirebilmek açısından önem taşımaktadır. Araştırmada Türkiye 
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Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Covid-19 salgını krizi 

nedeniyle yapmış olduğu uygulamaların turizm endüstrisinde kriz 

yönetimi bağlamında incelemesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 2020 yılı 

boyunca Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Covid-19 

salgını odağındaki hareket planının somutlaştırılarak ortaya konulabilmesi 

hedeflenmiştir. Araştırmada Türkiye’deki turizm endüstrisinde Covid-19 

krizinin yönetimi süreçleri; kriz öncesi, kriz aşaması ve krizin çözümü 

aşamaları kapsamında değerlendirilmiştir. Ayrıca turizm endüstrisinde 

Covid-19 krizi öncesi aşamada hangi önlemlerin alındığı, kriz aşaması 

kapsamında hangi uygulamaların hayata geçirildiği ve krizin çözümü 

kapsamında nasıl hareket edildiği geliştirilen reaktif ve proaktif stratejiler 

kapsamında açıklanmıştır. 
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BÖLÜM I 

 

1. KRİZLER VE TURİZM ENDÜSTRİSİ 

1.1. Kriz ve Örgütsel Kriz Kavramları 

Eski dönemlerden bu yana kullanılan bir kavram olan kriz kelimesi, 

Yunanca’da dönüm noktası veya karar anlamlarına gelen “krisis” 

kelimesinden türemiştir (Laws ve Prideaux, 2005, s.2). Kriz kavramı 

tarihsel süreçte çok eski zamanlara dayanmakta, ilk olarak askeri ve tıp 

alanında kullanıldığı görülmektedir. Tıbbi alanda Hipokrates tarafından 

ölüm ve yaşam olarak ifade edilen kriz kavramı, askeri alanda Thukydides 

tarafından savaşlardan yenilgi veya zaferle çıkmak olarak belirtilmiştir. 

Tıp terminolojisinde “daha önceden süreklilik arz eden bir oluşumdaki 

kırılma, kopma” olarak tanımlanan kriz kavramı 16. yüzyılda klasik tıbbın 

canlanmasıyla birlikte günlük dilde kullanılmaya başlamış, 19. yüzyılın 

ortalarına gelindiğinde ise politika, sosyoloji ve ekonomi alanlarında daha 

belirginleşmiş ve hatta insanlar bu kavramın aşırı kullanımından şikâyet 

eder hale gelmişlerdir (Glaesser, 2006, s. 11). Kriz kelimesi sosyal bilimler 

alanında çoğu kez birdenbire meydana gelen kötüye gidiş yönündeki 

gelişme, büyük sıkıntı, buhran, bunalım gibi anlamlarla da 

kullanılmaktadır. Kavramın işletme ve yönetim bilimi alanlarındaki 

literatüre girişi ise 1929 yılı dünya ekonomik krizinden sonra 

gerçekleşmiştir (İncaz, 2018, s. 458).   

Kriz kavramının her zaman kötü veya olumsuz anlamda 

kullanılmadığı bilinmektedir. Çince ’de krizi tasvir eden wei-ji kelimeleri 

tehlike ve fırsat kavramlarının birleşimini ifade etmekte ve krizi bir dönüm 

noktası olarak açıklamaktadır (Keown-McMullan, 1997, s. 4). Nitekim 

Çince’de kriz anlamına gelen “weiji” kelimesi; tehlike anlamındaki 

“weixian” ve fırsat anlamı taşıyan “jihui” kelimelerinin ilk hecelerinden 

oluşmaktadır (Glaesser, 2006, s. 12). Bu kapsamda krizlerin iyi yönetilirse 

yarı yarıya olasılıkla tehditler yanında fırsata da çevrilebileceği ve krizlerin 

fırsata dönüştürülerek işletme başarısına katkı sağlayacağı açıklanmıştır. 

Kriz yönetimi ve kriz iletişimi kavramlarının Çin kültürü kapsamında inşa 

edildiği görülmektedir. Buna göre kriz kavramı bariz olarak tehlike gibi 

görünse de işletmeler tarafından uygun hazırlık, öngörü ve eğitimle fırsata 

dönüştürülebilir (Woodyard, 1998, s. 6). 
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Şekil 1. Krizin Çince Gösterimi 

        Kaynak: Aydemir, 2005, s. 211. 

 

Yazında kriz kavramı, iyi işlemeyen ve yeniden yapılanmayı 

gerektiren istikrarsız durumlar olarak ifade edilmektedir. Buna ilaveten söz 

konusu kavramın “bir işin, bir olayın geçtiği karışık safha”, “içinden 

çıkılması zor bir durum”, “birdenbire meydana gelen kötüye gidiş ve 

tehlikeli an” gibi anlamlara da geldiği görülmektedir (Genç, 2005, s. 334).  

Kriz; yoğun zaman baskısı ve kesinlik içermeyen koşullar altında önemli 

kararların alınmasının gerekli kılındığı bir sistemin temel yapıları veya 

esas değerleri ile normlarına yönelik ciddi bir tehdit olarak 

tanımlanmaktadır (Boin, Hart, Stern ve Sundelius, 2005, s. 2).  

Kriz kavramı örgütün üst düzey hedeflerini tehdit eden, bazen de 

örgütün yaşamını tehlikeye düşüren ve ivedilikle tepki gösterilmesi 

gereken, gerilim yaratan durumlar olarak açıklanmaktadır (Demirtaş, 

2000, s. 354). Bu kapsamda krizlerin beklenilmeyen ve önceden 

sezilmeyen, çabuk ve derhal cevap verilmesi gereken, örgütün mevcut 

değerlerini ve amaçlarını tehdit eden ve gerilim yaratan bir durum olduğu 

görülmektedir.  

Diğer bir tanımla kriz; kişisel veya toplumsal düzeyde ortaya çıkan, 

bir bireyin yaşamındaki travmatik veya stres verici değişim ya da siyasi, 

sosyal, ekonomik ve askeri konulardaki tutarsız ve tehlikeli sosyal durum 

veya geniş ölçekli, çevresel, acil bir olaydır (Goel, 2009, s. 1). Yazında 

Hays (1985) krizi; bir örgütün beklentileri ile çevresinde olanlar arasındaki 

büyük uyumsuzluklar olarak açıklamaktadır. Nitekim farklı alanlarda 

ortaya çıkmaları nedeniyle krizler birbirlerinden değişik özellikler 

göstermektedirler. Bu kapsamda kazalar, ölümcül olaylar, yangınlar, 

depremler, seller ve savaşlar da kriz durumu yaratabilmektedir 

(Mukhopadhyay, 2005, s. 2). Başka bir ifadeyle kriz; medyada ya da 

önemli izleyicilerin gözünde bir şirket veya örgüt ile ilgili olumsuz açıdan 

dikkat çeken, gerçek nitelik taşıyabilen, rivayet olunan veya iddia edilen 

her türlü olay veya durumdur (Ruff ve Aziz, 2003, s. 2).   
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Yapılan kriz tanımlarının sayısını artırmak mümkündür. Ancak bu 

tanımların büyük çoğunluğunda ortak olarak bahsedilen birtakım unsurlar 

söz konusudur. Bunlar; sisteme karşı baş gösteren tehdit, sistemde bozulma 

ve uzunluğu kriz türlerine göre değişen bunalım sürecidir. Sözü edilen 

tanımlardan da anlaşılacağı üzere kriz kavramı günlük yaşamda ve iş 

yaşamında bireyleri ve işletmeleri etkileyen, aynı zamanda ülkelerin de 

kendi içlerinde veya diğer ülkelerle zaman zaman karşı karşıya geldikleri 

bir olgudur. Bu açıdan bakıldığında; kriz konusunun önemi de ortaya 

konmaktadır. Bununla beraber kriz kavramının belirgin birtakım ortak 

özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler aşağıdaki biçimde 

açıklanmaktadır (Borodzicz, 2005, s. 80): 

• Kriz, tek bir oluşumun yönetimi yerine bir olaylar dizisi meydana 

getirmektedir. 

• Kriz, bir doğal afet nedeniyle oluşabilmektedir.  

• Krizin, karar alıcıların olaylara makro açıdan bakmalarını 

zorlaştıran ayrıntılı bir temeli vardır. 

• Kriz karşısında gösterilecek davranışlar genellikle kesin değildir. 

Mitroff ve Pearson (1993); örgütsel krizleri modelleyebilmek için 

sistem yaklaşımı teorisinden yararlanarak, örgütlerde kriz olaylarını 

etkileyen birbiriyle ilişkili faktörleri açıklamışlardır. Bu kapsamda kriz 

olaylarının nasıl yönetildiğine ilişkin iki yüzden fazla Fortune 500 

kuruluşuyla yapılan araştırmaya dayanarak kriz sistemine özgü teknoloji, 

örgüt yapısı, insan kaynakları, örgüt kültürü ve üst yönetimin psikolojik 

yaklaşımları belirtilmiştir (Hutchins ve Wang, 2008, s. 315): 

Teknoloji: Yapılan araştırmalar teknolojinin örgütsel çalışanlar 

arasında iletişimi desteklemek için kullanılan önemli bir faktör olduğunu 

açıklamaktadır. Bu kapsamda düzenli olarak yönetilmediği, kontrol 

edilmediği ve güncellenmediği sürece, teknolojinin büyük bir krizin 

kaynağı olabileceği ifade edilmektedir. Ayrıca örgütsel verilerin teknolojik 

süreçlerle ele geçirilmesi (virüsler, çevrimiçi kimlik hırsızlıkları vb.) 

örgütsel teknolojilerin krizleri beraberinde getirmesine zemin 

hazırlamaktadır. 

Örgüt yapısı: Örgütün kriz olaylarını tespit edebilmede yavaş 

davranması, medya ve paydaşlarla iletişim kurmakta hazırlıksız olması ve 

bilgileri yanlış sunması örgütlerde daha da geniş çaplı krizleri beraberinde 

getirebilmektedir. Buna ilaveten örgüt kültürü de kriz yönetiminde önem 

teşkil etmektedir.  
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Örgüt kültürü: Örgüt kültürü, özellikle sistemin güvenlik, çeşitlilik 

ve performans gibi konulardaki değer perspektifini temsil ettiği için kriz 

olaylarında önemli bir belirleyici olabilmektedir. Bu kapsamda daha 

yüksek güvenilirlik düzeyine sahip olan işletmeler incelendiğinde daha az 

hata bildiren işletmelerin, çalışanlarına hataların kaynaklarını öğrettikleri, 

riskleri değerlendirdikleri, güvenli uygulamaları ödüllendirdikleri ve 

sürekli iletişim kurarak kriz farkındalığı kültürünü geliştirdikleri 

görülmüştür.  

Üst yönetimin psikolojik yaklaşımları: Üst yönetimin tutum ve 

davranışları da kriz yönetimi süreçlerinde önem teşkil etmektedir. Üst 

yönetimin karar verme, risk yönetimi ve çatışma yönetimi gibi konulara 

yönelik psikolojik yaklaşımları da kaynakların kriz yönetimi çabalarını 

desteklemek için nasıl kullanıldığını etkilemektedir. 

 İnsan kaynakları: Çalışanların hata yapabilmelerinin kaçınılmazlığı 

düşünüldüğünde, sorunların bir kriz çıkmadan önce tanımlanmasını 

sağlayabilmek için kontrol işlevi önem kazanmaktadır. 

1.2. Kriz Faktörleri 

Alan yazını incelendiğinde krizleri ortaya çıkaran faktörlerin işletme 

içi ve işletme dışı faktörlerden kaynaklandığı dikkat çekmektedir.  

¥rg¿t dēĸē faktºrler: Örgütsel yapılarda ortaya çıkan işletme dışı 

faktörler, işletmenin kontrolü dışında ortaya çıkan ve gelişen makro 

faktörlerdir. Bu faktörlerin tüm dünyayı etki altında bulundurarak tüm 

işletmeler üzerinde etki yaratması mümkündür (Asanakutlu, Safran ve 

Tosun, 2003, s. 144). Krize neden olan dış faktörler günümüz işletmeleri 

açısından düşünüldüğünde bunlar; işletmelerin içinde bulunduğu 

ekonomik, siyasi ve toplumsal yapıda meydana gelen gelişmeler, ilerleyen 

teknoloji ve doğal çevredeki beklenmeyen hareketler olarak 

sıralanmaktadır (Crandall, Parnell ve Spillan, 2010, s. 43). 

Dış çevre faktörlerinin hızla gelişmesi, işletmelerin de bu faktörlere 

hızla uyum sağlamalarını gerektirmektedir. Bu kapsamda dış çevre 

faktörlerine karşı örgütlerde krizlere neden olabilecek olumsuzlukları yok 

etmek mümkün olmasa da krizlere karşı örgütleri önceden güçlendirmek 

önem teşkil etmektedir. Örgütlerde krizlere yol açan faktörleri aşağıdaki 

gibi belirtmek mümkündür (İncaz, 2018, s. 463): 

 Ekonomik çevre değişiklikleri,  

 Sosyal ve kültürel çevre değişiklikleri, 
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 Hukuki ve politik çevre değişiklikleri, 

 Tabii felaketler, 

 Teknolojik çevre değişiklikleri, 

 Rekabet koşullarındaki değişikliklerdir. 

¥rg¿t Ķi faktºrler: Dış çevre faktörlerinin yanında işgörenlerin 

diğer işgörenlerle veya üst yöneticilerle uyumsuzluklar yaşamaları, üst 

yöneticilerin krizler karşısında etkin ve duyarlı olmamaları, kriz sürecinde 

stratejik hatalar yapılması gibi nedenler işletme içerisinde kriz ortamı 

oluşturan faktörlerdir. Örgütsel kriz olarak adlandırılabilecek bu kriz türü, 

örgütün yaşam gücünü tehdit eden, çok sık rastlanmayan ancak etkisi 

yüksek olaylar olarak tanımlanabilmektedir (Sommer ve Pearson, 2007, s. 

1235). Örgütlerde krizlerin daha çok işletme içi yetersizliklerden 

kaynaklandığı belirtilmektedir (Asanakutlu, Safran ve Tosun, 2003, s. 

144). Bu kapsamda örgüt yönetiminin tahmin gücünün zayıflığı ve hızlı 

çevre değişimlerine uyum gösterememesi, çevre değişiminde yeterli 

bilgiyi elde edememesi, yöneticinin işletmeden ani olarak ayrılması veya 

vefat etmesi örgütsel krizlere neden olan faktörler kapsamında ele 

alınmaktadır. Ayrıca karar verme, uygulama süreçlerindeki yavaşlıklar ve 

hatalar, çalışanlar, girişimciler ve yöneticiler arasındaki iletişim 

problemleri, amaçların net olarak belirli olmaması, işgören devir hızı ve 

devamsızlık oranlarındaki artışlar, örgütlerde aşırı ve dengesiz olarak 

oluşturulmuş işgücünün varlığı, iş yükleri ile iş ortamlarından duyulan 

memnuniyetsizlikler de krizlere neden olan örgüt içi faktörler olarak ifade 

edilmektedir (İncaz, 2018, s. 463).  

Yukarıda ifade edilen unsurlara ilaveten yazında, örgütsel süreçlerde 

ortaya çıkan krizleri tetikleyen unsurların yedi kategoriye ayrıldığı 

görülmektedir (Kerninsky, 1997, s. 844): 

 Güvenli olmayan ürünler, 

 Ürün hileleri, 

 Bilgi saklama, 

 Ürün imalatı, 

 Kurumsal devralma, 

 Pazarlama uygulamaları,  

 İş uygulamalarıdır. 
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Bireylerin kişisel krizlere verdikleri tepkiler ile grup içerisindeyken 

gösterdikleri tepkilerin farklılık gösterdiği bilinmektedir. Örgütler de 

bireyler gibi karşılaştıkları krizlerin türlerine ve boyutlarına göre farklı 

önlemler almak zorunda kalmaktadırlar. Oluşturulacak etkin kriz yönetimi 

uygulamaları işletmelere, krizlerden güçlenerek çıkma şansı sunmaktadır. 

Bu noktada kriz yönetimi konusunda yeterli ve doğru bilgiye sahip üst 

kademe yöneticilere büyük görevler düşmektedir. Kriz dönemlerinde 

yöneticilerin mümkün olduğunca güvenilir bilgi sağlamaları ve kriz 

sonrası stres azaltma stratejileri uygulamaları gerekmektedir (Anderson, 

2006, s. 1291). İşletme krizlerinin türlerine ilişkin sınıflandırma Tablo 1’de 

gösterilmiştir.  

Tablo 1. İşletme Krizlerinin Türleri 

Faktörler Çevresel 

Koşullar 

Krizlerin 

Türleri 

Kriz Örnekleri 

 

 

 

 

 

Dışsal 

Faktörler 

 

 

Fiziksel Çevre 

Doğal 

Felaketler 

Depremler bir otelin mülküne 

zarar verirken volkanik 

püskürmeler turistleri 

korkutmaktadır. 

Teknolojik 

Başarısızlık 

Petrol sızıntıları bir tatil beldesini 

kirletebilir ve turistlerin tesisi 

ziyaret etmesini engelleyebilir. 

 

Toplumsal 

veya Sosyal 

Çevre 

Yüzleşme İşçi grevleri normal faaliyetleri 

aksatır, bu gruplar restoranları 

boykot edebilir. 

Kötü niyet Terörist saldırılar 

Bilgisayar Hacker’ları 

 

 

İçsel 

Faktörler 

 

 

Yönetim 

Başarısızlıkları 

Çarpıtılmış 

Değerler 

Yolcu gemilerinin atık yağları 

okyanuslara dökmeleri ve çevre 

tahribatına yol açmaları. 

Aldatma Restoranların bilerek bozulmuş 

veya kalitesiz yiyecekler servis 

etmeleri. 

Suiistimal Tepe yöneticilerin fonları 

zimmetlerine geçirmeleri. 

Kaynak: Stafford, Yu ve Armoo, 2002, s. 29. 

 

1.3. Krizlerin Sınıflandırılması 

Kriz nedenlerinin kriz türleri ile yakından ilişkisi bulunmaktadır. Bu 

kapsamda; anlık krizler, zaman içerisinde gelişmekte olan krizler ve 

sürekli krizler olmak üzere üç tür krizden bahsetmek mümkündür 

(Hamidovic, 2012, s. 2; Parsons, 1996, s. 26): 



11 

Ani krizler: Bu krizler hemen başlamasıyla karakterize 

edilmektedirler. Genellikle örgütlerin kontrolü dışında oluşabilecek ciddi 

tetikleyici olayların sonucu olarak, beklenmedik olma ve çok hızlı bir 

şekilde yükselme eğilimi taşırlar.  

Zaman ierisinde geliĸmekte olan krizler: Bu krizler yavaş gelişme 

özelliği sergilemektedirler. Örgütler ve paydaşlar üzerindeki etkisinin 

belirli bir süre boyunca fark edilmeden artması ve potansiyel kriz 

göstergelerinin anlaşılamaması, kabul edilmemesi, göz ardı edilmesi veya 

yanlış anlaşılmasından dolayı söz konusu krizler ortaya çıkmaktadır. Bu 

krizlerin gelişmesi sırasında işletmenin eylem planları ile önlenebilmesi 

mümkündür. 

S¿rekli krizler: Bu krizler genellikle haftalarca, aylarca hatta 

yıllarca süren krizlerdir. Genellikle işletme hakkında yapılan dedikodu ve 

söylentilerle devam ederler. Bu tür krizlerde basın açıklamaları yapılarak 

kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi önem taşımaktadır.  

Yazında krizlerin sınıflandırılması kapsamında en detaylı 

çalışmalardan birisi Devlin (2006) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada 

Devlin, krizleri fiziksel bir hasar verip vermediği bağlamında iki temel 

başlıkta incelemiştir. Yazara göre; ürünün güvenilirliği yani ürünün 

etkinliği ve müşteriye verdiği memnuniyet düzeyi, hatalı ürün, ürünün 

güvenlik koşulları, üründe sahtecilik, örgüte karşı olumsuz kamuoyu algısı, 

piyasa koşullarında değişim, finansal sorunlar ya da nakit sıkıntısı, 

endüstriyel ilişkiler sorunu, örgütün aleyhindeki uluslararası gelişmeler ve 

işyerinde şiddet konuları fiziksel hasar vermeyen kriz türleridir. Doğal 

olaylar (deprem, hortum, sel vb.), kazalar (yangın, sızıntı, uzun süreli 

elektrik kesintileri vb.) ile kasıt taşıyan olaylar (bombalama, kundaklama 

vb.) ise fiziksel hasar veren kriz türleri kapsamına girmektedir (Devlin, 

2006, s. 10–24).  

Son olarak da krizler; doğal faktörlerden veya insan faaliyetlerinden 

kaynaklanma açısından sınıflandırılabilmektedir. İnsan temelli krizler, 

kontrol edilebilme ve önlenebilme özelliklerine sahip olma bakımından 

doğal krizlerden ayrılmaktadırlar (Van Baalen ve Van Fenema, 2009, s. 

278). Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ve gerekli önlemlerin 

alınmasıyla doğal krizlerden etkilenme düzeyinin en aza indirilmesi 

mümkün olabilmektedir. Özellikle deprem ve sel gibi doğal felaketlerde 

önceden alınan önlemler sayesinde krizin etkileri azaltılabilmektedir.   
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1.4. Krizlerin Nedenleri 

Alan yazınında sektörler ve etki alanlarının farklılığına göre çok 

çeşitli kriz türlerinden bahsedildiği görülmektedir. Bu kısımda kriz 

nedenlerine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

Ekonomik Nedenler 

Dünyada hızlı bir biçimde yaşanan ekonomik gelişmeler kriz 

ortamlarının oluşmasını beraberinde getirmektedir. Ekonomik kriz; reel 

ekonomilerde keskin bir gerileme ile karakterize edilen, ekonomik büyüme 

oranlarının gerilemesi, işsizliğin artması, gıda fiyatlarında enflasyonist 

baskıların yoğunlaşması ve bunların sonucunda oluşan sosyal 

huzursuzluklar olarak tanımlanabilmektedir (Callum, 2000, s. 275). 

Ekonomik krizler toplumsal yaşamın aksamasına neden olabilmektedir. Bu 

bakımdan ekonomik krizlerin sosyal boyutunun da bulunduğu 

unutulmamalıdır. Ekonomik kriz sorunu, yalnızca ekonomik sonuçları 

değil, aynı zamanda politik ve sosyal sonuçları da olduğu için çok disiplinli 

bir karaktere sahiptir (Hadziahmetovic, Halebic ve Colakovic-Prguda, 

2018, s. 49). 

Ekonomik, sosyal veya psikolojik gelişmelerin karşısında normal 

olan ilişkilerin sarsılması, karşılaşılan sorunun halledilmesi konusunda 

mevcut çözüm yollarının yetersiz kalması sonucu ortaya çıkan ekonomik 

krizler; “ekonomide aniden veya beklenmedik şekilde ortaya çıkan 

olayları, makro açıdan ülke ekonomisini, mikro açıdan ise firmaları ciddi 

anlamda sarsacak sonuçların meydana gelmesini” açıklamaktadır (Aktan 

ve Şen, 2001, s. 1226). Literatürde yapılan araştırmalarda ekonomik kriz 

denildiğinde belirli bir görüş birliği bulunmamakla birlikte bu kriz türü; 

enflasyon, deflasyon, durgunluk ya da resesyon kelimeleri ile açıklanmıştır 

(Eğilmez, 2009, s. 48). 

Yazında ekonomik krizler; mal, hizmet ya da finans piyasalarındaki 

fiyat miktarlarında gerçekleşen ve istenen sınırı geçen önemli 

dalgalanmaları açıklamakta olup söz konusu dalgalanmalar, ekonomik kriz 

dönemindeki ülkeler ile bu ülkelerin ekonomilerinden etkilenen şirketler 

üzerinde önemli sorunlara yol açmaktadır (Turgut, 2006, s. 35). Üretimde 

yaşanan daralmalar, fiyatlardaki düşmeler, ücretlerdeki azalmalar, borsada 

yaşanan çöküş ile bankacılık krizlerinin yaşanması ekonomik kriz 

göstergeleri kapsamında değerlendirilmektedir (Sayılı ve Uyanık, 2013, s. 

240). 
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Küresel finansal krizler, tüm ülkelere reel ekonomide yapısal 

reformların kaçınılmaz olduğunu hatırlatan önemli bir unsurdur (Keat, 

2009, s. 272). 21. yüzyılın hemen başında ardı ardına yaşanan ekonomik 

krizlerin etki alanının genişliği ve piyasalara vermiş olduğu zarar, 

ekonomik krizlerin önemini gözler önüne sermektedir. Finansal krizlerin 

de bir bütün olarak ekonomi için ters sonuçlar doğurduğu geniş kabul 

görmektedir (Krozsner, Laeven ve Klingebiel, 2007, s. 188).  Bu kapsamda 

her finansal krizin ardından gelecekte benzer durumlarla karşılaşmamak 

için krizlerin nedenlerinin araştırılmasına çaba sarf edilmektedir (Omay ve 

Iren, 2019, s. 95). 

Siyasal Nedenler 

Yüzyıllardır devam eden ülkelerarası çekişmeler, sömürgecilik 

faaliyetleriyle birlikte rekabet kavramının ortaya çıkması, uzlaşma 

sağlanamayan alanlarda siyasi krizlerin oluşmasını gündeme getirmiştir 

(Sürmen, 2019, s. 10). Gelirlerinde keskin düşüşler yaşanmış ve 

ekonomileri zor durumda olan ülkelerde ciddi siyasi krizler de 

görülebilmektedir.  

Siyasi kriz kavramı ile siyasal şiddete dayalı kriz kavramı aynı 

anlamı taşıyor gibi görünseler de birbirlerinden farklı özelliklere 

sahiptirler. Siyasal krizler politik ortamdaki kaos veya belirsizliği ifade 

ederken; siyasal şiddete dayalı krizler ise politik, hatta ideolojik bir görüş 

taşıdığını öne sürerek, savunmasız insanları fiziksel olarak yok etmeye 

dayalı bir kaos ortamını açıklamaktadır (Küçükaltan, 2012, s. 29). 

Siyasal şiddete dayalı krizler, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu 

(FBI) tarafından; siyasi veya sosyal amaçların gerçekleştirilmesi için 

devlet, sivil halk ya da herhangi bir kesimi yıldırma veya baskı altında 

tutma amacı güdülerek kişiler veya mülkiyet üzerinde güç ve şiddetin 

hukuka aykırı bir biçimde kullanılması olarak tanımlanmıştır (Baur, 2006, 

s. 7). Siyasal şiddete dayalı krizlerde eğer kriz koşulları kısa dönemde 

istikrara kavuşturulabilirse şiddetin yayılması kısmen önlenmiş olur (Ateş, 

2010, s. 922). 

Siyasal şiddete dayalı krizlerin evrensel boyutta kabul edilmiş bir 

tanımı yoktur. Çünkü suikastlar, bombalama olayları, uçak kaçırma, rehin 

alma ve biyolojik, kimyasal ve radyolojik silahların kullanılması ve hatta 

bilgisayar sistemleri ile telekomünikasyona yönelik yapılan sanal 

saldırıları da içeren yeni trendler gibi çok çeşitli terör eylemi türleri vardır 

(Watson, 2009, s.  3). Tüm tanımların üzerinde uzlaştığı nokta ise; 
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terörizmin belirli amaçları gerçekleştirmek üzere şiddet eylemlerine 

başvurarak insanlar üzerinde korku ve yıldırma davranışı yaratmasıdır. 

Doĵal Afetlere Dayalē Nedenler  

Doğal afetler, sel, kasırga, hortum, volkan patlaması, deprem, 

tsunami ve diğer jeolojik olgular gibi doğal olayların bir sonucu olarak 

oluşurlar.  Afetler, önemli sayıda insanın savunmasız oldukları büyük 

olaylara maruz kaldığında ortaya çıkan, yaralanma ve yaşam kaybına 

neden olan, genellikle mülk ve geçim kaynaklarına da zarar veren olaylar 

olarak karşımıza çıkmaktadır (Gökçekuş, Barlas, Almuhisen, ve Eyni, 

2018, s. 3). Doğal afetler kriz ortamının gelişmesine neden olan dışsal 

faktörlerden bir tanesidir.  Doğal afetlere dayalı krizler; insanlar üzerinde 

yarattıkları korku ve stresin yanında, o bölgedeki işletmelerde de hasar 

bırakarak ülke ekonomisine zarar vermektedir. Ayrıca çarpan etkisinin 

oluşması sonucunda sosyal krizler de görülebilmektedir. 17 Ağustos 1999 

yılında Türkiye’de sanayi işletmelerinin en yoğun olarak bulunduğu 

Marmara Bölgesi’ni etkileyen deprem, bölge halkını psikolojik açıdan 

sarstığı gibi Türkiye ekonomisini de oldukça zorlamıştır.  

Teknolojik Nedenler 

Hızlı gelişen teknolojinin en önemli özelliği değişim hızının da çok 

yüksek olmasıdır. İşletmelerin karlılık, büyüme, verimlilik, etkinlik ve 

etkililik vb. göstergeleri açısından teknolojik gelişmelere uyum 

sağlayabilmeleri çok önemlidir. Teknolojik yenilikler örgütlerde krizlerin 

ortaya çıkmasına neden olan faktörlerdir. (Karaçor ve Garda, 2015, s. 903). 

Krizlerin ortaya çıkmasında teknolojik değişimlerin hızının, 

değişikliğe uyum sürecinin ve teknolojiye olan bağımlılığın etkisi 

bulunmaktadır. Örgütsel süreçlerde yaşanan teknolojik başarısızlıkların da 

krizlere neden olduğu bilinmektedir. Teknolojik başarısızlıklar, bilimin 

endüstride uygulanmasındaki hatalardan kaynaklanmaktadır. Bunlardan en 

göze çarpan örneği, 1986 yılındaki Çernobil Nükleer santrali patlamasında 

birçok Avrupa ülkesindeki mahsullerin atık bulaşması korkusuyla yok 

edilmesidir (Oran ve Demir, 2016, s. 184).  Teknolojik hata türüne ait bir 

kriz durumunda olası iyileştirici faaliyetler uygulanmalı ve daha iyi yeni 

bir sistem kurulacağına ilişkin halkla ilişkiler kampanyaları 

düzenlenmelidir. Firma ayrıca gelecekteki benzer başarısızlıklarla 

karşılaşmamak amacıyla elinden gelenin en iyisini yapacağını kamuoyuna 

iletmelidir (Tse, So ve Sin, 2006, s. 7). 
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Salgēn Hastalēklara Dayalē Nedenler 

Salgın hastalıklar çok yıkıcı olan bir fenomen olarak kabul 

edilirler. Özellikle yıkıcı bir örnek almak gerekirse, 1918-1920 yılları 

arasından yaşanan ve İspanyol Gribi olarak adlandırılan salgın o dönemde 

dünya nüfusunun yaklaşık üçte birine bulaşmıştır (Bjørkdahl ve Carlsen, 

2019, s. 2). Son dönemlerde görülen Covid-19 salgınına ilaveten akut 

solunum yetmezliği sendromu (SARS), kuş gribi ve domuz gribi gibi 

salgın hastalıklar dünya çapında geniş biyolojik ve ekonomik sonuçlar 

doğurmuştur. Önümüzdeki yıllarda salgın hastalıklara bağlı krizlerin 

etkisini artırmasını beklemek de yanlış olmayacaktır. Küresel iklim 

değişikliğinin, salgın hastalıkların yayılmasındaki temel faktörler olduğu 

bilinmektedir (Altınay-Özdemir, 2020, s.223; Rittichainuwat ve 

Chakraborty, 2009, s. 412).    

1.5. Krizler ve Turizm Endüstrisi 

 Şüphesiz turizm sektörü, krizlere en duyarlı ve savunmasız 

sektörlerden birisidir. Endüstri üzerinde yıkıcı etkileri olan önemli olaylar, 

doğal afetlerden salgınlara ve kötü yönetimden terörist saldırılara kadar 

uzanmaktadır. Krizler hiçbir siyasi veya kültürel sınıra saygı 

göstermediğinden, bu tür olaylar herhangi bir coğrafi bölgeyle sınırlı 

değildir (Santana, 2004, s. 299). Turizm endüstrisindeki özellikle 

uluslararası turizm taleplerinin, krizlere veya felaketlere karşı savunmasız 

olduğu kabul edilmektedir. Bunun nedeni, turizm sektörünün siyasi 

istikrarsızlık, ekonomik koşullar ve doğal afetler olmak üzere birçok dış 

faktörden etkilenmesidir (Ritchie ve Jiang, 2019, s. 1). Bu kapsamda 

çalışmanın bu kısmında turizm sektörünün etkilendiği dış faktörler; 

ekonomik koşullar, doğal afetler, siyasal krizler, teknolojik faktörler ve 

salgınlar olarak sınıflandırılarak açıklanmıştır. 

1.5.1. Ekonomik Krizler ve Turizm Endüstrisi 

Ekonomik krizler, ekonomide aniden beklenmedik bir şekilde ortaya 

çıkabilmekte ve hem ilgili ülke ekonomisini hem de diğer ülke ekonomileri 

üzerinde olumsuz yansımalara neden olabilmektedir. Söz konusu 

krizlerden ilgili ülke ekonomisi içerisinde faaliyette bulunan işletmeler de 

etkilenebilmektedir. Bir ülkede ortaya çıkan krizler, farklı ülkelerde 

faaliyette bulunan işletmeler üzerinde de önemli sorunlara yol 

açabilmektedir. 

Ekonomik kriz süreçlerinden etkilenen en önemli sektörlerden birisi 

turizm sektörüdür. Küresel ekonomik krizlerin süresi, derinliği ve 
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sonuçları hakkındaki belirsizlikler turizm endüstrisinde etkiler 

yaratmaktadır (Papatheodorou, Rosselló ve Xiao, 2010, s. 39).  Ekonomik 

kriz süreçlerinde enflasyon oranlarının artması, likiditenin daralması, gıda 

ve konaklama maliyetlerinin yükselmesi, turizm sektörünü etkileyebilecek 

olumsuz koşulları beraberinde getirmektedir Buna ilaveten oluşan kriz 

ortamı ile duraklayan iç pazar, gerileyen dış talep ve yüksek faiz oranları 

yeni yatırımcı kararlarının olumsuz etkilenmesiyle sonuçlanmaktadır. 

Ayrıca tatil planlarını iptal eden müşteri kitlesi, turist gelirlerinin 

azalmasını gündeme getirmektedir (Yıldız ve Durgun, 2010, s. 8).  

Turizm tüketiminin ekonomik dalgalanmalara tepkisi çok sayıdaki 

faktöre bağlı olarak değişebilse de uluslararası kuruluşlar ve uzmanlar, 

turizme karşı olan talepteki gelecek tahminlerinde ekonomik perspektiflere 

odaklanmaktadırlar. Turizm sektörü harcamaları temel ihtiyaçlar 

kategorisinde yer almadığından, ekonomik belirsizliklere ve 

dalgalanmalara karşı savunmasızdır. Ayrıca bireylerin zorlu ekonomik 

dönemlerde yiyecek, barınma ve aile giderleri gibi temel ihtiyaçlarına 

ilişkin harcama eğilimini tercih etmeleri beklenmektedir. (Papatheodorou, 

Rosselló ve Xiao, 2010, s. 44). Söz konusu düşünceyi yönetim yazınında 

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kapsamında değerlendirmek mümkündür.  

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi yaklaşımı bireylerin ihtiyaçlarını 

beş kategoride değerlendirmektedir. Bunlardan ilkini en alt düzeydeki 

temel ihtiyaçlar oluşturmaktadır. Sonraki ihtiyaçlar ise giderek daha 

yüksek düzeydeki ihtiyaçları ifade etmektedir. Bu kapsamda yemek, 

barınmak gibi ihtiyaçlar fizyolojik ihtiyaçlar kategorisinde olup en alt 

düzeyde, sahip olunan potansiyeli en üst seviyeye çıkarmak, 

mükemmeliyete ulaşmak, yaratıcılık, büyümek, ilerlemek ve eğitim gibi 

ihtiyaçlar ise kendini gerçekleştirme ihtiyaçları kategorisinde olup 

piramidin en üst seviyesinde yer almaktadır (Hiriyappa, 2008, s. 152). 

Buna göre turizm sektörüne yapılan tüketici harcamaları Maslow’un 

ihtiyaçlar hiyerarşisi kategorisinde değerlendirildiğinde, beşinci kategori 

olarak ifade edilen kendini gerçekleştirme ihtiyacı kategorisinde 

bulunmaktadır. Bu durum ekonomik kriz dönemlerinde temel ihtiyaçlarını 

öncelikle karşılayan bireylerin turizm sektörüne ilişkin yaptıkları 

harcamalardan kaçınabileceklerini açıklamaktadır. 
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1.5.1.1. Dünya’daki Ekonomik Krizler ve Turizm Endüstrisi 

Turizm endüstrisi döviz ve istihdam yaratarak ekonomik süreçlere 

katkı sunabildiği gibi, farklı kültürlerden insanları bir araya getirerek 

sosyo-kültürel faaliyetlere de olanak tanımaktadır.  

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’ne (UNWTO) göre; 

ekonomik kriz süreçlerinden çıkış politikalarında turizmin rolüne işaret 

edilmekte, ekonomik büyüme ve gelişmede turizm endüstrisinin lokomotif 

sektör olduğu ifade edilmektedir. Bu kapsamda ekonomik belirsizliklerin 

yaşandığı kriz dönemlerinde önem teşkil eden turizm endüstrisi, ekonomik 

krizleri atlatmada en önemli sektörlerden birisi olarak açıklanmaktadır 

(T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2014, s. 4-5). Tablo 2’de Dünya’da turizm 

endüstrisini etkileyen önemli ekonomik krizler gösterilmiştir. 

Tablo 2. Dünya’da Turizm Endüstrisini Etkileyen Önemli 

Ekonomik Krizler 

Yıl Olay 

1987 New York ve Dünya Borsalarında çöküş 

1990 Tokyo borsasının çökmesi 

1992 Avrupa paraları aleyhine spekülasyon yapılması 

1997  Asya ekonomik krizi 

1998 Rusya ekonomik krizi 

2008 Küresel ekonomik krizin başlaması 

2009 Yunanistan ekonomik krizi 

Kaynak: Dilek ve Dilek, 2017, s. 1092-1094; Yakut-Aymankuy, 2001, s. 109; 

Paksoy ve Çolakoğlu, 2010, s. 345-346; Menteş, 2009, s.  63-64. 

Dünya’da 1987 yılında New York ve Dünya Borsalarında “Kara 

Pazartesi” olarak isimlendirilen bir kriz yaşanmış, bu süreçte New York 

Borsası çökmüş, akabinde banka iflasları ve ABD ekonomisinin 1987-

1991’li yıllarda durgunluğa girmesi ile turizm sektörünün de aralarında 

bulunduğu pek çok sektörün olumsuz etkilendiği belirtilmiştir (Dilek ve 

Dilek, 2017, s. 1092). 1990 yılında Tokyo Borsası’nın çökmesi, 

Japonya’da finansal kırılganlığı ortaya çıkarmış ve uzun süreli durgunluğa 

neden olmuştur. 1992-1993’lü yıllarda Avrupa paraları aleyhine 

spekülasyon sonucu ABD’ye sermaye kaçışı sonucu ABD’de hızlı, AB’de 

ise yavaş büyüme görülmüştür (Paksoy ve Çolakoğlu, 2010, s. 345). Tokyo 

borsasının çökmesi, diğer dünya borsalarını olumsuz etkilemiş ve bu 
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dönemde ekonomik göstergeler düşmüş, turizm hareketlilikleri de olumsuz 

etkilenmiştir (Dilek ve Dilek, 2017, s. 1093). 

1997 yılı temmuz ayında Tayland para biriminin yüzde 15 değer 

kaybetmesiyle tetiklenen Asya krizi, kısa sürede diğer ülkelere sıçrayarak, 

ani fiyat artışlarını beraberinde getirmiş ve işsizliğe sebep olmuştur. “Doğu 

Asya Tipi Sanayileşme” ismi verilen bu modelde, hükümetlerin belirlemiş 

olduğu ihracat ve büyüme hedefleri dahilinde teşvik ve yönlendirme 

politikaları yapılmış, vergi indirimleri, düşük kredi karşılıkları ve 

teminatları gibi karşılıklara yer verilmiştir. 1990-1997 yıllarında bölge 

ülkelerinin makroekonomik dengelerinde meydana gelen bozulmalar 

dikkate alınmamıştır. Bu dönemde yerel para birimi hızla değerlenmiş, 

önemli boyutlara ulaşan cari açıklar, kısa vadeli yabancı borçlanmayla 

finanse edilmiştir (Menteş, 2009, s.  63-64). Ekonomik krizlerden önemli 

ölçüde etkilenen turizm sektörünün, 1997 yılında Asya krizi ile başlayan 

akabinde Rusya Federasyonu ve Güney Amerika’yı etkisi altına alan bu 

kriz nedeniyle uluslararası turizm hareketlerinde yavaşlama olmuştur 

(Yakut-Aymankuy, 2001, s. 111). Asya krizi küresel bir mali krize 

dönüşerek, uluslararası seyahatleri olumsuz olarak etkilemiştir (Dilek ve 

Dilek, 2017, s. 1094). 

1998 yılında; Asya krizi Rusya’ya intikal etmiş, ülkede üretim 

miktarlarında düşme, yüksek sabit döviz kuru ve büyük bütçe açıkları 

nedeniyle ekonomik kriz gündeme gelmiştir. Rusya’da uygulanan 

ekonomik reform süreçlerinin başarıyla sonuçlanmaması, ülkeden önemli 

miktarda sermaye çıkışına sebep olmuştur. Bu süreçte Rusya borcunu 

ödemeyeceğini ilan ederek, morataryum (borç erteleme) ilan etmiş, kredi 

faizleri artmış ve rublenin devalüasyonu gerçekleşmiştir (Paksoy ve 

Çolakoğlu, 2010, s. 345). 1998 Rusya krizi; mal ve hizmet sektöründe 

olumsuz yansımalara neden olmuş, başta tekstil, turizm ve taşımacılık 

faaliyet alanlarında pazarları daraltmış ve sermaye kaçışına zemin 

hazırlamıştır (Paksoy ve Çolakoğlu, 2010, s. 345-346). 

Küresel ekonomik kriz süreçleri, 2008 yılının ikinci yarısından 

itibaren hissedilmeye başlamış ve uluslararası turizm hareketlerinin bu 

durumdan olumsuz etkilenmesini beraberinde getirmiştir (T.C. Kalkınma 

Bakanlığı, 2014, s. 17). Söz konusu gelişmiş ülkelerden birisi olan 

Amerika’da ortaya çıkan küresel ekonomik kriz pek çok dünya ekonomisi 

üzerinde sorunlara yol açmıştır. Yazında Mortgage krizi olarak 

adlandırılan ve ABD’de konut piyasalarındaki dengesizlikten kaynaklanan 

ve bankacılık krizleri kategorisinde değerlendirilen söz konusu krizin başta 
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Avrupa ülkeleri olmak üzere pek çok ülke ekonomisi üzerinde 

olumsuzluklara yol açtığı bilinmektedir. 

Konut kredileri dolayısıyla ABD’de ortaya çıkan ekonomik kriz 

dönemi finansal ve ticari ilişkilerden dolayı pek çok AB ülkesinden 

özellikle Yunanistan, İrlanda, İspanya ve Portekiz’de kendisini 

hissettirmiştir (Kibritçioğlu, 2010, s. 6). Mortgage krizi, Amerika’nın 

dışına doğru gerçekleşen sermaye akımlarının bankaları etkilemeye 

başlamasıyla ortaya çıkmıştır. Bu durumun üreticiler ve istihdam seviyeleri 

üzerinde de etki yarattığı görülmüştür. Üreticiler, ucuz olan Asya menşeili 

mallar ile rekabet edememeye başlamışlar ve istihdamda azalmalar 

görülmüştür. İşini kaybeden Mortgege borçluları kredilerini ödeyemez 

hale gelmeye ve zaten hassas bir konumda olan bankalar ise iflas etmeye 

başlamışlardır (Özkan, 2012, s. 3). Mortgage piyasalarında yüksek 

Mortgage fiyatları nedeniyle ödeme yapamayan Mortgage borçluları 

evlerini satmak zorunda kalmışlardır. Buna ilaveten ödediği Mortgage 

bedellerinin, satın almış olduğu evlerin piyasa değerinden çok daha fazla 

olduğunu fark eden diğer yatırımcılar da evlerini aslında satın alma güçleri 

olmasına rağmen satmaya başlamışlardır (Geanakoplos ve Koniak, 2009).  

Mortgage krizinin turizm sektöründeki yansımasının turizm arzı ve 

turizm talebi olarak iki boyutta değerlendirilmesi mümkündür. Bu 

kapsamda turizm arzı açısından ele alındığında söz konusu krizin olumsuz 

etkiler yarattığı açıklanmaktadır. Mortgage krizine paralel dünyada 

enflasyon oranları artmış, likidite daralmış, gıda ve konaklama masrafları 

artmıştır. Bu dönemde yatırımcılar yatırım kararlarını ertelemişlerdir. 

Mikro ölçekte tatil planlarını erteleyen veya iptal edenlerden dolayı turist 

gelirlerinde azalmalar meydana gelmiştir. Bankalardan yeterli desteği 

alamayan yatırımcılar ise yeni yatırım alanlarına yönelmemişlerdir. Bu 

durum turizm talebi kapsamında değerlendirildiğinde; bireylerin 

gelirlerindeki azalmalar turizm harcamalarını olumsuz etkileyebilmekte ya 

da ulaşım maliyetleri ve yol masraflarından dolayı yurt içi yakın seyahatler 

önem kazanmaktadır Böyle durumlarda yabancı turistlerin göreceli daha 

ucuz tatil arayışlarına yönelmeleri söz konusu olabilir (Yıldız ve Durgun, 

2010, s. 8-9). Bu kapsamda 2009 yılında Yunanistan krizi ele alındığında; 

Yunanistan’a gelen turist sayısı (krizin ilk 2 yılı hariç) yıllık yaklaşık yüzde 

10, turizm gelirleri de yüzde 5 artış göstermiştir. Yunanistan’a gelen 

turistler sıklıkla; Almanya ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkeleri 

vatandaşlarından oluşmuş, Asya ve Amerika’dan da gelen turistlerin 

sayısında artışlar görülmüştür. Buna ilaveten ülkeye Çin’den, Rusya’dan 
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ve Türkiye’den gelen turist sayılarında da artışlar dikkat çekmiştir (Dinç, 

2017, s. 443). 

Ülkelerde yaşanan ekonomik krizler hem ilgili ülke ekonomisinde 

hem de diğer ülkelerin ekonomik süreçleri üzerinde önemli problemleri 

beraberinde getirmektedirler. Ekonomik krizler özellikle gelişmiş 

ülkelerde ortaya çıktıklarında, pek çok dünya ülkesinin ekonomisi de ciddi 

zararlara uğramaktadır. İşletmelerin başarı ve başarısızlıklarında iç 

çevresel sistemler kadar dış çevresel sistemlerin boyutları olarak ifade 

edilen ülke ve dünya ekonomisinin etkisi büyüktür (Smircich, 1983, s. 

344). Sistem yaklaşımı kapsamında bankacılık sektöründe ortaya çıkan 

Mortgage krizi, pek çok sektörün ve ülke ekonomilerinin olumsuz 

etkilenmesini beraberinde getirmiştir (Işık, Duman ve Korkmaz, 2004, s. 

47).  Tablo 3’te Mortgage krizinin yansıması olarak 2007-2012 yılları 

arasındaki uluslararası turizm hareketleri ve turizm gelirlerine yönelik 

bilgiler gösterilmiştir. 

Tablo 3. 2007-2012 Yılları Arası Uluslararası Turizm 

Hareketleri ve Turizm Gelirleri 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Turist sayısı (milyon kişi) 901 916 881 949 995 1.035 

Yıllık değişim (yüzde) 6,4 2,1 -3,8 6,6 4,8 4,0 

Turizm geliri (milyar dolar) 858 941 851 930 1.042 1.075 

Yıllık değişim (yüzde) 15,6 9,7 -9,6 8,7 12,0 3,1 

Kaynak: T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2014, s. 17 

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün (UNWTO) 

açıklamalarına göre, Dünya’da 2008 yılında 2007 yılına göre %2’lik artışla 

16 milyon daha fazla kişi seyahat etmiştir. Fakat turizm sektöründe ciddi 

anlamda düşüş görülmüş, 2008 yılının Ocak-Haziran döneminde turist 

sayısı %5 artmasına rağmen, yılın diğer yarısında bu artışın sadece %1 

olduğu açıklanmıştır (Yıldız ve Durgun, 2010, s. 9).  

Küresel ekonomik kriz dünyadaki turizm endüstrinde 2008 yılının 

ikinci yarısından itibaren hissedilmeye başlamıştır. Bu durum uluslararası 

turizm hareketlerini de olumsuz etkilemiştir. Bu kapsamda turist sayısı 

krizin etki gösterdiği 2009 yılında 2007 ve 2008 yıllarına kıyasla azalma 

eğilimi göstermiştir. Turizm gelirleri de dikkate alındığında, 2009 

yılındaki turizm gelirlerinin 2007 ve 2008 yıllarına kıyasla azaldığı 

görülmektedir. Bu durum 2008 yılında kendisini hissettiren Mortgage 
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krizinin turist sayısı ve turizm gelirleri üzerinde 2009 yılında olumsuz etki 

yarattığını göstermektedir. 

1.5.1.2. Türkiye’deki Ekonomik Krizler ve Turizm Endüstrisi 

Bir ülkede yaşanan ekonomik krizler sadece o ülkeyi olumsuz 

etkilememekte, küresel ekonomilere de yansımaktadır. Ancak bu yansıma 

bazen diğer ülkelerin lehine olurken, bazen de aleyhlerine 

gerçekleşebilmiştir. 

Türkiye’de 1991 yılında Körfez savaşının etkisiyle ekonomik 

durgunluk görülmüş, büyüme hızı düşmüştür (Türkiye’de Ekonomik 

Krizler, 2011). Bu dönemde Türkiye’de turist sayısı ve turizm gelirleri 

azalmış, başta turizm olmak üzere pek çok sektör olumsuz etkilenmiştir 

(Kandır, Karadeniz, Özmen ve Ünal, 2008, s. 15). 1994 finansal krizi kısa 

süreli olmasına rağmen oldukça şiddetli geçmiş, kriz 1993 sonlarında 

başlayarak, 1994 yılının başında Cumhuriyet tarihinin en büyük cari açığı 

ve kamu açığı makroekonomik dengesizliklerinin boyutu olarak 

görülmüştür (Turan, 2011, s. 62; Türkiye’de Ekonomik Krizler, 2011). Bu 

dönemde yüksek oranda devalüasyon yapılması, Türkiye’ye gelen turist 

sayısının artış hızını yavaşlatmıştır (Dilek ve Dilek, 2017, s. 1093). 

1997 yılında ortaya çıkan Asya krizinde dünya çapındaki turizm 

faaliyetlerinde yavaşlama olmasına rağmen, Türkiye’deki turizm talebinin 

1997 yılında yüzde 13,5 oranında bir artış gösterdiği belirtilmiştir. Fakat 

1998 yılından itibaren söz konusu olumsuzluklar Türkiye’de de 

hissedilmeye başlanmış, en büyük pazarımız olan Almanya’da işsizliğin 

artması, Rusya Federasyonu’nda hızla kriz ortamının yaygınlaşması, 

Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki kartelleşme süreçleri Türkiye’de turizmi 

olumsuz olarak etkilemiştir (Yakut-Aymankuy, 2001, s. 112). 

Türkiye’de 2001 yılında görülen ekonomik kriz ile paranın devalüe 

edilmesi Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısının artmasını sağlamıştır 

(Dilek ve Dilek, 2017, s. 1095). Bu dönemde uygulanan sabit kur politikası 

ile artan outgoing (dış pasif) turizm talebi döviz rezervlerini azaltıcı etki 

yapmıştır. Devalüasyon kararının uygulanması ve ardından hemen dalgalı 

kura geçilmesiyle turizmde talep profili incoming (dış aktif) ağırlıklı 

olmuştur. Böylece sabit kur politikasıyla yabancı para birimleri karşısında 

yapay, sağlıksız değer kazanan Türk lirası, devalüasyon ve dalgalı kur 

politikasıyla birlikte reel konumuna gelmiştir. Bu da doğallıkla yurt 

içinden yurt dışına talebi kısıtlarken, yabancı ziyaretçilerin Türkiye 

tercihlerini nitelik olarak olmasa da nicelik anlamda arttıran bir faktör 

olmuştur. Bu kapsamda Türkiye’de iç turizm hareketlerinde talep 
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azalmaları görülürken, dış turizmde talep artışları ile karşılaşılmıştır 

(Küçükaltan, 2006, s. 10).  

2008 finansal krizi tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de 2009 

yılının ilk yarısında kendisini hissettirmiş ve iktisadi faaliyetlerde belirgin 

olarak bir yavaşlama hareketi getirmiştir. Bu dönemde gerçekleşen ve 

beklenen enflasyon oranında yüzde 100’lük olumsuz bir fark oluştuğu ön 

plana çıkmaktadır (Sarpkaya, 2009, s. 93).  

Konut kredileri nedeniyle ortaya çıkan Mortgage krizi bankacılık 

sektörünün ülke ekonomileri üzerindeki etkisinin önemini gündeme 

getirmiştir. Dünya’da ve Türkiye’de bankaların ekonomik sistemler 

üzerindeki etkisi, diğer tüm sektörlerden fazla olmaktadır. Bu bağlamda 

ülkelerde öncelikle bankacılık sektörünün etkin ve verimli yönetilmesi 

önem kazanmıştır. Bankacılık krizleri pek çok sektörü etkileyerek, 

ülkelerin ekonomik yapılarındaki olumsuz yansımalara neden olmaktadır.  

Tarihsel süreçte gerçekleşen bankacılık krizlerinin sadece konut 

kredileri nedeni ile değil, sigorta şirketlerindeki not düşüklükleri, finans 

piyasalarına güven sorunları, sahtecilik, kayıt dışı işlemler gibi nedenlerle 

de gerçekleştiği bilinmektedir (Erden Ayhün, 2018, s. 87). Türkiye’de 

gerek Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun düzenlemeleri, 

gerekse Yeni Türk Ticaret Kanununa ilişkin yapılan düzenlemelerle 

dünyada yaşanan ekonomik krizin Türkiye’deki olumsuz etkisi 

sınırlandırılmıştır.  Tablo 4’te Türkiye’de 2007-2012 Yılları Arası turizm 

geliri (Bin $) ile kişi başı ortalama harcama ($) tutarları gösterilmiştir. 

Tablo 4. Türkiye’de 2007-2012 Yılları Arası Turizm 

Sektöründeki Gelişmeler 

Yıl Kişi Sayısı Turizm Geliri (Bin 

$) 

Kişi Başı Ortalama 

Harcama ($) 

2007 27 214 988 20 942 501 770 

2008 30 979 979 25 415 067 820 

2009 32 006 149 25 064 481 783 

2010 33 027 943 24 930 996 755 

2011 36 151 328 28 115 694 778 

2012 36 776 645 29 351 446 798 

Kaynak: T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2014, s. 19 

Tablo 4 değerlendirildiğinde, küresel ekonomik kriz nedeniyle 2008 

ve 2009 yılları arasında Türkiye’deki turizm gelirleri ve turist girişlerinin 
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turizm faaliyetlerindeki hissedilen etkisinin oldukça sınırlı olduğu 

görülmektedir.  

Küresel ekonomik krizin etkileri değerlendirildiğinde; Türkiye'ye 

bu dönemde gelen yabancı turist sayısının artış hızının azaldığı 

belirtilmektedir (Dilek ve Dilek, 2017, s. 1097). Buna karşın küresel 

ekonomik kriz, 2008 yılının ikinci yarısından itibaren uluslararası turizm 

hareketlerini olumsuz olarak etkilese de Türkiye’de alınan önlemler 

çerçevesinde Avrupa ülkelerine kıyasla olumsuz etkisi sınırlandırılmıştır. 

1.5.2. Doğal Afetlere Dayalı Krizler ve Turizm Endüstrisi 

Bir turizm destinasyonunda yaşanan doğal afetlerin neden olduğu 

krizler de turizm sektörünü etkilemektedir. Deprem, volkanik patlamalar, 

tsunami, sel, hortum, kasırga vb. doğal afetler gerçekleştikleri veya 

etkiledikleri bölgelerde krizlere neden olurlar. Bu krizler yoğunlukla 

ekonomik boyutlu krizlere ve kimi zaman da siyasal krizlere yol 

açabilmektedirler (Küçükaltan, 2006, s. 17).  

Doğal kaynaklar bilinçsizce tahrip edilmemeli, korunmalı ve 

tüketiciler bilinçlendirilerek sürdürülebilirliği sağlanmalıdır. Fakat tüm bu 

çevresel önlemlere ek olarak doğal koşulların meydana getirdiği risk ve 

tehlikeler de doğal afetlerin meydana gelmesine zemin hazırlamaktadır. 

Doğal afetlere neden olabilecek en önemli etkiler deprem, sel, yangın ve 

kuraklıktır. Kontrol edilemeyen, belirsiz ve aniden gerçekleşen doğal 

afetlerin oluşturduğu krizlerle mücadelede sigorta şirketleriyle anlaşma 

yoluna gidilmesi alınan önlemlerden birisi olarak dikkat çekmektedir 

(Karaçor ve Garda, 2015, s. 903). 

1.5.2.1. Dünya’da Doğal Afetlere Dayalı Krizler ve Turizm 

Endüstrisi 

Tarihsel süreçte dünyada önemli doğal afetlerin meydana geldiği 

görülmektedir. Doğal afetler turizm sektörüne olan taleplerde olumsuz 

yansımalara sebebiyet vermektedir. Tablo 5’te Dünya’da turizm sektörünü 

etkileyen önemli doğal afetler gösterilmiştir. 
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Tablo 5. Dünya’da Turizm Endüstrisini Etkileyen Önemli Doğal 

Afetler 

Yıl Olay 

2002 Avustralya’da meydana gelen orman yangını 

2004 Hint Okyanusu'nda Sumutra Adası açıklarında meydana gelen 

deprem ve akabinde oluşan tsunami felaketi 

2010 İzlanda’da meydana gelen volkanik patlama 

2011  Japonya’da 9 büyüklüğünde gerçekleşen deprem ve tsunami felaketi. 

Kaynak: Davras ve Aktel, 2018, s. 29; Henderson, 2007, s. 233; Walsh, 2010; 

Dilek ve Dilek, 2017, s. 1097. 

 

Dünya’da 2002 yılında Avustralya'nın başkenti Canberra’da 

meydana gelen orman yangını ile 2004 yılında kıyı Güneydoğu Asya’nın 

büyük bölümlerini etkileyen Hint Okyanusu’nda meydana gelen tsunami 

felaketi gibi doğal afetler turizm sektörü üzerinde uzun vadeli etkiler 

yaratmıştır (Davras ve Aktel, 2018, s. 29). 2004 yılında Güneydoğu 

Asya’yı vuran tsunami felaketi bölgede 270 binden fazla kişinin hayatını 

kaybetmesine sebep olmuştur. Tsunaminin yarattığı fiziksel hasar özellikle 

Endonezya’da yoğunlaşmakla birlikte Tayland, Sri-Lanka ve 

Maldivler’deki turizm yapıları ağır biçimde hasar görmüş hatta Hindistan 

ve Malezya’nın bazı sahil otelleri bile tsunamiden etkilenmiştir. Felaket 

nedeni ile sadece Tayland’da 2000 turist hayatını kaybetmiştir (Henderson, 

2007, s. 233). Bölge turizmine ağır bir yara açan tsunami felaketi bir trajedi 

olarak adlandırılmakla birlikte, turizm endüstrisi yaralarını sarmayı 

başarmıştır. Diğer yandan bu trajedinin dünya turizmi üzerindeki etkileri 

çeşitli sebepler dolayısı ile sınırlı kalmıştır. 

Uluslararası seyahatleri engelleyen doğal afetlere dayalı krizlerin 

başka bir örneği ise İzlanda da yaşanan yanardağ patlamasıdır.  13 Nisan 

2010’da lav püskürtmeye başlayan Eyjafjallajokull yanardağı nedeniyle 16 

Nisan’da Avrupa kıtasındaki uçuşların üçte ikisi ve 180 denizaşırı uçuş 

iptal edilmiştir. Rötarlar ve iptaller nedeniyle Toronto’dan Tokyo’ya kadar 

birçok havalimanı etkilenmiş ve yaşanan sorunlar küresel havayolları 

endüstrisine günlük tahmini 200 milyon dolara mal olmuştur (Walsh, 

2010). 2011 yılında Japonya’da 9 büyüklüğünde gerçekleşen deprem ve 

tsunami felaketi sonucunda; 15.820 kişi hayatını kaybetmiş, deprem 

sonucunda Fukuşima Nükleer Elektrik Santralinde sızıntı meydana 

gelmiştir.  Ayrıca tsunami 300 milyar dolar zarara mal olmuş, dünya 
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tarihinde en fazla zarara yol açan tsunami felaketi olarak belirtilmiştir 

(Dilek ve Dilek, 2017, s. 1097). 

1.5.2.2. Türkiye’de Doğal Afetlere Dayalı Krizler ve Turizm 

Endüstrisi 

Doğal felaketler bireyleri hem maddi hem de manevi yönlerden 

etkilemekte, ülke ekonomilerinde olumsuz yansımalara sebebiyet 

vermektedir. Bu kapsamda söz konusu felaketlerin turizm sektörü üzerinde 

de olumsuz etki yarattığını belirtmek mümkündür. Ülke içerisinde yaşanan 

söz konusu felaketler, bireylerin temel ihtiyaçlara odaklanmaları ve lüks 

ihtiyaçlarından vazgeçmeleri ile sonuçlanmaktadır. Bu kapsamda 

Türkiye’de 17 Ağustos 1999 Adapazarı Gölcük depremi sonrası pek çok 

tur rezervasyonu iptal edilmiş ve turizm sektörü olumsuz etkilenmiştir.  

(Emekli, 2001, s. 1). Turizm sektörünün Marmara depremi nedeniyle 

yaklaşık olarak 173 milyon dolar kayba uğradığı belirtilmiştir (Turizm 

Gelirleri, 2020). 

1.5.3. Siyasal Krizler ve Turizm Endüstrisi 

Siyasal krizler iki ülke arasındaki turist akışının yavaşlamasına veya 

durmasına neden olarak, turizm endüstrisinde olumsuz yansımalara 

sebebiyet vermektedir. Yazında siyasal krizler; siyasal şiddete dayalı 

krizler (terörizm) ile politik istikrarsızlıklar kapsamında ele alınmaktadır. 

Bunlardan terörizm, turizm sektörü üzerinde en olumsuz koşulları 

oluşturmaktadır. 

Terörizm; her türlü siyasal içerikli eyleme karşı bilinçli ve 

soğukkanlı şiddet gösterisi ve kullanımıdır (Johnson, 1980, s. 15). Burada 

üzerinde durulması gerekli hususlardan birisi “terör” ve “terörizm” 

kavramlarının benzer veya farklı olup, olmadığıdır. Terör kelimesi daha 

çok uygulanan sistem içerisindeki sistemsizliği, kaosu, karmaşayı ifade 

etmektedir. Bu kaos ve karmaşa ortamı, şiddete dayalı yöntemleri 

doğurabildiği gibi (radikal dinci terör, bölücü terör vb.), şiddet içermeyen 

boyut da taşıyabilir (trafik terörü, gıda terörü, medya terörü, futbol terörü 

vb.). Şiddete dayansın veya dayanmasın bu terör unsurlarının ortak paydası 

yönetsel, eğitime yönelik veya denetim yetersizliklerden kaynaklanan 

sorunlar olmalarıdır. Oysa terörizm ideolojik boyutlu, doğrudan insanı 

hedefleyen, şiddete dayalı eylemlerdir. Bir başka söylemle terörizmin 

terörden farkı; siyasal amaçlar için örgütlü, sistemli ve sürekli terör 

kullanmayı yöntem olarak benimseyen bir strateji anlayışıdır (Bozdemir, 

1981, s. 526).  
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  Politik istikrarsızlık; yönetişim koşullarının ve mekanizmalarının, 

devlet otoritesinin normal işlemlerin dışında işleyen unsurlar tarafından 

siyasi geçerlilik boyutunda zorlanması durumudur. Politik istikrarsızlık 

aynı zamanda sosyal düzenin kontrolü ve idamesi için gereksinim duyulan 

temel ön koşulların istikrarsız ve periyodik olarak bozulduğu bir ülkenin 

durumunu açıklamaktadır. Politik şartları kararsız görünen ülkelerde 

turizmde düşüş eğilimleri görülür. Bu bağlamda turistler alternatif 

destinasyonları tercih ederler (Isaac, 2010, s. 22). 

Dünyada gelişen tüm terör hareketleri ve politik istikrarsızlıklar; 

seyahatleri ve ülkelerin turizm politikalarını olumsuz etkilemektedir. Bir 

başka deyişle turist terörizmi bölgeye yapılması düşünülen seyahat 

kararının kısıtlanması, rezervasyonların ertelenmesi veya iptal edilmesi 

gibi sonuçlar doğurmaktadır. Bunun sonucunda turizm 

destinasyonlarındaki işletmeler olumsuz yönde etkilenmekte ve kimi 

zaman bir ülkenin turizm endüstrisinin kısa veya uzun vadede çökmesine 

neden olabilmektedir (Feichtinger, Hartl, Kort ve Novak, 2001, s. 284). 

Ülkelerde görülen terör faaliyetleri ve politik çatışmalar ulusal ve 

uluslararası alanlarda önemli sorunları beraberinde getirmektedir. Bu 

kapsamda özellikle gelişen kitle iletişim araçları ve oluşturulan algı 

operasyonları düşünüldüğünde, ülkedeki zararlar önemli düzeylere 

ulaşabilmektedir (Deniz ve Karadağ, 2018, s. 70). Başka bir deyişle, 

gerçekleştirdikleri eylemi geniş kitlelere duyurmayı isteyen terör örgütleri 

bu bağlamda medyanın etkin gücünü kullanmayı da arzu etmektedirler. Bu 

noktada en önemlisi, medya mensuplarının yansıtacağı haberin krizi 

tetikleyebileceği konusunda eğitilerek bilinçlendirilmeleridir (Küçükaltan 

ve Çavuşgil Köse, 2015, s. 52).  

Terörizmin, turizm talebine etkisinin belirlenmesinde iki unsur 

dikkat çekmektedir (Pizam ve Fleischer, 2002, s. 238): 

● Ülkedeki terörün şiddeti (terör olayında ölen ve yaralan sayısı), 

● Ülkedeki terör olaylarının sıklığı (belli bir dönemde bir ülkede 

gerçekleşen terör olay sayısı). 

Dünya Turizm ve Seyahat Konseyine (WTTC) göre; turizm sektörü 

dünyanın en büyük ve en verimli sektörlerinden birisi olmakta ve tüm 

dünyada 235 milyondan fazla insana iş imkânı sağlamaktadır (WTTC, 

2020). Ancak, ülke ekonomileri için çok büyük önem teşkil eden turizm 

sektörü bunalımlara, terör ve şiddet olaylarına yüksek duyarlılığı nedeniyle 

teröristlerin belli başlı hedefi haline gelmiştir (Yeşiltaş, Öztürk ve 

Türkmen, 2008, s. 178). Tüm dünyada küresel terörizm tehtidini özellikle 
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turizme yönelik etkisini giderek artırdığı görülmektedir. Bir başka 

söylemle küresel terör, küreselleşmeye en duyarlı sektör olarak özellikle 

1980’li yıllardan itibaren turizmi seçmiştir. Özellikle dünya çapındaki terör 

faaliyetlerinin büyük bir kısmının turistik popülerliği giderek artan 

destinasyonları hedef aldığı dikkat çekmektedir (Arana ve Leon, 2008, s. 

299). 

Kriz hangi türde gerçekleşirse gerçekleşsin, en çok etkilediği 

sektörlerin başında turizmin geldiği bilinen bir gerçektir. Bunun başlıca üç 

nedeni bulunmaktadır (Küçükaltan, 2012, s. 67):  

● Turizm, çok disiplinli bir bilim alanı olup, pek çok sektörle iç 

içedir. Bu durum turizmin, sektörlerarası etkileşimini de beraberinde 

getirmektedir. 

● Turizmin öznesi insandır. Maslow, insan ihtiyaçlarının hiyerarşik 

sıralamasında psikolojik ve güvenlik ihtiyaçlarının en başta geldiğini 

vurgular. Bu kapsamda insan için güvenlik, en temel güdülerin başında 

gelmektedir. Bu nedenle turist, seyahatinde güvenliği yüksek ülkeleri 

tercih etmektedir. 

● Turizm, uluslararası boyutu olan bir sektördür. Bu nedenle içsel 

veya küresel krizlerden doğrudan veya dolaylı etkilenmemesi olası 

değildir. 

1.5.3.1. Dünya’da Siyasal Krizler ve Turizm Endüstrisi 

Küresel krizlerin turizm endüstrisine etkileri kriz türleri bağlamında 

ayrı ayrı incelendiğinde de krizin oluşma nedeni ne olursa olsun turizm 

endüstrine yansımasının negatif olduğunu göstermektedir. Küresel terörün 

pek çok ülkede pek çok sektörü olumsuz etkilediği bilinmektedir. Ancak 

küresel terör ve politik istikrarsızlıklar tüm dünyayı kasıp kavururken, en 

çok zararı turizm potansiyeline sahip ülkelerin gördüğü de bir gerçektir. 

Çünkü terör en büyük yıkımı turizm aracılığıyla tüm ülke ekonomisine 

vermektedir. Terör olaylarının sektörel bazdaki tek olumlu gelişmesini ise 

savunma sektöründe görmek mümkündür (Morgil, 2002, s. 166). 

Tablo 6’da 1980 ila 2004 yılları arasında yaşanan siyasal krizler yer 

almaktadır. 1980 yılındaki Irak-İran savaşında; komşu ülkeler ile Orta 

Doğu coğrafyasında turizm talebinin etkilenmesi beraberinde gelmiştir. 

1991 yılındaki İran-Irak Körfez savaşında; bölgeden turist ve sermaye 

kaçışı yaşanmış, 36 bin uluslararası uçuş ocak ayından şubat ayına kadar 

iptal edilmiştir. 1995 yılındaki ABD ile Vietnam arasındaki politik 

ilişkilerin gelişmesi sonucu; Vietnamlılar cephesinde turizm ve ticaret 
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faaliyetlerinde gelişmeler yaşanmıştır. 2000 yılındaki İsrail’e karşın 

Filistin başkaldırısı; Orta Doğu coğrafyasındaki turist sayılarının ve turizm 

gelirlerinin düşmesini beraberinde getirmiştir (Dilek ve Dilek, 2017, s. 

1095).  

Tablo 6. Dünya’da Siyasal Krizler (1980-2004) 

Yıl Olay 

1980 İran – Irak Savaşı  

1991 İran – Irak Körfez Savaşı- SSCB’nin dağılması 

1992 Hırvatistan, Bosna Hersek, Slovenya ve Makedonya gibi ülkelerin 

bağımsızlıklarını ilan etmeye başlaması ve bu süreçte yaşanan Bosna 

Savaşı 

1995 ABD ile Vietnam arasındaki diplomatik ilişkilerin gelişmesi 

2000 İsrail’e karşı Filistin saldırısı 

2001 Amerikan havayollarının bombalanması 

2002 Karachi’de otobüse bombalı saldırı 

2002 Bali’ ye birinci bombalı saldırı 

2002 Mombasa’ya intihar ve füze Saldırıları 

2003 Davao havaalanının bombalanması 

2003 Casablanca bombalanması 

2003 Marriott Otel/ Endonezya bombalanması 

2003 Canal otel bombalanması/Irak  

2003 Irak savaşı 

2004 Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki turistik otellere yapılan terör saldırıları 

2004 Supperferry 14 feribot saldırısı / Filipinler 

2004 İki havaalanının bombalanması/ Rusya 

2004 Sinai bombalanması/ İsrail 

2004 Üç tren istasyonunda meydana gelen patlama/Madrid 

Kaynak: Yeşiltaş, Öztürk ve Türkmen, 2008, s. 183; Paraskevas ve Arendell, 

2007, s. 1562; Bağcı, 2017, s. 85; Dilek ve Dilek, 2017, s. 1095-1099. 

 

11 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nde meydana 

gelen New York’taki Dünya Ticaret Merkezi kuleleri ile Washington’daki 

Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon’un hedef alındığı hava 

saldırılarının ardından dünya turizm talebinde yüzde 7,4 düşüş görülürken, 
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dünya çapında on milyon kişi işini kaybetmiştir (WTTC, 2002). 11 Eylül 

2001 saldırıları turizm endüstrisinin terör eylemlerine yani politik şiddete 

dayalı krizlere son derece duyarlı olduğunu göstermiştir. Bu dönemin 

ardından terör eylemleri hızını arttırarak sürdürmüştür. Özellikle 2002 ve 

2005’te Endonezya’nın Bali adasında meydana gelen patlamaların verdiği 

büyük can ve mal kaybı terörün kanlı yüzünün turizme en önemli 

yansımaları arasında yer almaktadır (Küçükaltan ve Çavuşgil Köse, 2015, 

s. 50). Tablo 7’de 2005-2017 yılları arasında yaşanan siyasal krizler yer 

almaktadır. 

Tablo 7. Dünya’da Siyasal Krizler (2005-2017) 

Yıl Olay 

2005 Sharia al-Moski intihar saldırısı/Kahire 

2005 Kahire’de köprü ve kale bombalanması 

2005 Sharm el- Sheikh bombalanması/Mısır 

2005 Bali’nin ikinci kez bombalanması 

2005 Amman’ın bombalanması 

2006 Danimarka’da meydana gelen karikatür krizi 

2006 Dahap’ın bombalanması/Mısır 

2006 Transatlantik hava yollarına komplo 

2006 Amman’da silahlı saldırı 

2006 İsrail-Lübnan krizi 

2009 Mısır/Kahire/Han Halili bombalı saldırısı 

2010 Arap coğrafyasında yaşanan ve Arap Baharı olarak isimlendirilen halk 

hareketleri ve iç savaş 

2011 Suriye iç savaşının başlaması 

2013 Mısır’da askeri darbe 

2013 Suriye’deki iç savaş 

2013 ABD’deki kriz ve Boston’daki terör saldırıları 

2014 Suriye’de iç savaşının etkilerinin artması ve IŞİD terör örgütünün 

saldırıları 

2015 IŞİD tarafından gerçekleştirilen Tunus/Müze Saldırısı 

2015 Tunus/Susa Hoteli Plajı silahlı saldırısı 

2015 Tayland/Bangkok Erawan Tapınağı bombalı saldırısı 

2015 Sina Yarımadası/ Rus Metrojet Havayolları Uçak saldırısı 

2016 Avrupa’da IŞİD terör örgütü saldırıları 

2017 İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması kararına ilişkin 

referandum 

Kaynak: Yeşiltaş, Öztürk ve Türkmen, 2008, s. 183; Paraskevas ve Arendell, 

2007, s. 1562; Bağcı, 2017, s. 85; Dilek ve Dilek, 2017, s. 1095-1099. 
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2010 yılında Ortadoğu’da meydana gelen iç savaşlar sonucunda 

bölgeye yönelik turizm taleplerinde azalmalar görülmüştür. 2013 yılında 

Mısır’da gerçekleşen askeri darbe hareketleri; Mısır ve Orta Doğu 

coğrafyasında turizm gelirlerini olumsuz etkilemiştir. 2013 yılındaki 

ABD’deki kriz ve Boston’daki terör saldırıları, ABD iç turizmine olumsuz 

yansımıştır. Suriye’de 2013 yılında başlayan iç savaş ve 2014-2016 yılları 

arasındaki dönemde IŞİD terör örgütü saldırıları turizmdeki güvenlik 

endişesini artırmıştır. 2017 yılında İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden 

ayrılması kararına ilişkin referandumdan hayır kararının çıkmasının 

uluslararası turizm ve seyahat sektörüne pek çok olumsuz etkisi olmuştur 

(Dilek ve Dilek, 2017, s. 1097-1098). 

1.5.3.2. Türkiye’de Siyasal Krizler ve Turizm Endüstrisi 

Destinasyon güvenliği ve emniyeti gibi faktörler uluslararası turizm 

talebi üzerinde önem teşkil etmektedir. Turistler bir destinasyonda 

kendilerini güvensiz hissettiklerinde, o destinasyon hakkında olumsuz 

izlenim geliştirebilirler ve bu da potansiyel turist sayısının azalmasına 

neden olabilmektedir (Ghaderi, Saboori ve Khoshkam, 2017, s. 553).  

Tablo 8’de Türkiye’de 1993-2006 yılları arası yaşanan terörist 

saldırılar ve politik istikrarsızlıklara ilişkin bilgiler gösterilmiştir. 

Tablolarda yer alan unsurlar kronolojik olarak incelendiğinde Türkiye’de 

gerçekleşen terörizm hareketleri ve politik istikrarsızlıkların yansıması 

olarak, ülkemize gelen turist sayılarında olumsuz etkilenmeler yaşandığı 

görülmektedir. Türkiye’de 1990’lı yıllardan itibaren terör saldırılarının 

direkt turistleri hedef alması, turizm talebinde daralmayı beraberinde 

getirmiştir. 2002 yılındaki Çeçen asıllı eylemcinin İstanbul The Marmara 

otelindeki saldırı eylemi ile 2003 yılındaki İstanbul’daki bombalı saldırılar, 

2004 yılındaki Kuşadası’ndaki bombalı eylem saldırısı turizm sektörünün 

imajını zedelemiştir (Dilek ve Dilek, 2017, s. 1093-1096). 2006 yılında 

Trabzon’da İtalyan Santa Maria Kilisesi Papazı Andrea Santoro’nun 

öldürülmesine ilaveten gerçekleşen diğer terör saldırıları da turizm sektörü 

açısından önemli olumsuzlukları beraberinde getirmiştir (Atasever ve 

Bahar, 2017, s. 51). 
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Tablo 8. Türkiye’de Siyasal Krizler (1993-2006) 

Yıl Olay 

1993 PKK tarafından güney sahillerinde otel ve restoran bombalama 

eylemi  

1993 PKK tarafından Güney Doğu Anadolu’da 19 batılı turistin kaçırılıp 

haftalarca alıkonulması eylemleri 

1994 PKK’nın 2 Finlandiyalı turisti “Kürdistan’a” giriş vizesi olmadığı 

için kaçırması ve 22 gün alıkoyması eylemi 

1994 PKK tarafından Sultan Ahmet Meydanında bomba patlatılması ve 3 

turistin yaralanması eylemi 

1994 PKK tarafından Kapalı Çarşıya bomba konulması  

1994 Marmaris ve Fethiye’de bombalama eylemleri sonucu 1 turistin 

ölmesi ve 10 turistin yaralanması eylemi 

1994 Siirt yakınlarında 1 Japon turistin kaçırılması ve 4 gün alıkonulması 

eylemi 

1998 Sultan Ahmet Meydanına bomba atılması ve 2 Hintli, 1 Yeni 

Zelandalı olmak üzere 3 yabancı turistin ve 4 vatandaşımızın 

yaralanması eylemi 

1998 Ağrı’da 1 Alman turistin ve 1 Türk kamyon sürücüsünün kaçırılması 

ve ertesi gün Alman turistin bulunması fakat Türk kamyon 

sürücüsünün bulunamaması eylemi 

1999 Terörist başının yakalanması ve akabinde yabancı basında yapılan 

turistleri hedef alan tehdit eylemleri 

2002 Çeçen asıllı eylemcinin İstanbul The Marmara Oteli’ndeki silahlı 

eylemi 

2003 İstanbul Neve Şalom Sinagogu ve Şişli Sinagoguna yönelik 

bombalama eylemleri 

2003 HSBC Bankası Genel Müdürlüğü ve İngiltere’nin Başkonsolosluğuna 

yapılan bombalı saldırı eylemleri 

2004 Kuşadası’nda 1 polis amirinin ölümüyle sonuçlanan bombalı eylem 

2005 Kuşadası’nda 5 kişinin hayatını kaybettiği 13 kişinin yaralandığı 

bombalama eylemi 

2005 İstanbul’da Galata köprüsü altındaki bir restoranda bomba patlaması 

ve 3 kişinin yaralanması 

2005 Antalya’da çöp kutusuna yerleştirilmiş ses bombasının patlaması ve 4 

kişinin yaralanması 

2006 Trabzon’da İtalyan rahibin öldürülmesi 

2006 PKK tarafından tatil yörelerine yönelik yapılan bombalama eylemi 

2006 Marmaris’te otel saldırısı 

2006 Antalya Dönerciler Çarşısı saldırısı 

Kaynak: Yeşiltaş, Öztürk ve Türkmen, 2008, s. 183; Paraskevas ve Arendell, 

2007, s. 1562; Çelik ve Karaçuka, 2017, s. 315; Bağcı, 2017, s. 86; Deniz ve 

Karadağ, 2018, s. 68-69; Türkiye’de Son Beş, 2016; Uçak Krizinin, 2016. 

 

Tablo 9’da Türkiye’de 2009-2017 yılları arası yaşanan terörist 

saldırılar ve politik istikrarsızlıklara ilişkin bilgiler gösterilmiştir. 
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Tablo 9. Türkiye’de Siyasal Krizler (2009-2017) 

Yıl Olay 

2009 One Minute olayı 

2010 İsrail Mavi Marmara saldırısı 

2012 Diyarbakır’da bir yolcu otobüsünün durdurulması ve bir İngiliz 

turistin kaçırılması 

2012 Türkiye-Suriye siyasi gerginliği 

2013 Gezi parkı olayları 

2015 Rus savaş uçağının düşürülmesi 

2015 Ankara'da tren garının önünde patlayan IŞİD terör örgütü 

tarafından patlatılan iki bomba 

2016 15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimi 

2016 Almanya’da Ermeni Soykırımı Tasarısı’nın Kabulü 

2016 ABD’li Papaz Andrew Craig Brunson’un tutuklanması 

2016 PKK tarafından Ankara Kızılay, Bursa Ulu Camii ve İstanbul 

Beşiktaş ve Vezneciler’de gerçekleştirilen terör saldırıları 

2016 Gaziantep, İstanbul Sultanahmet ve Atatürk Havalimanı’nda IŞİD 

tarafından gerçekleştirilen bombalı terör saldırıları 

2016 Rusya-Türkiye arasındaki uçak krizinin çözülmesi 

2017 Hollanda Miting Skandalı 

2017 İstanbul Reina katliamı 

Kaynak: Yeşiltaş, Öztürk ve Türkmen, 2008, s. 183; Paraskevas ve Arendell, 

2007, s. 1562; Çelik ve Karaçuka, 2017, s. 315; Bağcı, 2017, s. 86; Deniz ve 

Karadağ, 2018, s. 68-69; Türkiye’de Son Beş, 2016; Uçak Krizinin, 2016. 

 

2009 yılında İsrail ile Türkiye arasında “One minute” olayı ile 

başlayarak akabinde “Mavi Marmara” ile artan gerginlik, BM raporunun 

açıklanarak ve İstanbul havaalanındaki bir grup İsrail’li turistin 

kontrolünün İsrail basını tarafından gözaltı olayı olarak ifade edilmesi 

turizm ilişkilerine olumsuz yansımıştır. Bu kapsamda 2008 yılında 

İsrail’den Türkiye’ye gelen turist sayısı 558 bin kişi iken, One minute olayı 

sonrasında 2009 yılında 311 bine düşmüştür. İki ülke arasında 2010 yılında 

yaşanan Mavi Marmara olayı sonucu İsrail’den gelen turist sayısının 109 

bine gerilediği görülmüştür (One Minute, 2011). 2012 yılındaki Türkiye-

Suriye siyasi gerginliği, turizm sektöründe daralma ile sonuçlanmıştır. 

2013 yılındaki gezi parkı olaylarında; bazı kruvaziyer gemi acentalarının 

Türkiye destinasyonunu tur güzergahlarından çıkardıkları görülmüştür 

(Dilek ve Dilek, 2017, s. 1097). 

4 Kasım 2015 tarihinde Rus uçağının düşürüldüğü olaydan sonra, 

Türkiye ve Rusya arasındaki ticari ilişkilerin ve ikili anlaşmaların 

bozulduğu dikkat çekmiştir. Bu olay sonrasında Rusya, vatandaşlarına 

Türkiye’ye tatile gitmeme konusunda talimatta bulunmuş, bu durum da 
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turizm pazarının yaklaşık yüzde 30-35’ini oluşturan Rusya’dan gelen 

yolcu sayısını olumsuz etkilemiştir. Bu olumsuzluklar en çok Antalya’da 

hissedilmiş, 2016 yılında Antalya’da en kötü turizm sezonu yaşanmıştır 

(Uçak Krizinin, 2016).  

15 Temmuz 2016 yılında, FETÖ darbe girişimi sonrası 247 kişi 

hayatını kaybetmiş, Türkiye’de yaşanan OHAL süreci uluslararası 

kapsamda Türkiye turizmini olumsuz etkilemiştir (Dilek ve Dilek, 2017, s. 

1098). Türkiye-Alman ilişkilerinin 12 Ocak 2016 tarihinde Alman turist 

kafilesine yapılan bombalı saldırılar ile 2 Haziran 2016 tarihinde Almanya 

Parlamentosu’nda Ermeni soykırımı tasarısının kabulü sonucunda olumsuz 

olarak etkilendiği görülmüştür. Bu olaylar, 2016 ve 2017 yıllarında 2015 

yılına göre turist sayılarında yaklaşık 3,2 milyon kişilik azalışı beraberinde 

getirmiştir. Bu azalışlar söz konusu yıllardaki kişi başı turist 

harcamalarında Türkiye ekonomisine yaklaşık olarak 2,2 milyar dolar 

zarar vermiştir. 2016 yılı darbe girişimi, 2017 yılında bir önceki yıla göre 

turist sayısında 10,9 milyon kişilik azalışı beraberinde getirmiş ve Türkiye 

ekonomisinde yaklaşık 7,7 milyar dolarlık ekonomik kayba neden 

olmuştur (Deniz ve Karadağ, 2018, s. 70). 

2017 yılında Hollanda’nın İstanbul’daki konsolosluğu önündeki 

protestosunun ardından; Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’nun 

uçağının iniş izninin iptal edilmesinin ardından, tırmanan ziyaret krizi 

sonrası Hollanda’ya iki nota verilmiştir. Hollanda hükümeti ise 

vatandaşlarına Türkiye için seyahat uyarısında bulunmuştur (Hollanda’dan 

Seyahat, 2017). Aynı yılda İstanbul Reina katliamı yaşanmış, her iki olay 

Türkiye’nin turizm imajında olumsuz etkiler yaratmıştır.  

1.5.4. Teknolojik Faktörlere Dayalı Krizler ve Turizm 

Endüstrisi 

Turizm endüstrisinin emek yoğun özelliği, istihdam yaratmada diğer 

sektörlerden daha etkin olmasını beraberinde getirmektedir (Yıldız, 2011, 

s. 61). Bu kapsamda turizm endüstrisinde hizmet kavramının önemli 

olması ve hizmet sürecinin de insanlar tarafından gerçekleştirilebilme 

özelliği, bu endüstrinin teknolojik yeniliklere dayalı krizlerden en temel 

düzeyde etkilenmesiyle sınırlı kalmaktadır (İlkin ve Dinçer, 1991, s. 26). 

Turizm taleplerini; uçak kazaları, güvenli olmayan ulaşım 

sistemleri, iletişim süreçleri ve bilgisayar sistemlerindeki teknolojik 

yetersizliklerin olumsuz olarak etkileyebileceğini belirtmek mümkündür 

(Köşker, 2017, s. 219). Buna ilaveten enerji krizlerinin de meydana 

gelmesi, gelişen teknoloji ile üretim ve kullanım aşamalarında enerji 
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tüketimini arttırmaktadır. Enerji fiyatlarının yükselmesine bağlı olarak 

turistik ürünü oluşturan mal ve hizmet fiyatlarının da söz konusu gelişmeye 

bağlı olarak artması, turizmin giderek pahalı bir etkinliğe dönüşerek, 

turistik talep miktarında azalışları beraberinde getirebilmektedir (Aşık, 

2016, s. 57). 

 Turizm endüstrisinde özellikle havayolu şirketleri bilgi ve iletişim 

teknolojilerine önemli miktarlarda yatırımlar yapmakta, bu kapsamda 

rezervasyon hizmetleri ile koltuk takibi, bilet kesme ve onayı gibi faaliyet 

süreçlerini online olarak sürekli iyileştirmeye çalışmaktadırlar. Benzer 

şekilde konaklama işletmelerinde elektronik rezervasyon ağları ile yiyecek 

ve içecek işletmelerinde online siparişler de turizm işletmelerinde 

teknolojik süreçlere önem verildiğini göstermektedir. Bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin beraberinde getirdiği değişim ve dönüşümlere uyum 

sağlayamayan, direnç gösteren ve teknoloji transferi gerçekleştiremeyen 

ulaşım ve konaklama gibi en temel hizmet alanlarındaki örgütlerin krizlerle 

karşılaşma risklerinin fazla olacağının belirtilmesi mümkündür (Köker ve 

Alemdar, 2013, s. 39-40). 

Bazen de işletmeler tarafından araç, gereç, makine ve ekipmanların 

bakım ve onarımlarına ilişkin sorumluluklarını yerine getirmemeleri de 

görülebilmektedir. Örneğin petrol şirketleri tarafından teknolojik 

problemler yaşanması ve petrol sızıntılarının bir turistik alanın sahilini 

kirletmesi de turistlerin tesisleri ziyaret etmesini engelleyici önemli bir 

faktördür.  

2010 yılında, British Petroleum’un (BP)’nin Meksika Körfezi'nde 

bulunan sondaj kulesinin yanarak batmasıyla yaşanan olay, tarihin en 

büyük petrol sızıntısı olarak adlandırılsa da petrol sızıntısı kaynaklı pek 

çok vakanın geçmişten günümüze yaşandığı görülmektedir. ABD 

kıyılarından Basra Körfez'ine, Batı Avrupa'dan Rusya'ya kadar dünyanın 

birçok yerinde benzer felaketler yaşandığı dikkat çekmektedir. Bu olaylar 

ekosistemde onarılması güç önemli çevre tahribatlarına neden olmuş ve 

canlı türlerine zarar vermiştir (İşte Tarihin, 2010). İşletmelerin denizlere 

kazara dökmüş oldukları petroller turizm sektörü için ciddi aksamalara yol 

açmaktadır. Bu durumda bazı turistler etkilenen alanlardaki 

rezervasyonlarını iptal etmekte ve alternatif yerlere yönelmektedirler. 

Etkilenen sahillerin temizlik yapılacağı süre boyunca kapalı kalması ve 

kamuoyunda uzun vadeli kirlilik algısı yaratması, konaklama işletmeleri 

yanında pek çok işletmenin müşteri kaybına uğramasına ve marka 
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imajlarının itibarsızlaşmasına neden olmakta, ayrıca istihdam sorunlarına 

yol açmaktadır (ITOPF, 2020). 

1.5.4.1. Dünya’da Teknolojik Faktörlere Dayalı Krizler ve 

Turizm Endüstrisi 

Turizm endüstrisinin emek yoğun bir endüstri olması ve insan 

iletişimine dayanmasından dolayı teknolojik krizlere üretim 

endüstrilerindeki kadar sık rastlanmamaktadır. Bu kapsamda geçmişten 

günümüze dünyada turizm endüstrisini etkileyen önemli olaylardan birisi 

Çernobil nükleer santralinde meydana gelen patlamadır. 1986 yılında 

yaşanan Çernobil Nükleer patlaması, yer aldığı bölge olan Ukrayna’nın 

turizm faaliyetlerine önemli olumsuz yansımalarda bulunmuştur. 

Sovyetler Birliği zamanında Çernobil nükleer santralindeki reaktörün 

patlaması ve radyoaktif bulutların yaklaşık 50 bin kilometre karelik alana 

dağılması hem tüm Avrupa’ya yayılmasını hem de Türkiye’nin de önemli 

bir bölümünün söz konusu patlamadan etkilenmesini beraberinde 

getirmiştir (Çernobil Nükleer Felaketi, 2020). Ukrayna’da yaşanan tarihin 

en önemli nükleer kazası, 1986 yılında bölgenin tahliye edilmesini 

gündeme getirmiş ve ülkeye gelen turist sayılarını bir anda yok etmiştir. 

Günümüzde ise her ne kadar sağlık uzmanları, bu patlamadan yayılan 

radyolojik etkilerin temas yoluyla halen devam edeceğini belirtseler de 

Covid-19 salgını öncesi 2019 yılında 125 binin üzerinde turist, Çernobil’i 

ziyaret etmiştir (Çernobil, 2020). 

Enerji maliyetlerinin artması ve ülkelerde yaşanan enerji krizleri de 

dolaylı olarak turizm endüstrisini olumsuz etkilemektedir. ABD’nin en 

büyük enerji şirketlerinden olan Enron’un iflası da turizm endüstrisi 

üzerinde olumsuz yansımalara sebebiyet vermiştir (Sarıçay ve Ünal, 2014, 

s. 16). 2000 yılı ABD’nin Fortune 500 sıralamasında yedinci sırada olan 

Enron şirketi, 1985 yılında birkaç şirketin birleşmesiyle kurulmuş ve 

kurulduğu anda ABD’nin en büyük doğal gaz dağıtıcısı haline gelmiştir 

(Enron Skandalı, 2020). Enron şirketinin hızlı yükselişinin ardından 2001 

yılında iflas etmesi, enerji fiyatlarının yükselmesine bağlı olarak turistik 

ürünü oluşturan mal ve hizmet fiyatlarının da artmasını, turizmin giderek 

pahalı bir etkinliğe dönüşerek, turistik talep miktarında azalışları 

beraberinde getirmiştir (Aşık, 2016, s. 57). Bu durum öncelikle 

maliyetlerinin önemli bir kısmı enerji olan havayolu şirketlerinin (Birim 

Maliyet, 2020) ayrıca hizmet süreçlerinde enerji kaynaklarını yoğun olarak 

kullanmaları nedeniyle konaklama şirketlerinin maliyetlerinin artması 

anlamını taşımaktadır. 
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İşletmelerin belirli sebeplerle gerçekleştirdikleri teknolojik hatalar 

da turizm sektörü üzerinde olumsuzluklara sebebiyet vermektedir. Bu 

kapsamda 2010 yılında, Meksika Körfezi’nden başlayarak ABD’nin 

Lousiana kıyılarına kadar ulaşan petrol tabakasının çevreye büyük zararlar 

verdiği dikkat çekmektedir (Petrol Felaketinin, 2010). Meksika Körfezinde 

yaşanan petrol sızıntısı olayında her yaz turistlerin akın ettiği Amerika 

Birleşik Devletleri sahilleri zarar görmüş, oteller, restoranlar ve diğer 

işletmeler iş yapamaz hale gelmiştir. Turistler Meksika Körfezi’nde 

yapacakları seyahat planlarını iptal etmişler, sızıntının başlamasıyla 

birlikte otel işletmeleri yanında pek çok işletme olumsuz etkilenmiştir 

(Meksika Körfezi’ndeki, 2010). 

1.5.4.2. Türkiye’de Teknolojik Faktörlere Dayalı Krizler ve 

Turizm Endüstrisi 

Dünya’da olduğu gibi, Türkiye’de de teknolojik faktörlerden dolayı 

önemli krizlerin yaşanmadığı görülmektedir. Turizm endüstrinin diğer 

endüstrilere kıyasla emek yoğun işletmeleri bünyesinde barındırması 

özelliği, bu endüstride teknolojik faktörlere dayalı krizlerin daha az 

görülmesinin temel nedeni olmaktadır.  

Türkiye’de 1979 yılında İstanbul Boğazında Romen tankeri ile 

Yunan gemisi çarpışmış ve 95 bin ton petrol denize dökülmüştür. Ayrıca 

1994 yılında İstanbul Boğazı’nda Kıbrıs Rum Kesimi bandıralı iki geminin 

çarpışması sonucu çıkan yangında denize 20 bin ton petrol dökülmüştür. 

Tankerin günlerce yanması İstanbul'u tehdit etmiş ve çevre kirliliğine yol 

açmıştır. 2010 yılında Meksika Körfezinde yaşanan BP işletmesi kaynaklı 

petrol sızıntısı İstanbul Boğazı’nda da tehlike yaratmıştır (İşte Tarihin, 

2010). Yazında yapılan araştırmalar Türkiye’de yaşanan bu olayların 

turizm taleplerindeki etkisini doğrudan belirlemese de petrol sızıntılarının 

yaşanması bir turistik alanın sahilini kirletmesini ve turistlerin tesisleri 

ziyaret etmesini engelleyici önemli bir faktördür.  

Türkiye’de yakın geçmişte 2017 yılında yaşanan booking.com ile 

TÜRSAB (Türkiye Sehayat Acentaları Birliği) arasındaki dava da 

teknolojik faktörlerle ilişkilendirilebilir. TÜRSAB, seyahat acentelerine 

karşı haksız rekabet gerçekleştirdiği iddiasıyla online rezervasyon portalı 

booking.com aleyhine faaliyetlerinin durdurulması talebiyle dava açmıştır 

(Booking.com Davasında, 2019). Hollanda merkezli şirket olan 

booking.com’a açılan davada mahkeme internet üzerinden konaklama 

hizmeti pazarlayan şirketin haksız rekabete neden olduğuna hükmetmiştir. 

Booking.com’un seyahat acenteliği faaliyeti yaptığını tespit eden 
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mahkeme, şirketin vergi ödemeyerek, işyeri açmak için gerekli izinleri 

almadığını, dijital ve sabit iş yeri açma yoluyla faaliyette bulunarak idari-

hukuki denetimlerden kaçındığını ve iş şartlarına uymadığını tespit etmiş 

ve Türkiye’deki faaliyetlerini durdurma kararı vermiştir (Booking. Com 

Davasında Karar Çıktı, 2019). Booking. Com’un Türkiye’deki 

faaliyetlerinin durdurulması, Otelciler ve Pansiyoncular Dernekleri 

tarafından eleştirilmiş, bu kararla acenteler korunurken, acentelere daha 

ucuz fiyattan hizmet vermek zorunda kalan otel işletmelerinin 

maliyetlerinin artacağı, rekabet ve yatırım şanslarının azalacağı 

belirtilmiştir (Ayvalık’da TÜRSAB’a, 2017). 

1.5.5. Salgın Hastalıklara Dayalı Krizler ve Turizm Endüstrisi 

Salgın hastalıklara bağlı olarak gündeme gelen kriz süreçlerinde, 

salgının meydana geldiği destinasyonda turistler açısından güven problemi 

ortaya çıkmaktadır. Bu hastalıklardan birisi olan deli dana hastalığı ilk 

olarak 1996 yılında İngiltere’de ortaya çıkmış, oradan Fransa, Almanya ve 

Amerika’ya yayılmış ve söz konusu hastalığın büyükbaş hayvanların 

etinden ve hastalığı kapan kişinin doku ve kan bağışı yapmasından 

insandan insana bulaştığı açıklanmıştır (Türkiye’de İlk Kez, 2018; Deli 

Dana Hastalığı, 2020).  

Diğer bir hastalık olan ayak ve ağız hastalığı 2001 yılında Birleşik 

Krallık ’ta ortaya çıkmış ve tırnaklı hayvanların oldukça bulaşıcı bir viral 

hastalığı olarak tanımlanmıştır. Bu salgının ilk aşamasında yetkililerin 

geleneksel kontrol yöntemlerini en yüksek düzeyde uygulayamamış 

olmaları dikkat çekmiştir (Haydon, Kao ve Kitching, 2004, s. 675). Bu 

hastalık sürecinde hayvanların ayak ve ağız çevrelerinde çok sayıda 

kabarcıklar oluşmakta, oluşan bu kabarcıklar, beslenmenin kısıtlanmasına, 

topallığa ve hayvanların ateşinin yükselmesine sebep olmaktadır. Ayak ve 

ağız hastalığı, enfekte hayvanlarla veya onların vücut sıvılarıyla (idrar, 

dışkı, süt veya tükürük gibi) doğrudan temas yoluyla yayılabilmekte, 

ayrıca havayla da yayılarak insanların etkilenmesine sebep olmaktadır. Bu 

salgın hem turizm endüstrinin hem de hükümetin acil bir eylem planını 

gündeme getirmiştir. Ayak ve ağız hastalığı, dünya çapında terörizm ve 

savaşla ilgili olan diğer mevcut krizlerle benzerlik göstermiş, turizm 

sektöründe olumsuz etkiler yaratmıştır (Baxter ve Bowen, 2004, s. 264). 

İlk defa 2003 Şubat ayı sonlarında; Asya, Kuzey Amerika ve 

Avrupa’da görülen ve daha sonra dünyanın diğer bölgelerine de yayılan 

Ağır Akut Solunum Yetmezliği Sendromu (SARS) salgın hastalıklar 
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nedeni ile oluşan krizlerin turizme yansımasının en büyük örneklerinden 

birisini oluşturmaktadır (Bonn ve Rundle-Thiele, 2007, s. 615). 

2003 yılından sonra Hollanda, Hong Kong, Vietnam, Tayland ve 

Kamboçya’da Kuş Gribi vakaları tespit edilmiş ve insanlar arasında tipik 

olarak yüzde 60 civarında yüksek bir ölüm oranına sahip olduğu 

görülmüştür. Bu hastalık 1901 yılından beri bilinse de en son 1997’de 

Asya’da olmak üzere bir dizi kümes hayvanı vebasına yol açmıştır. Sağlık 

uzmanlarına göre; kuş gribinin hayvan rezervuarından yeni bir grip virüsü 

oluşturacağı ve bunun daha sonra antikorlara sahip olmayan insanlara 

bulaşacağı belirtilmiştir (Page, Yeoman, Munro, Connell ve Walker, 2006, 

s. 363). 

2009 Mart ve Nisan aylarında Meksika ve ABD’de yeni bir 

influenza A(H1N1) kökeni tanımlanmış ve domuz gribi olarak 

adlandırılmıştır.  Bu yeni virüsün birkaç haftada birçok bölge ve ülkeye 

yayıldığı görülmüştür. 11 Haziran 2009 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü bir 

pandeminin söz konusu olduğunu belirtmiştir (Şanlı, 2010, s. 4). Domuz 

gribinin o zamana kadar görülen grip virüslerinden farklı olduğu 

belirtilmiştir. Bu grip türü önce domuz çiftliğinde ortaya çıkmış ve sonra 

insanlara geçme özelliği gösterdiği için domuz gribi olarak 

isimlendirilmiştir (On Yılda Bir, 2020).  

Domuz Gribi, insanların enfekte kişi / kişiler yakınında konuşarak 

veya oturarak veya yürüyerek temas halinde olduklarında ve enfekte 

bölgelere dokunduktan sonra hapşırma, öksürme, tükürme veya transfer 

yoluyla üretilen enfekte salgılarla temas ettiklerinde ortaya çıkmaktadır.  

Bu hastalığın ciddi bir bulaşıcı hastalık olduğu belirtilmiş, varlığının tüm 

dünyadaki turizm endüstrisini oldukça ciddi olarak etkilediği açıklanmıştır 

(Haque ve Haque, 2018, s. 92).  

2012 yılında, bireylerde ciddi bir alt solunum yolu enfeksiyonuna 

neden olan yeni bir koronavirüs türü Orta Doğu solunum sendromu 

koronavirüsü (MERS-CoV), Orta Doğu’da ortaya çıkmıştır. O zamandan 

beri, MERS-CoV Arap Yarımadası’nda devam eden bir salgına neden 

olmuştur. MERS-CoV yıl içerisinde hac ve umre ziyaretleri için seyahat 

edilen Suudi Arabistan kaynaklı bir hastalık türüdür. MERS-CoV hastalığı, 

Avrupa, Kuzey Afrika, Güneydoğu Asya ve Amerika Birleşik 

Devletleri’nde ithal edilen ara sıra vakalarla Arap Yarımadası’nda devam 

eden bir salgına neden olmuştur (Pavli, Tsiodras ve Maltezou, 2014, s. 

602). Bu dönemde MERS salgınının görüldüğü ülkeler olan Suudi 

Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Ürdün, Umman, Kuveyt, 
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Yemen ve Lübnan’a seyahat edecek kişiler için riskin olduğu belirtilmiştir. 

MERS salgını vakalarına Arap Yarımadası dışında Güney Kore, Mısır, 

İngiltere, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Tunus, Malezya, Filipinler, 

Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri’nde de rastlanmıştır (T.C. Sağlık 

Bakanlığı, 2020b). 

Dünya tarihinde görülen salgın hastalıklardan birisi de Ebola 

salgınıdır. 2014 yılındaki Batı Afrika’daki Ebola salgınının aslında 2013 

yılında Gine’deki küçük bir köyde başladığı açıklanmıştır (Kaçar, İpek ve 

Vatanoğlu-Lutz, 2020, s. 112). 

Günümüzde küresel çapta etki göstermeye başlayan Covid-19 

salgını 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (DSO) tarafından 

küresel salgın (pandemi) olarak tanımlanmıştır (T.C. Sağlık Bakanlığı, 

2020a). Çin’de başlayan salgın daha sonra dünya çapında Amerika Birleşik 

Devletleri, Brezilya, Hindistan, İtalya, İspanya, Fransa, Güney Kore, 

İtalya, İran ve Türkiye gibi çok daha fazla ülkede, eşi benzeri görülmemiş 

bir şekilde yayılmıştır (Rodríguez-Antón ve Alonso-Almeida, 2020, s. 1). 

1.5.5.1. Dünya’daki Salgın Hastalıklara Dayalı Krizler ve 

Turizm Endüstrisi  

Tarihsel süreçte Dünya’da önemli salgınların meydana geldiği 

görülmektedir. Bu salgınlar diğer sektörlerde olduğu gibi turizm sektörüne 

de olan taleplerde olumsuz yansımalara sebebiyet vermektedir.  

Salgın hastalıklar olarak ifade edilen deli dana, ayak ve ağız 

hastalığı, SARS, kuş gribi, domuz gribi ve ebola salgınlarının turizm 

sektörü üzerinde olumsuz yansımalara sebebiyet verdiği açıklanmıştır. Bu 

olumsuz sonuçlardan en önemlisi; turistik destinasyona yönelik talebin 

azalmasıdır (Çeti ve Ünlüönen, 2019, s. 109). SARS salgını, özellikle Asya 

turizm endüstrisine büyük hasar vermiştir. Salgınla mücadele eden Asya 

ülkeleri arasında bulunan Tayvan bu dönemde denizaşırı ziyaretçilerinde 

yüzde 50’lik bir düşüş ve otel doluluk oranlarında yüzde 40’a varan bir 

azalma yaşamıştır (Bonn ve Rundle-Thiele, 2007, s. 615). Yazında bu 

salgılardan SARS, MERS ve Covid-19 salgınlarının turizm sektörü 

üzerinde daha olumsuz yansımalara sebebiyet verdiği belirtilmektedir.  

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre vakanın 

görüldüğü tarihten itibaren mayıs ayına kadar geçen yaklaşık ilk üç aylık 

süreçte Çin, Hong Kong, Singapur, Tayvan ve Vietnam gibi SARS’ın 

doğrudan etkilediği ülkelerde seyahat ve turizm sektörlerinde istihdam 

yüzde 30, komşu ülkelerde (Avustralya, Endonezya, Malezya, Yeni 

Zelanda Filipinler, Tayland vb.) ise yaklaşık yüzde 15 düzeyinde 
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gerilemiştir (Belau, 2003, s. 2). Tablo 10’da Dünya’da turizm sektörünü 

etkileyen önemli salgın hastalıklar gösterilmiştir. 

Tablo 10. Dünya’da Turizm Sektörünü Etkileyen Önemli 

Salgınlar 

Yıl Salgın 

1996 Deli dana hastalığı 

2001 Ayak ve ağız hastalığı 

2003 SARS salgını 

2003 Kuş Gribi 

2009 Domuz Gribi 

2012  MERS salgını 

2014 Ebola salgını 

2019 Covid-19 salgını 

Kaynak: Çeti ve Ünlüönen, 2019, s. 109; Bonn ve Rundle-Thiele, 2007, s. 615; 

Belau, 2003, s. 2; Zeng, Carter ve De Lacy, 2005, s. 331; Quigley ve Lowe, 2020, 

s. 3; Çetin ve Göktepe, 2020, s. 89; Joo vd., 2019, s. 100; Choe, Wang ve Song, 

2020, s. 1. 

 

2003 yılının ilk iki ayında uluslararası gelen turist sayısı 2002 yılının 

aynı döneminin üzerinde yüzde 9,2 olurken, turizm geliri yüzde 14,0 

artmıştır. SARS salgınından sonra, Mart 2003’te, uluslararası gelen 

turistlerin sayısı (yabancılar, Hong Kong, Makao ve Tayvan’dan denizaşırı 

Çinliler dahil) 2002’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 6,5 azalmıştır. 18 

Mart’tan 18 Nisan’a kadar, Çin'in en iyi bilinen turistik yerlerinden birisi 

olan Guilin City, uluslararası gelen turistlerde 3850 turist grubu iptali 

yaşamıştır.  Pekin, 2003 Nisan ayında 116.000 uluslararası ziyaretçi almış, 

2002’nin aynı ayına göre yüzde 59,9 düşüş yaşamıştır (Zeng, Carter ve De 

Lacy, 2005, s. 331). 

 ABD’den Toronto’ya yapılan seyahatler, Toronto’nun turizm 

gelirlerinde önemli bir yer teşkil etmektedir. SARS salgını döneminde 

yaşanan turist sayılarındaki azalmalar Toronto’nun ekonomik faaliyetlerini 

önemli ölçüde tehdit etmiş, turizm gelirlerinde yaklaşık 500 milyon 

dolarlık kayıplar yaşanmıştır. Ayrıca bu dönemde konaklama 

işletmelerinde yapılan toplu iptaller, turizm sektöründe ve ilgili 

endüstrilerde toplu işten çıkarmalara neden olmuştur. Toronto’da otelcilik 
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sektöründeki doluluk oranları bir önceki yıl %68 iken, Nisan 2003’te bu 

oran %46,6’ya düşmüştür. SARS salgını nedeniyle 2003 yılındaki 

Toronto’daki turizm harcamalarının, 2002 yılına göre 503 milyon dolar 

veya yüzde 28 azaldığı tahmin edilmiştir (Quigley ve Lowe, 2020, s. 3). 

Kısacası SARS salgını sektörel ve coğrafi olarak dünyada eşit olarak 

yayılım göstermemekle birlikte, turizmde önemli bir gerilemeyi 

beraberinde getirmiştir. Bu salgınla turistler, uzun mesafeli seyahatlerden 

vazgeçmişler, daha yakın turizm mekanlarını tercih etmişlerdir. Bu durum 

SARS salgınının oteller ve seyahat acentaları üzerindeki etkisinin daha 

fazla olmasına sebep olmuştur (Çetin ve Göktepe, 2020, s. 89). 

MERS salgını, Güney Kore’de yaklaşık 2,6 milyar ABD doları 

tutarında turizm kaybına tekabül eden bir azalma ile ilişkilendirilmiştir. 

Ziyaretçilerin azalmasına bağlı olarak konaklama, yeme-içme hizmeti ve 

ulaşım sektörlerinde tahmini kayıpların sırasıyla 542 milyon ABD doları, 

359 milyon ABD doları ve 106 milyon ABD doları olduğu belirtilmiştir 

(Joo vd., 2019, s. 100). Covid-19 salgınına ilişkin açıklayıcı bilgiler 

çalışmanın ikinci bölümünde açıklanacağından bu kısımda ele 

alınmamıştır. 

1.5.5.2. Türkiye’deki Salgın Hastalıklara Dayalı Krizler ve 

Turizm Endüstrisi 

Dünya’da yaşanan salgın hastalıklar arasından Türkiye’de kuş gribi, 

domuz gribi ve Covid-19 salgınlarının yaşandığı dikkat çekmektedir. Bu 

kapsamda Türkiye’de kuş gribi vakaları ilk kez 2005 yılında Balıkesir’de 

tespit edilmiş, 2006 yılında toplam 54 il hastalıktan etkilenmiştir 

(Türkiye’de Kuş Gribi, 2016). Diğer bir salgın hastalık domuz gribi olarak 

isimlendirilen virüs, Dünya’da ilk olarak 2009 yılında Meksika’da 

başladıktan 6 ay sonra Türkiye’ye gelmiştir.  

Tablo 11’de Türkiye’de kuş gribi ve domuz gribi vakalarının 

yaşandığı yıllardaki turizm gelirleri, ortalama harcamalar ve turizm 

gelirlerinin GSYİH (Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla) içindeki payına ilişkin 

bilgiler gösterilmiştir.  
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Tablo 11. Turizm Geliri, Ortalama Harcamanın Yıllara Göre 

Dağılımı Turizm Gelirlerinin Gsyih İçindeki Payı 

Yıllar Turizm Geliri 

(1000 $) 

Ortalama 

Harcama 

($) 

Turizm Gelirinin 

GSYİH İçindeki Payı 

(yüzde) 

2003 13 854 866 850 4,4 

2004 17 076 607 843 4,2 

2005 20 322 111 842 4,1 

2006 18 593 951 803 3,4 

2007 20 942 500 770 3,1 

2008 25 415 067 820 3,3 

2009 25 064 482 783 3,9 

2010 24 930 997 755 3,2 

2011 28 115 692 778 3,4 

Kaynak: Turizm Gelirleri, 2020. 

 

Tablo 11’e göre; 2006 yılında önceki yıllara kıyasla turizm 

gelirlerinde, ortalama harcamalarda ve turizm gelirlerinin GSYİH içindeki 

payında gerileme yaşanmıştır. 2009 yılında da kısmen turizm gelirlerinde 

bir azalma görülmüştür. Bu kapsamda 2006 yılındaki kuş gribinin buna 

ilaveten söz konusu yıldaki papaz cinayeti, İran-ABD gerginliği ve diğer 

terör olaylarının turizm sektörünü olumsuz etkilediği vurgulanmıştır. 2009 

yılında yaşanan domuz gribi, küresel ekonomik krizin etkileri ve Davos’ta 

yaşanan One Minute krizinin de Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısının 

artış hızını azalttığını belirtmek mümkündür (Dilek ve Dilek, 2017, s. 

1097). 

Sonuç olarak derlenen tüm bu bilgiler geçmişten günümüze 

Dünya’da ve Türkiye’de çeşitli sebeplerle oluşan krizlerin, turizm 

endüstrisindeki yarattığı etkilerin derinliğini ortaya çıkarmıştır. Bu durum 

turizm endüstrisinde kriz yönetimi olgusunun önemini göz önüne 

sermektedir.  
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BÖLÜM II 

 

2.TURİZMDE KRİZ YÖNETİMİ VE COVİD-19 SALGINI 

2.1 Turizmde Kriz Yönetimi  

Turizm endüstrisi, krizlere karşı en savunmasız sektörlerden 

birisidir. Yazında turistlerin risk algısından dolayı sektörde toparlanmanın 

karmaşık olduğunu gösteren kanıtlar vardır. Kriz bir olay değildir. Kendi 

mantığı içinde gelişen bir süreçtir. Örgütlerin krizle başa çıkma ve yönetme 

becerileri, büyük ölçüde, bir krizin ortaya çıktığı aşamaların ve bu 

aşamaların her birinin yönetime getirdiği sonuçların anlaşılmasıyla ilgilidir 

(Santana, 2004, s. 318). 

Turizm endüstrisi açık sistem yaklaşımına göre dış çevre ile yüksek 

derecede ilişkili olmasıyla karakterize edilmektedir. Bu kapsamda dış 

çevrenin çeşitli boyutlarıyla olan etkileşim süreçleri sadece turizm 

sistemini değil, aynı zamanda çevreyi de etkilemektedir. Yani turizm 

endüstrisi yaptığı faaliyetlerle dış çevreyi etkilediği gibi, oluşan dış 

çevresel faktörlerden de etkilenmektedir.  

Küreselleşme süreçleri farklı endüstrileri yönetmek zorunda 

oldukları “küresel riskler” ile karşı karşıya bırakmıştır Turizm 

endüstrisinin küreselleşmesi, pazar paylarını ve karlılıklarını genişletmek 

için turizm işletmelerinin uluslararası ölçekte hızla büyümelerine yol 

açmıştır (Jessop, 1999). Siyasi istikrarsızlıklar veya dünyanın bir 

bölgesinde savaşların patlak vermesi gibi olaylarla gündeme gelen küçük 

ölçekli krizler, dünyanın diğer bölgeleri üzerinde önemli etkiler 

yaratabilmektedir. Örneğin 1991 yılı Körfez savaşı ve 2003 yılı Irak savaşı 

dikkate alındığında, bu dönemlerde dünyanın diğer bölgelerine turist 

seyahat örüntülerinin önemli ölçüde azaldığı görülmüştür. Bu nedenle 

turizm endüstrisi dış etkenlere ve baskılara geniş çapta maruz kalma 

özelliği taşımaktadır. Bununla birlikte turizm endüstrisi aynı zamanda 

birçok ülkenin büyümesi ve hayatta kalabilmesi için önemli bir ekonomik 

sektördür. Bu durum da yöneticiler ve planlamacılar üzerinde artan bir 

baskıyı meydana getirir. Bu kapsamda kriz yönetimi süreçleri, turizm 

destinasyon yöneticileri ve işletme yöneticileri için temel bir yetkinlik 

olmalıdır (Ritchi, 2004, s. 670). 

Turizm krizleri; turizm işletmelerinin normal işleyişlerini tehdit 

etmekte, ziyaretçi algılarını olumsuz yönde etkileyerek destinasyonun 
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güvenlik, çekicilik ve huzur açısından imajına zarar vermekte, turist 

harcamalarının azalmasıyla seyahat ve turizm sektöründeki faaliyetleri 

kesintiye uğratmaktadır (Çeti ve Ünlüönen, 2019, s. 112). Etkisini giderek 

artıran bir kriz türü olan turizm krizi Birleşmiş Milletler Dünya Turizm 

Örgütü (UNWTO: 2004) tarafından; "bir yere seyahat eden kişilerin o 

destinasyona olan güvenlerini etkileyen ve normal bir şekilde faaliyet 

göstermeyi sürdürme yeteneğine müdahale eden her türlü beklenmeyen 

olay şeklinde" tanımlanmıştır (Gurtner, 2006, s. 82). Pasifik Asya Seyahat 

Birliği (PATA) ise turizm krizlerini; turizm endüstrisini bir bütün olarak 

olumsuz yönde etkileme potansiyeline sahip olan insan ya da doğal 

kaynaklı felaketler olarak ele almıştır (Henderson, 1999, s. 178).  

Turizm ile felaket ve kriz terimlerini aynı kapsamda ele almak ve 

düşünmek pek yaygın değildir. Keyif, zevk, rahatlama ve güvenlik turizm 

kavramında somutlaşırken, krizler/felaketler sıkıntı, korku, endişe, travma 

ve paniği beraberinde getirmektedirler. Krizlerin (doğal veya insan yapımı) 

örgütsel faaliyetlerin bir parçası olduğu ve tüm ilgili kişileri (topluluklar, 

ziyaretçiler, düzenleyiciler, destekçiler) doğrudan veya dolaylı olarak 

etkilediği de kabul edilmelidir (Santana, 2004, s. 300). Bu kapsamda 

uygulanacak kriz yönetimi süreçleriyle kuruluşların her şeyden önce krizi 

anlamak ve önlemek amacıyla etkin bir şekilde uygulamaya koydukları 

planlama ve eğitim faaliyetlerinin her adımında paydaşlarının 

menfaatlerini dikkate almaları, meydana gelenleri etkin bir şekilde 

yönetmek için bütünleşmiş ve kapsamlı çabaları önem teşkil etmektedir 

(Santana, 2004, s. 308).  

Kriz yönetimi; örgütlerin söz konusu zararlardan en düşük 

kayıplarla kurtulmalarını sağlayabilmek amacıyla doğru politikalar ve 

etkin önlemler alabilmeleri sürecidir (Yakut Aymankuy, 2001, s. 106). 

Kriz yönetimi, normal dışı, istikrarsız ve karmaşık durumlarda önemli 

stratejik kararlar almayı gerektirmektedir. Bu kapsamda kriz yönetimi 

planlarının bir sonraki adımda neler yapılacağına ilişkin bir rehber 

olabilmesinin aksine, iyi kararların alınabileceği bir çerçeve sunması da 

önem teşkil etmektedir (Hamidovic, 2012, s. 2).  

Krizler, örgütlerin öncelikli değerlerini tehdit eden, müdahalenin 

yapılabileceği sınırlı bir süre sunan ve beklenmeyen durumlarla ilgilidir. 

Krizlerin öngörülemeyen ve beklenmeyen doğası ile harekete geçme 

süresinin kısa olması örgütleri kriz yönetimine girmeye zorlamaktadır. 

Krizler sırasında örgütlerin itibarı, çalışanları, ürünleri ve hizmetleri zarar 

görebilir. Kriz yönetiminin amacı ortaya çıkan krizleri önlemek ve bu 
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olayları etkili bir şekilde yönetmektir (Holmgren ve Johansson, 2015, s. 

15). 

Kriz yönetimi, zorluklarla başa çıkmayı sağlayan, etkiyi en etkin 

şekilde en aza indirmeyi amaçlayan ve kaos sırasında yönetim sürecinin 

kolaylaştırılmasına olanak sunan bir süreçtir (Sapriel, 2003, s. 3). Kriz 

yönetimi, krizlerin yol açabileceği zararları en alt düzeye indirgemek 

amacıyla oluşturulan planı, olası kriz durumuna yönelik kriz sinyallerinin 

önceden değerlendirilmesini ve krizin en az kayıpla atlatılabilmesi için 

gerekli önlemlerin alınmasını ve uygulanmasını kapsayan çabaların 

bütünüdür (Can, 1997, s. 45).  

Kriz yönetimi turizm endüstrisinde önemli bir konudur. Çünkü bir 

krizin neden olduğu hasar sadece ulusal ekonomiyi değil, aynı zamanda 

birçok turistik destinasyonun geçim kaynaklarını da tehdit etmektedir. Bu 

nedenle oluşabilecek kriz dönemlerinde olumsuz etkileri en aza 

indirebilmek için kriz yönetimi stratejileri izlenmesi gerekmektedir. 

Ekonomik krizler ve terörizm gibi bazı krizler insan kaynaklı kriz 

türleridir. Ekonomik çevrenin yüksek belirsizliği nedeniyle, ekonomik 

krizler seyahatlerden vazgeçilmesini, dolayısıyla turizm talebinde bir 

azalma ve nitelikli eleman kaybıyla sonuçlanmaktadır (Lai ve Wong, 2020, 

s. 3137). 

 Terörizm, turizm talebini daha olumsuz etkileyerek, turistlerin 

seyahat paketleri seçiminde önemli rol oynar. Salgın hastalıklara dayalı 

krizler de turizm endüstrisini önemli ölçüde etkileyebilir (Sausmarez, 

2004, s. 158). Çünkü salgın hastalık dönemlerinde normal seyahat 

modellerinin yeniden kazanılması bir yıldan daha fazla uzun bir zamanı 

alabilmektedir (Lai ve Wong, 2020, s. 3137). İşletmeler tarafından krizlere 

verilen tepkiler bir destinasyonun imajını, çekiciliğini, itibarını ve 

dolayısıyla hayatta kalmasını etkileyeceğinden, etkin kriz yönetimi 

stratejilerinin uygulanması önem teşkil etmektedir (Santana, 2004, s. 318). 

2.2. Kriz Yönetimi Stratejileri 

Yönetim yazınında ifade edilen kriz yönetimi kavramına göre bazı 

düşünceler krizlerin tekrarlayan ve önlenemez olabileceği düşüncesini 

savunurken, bazı düşünceler ise örgütsel süreçleri yönetmek ve krizlerin 

tekrarını önlemeye yönelik yeni yollar belirlemeye odaklanmaktadır. Bir 

örgütün sadece krizden kurtulması başarı için yeterli bir faktör 

olmayabilmektedir. Bu kapsamda kriz yönetimi çabalarının faaliyetlerin 

devam etme süreçlerinde etkili olması ve örgütsel öğrenme sağlanarak, 

gelecekte yapılacak faaliyetlere aktarılması önem taşımaktadır (Pearson ve 
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Clair, 2008, s. 3). Modern kriz yönetimlerinin etkili olabilmesi için krizin 

doğru bir şekilde anlaşılması, tanımlanması, fiili görevlerin ve gelişim 

eğilimlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Günümüzde dijitalleşme 

süreçlerindeki gelişmeler, krizlere yanıt verilmesi süresini kısaltmaktadır. 

Sosyal medya gibi birbiriyle bağlantılı iletişim kanalları çok taraflı bilgi 

alışverişinde ortaya çıkabilecek sorunlara eş zamanlı olarak yanıt 

verilmesine olanak sunmaktadır (Labaš, Pršir ve Puškar, 2018, s. 525). 

Yazında ifade edilen görüşler kriz yönetimi süreçlerinde reaktif ve proaktif 

modellerin varlığını ifade etmektedir. Bu kapsamda turizm endüstrisinde 

de bu görüşlerin dikkate alınması önem teşkil etmektedir. 

 

Şekil 2. Kriz Yönetiminin Bileşenleri 

Kaynak: Sausmarez, 2004, s. 159. 

 

2.2.1. Proaktif Kriz Yönetimi Stratejisi  

Proaktif kriz yönetimi stratejisi, günümüzün çağdaş yönetim 

anlayışını benimsemiş toplumlar ve örgütler kapsamında kullanılmaktadır. 

Bu strateji herhangi bir sistem bozukluğu gerçekleşmeden, risk analizleri 

yaparak veya olası problemleri öngörerek gerekli önlemlerin alınmasını 
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ifade etmektedir (İncaz, 2018, s. 467). Kriz yönetimi süreçlerinde en 

önemli unsur, işletmeleri tehdit edecek olayların önceden tahmin edilmesi 

ve onların ortadan kaldırılmasına yönelik olmasıdır. Bu kapsamda kriz 

yönetiminde proaktif yaklaşımın daha önemli olduğu açıklanmaktadır. 

Proaktif yaklaşım sayesinde işletmelerin krizle karşılaşabilmelerinin 

önüne geçilebileceği gibi, işletmelerin kontrol edemeyeceği dış çevresel 

faktörlerden kaynaklanacak krizlerin de önlenmesine olanak 

sunulmaktadır (Tağraf ve Arslan, 2003, s. 150). 

Proaktif yaklaşımın amacı; belirlenen bir sorunun nedenini ve 

olumsuz etkilerini ortadan kaldıran önlemlerin zamanında alınmasıdır. Bu 

durum örgütlerde belirsiz ve kesin olmayan durumlara karşı erken uyarı 

sistemlerinin ihtiyacını beraberine getirir. Proaktif bir yaklaşımla yönetilen 

örgütlerin güvenilirliği kamusal kesimlerde, müşterileri ve medya arasında 

yükselir veya en azından aynı düzeyde kalır. Örgüte duyulan güvenilirlik 

düzeyi, örgütün gelecekte uygulayacağı pazarlama araçlarının temelini 

oluşturur (Glasser, 2003, s. 152-153). Proaktif kriz yönetimi süreçlerinde, 

dikkatli bir izleme sonucunda yaklaşan bir kriz fark edildiğinde bu krizi 

önlemek veya mümkün değilse etkisini en aza indirebilmek için krizden 

önce gerçekleşen faaliyetler söz konusudur. Reaktif kriz yönetimi, kriz 

sırasında veya sonrasında gerçekleşir, burada hasarı sınırlama ve 

kaybedilen durumun hızlı bir şekilde toparlanması söz konusudur. Bu 

nedenle, turizmin ekonomik kalkınmadaki artan önemi göz önüne 

alındığında, turizm alanındaki araştırmaların çok azının, proaktif 

planlamayı ayrıntılı olarak ele alması şaşırtıcıdır (Sausmarez, 2004, s. 

159). 
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Kaynak: Glasser, 2003, s. 153. 

 

2.2.2. Reaktif Kriz Yönetimi Stratejisi 

Reaktif kriz yönetimi stratejisi günümüzün geleneksel yönetim 

anlayışını benimsemiş toplumlar ve örgütler kapsamında kullanılmaktadır. 

Bu kapsamda süregelen zaman içinde bir problem gerçekleştikten sonra, 

olayın neden ve sonuçlarını incelemeyi ve problemlerin önlenebilmesi için 

işlerin yeniden düzenlenmesini açıklamaktadır (İncaz, 2018, s. 467). 

Reaktif yaklaşımlarla yönetilen örgütlerin entropiye maruz kaldıkları 

dikkat çekmektedir. Sistemde ortaya çıkan problemleri ifade eden entropi 

kavramı, sistemlerin evrensel bir özelliği olup, onların tükenmelerini ve 

faaliyetlerini sonlandırabilmelerini beraberinde getirebilir. Bu kapsamda 

örgütlerin devamlılıklarını sağlayabilmelerinde ve karlılıklarını 

artırabilmelerinde çevrelerini izlemeleri ve çevrelerinden gelen 

değişikliklere uyum sağlamaları gerekmektedir (Daft, 2000, s. 56). 

Proaktif Kriz Yönetimi 

18 Kasım 2003 yılında Air Berlin'den bir yolcu uçağı, iddia edilen bir 

kaçırılma iddiası nedeniyle Roma-Ciampino (İtalya) havaalanının askeri 

kısmına acil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçak indiğinde, Özel Silahlı 

Kuvvetler uçağa binerek böyle bir durumu incelemeye başladılar. Kaçıran 

kimse bulunamadığı gibi en ufak bir kaçırma belirtisi bile görülmüyordu. Bu 

olayda Air Berlin şirketi hemen bir basın açıklaması yaptı. Çünkü basın bu 

durumu önceden haber olarak yaparsa, belki abartılı ifadeler kullanacak ve 

şirket bu durumdan zarar görecekti. 

Bu proaktif yaklaşımı herhangi bir spekülasyondan kaçınmak için kullandı. 

Yapılan basın açıklaması, medyanın dikkatinin bu olaya yoğunlaşmasına ve 

krizin şiddetlenmesine neden oldu. 

Alman Federal Uçak Kazaları Araştırma Bürosu normalde yalnızca bir uçak 

kazası meydana gelseydi harekete geçecek ve ses kaydının analizine 

başlayacaktı. Bu kapsamda Air Berlin inisiyatif alarak, Alman Federal Uçak 

Kazaları Araştırma Bürosu aracılığıyla yapılan analizlere ilişkin ses kayıt 

cihazının koruma maliyetini karşılamaya karar verdi. Kaydedilen görüşmenin 

analizinde Air Berlin’in başlangıçtaki konumu tamamen doğrulandı ve 

herhangi bir yanlış anlaşılma ve kaçırılma belirtisi olmadığı anlaşıldı. 

Bu proaktif yaklaşımla Air Berlin, olayla ilgili haberlerin yayılmasına çok 

erken bir aşamada aktif olarak katkıda bulundu. Bu durum krizin 

şiddetlenmesine yol açmış olsa da şirket doğru raporlamayı yaparak 

güvenilirliğini korumayı hatta artırmayı başardı. 
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Stratejik yönetim süreçleri açısından değerlendirildiğinde, reaktif 

yaklaşımlar yerine, aktif bir işlevi olan proaktif yaklaşımların tercih 

edilmesinin örgütlerin hem erişmiş oldukları hedeflerinde 

kalabilmelerinde hem de daha ileri hedeflere ulaşabilmelerinde önem teşkil 

edeceği (Karakaya, 2004, s. 28) ifade edilse de turizm endüstrisinin 

başarısını etkileyen olayların dış çevre koşullarından önemli ölçüde 

etkilenmesi reaktif yaklaşımların da uygulanmasıyla sonuçlanmaktadır.  

Örneğin kriz yönetim süreçlerinde pek çok Güneydoğu Asya 

ülkesinin proaktif yaklaşım yerine, reaktif kriz yönetimini tercih ettikleri 

görülmüştür. Geçmişte reaktif kriz yönetiminin ortak önlemleri arasında 

hükümet yardım paketleri, yerel turizm tanıtımı, belirli niş ürünlerin 

pazarlanmasının yanı sıra sürdürülebilir turizm ve eko turizm gibi yeni 

turizm biçimlerinin geliştirilmesi yer almıştır. Örneğin Tayland ve 

Endonezya arasındaki karşılaştırmalı vaka çalışması, krizden kurtulmanın 

güçlü, iyi bir alt yapı ve agresif pazarlama ile olabileceğini belirtmiştir. Bu 

kapsamda tüm krizlerin birbirinden farklı olduğu ve kriz yöneticilerinin her 

bir duruma göre plan yapmaya çalışmaları yerine, krizlere yönelik 

tepkilerini uyarlamaları gerekliliği ifade edilmiştir. Bu nedenle 

geliştirilecek kriz yönetimi stratejilerinin ilgili sosyo-kültürel, ekonomik 

ve politik ortam bağlamında konumlandırılması gerektiği açıkça ortaya 

çıkmaktadır (Pforr ve Hosie, 2008, s. 251). 

Reaktif kriz yönetiminde koşulların bilinmesine rağmen durumu 

kontrol altına almak için tepki vermek beklenmektedir. Burada amaçlanan 

krizden olabildiğince kaçınmaktır. Reaktif kriz yönetimi stratejisinin 

olumsuz tarafı, reaktif bir stratejinin yalnızca imaj kaybına değil, aynı 

zamanda proaktif bir stratejinin aksine güvenilirlik kaybına da neden 

olmasıdır. Bunun nedeni; bir şirketin isteksizce tepki vermesi ve sadece 

bunu yapmaya zorlanması durumunda, soruna gerçekten bir çözüm 

bulmasına yönelik ilgisinin olmadığına inanılmasıdır. Bu nedenle reaktif 

bir kriz yönetimi stratejisi yalnızca birkaç durumda tavsiye edilmektedir. 

Örneğin olumsuz olayın meydana geldiğine dair kesin kanıtların olduğu, 

ancak açıklanamadığı veya ortadan kaldırılamadığı fakat yakında 

geçeceğinden emin olunduğu durumlarda reaktif kriz yönetimi stratejisi 

tercih edilebilmektedir (Glasser, 2003, s. 157). 
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Kaynak: Taylor ve Enz, 2002; Chien ve Law, 2003; Henderson ve Ng, 2004. 

 

2.3. Kriz Yönetimi Aşamaları 

Krizler genellikle rutin durumlardan bir "aciliyet" duygusu ve 

herhangi bir işlem yapılmadığında sorunların "daha kötü" olacağı 

endişesiyle ayırt edilirler. O zaman eylem, yalnızca reaktif değil, daha 

geniş bir anlamda görülebilir. Aslında, kriz yönetimi, herhangi bir olay tam 

anlamıyla bir krize dönüşmeden çok önce başlamaktadır. Riskten farklı 

olarak belirsizliğin hiçbir zaman tamamen kontrol edilemeyeceğini veya 

ortadan kaldırılamayacağını anlamak, kriz yönetimi aşamalarında 

önemlidir. Dış ortam (ve belirli bir dereceye kadar iç ortam) giderek 

belirsizleştikçe, kuruluşların risklerini en aza indirme ve bu belirsizliğin 

sunduğu fırsatlardan yararlanma yolları da aynı ölçüde önemli hale 

gelmektedir (Santana, 2004, s. 307). 

Kriz yönetimi; kriz öncesi hazırlık, kriz sırasında hasarların 

sınırlandırılması ve kriz sonrası geri bildirim aşamalarından oluşmaktadır. 

Bir krizden önce hazırlıklı olma, bir krizi etkili bir şekilde öngörmek, 

yanıtlamak ve krizden kurtulmak için bilgi ve kapasite geliştirmek 

anlamına gelmektedir. Örgütlerde risk değerlendirmesi, hazırlıklı olmanın 

Reaktif Kriz Yönetimi 

Amerika’da gerçekleşen 11 Eylül terör saldırısında otel yöneticileri 

tarafından; 

 Pazarlama faaliyetleri değiştirilmiş,  

 Çalışma saatleri azaltılmış,  

 Nakit akışı eksikliğinden dolayı planlanan yatırım kararlarını 

ertelemek gibi stratejiler uygulanmıştır. 

Salgın hastalıklara dayalı krizlerde otel işletmeleri, havayolu şirketleri, 

seyahat acentaları vb. tarafından; 

 Rezervasyon iptalleri,  

 Çevresel hijyen ve kişisel sağlık önlemlerinin artırılması,  

 Dezenfektasyon ve temizlik konularına daha fazla önem verilerek 

ortak alanların ve kullanım alanlarının hijyenine önem verilmesi, 

 Koruyucu ekipmanların hazır bulundurulması, 

 Engelleyici kontrol önlemlerinin alınması, 

 Medyanın etkin kullanımı 

 Tanıtıma ağırlık verilmesi, 

 Kampanyalar geliştirilmesi 

 Hizmet kalitelerinin artırılması söz konusu olmuştur. 
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temel ilk adımını oluşturur, krize hazırlanmayı, büyük tehditlerin, 

tehlikelerin ve ilgili güvenlik açıklarının tanımlanmasını ve analiz 

edilmesini gerektirir. Bu tehditlerin tespitine dayalı erken uyarı sistemleri, 

beklenmedik durum planlarının etkinleştirilmesine hizmet eder (Baubion, 

2013, s. 9). 

Kriz yönetimi süreçlerinde öncelikle kriz anatomisinin anlaşılması 

önemlidir. Bir krizin, farklı yönetim yaklaşımları gerektiren bazı farklı 

aşamaları bulunmaktadır. Örgütlerde ortaya çıkan krizler (Santana, 2004, 

s. 309): 

 Kriz öncesi dönem, 

 Krizin kendisi, 

 Kriz sonrası dönem olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. 

 

 

Şekil 3. Kriz Yönetimi Aşamaları 

Kaynak: Santana, 2004, s. 312 
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Neredeyse tüm krizler; erken uyarı sinyalleri, önleme, muhafaza 

etme, hasarı kontrol altında tutma, kurtarma ve önleme aşamalarından 

geçerler. Her aşamada farklı tehlikeler ve fırsatlar mevcuttur. Ancak, bir 

krizin tüm kriz aşamalarını takip etmesi gerekmemektedir. Bir kriz, son 

derece nadirde olsa, herhangi bir uyarı olmaksızın ortaya çıkabilmektedir. 

Organizasyon hazırlanırsa, bir kriz doğrudan uyarı sinyali aşamasından 

öğrenme aşamasına geçebilir. Öğrenme aşamasının bir süreklilik olması 

gerektiğini gözlemlemek önemlidir. Örgütler, krizleri yönetme 

yeteneklerini ancak sürecin her aşamasını doğru bir şekilde anlar ve 

yönetirlerse artırabilmektedirler (Santana, 2004, s. 310). 

Kriz yönetimi süreçlerindeki temel hedef; krizle doğacak kaybı en 

aza indirmek, krizle doğabilecek fırsatları doğru saptayıp, yeterince 

değerlendirebilmektir. Çünkü kriz yönetimi, krizi ve nedenlerini 

belirlemeyi, onları analiz etmeyi, önlemler almayı, bu önlemleri 

uygulamaya koymayı ve bunlara dayanarak gelecekteki krizleri tahmin 

etmeyi içeren bir süreçtir (Okumuş, 2001, s. 236). Örgütlerde krizi önleme 

faaliyetleri aşağıdaki gibi açıklanmaktadır (Vergiliel Tüz, 2004, s. 26): 

 Stratejik seviyedeki aktiviteler: Şirket felsefesindeki bir kaynağı 

içerir. Organizasyonlar kriz yönetimini bir maliyet olarak görmemelidirler. 

 Teknik ve yapısal aktiviteler: Bu faaliyetler; farklı departman ve 

fonksiyonel alanlardan gelen yönetici ve idarecilerden oluşan, kriz 

yönetimi kurulmasını içerir.  

 Değerlendirme ve inceleme aktiviteleri: Kriz faktörlerinin, yasal 

ve finansal denetimini içeren araçları kapsar.  

 İletişim aktiviteleri: Kriz ekibinin, iletişim sistemini nasıl 

kuracağını, ne tür bilgilerin toplanacağını ve bu bilginin kriz ekibi ile çıkar 

grupları arasında nasıl yer alacağına ilişkin faaliyetleri içerir. 

 Psikolojik ve kültürel aktiviteler: Uygulanması zor ve sübjektif 

olan faaliyetlerdir. 

Turizm endüstrisinin bir dizi krize karşı savunmasızlığı, sinyal tespit 

etme, krize hazırlık, muhafaza etme, hasarın sınırlandırılması, krizden 

kurtarma ve sonraki öğrenme açısından kriz stratejilerini belirtmiştir. Kriz 

öncesi, kriz dönemi ve kriz sonrası kapsamında kriz yönetimi aşamaları 

aşağıda açıklanmıştır. 
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2.3.1. Sinyal Tespit Etme 

Krizin ilk aşaması, uyarı sinyallerinin tespit edilebildiği yer olup, 

kriz öncesi aşaması olarak belirtilir. Birçok durumda bu gerçek bir dönüm 

noktasıdır. Eğer dönüm noktası kaçırılırsa, bir sonraki aşama (krizin 

kendisi) o kadar hızlı gelebilir ki, sözde kriz yönetimi, gerçekte sadece 

hasar kontrolü olarak işletmeyi olumsuz etkiler. Ancak tespit edilirse 

düzeltici faaliyetler (hazırlıklar) uygulanabilir. Burada amaç, en başta 

krizlerin oluşmasını önlemek için mümkün olduğu kadar çok şey yapmak 

ve tüm çabalara rağmen hala meydana gelenleri etkin bir şekilde 

yönetmektir. Diğer bir ifadeyle, yönetimin uyarı sinyallerini ne ölçüde 

dikkate alarak örgütü hazırladığı, yaklaşan krize ne kadar iyi tepki 

vereceğini belirleyecektir (Santana, 2004, s. 310).  

Kriz sinyalleri, normal bir durumdan sapmayı gösteren her türlü 

niceliksel veya niteliksel bilgi olabilmektedir. Buna göre, örgütsel 

başarısızlıklar kapsamında arızalar, hatalar, kasıtsız normal durumlardan 

meydana gelen sapmalar, kazaya yakın olaylar bulunmaktadır. Ayrıca, 

örgüte tedarikçileri tarafından düşük kaliteli hammadde sunulması vb. 

dışsal nedenlerden kaynaklı veya çalışan devamsızlıklarının artması vb. 

içsel nedenlerden kaynaklı kriz semptomları görülebilmektedir 

(Paraskevas ve Altinay, 2013, s. 160). 

 

Şekil 4. Sinyal Tespitinin Bulguları 

Kaynak: Clair, 1993, s. 18. 

 

 

     Tespit                   Yanlış Alarm 

 

 

 

Tespit Edememek      Doğru Red 

        Gerçek 

   Kriz                           Kriz Yok 

 

         Kriz 

 

   Algılanan 

 

   Kriz Yok 



54 

Kriz yönetiminde sinyal tespiti üzerine yapılan araştırmalara göre; 

eğer kriz olasılığı, bir kuruluşun ortamındaki tehditler hakkında kabul 

edilen inançların dışında kalıyorsa bir krizin uyarı sinyalleri yanlış 

algılanacaktır. Bu kapsamda iletişim süreçlerinde, verilecek kararlarda ve 

uygulanacak faaliyetlerde hatalı algılama olayı ile karşılaşılır ve bu hatalı 

algılama olayı bir virüs gibi örgütün yapısından geçerek, sonunda bir krize 

neden olabilir (Clair, 1993, s. 17-19). 

2.3.2. Hazırlanma/Önleme 

Hazırlanma/Önleme aşaması, kriz öncesi aşama olarak açıklanır. Bu 

aşamada kriz yönetiminin amacı, hepsi önlenemeyeceği için tüm krizlerin 

önlenmesi değildir. Amaç, en başta krizlerin oluşmasını önlemek için 

mümkün olduğu kadar çok şey yapmak ve tüm çabalara rağmen hala 

meydana gelenleri etkin bir şekilde yönetmektir. Diğer bir deyişle, 

yönetimin uyarı sinyallerini ne ölçüde dikkate alıp örgütü hazırladığı, 

yaklaşan krize ne kadar iyi tepki vereceğini belirleyecektir (Santana, 2004, 

s.  310). 

Sinyal tespit etme aşamasından sonra, krize hazırlık ve önleme 

aşamasına geçilmektedir. Bu süreçte sezilen kriz ortamının belirtileri 

doğrultusunda bu süreci önlemeye ve korumaya yönelik tedbirler üst 

yönetime sunulmaktadır. Bu aşamada işletmelerin kriz yönetim planlarını 

oluşturmaları, kriz yönetimi ekiplerini belirlemeleri, erken uyarı 

sistemlerini kurmaları, kriz senaryolarını oluşturmaları, iç ve dış çevre 

analizini yapmaları kısaca kriz süreçlerine hazır bir örgüt yapısını 

kurmaları önem kazanmaktadır (Uyan, 2016, s. 695). 

Örgütler, kriz yönetimine yardımcı olmak için kriz öncesi stratejiler 

tasarlayabilmelerine rağmen, genellikle bir krizin oluşmasını 

önleyemezler. Fakat asıl zorluk, krizleri zamanında tanımak ve hasarlarını 

sınırlandırmak için başa çıkma stratejileri uygulamaktır. Bir kriz olmadan 

önce alınan kararlar, kuruluşların aceleci ve etkisiz kararlar almaları 

yerine, krizin daha etkin yönetilmesini sağlayacaktır. Proaktif kriz 

yönetimi çerçevesinde stratejik planlama yapılması riskleri, zaman kaybını 

ve ortaya çıkabilecek etkileri azaltmaya yardımcı olacaktır. Bu kapsamda 

krizlerin önlenmesi veya etkilerinin azaltılmasında proaktif planlama 

yapabilmek ve strateji geliştirebilmek önem teşkil etmektedir. Buna 

ilaveten çevresel incelemeler yaparak sorunları belirlemek, politik, 

ekonomik, sosyal ve teknolojik çevre hakkında veri toplamak krizlerin 

örgüt üzerindeki olası etkileri hakkında bilgi sağlanmasına zemin 

hazırlamaktadır (Ritchi, 2004, s. 674).  
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Ritchie (2004: s. 675), doğal afetlere dayanan krizleri stratejik bir 

perspektiften ele almakta, proaktif kriz öncesi planlama ile başlayan, 

stratejik uygulama yoluyla hareket eden ve kriz çözümü, strateji 

değerlendirme ve geri bildirimlerle sonuçlanan stratejik ve bütünsel bir 

çerçeve sunmaktadır. Bu kapsamda doğal afetler için yapılacak proaktif 

planlamada; 

 Risk analizi ve tehlike haritalaması yapılarak bölgedeki doğal 

afetlerin geçmişi ve yeniden meydana gelme olasılığı belirlenecektir. 

 Bütünleşmiş acil durum planlaması yapılarak erken uyarı 

sistemlerinin planlanması, bir afet yönetimi komuta merkezinin 

oluşturulması, acil servisler ve turizm yetkilileri arasında koordinasyon 

birimleri oluşturulacaktır. 

Buna karşın Faulkner ve Vikulov (2001)’a göre krizler; işçi grevleri, 

terörist saldırılar, ekonomik durgunluklar, çevresel incelemeler yanında 

stratejik seçim ve kontrol, kaynakların yönetimi ve organizasyonel 

öğrenme gibi pek çok unsurdan oluşan stratejik konuları da kapsamaktadır. 

Bununla birlikte söz konusu krizlerin önleme aşamasına yönelik zayıf yönü 

bulunmaktadır. Çünkü bu krizler oldukça geneldir ve bir terör saldırısının 

önlenmesini veya hafifletilmesini amaçlayan, turizm destinasyonuna özel 

koordineli bir terörle mücadele stratejisi geliştirmek isteyen turizm 

organizasyonlarına pek faydası bulunmamaktadır (Paraskevas ve Arendell, 

2007, s. 1565). 

Yazında belirtilen görüşler krizlerin çeşidine bağlı olarak 

hazırlanma/önleme stratejilerinin değişeceğini göstermektedir. Bu 

kapsamda doğal afetlere dayalı krizlerde yapılacak proaktif planlamada 

risk analizi ve bütünleşmiş acil durum planlaması yapılabilir iken, işçi 

grevleri, terörist saldırılar, ekonomik durgunluklar vb. krizlerde çevresel 

incelemeler yanında aynı zamanda stratejik seçim ve kontrol, kaynakların 

yönetimi ve organizasyonel öğrenme gibi daha geniş stratejik konuların da 

hazırlanma/önleme aşaması kapsamında ele alınması önerilmiştir. İlgili 

yazında krize hazırlanma/önleme aşamasında örgütlerde yapılması 

gereken faaliyetler aşağıda özetlenmiştir (Ritchi, 2004, s. 674; Regester, 

1989, s. 79, Akıncı, 2010, s. 138; Paraskevas ve Arendell, 2007, s. 1565): 

• Çevresel incelemeler yapmak, 

• Stratejik planlama yapmak, 

• Stratejik seçim ve kontrol 

• Kaynakların yönetimi 
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• Organizasyonel öğrenme, 

• Kriz yönetimine karşı olumlu tutum ve davranışlara sahip olmak, 

• Faaliyetlerde güven telkin etmek, 

• Krizi önleyebilmek amacıyla politikalar geliştirebilmek, 

• Risk analizi ve tehlike haritalaması  

• Kriz durumundan etkilenebilecek tarafları belirleyebilmek, 

• Bütünleşmiş acil durum planlaması yapmak 

• İşletme ve paydaşlar arasında etkili iletişim kanalları oluşturmak, 

• Faaliyetlerin tekrar kontrolünü sağlamaktır. 

Yine bu safhada, krizin boyutlarına bağlı olarak, merkezi 

yönetimden teşvik beklentileri oluşmakta, bu süreçte verilen devlet 

destekleri, örgütlerin yukarıda sayılan faaliyetleri hangi oranda ve ne kadar 

süreyle uygulayacakları konusunda belirleyici olmaktadır (Aslan, 

Küçükaltan ve Uzun, 2020, s. 2386).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Ritchi, 2004, s. 675 

 

2.3.3. Muhafaza Etme/Hasar Sınırlama 

Bu aşamada sinyal algılama ve hazırlık programlarına rağmen, kriz 

ortaya çıkmıştır. Daha önce de belirtildiği gibi, krizler, diğer nedenlerin 

yanı sıra, sistemlerin karmaşıklığı ve mükemmel kontrolün imkansızlığı 

Proaktif Planlama 

 Proaktif planlamanın önemine rağmen, ülkeler çapında yapılan 

araştırmalar farklı ülkelerde yer alan turizm kuruluşlarının bu kavrama 

aynı derecede önem vermediğini göstermektedir. 

 Bu kapsamda Gonzalez Herrero (1997)’ya göre; ABD’deki turizm 

kuruluşları, İspanya’daki benzer kuruluşlara göre ticari krizleri 

önlemede ve bunlarla başa çıkmada daha hazırlıklıdırlar. 

Buna karşın; 

 İspanyol turizm kuruluşlarının yalnızca yüzde 29’u, ABD’de yer alan 

turizm kuruluşlarının ise yüzde 78’inin kriz planları bulunmaktadır. 

 Asya’da turizm endüstrisinin kriz yönetimi ile ilgili araştırma 

bulguları; resmi planlamanın olmadığını, endüstrinin belirsizlikler 

içerisinde olduğunu, risklere ve dış faktörlere maruz kaldığını 

belirtmiştir. 



57 

nedeniyle kaçınılmazdır. Birçok yönden, bu geri dönüşü olmayan noktadır. 

Uyarı sona erdiğinde ve bir kriz aşamasından diğerine geçiş 

tamamlandığında, zaten kaybedilmiş olan zemini kurtarmak neredeyse 

olanaksız duruma gelmektedir. Bu noktada zaten bir miktar hasar 

verilmiştir, ne kadar ek hasar oluşacağı yönetime bağlıdır. Bu aşamanın 

amacı, etkileri sınırlamaktır. Sınırlama mekanizmaları, hasarın kuruluşun 

diğer bölümlerini veya çevresini olumsuz etkilemesini engeller. Yani bu 

aşamanın etkin yönetimi krizi yerelleştirecektir (Santana, 2004, s. 313-

314). 

Kriz anı olarak ifade edilen muhafaza etme/hasar sınırlama 

aşamasında, krizin denetim altına alınması önem taşımaktadır. Bu aşamada 

tepe yönetimi krizi çözebilmek için sunulan alternatiflerden uygun olanları 

seçecek, faaliyetlerin yerine getirilip uygulanış süreçlerini takip edecektir. 

Bu aşamada krizin boyutları belirlenecek, karar alma yöntemlerinden 

yararlanılacak, kriz dönemi finansal yönetim politikaları geliştirilecek, kriz 

dönemi insan kaynakları ile halkla ilişkiler ve iletişim politikaları 

oluşturulacaktır (Uyan, 2016, s. 695). 

Hasar sınırlama aşaması kesinti ve kafa karışıklığı ile karakterizedir. 

Genellikle tek bir dramatik olay krizin başlangıcına işaret eder ve soruna 

artan bir dikkat çeker, ancak bu konuda çok şey yapmak için artık çok 

geçtir. Meyers ve Langhoff'un (1987: s. 21) belirttiği gibi, “. . . bu aşamada, 

eski iş ve davranış kuralları artık geçerli değildir. Zararın derecesi, 

yönetimin krize hazırlığına bağlıdır. Fink (1996); bu aşamanın hepsinden 

kısa olduğunu gözlemlemektedir. Bununla birlikte, yoğunluğu nedeniyle, 

çoğu zaman en uzun aşama gibi hissedilir (Santana, 2004, s. 314). 

Hasar sınırlama aşamasında, sinyal tespit etme ve önleme aşamaları 

göz ardı edildiğinden proaktif kriz yönetimi stratejileri 

uygulanmamaktadır. Hasar sınırlama aşamasında, krizin örgüte vereceği 

zararı tamamen ortadan kaldırmak veya etkisini azaltabilmek amacıyla 

reaktif kriz yönetimi stratejilerinin uygulanması benimsenmektedir 

(Paraskevas ve Altinay, 2013, s.  159). Reaktif kriz yönetimi stratejileri, 

söz konusu krizin ortadan kaldırılmasına yönelik rasyonel kararlardan 

oluşmakta ve krizin varlığına yönelik tepki veren stratejiler geliştirmeye 

odaklanmaktadır. 
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Kaynak: Henderson, 2002, s. 99. 

 

2.3.4. Kurtarma 

Bu aşamada, kuruluşlar krizlerin neden olduğu imajlarındaki hasarı 

(ve büyük olasılıkla mali refahlarını) onarmaya çalışırlar. Bu bazen 

temizleme aşaması veya otopsi olarak adlandırılır. Aynı zamanda, 

organizasyonların hayati organizasyonel yönlerini yeniden düzenleme ve 

normal operasyonları sürdürme şansına sahip oldukları aşamadır. Bununla 

birlikte, krizin niteliği, krizin planlanması ve ele alınmasının etkinliğine 

bağlı olarak her zamanki faaliyetler her daim gerçekleşmeyebilir. 

Kurtarma aşamasının temel amacı, stratejik hedeflerin daha fazla 

bozulmaması veya zarar görmemesi için normal iş operasyonlarını 

mümkün olan en kısa sürede iyileştirmektir (Santana, 2004, s. 315).  

Özetle bu aşamada; kriz döneminin olağanüstü koşullarına göre 

oluşturulmuş olan örgüt yapısının normal çalışma düzenine döndürülmesi 

amaçlandığından reaktif bir özelliğe sahip olduğu görülür (Uyan, 2016, s. 

695). Kurtarma aşamasında, kriz iletişim süreçlerinin yanı sıra destinasyon 

içerisindeki güvenli ziyaretçi akışlarını yönetme ve temin etme faaliyetleri 

yerine getirilir (Paraskevas ve Arendell, 2007, s. 1564). Kurtarma 

aşamasında, etkilenen alanların ve hasarlı altyapının yeniden inşa 

Muhafaza Etme/Hasar Sınırlama Aşaması 

1990'ların sonlarında, Güneydoğu Asya’da ekonomik kriz, çevre 

kirliliği ve siyasi politikalarla karşı karşıya kalınması Güneydoğu Asya'daki 

turizm koşullarını olumsuz olarak etkilemiştir. Söz konusu olayların turist 

gelişleri üzerinde olumsuz yansımaları tespit edilmiştir. 

Bu kapsamda Güneydoğu Asya’da Ulusal Turizm Örgütleri tarafından 

aşağıda belirtilen muhafaza etme/hasar sınırlama stratejileri uygulanmıştır: 

 Ekonomik krizden etkilenmeyen piyasalarda yoğunlaşma, 

 Belirli niş pazarlara odaklı kampanyaların benimsenmesi, 

 İç turizmin teşviki, 

 Yeni turizm biçimlerinin geliştirilmesi, 

 Kitle iletişim araçlarıyla tanıtım faaliyetlerinin yoğunlaştırılması, 

 Yeniden konumlandırma, 

 Müşterinin ödediği bedelin karşılığını verme vurgusu, 

 İndirim, 

 İşbirliği çabaları, 

 Özel teşvikler ve planlar, 

 Resmi kısıtlamaların kaldırılmasıdır. 
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edilmesinin daha uzun vadeli bakış açısı getirdiğini söylemek mümkündür 

(Pforr ve Hosie, 2007, s. 256).  

Bazı krizlerde sinyal tespit etme, hazırlanma/önleme, muhafaza 

etme/hasar sınırlama aşamaları eş zamanlı olarak ortaya çıkabilir. Hızlı bir 

kurtarma süreci için dört adım kritik görülmektedir. Bunlar (Stafford, Yu 

ve Armoo, 2002, s. 38-40): 

 Öncelikle tüm bölgesel turizm paydaşlarıyla faaliyetler koordine 

edilmeli, henüz mevcut değilse bilgi paylaşımı için forumlar kurulmalı ve 

krizin etkileri hakkında medya, yerel topluluk ve müşterilerle nasıl iletişim 

kurulacağı değerlendirilmelidir. 

 Otel yöneticileri bu süreçte yetki ve sorumluluk sahibi olmalı, bilgi 

ve kararlar hızlı bir şekilde geniş kitlelerle paylaşılmalıdır (e-posta, sosyal 

medya hesapları vb.). Bu çabalar, mağdurlara ve yardım çalışanlarına 

(doğrudan ve yardım kuruluşları aracılığıyla) yardım etmeyi, yerel 

medyayı krizin hafifletilmesine katkıları hakkında olumlu hikayelere 

yönlendirmeyi, yerel ve bölgesel ziyaretleri teşvik etmeyi içermelidir. 

 Otel üst kademe yöneticileri, yeniden güven tazelemek için 

mümkün olduğunca çok müşteriyle iletişime geçmelidirler. Bu kapsamda 

siyasi liderler, endüstri liderleri ve büyük talep oluşturan kuruluşlarla 

iletişime geçmeli ve onların güvenini yeniden kazanabilmeyi 

amaçlamalıdırlar. Ayrıca internet siteleri zamanında bilgilerle koordine 

edilmeli ve güncellenmelidir. Basın etkinlikleri koordine edilmeli, krizle 

ilgili yeni ortaya çıkabilecek gelişmeler organize edilmelidir. 

 Dördüncü aşamada yeniden pazarlama planlarının finanse 

edilmesini, geliştirilmesini ve başlatılmasını içeren iyileştirmeler 

yapılmalıdır. Fakat dördüncü aşamaya ilk üç aşama gerçekleşene kadar ve 

hedef kitleler ilk şoklarından kurtuluncaya kadar geçilmemelidir. Bu 

kapsamda mevcut finansman kaynakları yetersiz olacağından, mevcut 

kaynaklar yeniden tahsis edilmeli, yerel ve hükümet kurumlarına 

başvurularak finansman temin edilmesi yoluna gidilmelidir.  
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Kaynak: Pforr ve Hosie, 2007, s. 256; Gurtner, 2016, s. 15. 

 

2.3.5. Öğrenme 

Öğrenme sürekli bir süreçtir. Bu nedenle, iyileşme yaşanırken, aynı 

zamanda ne olduğunu değerlendirme zamanı, "kendi kendini analiz" 

dönemidir. Aynı zamanda, daha ileri kriz yönetimi planlaması için neyin 

doğru gittiğini ve/veya neyin yanlış gittiğini analiz etmek ve uygun önlemi 

almak için bir zamandır. İdeal olarak, öğrenme aşamasının birincil amacı, 

neyin iyi yapıldığını ve neyin kötü yapıldığını öğrenmek için yapılan 

hataları gözden geçirmek ve eleştirmek olmalıdır, böylece kuruluş 

gelecekte krizleri daha iyi idare edebilecektir (Santana, 2004, s. 314).  

Bu aşamada örgütte yaşanan krizde alınan kararlar ve önlemler 

incelenir, böylece gelecekteki oluşabilecek krizlere hazırlık yapılır (Uyan, 

2016, s. 695). Öğrenme aşaması reaktif kriz yönetimi stratejisi içerisinde 

değerlendirilir. Bu aşamada örgütün geçmiş deneyimlerinden 

öğrendikleriyle gelecekte oluşabilecek krizlerde daha iyi bir konumda 

olmasına zemin hazırlanmaktadır (Henderson, 2002, s. 87).  

Richardson (1994) kriz yönetimi ile ilgili öğrenme yaklaşımlarını 

dikkate alarak tek ve çift döngü öğrenmeyi birbirinden ayırmaktadır. Tek 

döngü öğrenmede bir örgütün amaçlarının ve rollerinin kabul edilen 

Kurtarma Aşaması 

Endonezya’da terör örgütü tarafından 2002 yılında 202 kişinin Bali’de 

bir gece kulübünün önünde düzenlediği intihar saldırısı Dünya’daki en 

ölümcül saldırılardan birisidir. Tatil cenneti Bali Adası’nda yaşanan terör 

olayı bölgenin turizm destinasyonuna da olumsuz yansımıştır. Bu kapsamda 

krizin kurtarma aşamasına yönelik, bölgede fiziksel çevrenin yeniden inşasını 

ve hedef pazarların yeniden değerlendirilmesinin eşlik ettiği destinasyon 

imajı faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Bali turizm endüstrisi adına resmi özel 

bir web sitesi kurularak sosyal medya aracılığıyla promosyonlar ve düzenli 

haber akışları ve halkla ilişkiler bildirilerinin yayınlanması sağlanarak krizin 

kurtarma aşamasına yönelik faaliyetler düzenlenmiştir. 

Henderson (2006), 2002 yılında Bali’ye yapılan terörist saldırıyı 

inceleyen, kriz dönemi aşamaları çalışmasında, krizin hızla başlayarak hızla 

ara aşama olan kurtarma kriz sürecine geliştiğini ifade etmiştir. Bu olaydaki 

yapılan araştırmada tehditleri belirlemeye veya saldırılardan önce planlar 

yapılmasına yönelik herhangi bir faaliyetin yapılmasına yönelik herhangi bir 

kanıt tespit edilememiştir. 
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çerçevesine uygun olarak yönetsel yanıtlardan öğrenilmesi söz konusudur. 

Çift döngü öğrenmede ise krize verilen yanıtla ilgili olarak bir örgüt 

içerisindeki örtük sistemlerin rollerin ve hedeflerin sorgulanması için yeni 

senaryolar tasarlanır. Çift döngü öğrenme, bazen bir örgütün kültürel 

normlarına aykırı olabilecek gelecekteki stratejik değişiklikler için daha 

kapsamlı bir yapı sunar. 

Yönetim politikalarında ve uygulamalarında derinlemesine 

öğrenmenin ve müteakip değişikliğin meydana gelmesini sağlamak için 

çift döngü öğrenimin bir örgütün kriz yönetimi sürecinin her döngüsüne 

yerleştirilmesi gerekir (Pforr ve Hosie, 2008, s. 258). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Ritchie, 2004, s. 679 

 
 

2.4. COVID-19 Salgını ve Dünya’daki Gelişimi 

Koronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden 

olabilecek büyük bir virüs ailesidir. Koronavirüsler, elektron 

mikroskobuyla bakıldığından yuvarlak ve üzerinde çıkıntıları olan bir taça 

benzetildiği için, Latince’de taç anlamına gelen koronadan kelimesiyle 

adlandırılmışlardır. Toplumumuzda yıllardır koronavirüsler 

Tek Döngü Öğrenme ve Çift Döngü Öğrenme 

Örgütlerin öğrenme yetenekleri, onların olaylardan öğrenmeye olan 

ilgilerinin derecesine ve örgüt kültürlerine göre belirlenmektedir.  

Eğitim teorisi ve döngüsel öğrenme, krizlerden örgütsel öğrenmenin 

doğası hakkında tek döngü ve çift döngü öğrenme hakkında bazı bilgiler 

sağlayabilir.  

Çift döngü öğrenme; deneyimin bir sonucu olarak paradigmatik bir 

değişim gerektirir ve bu nedenle ortaya çıkan bilgi üretilir ve nihayetinde tek 

döngü öğrenmeye kıyasla yeni bir anlayış elde edilir.  

Tek döngü öğrenme; bir felaketin etkilerinden muzdarip olanların, 

olaylara tepki vermeleri fakat daha büyük olayların olmasının önlenmesi için 

gerekli değişikliklerin yapılmaması durumudur. 

Ritchie (2003); İngiltere’deki ayak ve ağız salgınından sonra ulusal 

düzeyde turizm politikalarında önemli değişiklikler yapılmasına rağmen, 

yerel düzeyde çok az değişikliklerin yapıldığını belirtmiştir. Bu durumun 

nedeni; bu olayların öngörülemez olması ve kontrol dışında gerçekleşebilme 

yönündeki tutumlardan kaynaklanması olarak açıklanmıştır. Burada tek 

döngü öğrenme söz konusudur. 
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görülmektedir. Bunların en basitleri ve en sık görüleni nezledir. Burun 

akıntısıyla birlikte üst solunum yolu enfeksiyonuna neden olan, 20 farklı 

virüs türünün bir grubu da koronavirüstür. Zaman zaman koronavirüsler 

insanlar ve hayvanlar arasında geçiş gösterebilmektedirler. Virüslerin 

genetik bilgisi, RNA’sının mutasyona uğraması sebebiyle değişiklik 

göstermektedir. Özellikle yüzey proteinlerinde hücreye tutunup, içeriye 

girmekte, kullandığı proteinlerde değişiklik yaratarak, daha önce oluşmuş 

bağışıklık sisteminden kaçmakta, hem de daha hızlı çoğalıp hücrelere çok 

daha fazla zarar verebilmektedir (Acıbadem Hastanesi, 2020).  

Dünya’da Covid-19 salgını öncesinde ortaya çıkan SARS-CoV ve 

MERS-CoV salgınları da koronavirüs kaynaklı olup, yüzlerce insanın 

hayatını kaybetmesine neden olmuştur.  31 Aralık 2019’da Dünya Sağlık 

Örgütü (DSÖ) Çin Ülke Ofisi, Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde 

etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakalarını açıklamıştır. Akabinde 7 Ocak 

2020’de etken daha önce insanlarda tespit edilememiş koronavirüs (2019- 

nCoV) olarak ifade edilmiştir. 2019-nCoV hastalığının adı Covid-19 

olarak kabul edilmiş ve virüs SARS CoV’e yakın benzerliğinden dolayı 

SARS-CoV-2 olarak isimlendirilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 

salgınını 30 Ocak’ta “uluslararası boyutta halk sağlığı acil durumu” olarak 

sınıflandırarak, ilk salgının başladığı Çin dışında 113 ülkede Covid-19 

vakalarının görülmesi, virüsün yayılımı ve şiddeti nedeniyle 11 Mart’ta 

küresel salgın (pandemi) olarak tanımlamıştır (T.C. Sağlık Bakanlığı, 

2020a). Covid-19 veya yeni koronavirüsü olarak adlandırılan bu hastalığın 

insandan insana bulaşma yolunun moleküler mekanizması şu anda tam 

olarak çözülmüş olmasa da genel olarak solunum yolları hastalıklarının 

bulaşma prensibi benzerdir. Solunum yolları hastalıkları, damlacık 

saçılması ile yayılmaktadır. Bu yayılma türünde, hasta bir insan 

öksürdüğünde ya da hapşırdığında etrafında bulunan kişiler, bu mikroba 

maruz kalmış olur. Bir başka bulaşma yolu ise, damlacık ile kirlenen bir 

nesneyi kullanma sonucunda oluşmaktadır (MedicalPark, 2020).  

Çin'de başlayan salgın daha sonra dünya çapında Amerika Birleşik 

Devletleri, Brezilya, Hindistan, İtalya, İspanya, Fransa, Güney Kore, 

İtalya, İran ve Türkiye gibi çok daha fazla ülkede, eşi benzeri görülmemiş 

bir şekilde yayılmıştır. Bu zamana kadar hem virüs hem de hastalık 

bilinmediğinden, hastalığı durduracak bilinen ilaçlar veya insanları virüse 

karşı koruyacak aşılar bulunmadığından, sağlık yetkilileri en büyük 

çabalarını mesafe ve sosyal izolasyon önermelerine yöneltmişlerdir 

(Rodríguez-Antón ve Alonso-Almeida, 2020, s. 1). 
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Mevcut korona virüsü salgınının bugüne kadarki etkisi, 2002− 2003 

SARS salgını sırasında gözlemlenenleri çok geride bırakmıştır. Covid-19 

virüsü vakaları dünya çapında 10 milyonun üzerinde görülmüş ve 

enfeksiyon nedeniyle bildirilen ölümler 500.000'i geçmiştir (Kaushal ve 

Srivastava, 2021, s. 1). Yazında, yapılan çalışmalar, daha önce yaşanan 

salgınların 2020’deki Covid-19 salgınından nispeten daha az etkiye sahip 

olduğunu belirlemiştir. Söz konusu salgınlar etki derecesi ölçüsünde 

küresel olarak ekonomik kayıplar yaratmaktadırlar (Kumudumali, 2020, s. 

6-7).  

Artan ulusal ve uluslararası seyahat sıklıkları salgınlardan 

kaçınmayı ve salgınların yayılmasını sınırlandırmayı imkânsız hale 

getirmiştir. Bu salgın hükümetlerde, küresel ekonomide ve sağlık 

sistemlerinde köklü değişikliklere sebep olmuştur. İnsanlar arasında virüs 

yayılma oranının yüksek olması ülkelerin pek çok önlem almasını 

beraberinde getirmiştir. Bu önlemler kapsamında uçuş kısıtlamaları, 

kademeli olarak tüm uçuşların askıya alınması, yabancı uyrukluların 

girişlerinin yasaklanması, 14 günlük izolasyon süreçleri ve risk altındaki 

ülkelerden gelenler için semptomların izlenmesi faaliyetleri uygulanmıştır 

(Altuntaş ve Gök, 2021, s. 1-2). 

Covid-19 salgını ile pek çok ülkenin ekonomisi olumsuz olarak 

etkilenmiştir. Fransız Ekonomik Konjonktür Gözlemevi’nin (OFCE) 

Nisan 2020’de yaptığı değerlendirmeye göre dünya GSYİH’si yüzde 19 ve 

dünya ticaretinin ise yüzde 25 oranında düşme gösterdiği belirtilmektedir. 

Küresel olarak, konaklama ve yiyecek-içecek hizmetleri sektörünün katma 

değeri ise yüzde 47 oranındaki düşme eğilimiyle en çok etkilenen sektör 

olarak belirtilmiştir (Madani, Boutebal, Benhamida ve Bryant, 2020, s. 2).  

2.5. COVID-19 Salgını ve Türkiye’deki Gelişimi 

31 Aralık 2019’da Dünya Sağlık Örgütünün etiyolojisi bilinmeyen 

pnömoni vakalarını açıklamasının ardından, Türkiye’de Covid-19 ile 

mücadele kapsamında önemli faaliyetler geliştirilmiştir. Bu faaliyetlerle 

salgının kontrol altına alınmasına çalışılmıştır. Geliştirilen bu faaliyetler 

aylık periyotlar halinde aşağıdaki tablolarda ayrıntılı olarak ele alınmıştır. 

Tablo 12’de Türkiye’de Covid-19 ile mücadele kapsamında Ocak-2020 

itibariyle yürütülen faaliyetler gösterilmiştir.  
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Tablo 12. Ocak-2020 İtibariyle Yürütülen Faaliyetler 

Tarih Faaliyetler 

6 Ocak  Sağlık Bakanlığı bünyesinde Covid-19’a karşı bir operasyon 

merkezi oluşturuldu. 

10 Ocak  Hükümete bu süreçte tavsiyeleriyle yol gösterecek Covid-19’a 

karşı Bilim Kurulu kuruldu. 

14 Ocak Sağlık Bakanlığı ilk Covid-19 rehberini hazırladı. 

20 Ocak Havalimanlarında Çin'in Vuhan ve Hong Kong kentleri ile ABD 

ve Rusya gibi bazı ülkelerden gelen yolcuların ateşleri ölçülmeye 

başlandı. Aynı gün ilk şüpheli vakadan örnek alındı. 

24 Ocak Çin’den gelen yolcular havalimanlarında termal kamerayla 

izlenmeye başlandı. 

27 Ocak Çin’e seyahat edecek kişilere yönelik bir seyahat uyarısı 

yayınlandı. 

31 Ocak THY, Çin’deki dört noktaya uçuşlarını durdurdu.  

Kaynak: Koronavirüs, 2020. 

 

2020 Ocak ayı, Covid-19’un Çin’den hızla yayılmaya başladığı bir 

dönemdir. Bu kapsamda Türkiye’de söz konusu hastalıkla mücadele 

edebilmek amacıyla öncelikle 6 Ocak 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı 

bünyesinde Covid-19’a karşı bir operasyon merkezi ve daha sonra 10 Ocak 

2020 tarihinde ise hükümete bu süreçte tavsiyelerde yol gösterecek Covid-

19 Bilim Kurulu oluşturuldu. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı öncelikle 

mikrobiyoloji, viroloji, iç hastalıkları, yoğun bakım ve göğüs hastalıkları 

uzmanlarından oluşan akademisyenleri Covid-19 bilim kuruluna davet 

ederek, 31 bilim insanın yer aldığı bir bilim bir kurulu oluşturuldu. 

Türkiye’de Covid-19 ile mücadele kapsamında oluşturulan bilim 

kurulu, hem küresel tehdit oluşturan bu hastalıkla mücadele yöntemlerini 

anlattı hem de vatandaşların söz konusu hastalıkla ilgili doğru 

bilgilendirilmesini sağladı. (Türkiye’nin Koronavirüsle, 2020). Bu süreçte 

Bilim Kurulu üyeleri öncelikle tavsiye kararlarında bulundular. Akabinde 

14 Ocak tarihinde Sağlık Bakanlığı ilk Covid-19 rehberini oluşturduktan 

sonra, Bilim Kurulu’nun tavsiye kararları doğrultusunda ocak ayı içerinde 

ilk seyahat kısıtlamaları başladı ve önlemler hızlı bir şekilde alınmaya 

devam etti. 

Tablo 13’te Türkiye’de Covid-19 ile mücadele kapsamında Şubat-

2020 itibariyle yürütülen faaliyetler gösterilmiştir. 
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Tablo 13. Şubat-2020 İtibariyle Yürütülen Faaliyetler 

Tarih Faaliyet 

1 Şubat Çin’den tahliye uçuşu ile Türkiye’ye getirilen vatandaşlar 

Ankara’da iki haftalık karantinaya alındı. 

3 Şubat Çin’den tüm uçuşlar durduruldu. 

7 Şubat Çin’den hayvan ithalatı durduruldu. 

23 Şubat İran’da salgının yayılmasıyla birlikte bu ülkeden kara, hava ve 

demiryolu ulaşımı durduruldu. 

29 Şubat Irak, İtalya ve Güney Kore’yle uçuşlar durduruldu. 

Kaynak: Koronavirüs, 2020. 

 

2020 Şubat ayı Covid-19 salgınının Çin’den tüm dünyaya yayılmaya 

başladığı bir dönemdir. Bu kapsamda Türkiye’de öncelikle salgının çıkış 

merkezini oluşturan Çin’le olan faaliyet süreçlerinde kısıtlamalara gidildi. 

Buradaki amaç salgının Türkiye’de görülmesinin önüne geçilebilmesidir. 

Bu kapsamda 1 Şubat 2020 itibariyle Çin’den tahliye uçuşu ile Türkiye’ye 

getirilen vatandaşlara karantina uygulanmasına başlanarak, hemen 

akabinde 3 Şubat 2020’de Çin’den tüm uçuşların durdurulması kararı 

alındı. Bu süreçte söz konusu hastalığın yeme-içme yoluyla da bulaş 

riskinin anlaşılması üzerine 7 Şubat’ta Çin’den hayvan ithalatı durduruldu. 

Dünyada İran’da da salgının yayıldığının anlaşılması üzerine 23 Şubat’ta 

söz konusu ülke ile ulaşım hizmetlerinin durdurulması akabinde 29 

Şubat’ta salgınların görüldüğü Irak, İtalya ve Güney Kore ile olan uçuşlara 

da ara verildi. 

Tablo 14’te Türkiye’de Covid-19 ile mücadele kapsamında Mart-

2020 itibariyle yürütülen faaliyetler gösterilmiştir. 2020 Mart ayı, Covid-

19 salgınına karşı sert önlemlerin alındığı bir dönem olarak dikkat 

çekmektedir. Bu kapsamda Türkiye’de 1 Mart 2020’de kara sınırı 

kapatılarak akabinde 2 Mart’ta Suudi Arabistan’a Umre ziyaretine gidenler 

evlerinde 14 gün karantinaya girmeleri tavsiye edildi. 

Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Mart’ta Türkiye’de ilk Covid-19 

vakası açıklandı, bu virüsün Avrupa’ya seyahat ederken virüse yakalanmış 

bir Türk erkeğinde olduğu tespit edildi. 12 Mart’ta Cumhurbaşkanı 

Erdoğan başkanlığında tüm bakanların katıldığı bir Covid-19 toplantısı 

düzenlendi ve akabinde 14 Mart’ta aralarında Almanya, Fransa ve 

İspanya’nın da bulunduğu Avrupa ülkeleriyle uçuşlara ara verildi. 

Akabinde 16 Mart’ta bazı mekanlara kısıtlamalara gidilerek 19 Mart’a 

kadar farklı pek çok ülke ile sınır kapıları kapatıldı. 21 Mart tarihi itibariyle 

uçuşların durdurulduğu ülke sayıları 46’ya yükseltildi. 
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Tablo 14. Mart-2020 İtibariyle Yürütülen Faaliyetler 

Tarih Faaliyet 

1 Mart Irak ile kara sınırı kapatıldı. 

2 Mart Suudi Arabistan’a Umre ziyaretine gidenlerin sınırda ateşlerini ölçmeye 

başladı, dönüşte evlerinde 14 gün karantinaya girmeleri tavsiye edildi. 

11 Mart Türkiye’de ilk Covid-19 vakası tespit edildi. 

12 Mart Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, tüm bakanların katıldığı bir 

Covid-19 toplantısı düzenlendi. 

14 Mart Aralarında Almanya, Fransa ve İspanya’nın da bulunduğu Avrupa 

ülkeleriyle uçuşlara ara verildi. 

15 Mart Umreden dönenlere öğrenci yurtlarında 14 gün zorunlu karantina 

uygulanmaya başlandı. 

16 Mart Barlar, gece kulüpleri, tiyatrolar, sinemalar, spor salonları ve kafeler 

kapatıldı. Camilerde toplu ibadet sonlandırıldı. Yurtdışından dönen 

herkese iki hafta karantina zorunluğu getirildi. 

17 Mart İngiltere, Suudi Arabistan ve Mısır’ın da aralarında bulunduğu ülkelerle 

uçuşlar durduruldu. 

18 Mart Erdoğan Covid-19’a karşı ilk ekonomik destek paketini açıkladı 

19 Mart Yunanistan ve Bulgaristan ile sınır kapıları kapatıldı. Spor karşılaşmaları 

durduruldu. 

20 Mart Tüm özel hastaneler pandemi hastanesi ilan edildi. Kültürel ve bilimsel 

etkinlikler ertelendi. 

23 Mart Uzaktan eğitim kapasitesine sahip tüm üniversitelerde dijital imkanlar ile 

uzaktan eğitim sürecinin başladı. 

23 Mart Milli Eğitime bağlı okullarda uzaktan eğitim süreci başladı. 

21 Mart 46 ülke ile uçuşlar durduruldu. Kuaförler ve güzellik salonları kapatıldı. 

26 Mart Yüksek Öğretim Kurulu tarafından bahar dönemi eğitim öğretim sürecinin 

açıköğretim, uzaktan öğretim ve dijital imkanlarla sürdürülmesine karar 

verildi. 

27 Mart Türk Hava Yolları beş ülke hariç tüm ülkelerden uçuşları durdurduğunu 

açıkladı. Yurtiçi uçuşların sayısı azaltıldı. 

29-30 

Mart 

Ülke genelinde bağış kampanyaları düzenlendi. 

Kaynak: Koronavirüs, 2020; Basın Açıklaması (2020a), Basın Açıklaması 

(2020b), Eğitime 30 Nisan’a Kadar, 2020. 

 

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), 23 Mart’tan itibaren uzaktan eğitim 

kapasitesine sahip olan bütün üniversitelerde dijital imkanlar ile uzaktan 

eğitim sürecinin başladığını, bu kapasiteye sahip olmayan üniversitelerde 

ise kısa bir süre içerisinde oluşturulan açık ders malzemeleri havuzunun 

tüm üniversitelere açılacağını duyurdu. Bu kapsamda Anadolu 

Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nde, ders kitaplarına uzaktan erişim 

hizmetleri açılarak, ders materyallerine erişim kolaylıkları sunuldu (Basın 

Açıklaması, 2020a). Alınan kararlar doğrultusunda YÖK, bahar dönemi 
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eğitim öğretim sürecinin açıköğretim, uzaktan öğretim ve dijital imkanlarla 

sürdürülmesine karar verdi (Basın Açıklaması, 2020b). 

23 Mart’ta Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda da uzaktan 

eğitime geçiş süreci başladı. Bu kapsamda uzaktan eğitim sürecinde Eğitim 

Bilişim Ağı (EBA)’ya veya televizyon kanalına erişim sayesinde 

öğrencilerin derslere erişimleri sağlandı (Bakan Selçuk, 2020). 29-30 Mart 

tarihlerinde ülke genelinde bağış kampanyaları düzenlenerek, Covid-19 

kapsamında yardıma ihtiyacı olan kişilere yönelik sosyal sorumluluk 

faaliyetleri girişimleri gündeme geldi. 

Tablo 15’te Türkiye’de Covid-19 ile mücadele kapsamında Nisan-

2020 itibariyle yürütülen faaliyetler gösterilmiştir.  

 

Tablo 15. Nisan-2020 İtibariyle Yürütülen Faaliyetler 

Tarih Faaliyet 

3 Nisan 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirildi, işçiler istisna 

tutuldu. 

4 Nisan 30 büyükşehir ve Zonguldak’a seyahat kısıtlaması getirildi. 

8 Nisan Karantina uygulanan yerleşim yeri sayısı 156’ya çıktı. 

10-13 Nisan Türkiye’de ilk hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulandı. 

18-19 Nisan 31 ilde sokağa çıkma yasağı ikinci defa uygulandı. 

23-26 Nisan Resmî tatil ile birleştirilerek 31 ilde hafta sonu 4 günlük sokağa 

çıkma uygulandı. 

29 Nisan Eğitime verilen ara 31 Mayıs’a kadar uzatıldı. 

Kaynak: Koronavirüs, 2020; Milli Eğitim, 2020. 

 

2020 Nisan ayı salgının zirve noktası olduğundan, kısıtlamalar daha 

da artarak, özellikle sokağa çıkma yasakları ve seyahat kısıtlamaları 

getirildi. Buna ilaveten kamuoyuna 29 Nisan itibariyle uzaktan eğitimin 

devam etmesi kararı açıklandı ve öğrencilerin EBA’yı kullanarak zaman 

kavramından bağımsız bir şekilde eğitimlerine devam edeceklerine vurgu 

yapıldı. 

 

 

 

 

 

 



68 

Tablo 16. Mayıs-2020 İtibariyle Yürütülen Faaliyetler 

Tarih Faaliyet 

4 Mayıs Yedi ilde seyahat yasağı kaldırıldı. 

6 Mayıs Sağlık Bakanı Koca, virüsle mücadelede ikinci aşamaya 

geçildiğini duyurdu. 

9-10 Mayıs 24 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 

10 Mayıs 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma sınırlandırma 

günlerinin birinde 4 saat sokağa çıkma izni verildi. 

11 Mayıs Kurallara uyulması şartıyla alışveriş merkezleri ve berberler 

açıldı. Dokuz ilde daha sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırıldı. 

13 Mayıs 14 yaş altı çocukların dört saatliğine sokağa çıkmasına izin 

verildi. 

15 Mayıs 15-20 yaş arası gençler ilk defa dört saatliğine sokağa çıkma 

izni verildi 

16-19 Mayıs 15 ilde dört günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 

21 Mayıs Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi açıldı. 

23-26 Mayıs Ramazan Bayramı sırasında ülke genelinde dört günlük 

sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 

29 Mayıs Camilerde ibadete belli koşullar altında izin verildi. 

Kaynak: Koronavirüs, 2020; Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020. 

 

Tablo 16’da Türkiye’de Covid-19 ile mücadele kapsamında Mayıs-

2020 itibariyle yürütülen faaliyetler gösterilmiştir. 2020 Mayıs ayına 

girildiğinde, yeni vaka sayıları azalırken normalleşme hazırlıklarının 

başlaması dikkat çekmektedir. Bu kapsamda 4 Mayıs itibariyle seyahat 

yasakları kaldırıldı, 9-10 Mayıs tarihleri arasında virüsle mücadelede ikinci 

aşamaya geçildiği vurgulandı. 

Mayıs ayında kısıtlı bir şekilde sokağa çıkma serbestisi tanınarak, 

10 Mayıs itibariyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması 

yapılan günlerin birinde sokağa çıkma izni verildi. Buna ilaveten 20 yaş ve 

altı grup için bu önlemler iki grup halinde uygulandı. Birinci grup 0-14 yaş 

aralığı ile ikinci grup olan 15-20 yaş aralığında bulunan vatandaşlara 

haftanın bazı günlerinde dönüşümlü olarak sokağa çıkma izinleri verildi. 

Hafta sonlarında uygulanan sokağa çıkma yasakları devam ederek 

özellikle Ramazan Bayramında 4 gün süreyle sokağa çıkma yasağı 

uygulandı. Ayrıca salgın dönemi önlemlerine ek olarak 21 Mayıs’ta Çam 

ve Sakura hastanesi açıldı ve camilerde ibadetlere belirli koşullarda izin 

verildi. 

Tablo 17’de Türkiye’de Covid-19 ile mücadele kapsamında 1 

Haziran 2020 itibariyle yürütülen faaliyetler gösterilmiştir. 1 Haziran 

2020’den itibaren Türkiye’de normalleşme sürecine geçilerek, restoran, 
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kafe, park, yüzme havuzu, spor salonu, kaplıca, kahvehane gibi mekanların 

saat ve kural kısıtlamalarıyla açılmasına izin verildi. Fakat eğlence 

mekanları ve nargile kafeler bu kapsama alınmadılar. Altı havalimanında 

yurt içi uçuşlara izin verildi. 

 

Tablo 17. 1 Haziran-2020 İtibariyle Yürütülen Faaliyetler 

Tarih Faaliyet 

 

 

 

 

1 Haziran 

İtibariyle  

Şehirler arası seyahat kısıtlaması kaldırıldı. 

İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemindeki kamu 

personeli normal mesaiye başladı. 

Restoran, kafe, park, yüzme havuzu, spor salonu, kaplıca, 

kahvehane gibi mekanlar saat ve kural kısıtlamalarıyla açıldı.  

Eğlence mekanları ve nargile kafeler bu kapsama alınmadı. 

Altı havalimanında yurt içi uçuşlara izin verildi. 

Hipodromlar 10 Haziran’da yeniden faaliyete geçti. Bireysel 

sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırıldı. 

Gençlik merkezleri, kütüphaneler 1 Haziran'dan itibaren şartlar 

dahilinde açıldı. 

Açık havada düzenlenen konserler de belli kontrol dahilinde 

faaliyete geçti. 

Kaynak: Koronavirüs, 2020; Türkiye’de Yeni, 2020 

 

Son olarak, Tablo 18’de Türkiye’de Covid-19 ile mücadele 

kapsamında Ağustos ve Kasım 2020 itibariyle yürütülen faaliyetler 

gösterilmiştir.  

Tablo 18. Ağustos-Kasım 2020 Arası Yürütülen Faaliyetler 

Tarih Faaliyet 

 26 

Ağustos 

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle kamu kurum 

ve kuruluşlarında dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışmaya izin 

verildi 

9 Ekim Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşıdaki son gelişmeleri 

açıkladı, muhtemelen 2 hafta sonra insan denekler üzerinde aşı 

uygulamalarına başlanacağını söyledi 

17 

Kasım 

Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretimin yıl sonuna kadar 

uzaktan eğitimle sürdürüleceği, hafta sonları 10.00-20.00 saatleri 

dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağı, restoranların 

sadece paket servis hizmeti vereceği, AVM ve marketlerin saat 

20.00'de kapanacağı açıklandı. 

Kaynak: Resmî Gazete, 2020; Son Dakika, 2020; Haftasonu Sokağa Çıkma, 

2020. 
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Ağustos 2020 itibariyle, Türkiye’de yaz dönemine kıyasla 

kısıtlamaların tekrar başladığı dikkat çekmektedir. Bu kapsamda 26 

Ağustos tarihiyle kamu kurumlarında çalışanlara dönüşümlü, esnek ve 

uzaktan çalışma izinleri verilmiştir. Bu dönemde en göze çarpan unsur 

kasım ayında yapılan açıklamaya aittir. 17 Kasım 2020’de eğitim 

süreçlerinin online olacağı belirtilerek belirli zaman dilimlerinde sokağa 

çıkma kısıtlarından, ayrıca restoran faaliyetlerinde paket servis 

hizmetlerinde, AVM ve marketlerde zaman kısıtlamalarından 

bahsedilmiştir. Bu durum salgınla mücadelede kış ayları doğrultusunda 

artan vakalar nedeniyle yeni önlemler dönemine girildiğini göstermektedir. 

2.6. COVID-19 Salgını ve Turizm Endüstrisine Yansımaları 

Covid-19’un yayılmasını kontrol etmek için alınan ilk önlemler 

seyahat kısıtlamaları ve sosyal izolasyon olduğundan dünyanın dört bir 

yanındaki turizm sistemleri doğrudan etkilenmiştir. Dünya genelinde 

gönüllü ve zorunlu karantina uygulamalarının başlamasıyla, seyahat 

hareketi durmuş ve turizm endüstrisi ani bir durgunluk yaşamıştır (Çetin 

ve Göktepe 2020, s. 60). Yerel ve bölgesel bazdaki kısıtlamalar kafeler ve 

restoranlar gibi işletmeleri, günübirlik ziyaretleri ve iç turizmi, uluslararası 

çapta alınan tedbirler ise gemi ve hava taşımacılığından festivallere ve spor 

etkinliklerine kadar uzanan geniş ölçekte turizm endüstrisini etkilemiştir 

(Çavuşgil Köse, 2020, s. 100). 

Turizm endüstrisi, açık sistem yaklaşımına göre, dış çevre ile yüksek 

derecede ilişkili olması yönüyle karakterize edilmektedir. Bu kapsamda dış 

çevrenin çeşitli boyutlarıyla olan etkileşim süreçleri sadece turizm 

sistemini değil, aynı zamanda çevreyi de etkilemektedir. Yani turizm 

endüstrisi yaptığı faaliyetlerle dış çevreyi etkilediği gibi, oluşan dış 

çevresel faktörlerden de etkilenmektedir. Turizm endüstrinin etkileşim 

içerisinde bulunduğu dış çevresel unsurları; teknolojik, sosyo-kültürel, 

politik, ekonomik ve ekolojik boyutları ile değerlendirmek mümkündür. 

Turizm endüstrisi dış çevresel sistemleri oluşturan tüm bileşenlere karşı 

çok hassas bir yapıya sahiptir (Uğur ve Akbıyık, 2020, s. 3). Bu durum 

endüstriyi krizlere karşı çok hassas bir konuma getirmektedir. 

Krizler, turizmde olağan olaylar olup, birçok destinasyon, doğal ve 

insan kaynaklı krizlerden etkilenmektedir. Bu kapsamda ülkeler yıllar 

içerisinde söz konusu krizlerin iyileşmesi için stratejiler ve taktikler 

geliştirmişlerdir. Bununla birlikte, Covid-19 salgınından kaynaklanan kriz 

ise birçok yönden farklı ve benzersiz olmuştur. Söz konusu farklılıklar 

aşağıda sıralanmıştır (Collins-Krenier ve Ram 2020, s. 2): 
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  Birincisi, seyahat, konaklama ve turizmdeki düşüşlerin dünya 

çapında olmasıdır.  

 İkincisi, ekonomik çöküşün daha dramatik olmasıdır. 

  Üçüncüsü, devam eden krizin birçok turizm pazar diliminde köklü 

değişikliklere neden olma potansiyeline sahip olmasıdır. 

 Dördüncüsü ise krizin sonunun görünmemesidir. 

Turizm endüstrisi, dünya ekonomisinin ve finansal gelir 

kaynaklarının odak noktası olarak bilinmektedir. Bu bağlamda Covid-19 

salgınının önümüzdeki yıllarda dünya ekonomisine finansal ve sosyal 

açılardan büyük zararlar vereceği öngörülmektedir.   

2.6.1. COVID-19 Salgını ve Dünya’daki Turizm Endüstrisine 

Yansımaları 

Dünya Turizm Örgütü’ne göre; Mayıs 2020 itibariyle dünya 

çapındaki destinasyonların yüzde 100’ünde Covid-19 ile ilişkili seyahat 

kısıtlamaları yapılmıştır. Pandemi; havayolları, ulaşım, kruvaziyer hatları, 

oteller, restaurantlar, milli parklar, korunan alanlar ve kültürel miras 

alanları gibi turistik yerler, tur operatörleri ve seyahat organizasyonlarını 

oluşturan turizm endüstrisinin her alanını önemli ölçüde etkilemiştir. 

Büyük ölçekli işletmelerin yanında ülke ekonomilerinde önemli bir yeri 

olan küçük ve orta ölçekli işletmeleri de etkileyen Covid-19, domino etkisi 

yaratarak tedarik zincirinde faaliyette bulunan tüm işletmelerin de olumsuz 

olarak etkilenmesini beraberinde getirmiştir (Aburumman, 2020, s. 4). 

Seyahat kısıtlamaları ve tavsiyeleri, turizm ve otelcilik endüstrisinin 

kırılganlığını bir kez daha ortaya çıkarmış, gemilerde yaşanan 

enfeksiyonlar ve ölümler ile uçaklarda seyahat halindeyken kendilerini 

karantinaya almak zorunda olan turistlerin yaşadıkları olaylar korku 

yaratmıştır (Kaushal ve Srivastava, 2021, s. 1).  

  Covid-19 salgını krizinin bir sonucu olarak uluslararası hava 

yolculuğunun hızla yavaşlaması ve birçok ülkenin seyahat yasakları 

koyması, sınırları kapatması veya karantina dönemleri getirmesiyle 

birlikte, krizden en büyük yarayı sivil havayolu taşımacılığı almıştır. 

Dünya Turizm Barometresine göre, 2020’nin ilk sekiz ayında uluslararası 

gelişlerde yüzde 70’lik bir düşüşün yaşandığı belirtilmiştir. Kuzey 

Yarımküre yaz sezonunun zirvesi ve geleneksel olarak yılın en yoğun iki 

ayı olan temmuz ve ağustos aylarında uluslararası geliş 2019’un aynı 

dönemine kıyasla sırasıyla; yüzde 81 ve yüzde 79 oranında düşme eğilimi 

göstermiştir. Ağustos ayına kadar yaşanan düşüş, 700 milyon daha az gelişi 
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belirtmekte ve uluslararası turizmden elde edilen ihracat gelirlerinde 730 

milyar ABD doları tutarında bir azalma anlamını içermektedir (UNWTO, 

2020a).  

Covid-19 salgını, uluslararası otelcilik sektörü üzerinde de önem 

teşkil eden zararlı, ani ve uzun vadeli etkiler yaratmıştır. Covid-19 salgını 

kapsamında hükümetlerin almış olduğu kararlar çerçevesinde ani iş 

kapanmaları, işletmelerin nakit akışlarına olumsuz yansımıştır. Söz konusu 

kapanmalar geçici de olsa, işletmelerin gelirlerini azaltmış ve uzun süredir 

yerleşik olan tedarik zincirlerini ortadan kaldırarak birçok otelin faaliyet 

ömrünü tehlikeye atmıştır. Covid-19’un uzun vadeli etkileri henüz tahmin 

edilemese de öngörülen sağlık ve hijyen önlemleri nedeniyle gelecekte 

ağırlama hizmetlerine yönelik tüketici talebinin azalması muhtemeldir. 

Yeni oluşturulan sosyal mesafe kurallarını uygulayabilmek için 

operasyonel kapasitenin azaltılması ihtiyacının gündeme gelmesi, otellerin 

uzun vadeli karlılıklarını azaltacak, geleneksel iş modellerinin 

uygulanabilirliğini zayıflatacaktır. Covid-19 pandemisi sonucunda 

otelcilik sektörünün önemli ölçüde küçüleceğini belirten iddialar 

bulunmaktadır (Filimonau, Derqui ve Matute, 2020, s. 1).   

Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi eylül ayında yayınladığı raporda, 

en olumlu durumda 2020 sonuna kadar turizm ve seyahat endüstrisiyle 

bağıntılı 121 milyondan fazla, en olumsuz durumda ise 197 milyon kişiye 

ulaşabilecek rakamlardaki kişilerin mevcut işlerini kaybetme tehlikesiyle 

karşı karşıya kalacaklarını açıklamıştır. Ayrıca mevcut raporda turizm 

sektörü gelirlerinin en olumlu senaryoda 2019’a göre yüzde 30 düşüşle 2,7 

trilyon dolara gerileyebilme olasılığı ifade edilmiştir (Wyman, 2020, s. 2).  

Covid-19 krizinin neden olduğu küresel hareketsizliklerin hem 

kapsamı hem de sonuçları turizm endüstrisinde tedirginlik yaratmıştır. 

Çünkü bu kriz, birbiriyle bağlantılı sosyal, kültürel, psikolojik ve 

ekonomik etkiler yaratmaktadır. Krizin özellikle kitle iletişim araçlarında, 

pazar davranışlarında önemli etkiler yaratacağı ve küresel seyahat 

modellerini kökten değiştirebilecek kalıcı bir değişimi tetikleyebileceğine 

ilişkin de öngörüler bulunmaktadır. (Ioannides ve Gyimóthy, 2020, s. 625).   

Dünya Turizm Örgütü mart ayında yayınladığı bildirgeyle DSÖ’nün 

salgın kapsamında aldığı kararları kendine ilke edindiğini ve Covid-19 

bağlamında önce insan temasıyla hareket edeceğini duyurmuştur. Bu 

bildirgede seyahat edeceklere sorumlu seyahat anlayışı kapsamında 

hareket etmeleri tavsiye edilmiştir (UNWTO, 2020b). Kuzey yarım kürede 

yazın başlaması ve ülkelerin seyahat kısıtlamalarını yeniden başlatmasıyla 
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birlikte temmuz ayında bu kapsamda DSÖ yeni bir bildirge hazırlamıştır. 

Kurum bu belgede, uluslararası seyahat operasyonlarına kademeli olarak 

geri dönüşü değerlendirirken ulusal sağlık yetkilileri için önemli hususları 

özetlemektedir. Bu doğrultuda hükümetlere ve turizm sektörüne 

müdahaleyi sahiplenmesini, buna katılmasını ve el hijyenini, solunum 

görgü kurallarını ve bireysel düzeyde fiziksel mesafe önlemlerini teşvik 

etmek dahil olmak üzere sektöre özgü ve genel önlemlerle bulaşmayı 

önlemeye yardımcı olmasını sağlamak için hareket etmesini tavsiye 

etmektedir (WHO, 2020).  

Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi ise üyeleri, hükümetler, sağlık 

uzmanları ve diğer endüstri dernekleriyle birlikte, sektör çapında 

iyileştirme çabalarını en iyi hale getirme çabasıyla güvenli seyahat etiketi 

kapsamında bir protokol hazırlamıştır. Protokol, sektör yeni bir normale 

dönerken, işgücünün ve yolcuların güvenliğini sağlamak için özel sektörü 

ortak standartların arkasına yerleştirmeyi hedeflemektedir. WTTC 

tarafından ana hatlarıyla belirtilen sağlık ve hijyen protokolleri 

onaylandıktan sonra oteller, restoranlar, havayolları, kurvaziyer hatları, tur 

operatörleri, turistik yerler, kısa süreli kiralamalar, araba kiralama, açık 

havada alışveriş, ulaşım ve havaalanları gibi işletmeler ile ülkeler güvenli 

seyahat damgası uygulamasına dahil olabilmektedirler. Türkiye bu 

damgayı alan ülkeler arasında yer almaktadır (WTTC, 2020).  

2.6.2. COVID-19 Salgını ve Türkiye’deki Turizm Endüstrisine 

Yansımaları 

Covid-19 salgını krizi dünya turizm endüstrisini derinden 

etkilemiştir. Covid-19 krizinin ulusal turizm endüstrisine yansımalarını 

azaltmak, endüstrinin aldığı hasarı sınırlamak ve iyileştirme çalışmaları 

geliştirmek kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm 

Bakanlığı’nın 2020 yılı boyunca hayata geçirdiği bir dizi uygulama 

olmuştur. Bu uygulamaların farklı adımlarında bakanlık, Hazine ve 

Maliye, Sağlık, Ulaştırma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları ile çalışmıştır. 

Tablo 19’da Covid-19 kriziyle mücadele doğrultusunda turizm 

endüstrisine yönelik uygulamalara yer verilmiştir. Tabloda, tüm paydaşlar 

başlığı altında endüstrinin geneline yönelik uygulamalar sıralanmaktadır. 

Bu başlık altında, Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı ve Kontrollü 

Normalleşme Süreci Genelgeleri gibi uygulamalar ile restoran işletmeleri 

gibi dolaylı paydaşlar ile turizm hareketlerine katılacak iç ve dış turistlere 

yönelik uygulamaları da kapsayan hususlar yer almaktadır. Konaklama ve 

seyahat sektörleri özelindeki çeşitli faaliyetler ise ayrıca sıralanmıştır. 
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Tablo 19. Turizm Endüstrisine Yönelik Uygulamalar 

Hedef Kitle Uygulamalar  

Tüm 

Paydaşlar 

Muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin Nisan, Mayıs ve 

Haziran ödemeleri verilme süresi 27 Temmuz 2020 tarihine kadar 

uzatıldı. Ödemeleri altı ay ertelendi. 

Kamu Bankası ile sağlanan mutabakat çerçevesinde kredi destek 

paketleri hazırlanarak sektörün kullanımına sunuldu.  

Kısa çalışma ödeneği desteği ve iş sözleşmelerinin feshini yasaklayan 

geçici sistem güvencesi kuruldu. 

ASKI personeli kısa çalışma ödeneğine dahil edildi. 

Asgari ücret desteği uygulamasına devam edildi. 

Kredi Garanti Fonu limiti 50 milyar Türk lirasına ve kefaleti %80’den 

%100’e çıkarıldı. 

Turizm tesisleri yapılmak üzere kamu arazisi tahsis edilen bakanlık 

belgeli yatırımcı ve işletmecilerden 1 Nisan 30 Haziran 2020 tarihleri 

arasında tahsil edilmesi gereken arazi kullanım bedelleri 6 ay süreyle 

ertelendi. 

İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranı yüzde 18’den yüzde 

1’e indirildi. 

Sektör tedarikçileri için yeni bir turizm destek paketi hazırlandı. 

Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı hayata geçirildi. 

Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgeleri yayınlandı. 

Konaklama Covid-19 Turist Koruma Destek Sigortası ve Covid-19 Konaklama 

Destek Sigortası uygulamaları hayata geçirildi. 

Covid-19 Ekstra Otelde Kalma Masrafı Teminatı sağlandı. 

Konaklama vergisi uygulaması 1 Ocak 2022 tarihine ertelendi. 

Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı 

ödemeleri nisan, mayıs ve haziran ayları için 6 ay süreyle ertelendi. 

Erken rezervasyon avansı geri ödemesi kredisi hizmeti sunuldu. 

Seyahat TÜRSAB 2020 yılı aidatları alınmadı. 

Seyahat acentalarına işe devam paketi hazırlandı. 

Bünyesinde yabancı bayraklı havayolu filoları bulunduran Türk kökenli 

tur operatörlerine orta vadeli kredi desteği verildi. 

Bakanlığa bağlı müze ve ören yeri biletlerinde acente komisyonları %20 

den %30 a çıkartıldı.  

Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020; Türkiye Turizm Tanıtım ve 

Geliştirme Ajansı, 2020a. T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020. 

 

Endüstriyi doğrudan ilgilendiren ilk uygulama 18 Mart 2020 

tarihinde açıklanan "Ekonomik İstikrar Paketi" içerisinde yer almaktadır. 

Bu paket kapsamında çeşitli kararlan alınmıştır. Bunlar;  

 Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primleri Nisan, Mayıs ve 

Haziran ödemeleri 6’şar ay ertelenmesi, 

 Konaklama vergisi 2020 yılının Kasım ayına kadar 

uygulanmaması, 
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 Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı 

ödemeleri nisan, mayıs ve haziran ayları için 6 ay süreyle 

ertelenmesidir.  

Yine aynı paket kapsamında tüm sektörleri ilgilendiren bir dizi 

uygulama daha bulunmakta ve bunlarda endüstriyi etkilemektedir. Bunlar; 

 Covid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı 

bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemeleri 

asgari 3 ay ötelenecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman 

desteği sağlanması, 

 Kredi Garanti Fonu limiti 25 milyar liradan 50 milyar liraya 

çıkartılması, 

 Kısa Çalışma Ödeneği devreye alınması,  

 Asgari ücret desteğinin devam etmesidir.  

4 Mayıs 2020 tarihi itibariyle de Güvenli Turizm Sertifikasyon 

Programı hayata geçirilmiştir. Bu program, tatilini Türkiye’de geçirecek 

tüm Türk vatandaşlara ve yabancı ziyaretçilere ulaşımdan konaklamaya, 

tesis çalışanlarından yolcuların kendi sağlık durumuna kadar uzanan geniş 

bir yelpazede alınması önerilen bir dizi tedbirleri tanımlamaktadır. Bu 

program kapsamında oda sayısı 50 ve üzeri olan (01.01.2021 itibariyle 30 

ve üzeri olan) konaklama tesisleri için zorunlu, oda sayısı 50’den az 

(01.01.2021 itibariyle 30’dan az) olan konaklama tesisleri ve diğer alanlar 

için isteğe bağlı olup sertifikayı almak isteyen tesis işletmeleri yetkili 

uluslararası akreditasyon kuruluşlarına başvuruda bulunabilecektir. 

Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı dünyada ilk örneklerinden birisi 

olma özelliğini taşımaktadır. Konaklama, yeme-içme tesisleri, tur ve 

transfer araçları, kongre ve sanat tesisleri, temalı parklar ve deniz turizmini 

ayrı ayrı kriterler çerçevesinde uluslararası standartlarda denetleyerek, 

Güvenli Turizm Sertifikasını vermeye yetkili olan akreditasyon firmaları 

hijyen ve sağlık denetimi ve uygunluk değerlendirmesi yaparak bunlara 

ilişkin raporlar düzenleyecek ve başvuruda bulunan tesislere düzenli olarak 

denetçi gönderip kriterlere uygun hizmet verilip verilmediğini 

denetleyeceklerdir. Belgeyi alan tesisler Kültür ve Turizm Bakanlığı web 

sitesinden de duyurulacaktır. Güvenli Turizm Sertifika logosu, belgeyi 

alan tesislerin görünen noktalarına asılacak ve müşteriler belge üzerindeki 

kare kod sayesinde tesis ile ilgili tüm denetleme bilgilerine 

ulaşabileceklerdir. Bu sayede tüm süreç şeffaflık kazanmış olacaktır 

(Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, 2020a). Bu sertifikasyon 



76 

programı ile yeni normal döneminde iç ve dış turizmde hareketlilik 

sağlanması hedeflenmiştir.  

Sertifikasyon programının yanı sıra konaklama, yeme-içme, deniz 

turizmi tesis ve araçları ile turist rehberliği hizmeti başlıklarında 

"Kontrollü Normalleşme Süreci" genelgeleri hazırlanmıştır. Bu genelge 

ilgili tüm tesisler için geçerli olup uyulması gereken kuralları 

belirlemektedir (Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, 2020b). 

Bakanlığın Covid-19 krizi kapsamında yaptığı bir diğer uygulama ise 

özellikle başlıca turizm destinasyonlarının sağlık altyapı bilgilerinin yer 

aldığı “Türkiye’nin Sağlık Altyapısı” başlıklı raporu hazırlamasıdır 

(Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, 2020c).  

Bakanlık tarafından hayata geçirilen çalışmalar ile krizin verdiği 

hasar azaltılmaya ve ülkemize yönelik turist akışının canlandırılması 

amaçlanmıştır. Ancak tüm dünyada olduğu gibi krizin Türkiye turizm 

endüstrisine olumsuz yansımaları olmuştur. Krizin ülkemiz turizm 

endüstrisinde yarattığı kayıplar T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım 

ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı 2020 Ocak- Eylül Turizm 

İstatistikleri raporunda açıkça görülmektedir. Tablo 20’de 2020 yılı ilk 

dokuz ayına ait ziyaretçi sayıları yer almaktadır. 

  

Tablo 20. 2020’nin İlk 9 Ayında Ziyaretçi Sayıları 

Ziyaretçi Türü  Ziyaretçi Sayıları Değişim 

Yabancı Ziyaretçi  9 458 589  % -74,03 

Yurtdışı İkametli Vatandaş  2 451 749  % -52,27 

Toplam  11 910 338  % -71,34 

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel 

Müdürlüğü, 2020, s. 2. 

 

Rapora göre 2020 yılının ilk dokuz ayında Türkiye’ye toplam 11,9 

milyon ziyaretçi gelmiştir. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine oranla 

ziyaretçi sayılarının yüzde 71,3 oranında azaldığını göstermektedir. Aynı 

raporda 2020 yılı Ocak- Eylül aylarında ülkemize ziyaretçi gönderen 

yabancı ülkelere ait rakamlar da yer almaktadır. Tablo 21’de ülkemize en 

çok ziyaretçi gönderen ilk beş ülke ve ziyaretçi sayıları yer almaktadır.  
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Tablo 21. Türkiye’ye Ziyaretçi Gönderen İlk Beş Ülke 

Sıra Ülke  Ziyaretçi Sayısı 

1  Rusya 1 421 428 kişi 

2 Almanya 912 749 kişi 

3 Ukrayna 772 851 kişi 

4 Bulgaristan 764 741 kişi 

5 İngiltere 727 532 kişi 

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel 

Müdürlüğü, 2020, s. 4. 

 

Tablo 21’e göre salgın yılında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen 

ülke Rusya’dır. Ziyaretçi rakamlarında krizin doğası gereği olarak derin 

bir azalma yaşandığını ortaya koymaktadır. Diğer yandan, en çok ziyaretçi 

gönderen bu ülkelerin Türkiye’ye yönelik ziyaretçi akışlarında her zaman 

ilk sıralarda yer alan ülkeler olduğu da görülmektedir.  Bu bağlamda kriz 

döneminde ülkemize olan talebin azalmasına rağmen yönünün 

değişmediği söylenebilir. Aynı raporda 2020 yılının ilk dokuz ayına ait 

turizm geliri bilgisi de yer almaktadır.  Tablo 22’de 2020’nin ilk 9 ayında 

turizm geliri dağılımları gösterilmiştir. 

 

Tablo 22. 2020’nin İlk 9 Ayında Turizm Geliri Dağılımı 

Gelirin Türü Miktar 

Yabancı Ziyaretçi 6,2 Milyar 

Yurtdışı İkametli Vatandaş 1,9 Milyar 

GSM Dolaşım ve Marina Hiz. Har. 49,3 Milyon 

Toplam Turizm Geliri 8,1 Milyar 

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel 

Müdürlüğü, 2020, s. 10. 

 

Tablo 22 incelendiğinde 2020 yılı ilk üç çeyreğinde toplam turizm 

gelirinin 8,1 milyar ABD doları olduğu görülmektedir. Bu rakam bir 

önceki yılın aynı dönemine oranla turizm gelirlerinin yüzde 69,4 oranında 

azaldığını göstermektedir. Tablo 23’te 2020 yılı ilk üç çeyreğinde ortalama 

turizm harcaması ve ortalama gecelik gelirlere ait veriler yer almaktadır.  
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Tablo 23. 2020’nin İlk 9 Ayında Kişi Başı Ortalama Turizm 

Harcaması ve Ortalama Gecelik Gelir 

Gelirin Türü Turizm 

Harcaması 
Gecelik Gelir 

Yabancı Ziyaretçi 680 72 

Yurtdışı İka. Vatandaş 886 50 

Toplam  724 65 

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel 

Müdürlüğü, 2020, s. 10. 

 

Tablo 23’e göre 2020 yılı Ocak- Eylül aylarında kişi başı ortalama 

toplam gelir 724 ABD doları olduğu, kişi başı ortalama gecelik gelirin ise 

65 ABD doları olduğu görülmektedir. Tablo 24’te turizm gelirlerinin 

harcama kalemlerine göre dağılımı yer almaktadır.  

Tablo 24. Turizm Gelirlerinin Harcama Kalemlerine Göre 

Dağılımı 

Harcama Türü Miktar (1000$) Pay (%) 

Kişisel Harcama 6 662 451 81,8 

Paket Tur 1 483 110 18,2 

Toplam  8 145 561 100 

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel 

Müdürlüğü, 2020, s. 13. 

 

Tablo 24 incelendiğinde toplam turizm gelirinin yüzde 81,8’inin 

kişisel harcamalardan yüzde 18,2’sinin ise paket tur harcamalarından elde 

edildiği görülmektedir. Raporda konaklama istatistiklerine de yer 

verilmiştir. Rapora göre bir önceki yılın aynı dönemine oranla tesise geliş 

sayıları yüzde 51,6 oranında, geceleme sayıları ise yüzde 58,8 oranında 

azalmıştır. Tüm bu bilgiler ışığında 2020 yılının turizm endüstrisi için 

zorlu bir yıl olduğu kolaylıkla söylenebilir.  
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BÖLÜM III 

 

3. COVID-19 SALGINININ ANALİZİ 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Covid-19 salgınının geldiği küresel boyut dünyayı durma noktasına 

getirmiş ve tüm büyük ekonomik endüstriler arasında turizm en kötü 

etkilenen olmuştur. Covid-19 krizi turizm endüstrisini hem arz hem de 

talep açısından etkilemekte ve dünya ekonomisini güçsüzleştirmektedir. 

2020 yılına ait turizm istatistikleri Türk turizm endüstrisinin krizden aldığı 

yaranın boyutunu ortaya çıkarmaktadır. Bu kapsamda Covid-19 kriziyle 

mücadele doğrultusunda endüstriye yönelik mali destek ve teşvikler gibi 

önlemler alınmasının yanı sıra krizin yarattığı hasarı iyileştirmeyi 

hedefleyen geniş ölçülü kurtarma planlarına ve eylemlerine büyük bir 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda ise kriz durumunun ve 

meydana getirdiği sorunun ivediliği ile çözümünün zorunluluğu devlet 

/devlet adamlığı kavramlarını ön plana çıkarmaktadır. Başka bir ifadeyle 

Covid-19 salgınının meydana getirdiği turizm krizinden etkilenen 

ülkelerde krizi en doğru şekilde ele almak için gerekli adımları atmak ülke 

yönetiminin asli görevidir.  

Turizm endüstrisindeki olumsuz durumun iyileştirilebilmesi ve bu 

bağlamda ekonominin geneline de katkı sağlanabilmesinde ülkeler 

ölçeğinde ilgili bakanlıklar kayda değer bir rol üstlenmektedirler. Geçmiş 

örnekler dünya çapındaki birçok turizm bakanlığı ile ulusal turizm 

kuruluşunun, krizlerin kendi bölgelerindeki olumsuz etkilerini azaltmak 

için kriz yönetimi operasyonlarının başlatılmasında ve koordine 

edilmesinde önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Söz konusu bu 

bilgiler ışığında bu çalışmada, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm 

Bakanlığı’nın Covid-19 salgını krizi nedeniyle yapmış olduğu 

uygulamaların turizm endüstrisinde kriz yönetimi bağlamında incelenmesi 

amaçlanmıştır. Genel olarak turizm bakanlıklarının/bakanlarının kriz 

operasyonlarına katılımları, kriz sona erdiğinde turist talebini yeniden 

oluşturmak için ortak finansman ile pazarlama ve halkla ilişkiler 

kampanyalarını koordine etmeye odaklıdır. Bu doğrultuda araştırmada 

2020 yılı boyunca Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 

Covid-19 salgını odağındaki hareket planının somutlaştırılarak ortaya 

konulabilmesi hedeflenmiştir.  
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Çalışmada bu kapsamda aşağıda belirtilen araştırma soruları 

oluşturulmuştur; 

 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Covid-19 krizi 

yönetiminin kriz öncesi aşamasında ne tür önlemler almıştır? 

 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Covid-19 krizi 

yönetiminin kriz aşaması kapsamında hangi uygulamaları hayata 

geçirmiştir? 

 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Covid-19 krizi 

yönetiminin kriz çözümü aşaması kapsamında nasıl hareket etmiştir? 

Dünya’da ve Türkiye’de farklı nedenlerle oluşan çeşitli turizm 

krizleri incelendiğinde, kriz hangi sebeple oluşursa oluşsun bir turizm 

krizinin kontrol edilmesi gerektiği ve bunun ancak kapsamlı kriz yönetimi 

ile başarılı bir şekilde yapılabileceği görülmektedir. Günümüzde turizm 

endüstrisi dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen endüstrilerinden birisi 

olarak kabul edilmektedir. Turizm endüstrisi seyahat ve ulaşım, 

konaklama, yiyecek ve içecek işletmeleri benzeri turizm tesislerinden ve 

altyapı ile üstyapı gibi destek hizmetlerinden oluşan hem özel sektör hem 

de kamu sektörünün dahil olduğu çok yönlü bir endüstridir. Turizm, döviz 

girdisi arttırıcı ve gelir yaratıcı etkisi ile önemli bir kazanç kaynağı 

olmakta, ödemeler dengesine katkısı, çarpan katsayısının yüksek olması ve 

istihdam yaratıcı özellikleri ile büyük önem arz etmektedir.  

Turizm endüstrisi yarattığı katma değer ve istihdam kaynağı ile 

Türkiye ekonomisinde lokomotif işlevi görmektedir. Ülkemizde dört 

milyon kişi, iki milyonu doğrudan iki milyonu ise dolaylı olarak turizm 

endüstrisinde istihdam edilmektedir. Bu çerçevede düşünüldüğünde, 

Covid-19 salgınının ülkemiz turizm endüstrisinde yarattığı krizin boyutları 

daha net anlaşılmakta ve kriz yönetimi uygulamalarının başarısının hem 

endüstri hem de ülke ekonomisi açısından önemi ortaya çıkmaktadır. 

3.2. Araştırmanın Yöntemi  

Çalışmada kuram oluşturmayı temel alan bir anlayışla sosyal 

olguları bağlı bulundukları çevre içinde araştırmayı ve anlamayı ön plana 

alan (Yıldırım ve Şimşek, 2016, s. 41) nitel analiz yaklaşımından 

yararlanılmaktadır. 
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3.2.1. Verilerin Elde Edilmesi  

Verilerin elde edilmesi kapsamında araştırmada öncelikle nitel 

araştırma yöntemlerinden birisi olan belge (doküman) incelemesi 

kullanılmıştır. Belge incelemesi, nitel araştırmada doğrudan gözlem ve 

görüşmenin olanaklı olmadığı durumlarda, araştırılması hedeflenen olgu 

ve olgular hakkında bilgi içeren film, video, fotoğraf ve yazılı gereçlerin 

analizini kapsamaktadır. Araştırma kapsamında belge incelemesi; kolay 

ulaşılamayacak öznelere erişim sağlama, örneklem büyüklüğünü arttırma, 

bireysellik ve özgünlük sağlama ile nitel araştırmanın geçerliliği ve 

güvenirliliğini arttırma gibi çeşitli güçlü yönleri bulunması (Yıldırım ve 

Şimşek, 2016, s. 88-192) nedenleriyle tercih edilmiştir. 

Araştırmada belge analizi kapsamında, dünya çapında bilgi ve içerik 

paylaşımında önemli bir yeri olan video barındırma web sitesi YouTube’un 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait resmi sayfasında yayınlanan 

videolardan yararlanılmıştır. Bakanlığın sayfasından araştırmaya dahil 

edilen videolar, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet 

Nuri Ersoy’un 2020 yılı Nisan-Kasım ayları boyunca Covid-19 Krizi 

yönetimi doğrultusunda yapmış olduğu kamuoyu bilgilendirilmelerini 

içermektedir.  

Tablo 25’te belge analizine dahil edilen videolar yer almaktadır. 

Bakan Ersoy’un Nisan ayı boyunca dört, mayıs ayında iki, haziran ayında 

iki, ağustos ayında bir ve kasım ayında bir adet olmak üzere toplam 10 adet 

açıklaması bulunmaktadır. Tablo 25’te videolar bakanlığın yaptığı 

paylaşımların yayın tarihleri kapsamında sıralanmış ve analize tabi tutulan 

videolar video (V1-V10) biçimde numaralandırılmıştır. Belge analizine 

dahil edilen kamuoyu bilgilendirilmelerine ait videoların yayın tarihi ve 

başlık bilgileri de tabloda yer almaktadır. Tablo 25’te yer alan videoların 

dokuzu Bakan Ersoy’un farklı televizyon programlarında basın mensupları 

ile yaptığı söyleşileri içerirken, 10 numaralı video da Bakanlığın 2021 

bütçe sunumu yer almaktadır. Bu video doğrudan kamuoyu bilgilendirmesi 

amacı taşımasa da videoda Bakan Ersoy’un 2020 yılı faaliyetlerinin toplu 

bir değerlendirmesini yapması nedeniyle analize dahil edilmiştir.  
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Tablo 25. Belge Analizine Dahil Edilen Videolar 

Video 

 No 

Video 

Tarihi 

Video Başlığı 

V1 02.04.2020 Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Cnn Türk'te 

Dicle Canova'nın Canlı Yayın Konuğu Oldu 

V2 02.04.2020 Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, A Haber’de 

Murat Akgün'ün Canlı Yayın Konuğu Oldu 

V3 04.04.2020 Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Trt Haber Canlı 

Yayınında Gündeme İlişkin Açıklamalarda 

Bulundu 

V4 07.04.2020 Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Bloomberg Ht 

Canlı Yayınında Video Konferans ile Gündemi 

Değerlendirdi 

V5 18.04.2020 Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Ntv Canlı 

Yayınında Gündemi Değerlendirdi 

V6 10.05.2020 Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Cnn Türk "Hafta 

Sonu" Programının Canlı Yayınında Gündemi 

Değerlendirdi 

V7 10.06.2020 Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Cnn Türk-

Tarafsız Bölge Programında Turizmde Yeni 

Dönemi Değerlendirdi 

V8 24.06.2020 Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansı 

Editör Masası'nda Gündeme İlişkin 

Açıklamalarda Bulundu 

V9 24.08.2020 Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Ntv Canlı 

Yayınında Gündemi Değerlendirdi 

V10 02.11.2020 Kültür ve Turizm Bakanlığı 2021 Yılı Bütçesinin 

Sunum Konuşması 

 

Belge analizi aşamasında öncelikle videolar çözümlenerek Word 

dosyalarına aktarılmıştır. Bu aktarım esnasında bakanlığın doğası gereği 

videolarda hem turizm hem de kültür ana başlıkları kapsamında 

açıklamaların yer aldığı görülmüştür. Araştırma amacından hareketle 

kültür ayağına ait açıklamalar belge metinlerinden çıkartılarak, toplam 43 

sayfa (Times New Roman 11, 1 sayfa aralığı) belge elde edilmiş ve veriler 

analize hazır hale getirilmiştir.  

3.2.2. Verilerin Analizi 

Araştırmanın ikinci aşamasında verilerin analiz edilmesi konusunda 

elde edilen belge seti içerik analizine tabii tutulmuştur. İçerik analizinde 
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temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere 

ulaşmaktır. Bu aşamalardan ilki verilerin kodlanmasıdır. Kodlama veriler 

arasındaki anlamlı bölümlere (sözcük, cümle, paragraf gibi) isim verilmesi 

sürecidir. Daha sonra kategori (tema) oluşturma aşaması gelmektedir. Bu 

aşamada ortaya çıkan kodlar (kavramlar) birbirleriyle belirli bir tema 

altında sınıflandırılmaktadır. Son olarak bu kodların ve temaların 

düzenlemesi yapılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2016, s. 242). Bu tür 

içerik analizi yaklaşımı tümevarımcı içerik analizi olarak 

isimlendirilmekte ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak içerik analizi 

kapsamında tümdengelimci bir yaklaşım tarzı daha bulunmaktadır. 

Tümdengelimci içerik analizi kavramları, kategorileri, teorileri veya 

herhangi bir kavramsal yapıyı yeni bir bağlamda test etmek için faydalı 

olmaktadır. Tümdengelimci içerik analizinin farkı uygulandığı 

araştırmanın genellikle başlangıç noktası olarak ön teorik bilgiye sahip 

olunmasıdır. Bu nedenle, araştırma soruları önceki bilgilerden etkilenir ve 

dolayısıyla veri toplama aşamasını da etkilemektedir. Bu yaklaşımda 

tümevarımcı içerik analizinde olduğu gibi, sonuçların raporlanması 

belirlenen kavramlara, kategorilere ve/veya temalara göre 

yapılandırılmaktadır (Kyngäs ve Kaakinen, 2020, s. 3). Tümevarımcı 

içerik analizi, fenomenle ilgili daha önce hiç çalışma yapılmadığı veya 

parçalanmış olduğu durumlarda kullanılırken, tümdengelimci içerik 

analizi yaklaşımındaki amaç daha önceki bir teoriyi farklı bir durumda test 

etmek veya farklı zaman dilimlerinde kategorileri karşılaştırmaktır. Bu 

yaklaşımda önce sınıflandırma matrisi geliştirilerek veriler kategorilere 

göre kodlanmaktadır (Elo ve Kyngäs, 2008, s. 107).  

Bilimin amacı olgular arasındaki ilişkileri doğrulamak, genelleme 

yapmak ve genellemelerden kuram ve yasaları ortaya çıkarmaktır. Bu 

kapsamda bir araştırmanın kuramsal çerçevede yürütülmesi gereklilik 

olarak görülmekte ve aksi halde geçerliliği sorgulanır hale gelmektedir 

(Yener, 2018, s. 2147). Geçerliğin, güvenirliği önemli ölçüde güvence 

altına aldığı düşünüldüğünde geçerliğe verilen önem aynı zamanda 

güvenirliği sağlamaya yönelik alınmış bir önlem olarak kabul edilmektedir 

(Yıldırım ve Şimşek, 2016, s. 285). Tümdengelimci yaklaşımda, 

kategorileri açıkça seçmek ve tanımlamak için yeterli ön araştırma mevcut 

olduğundan, kategori seçimiyle ilişkili belirsizliği azalmakta ve bu durum 

daha güçlü geçerliğe ve güvenilirliğe olanak sağlamaktadır (Goel, Ganesh 

ve Kaur, 2019, s. 147). Çalışmada, Seuring ve Gold’un (2012, s. 547) 

“içerik analizine birkaç araştırmacıyı dahil ederek, (literatür) örnekleme ve 
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veri analizinin geçerliliği ve güvenilirliği geniş ölçüde artırılabilir” 

tavsiyesinden hareketle, çalışmadaki kategoriler ilk yazar tarafından 

seçilmiş ve daha sonra ikinci yazar tarafından bağımsız olarak gözden 

geçirilmiştir. Böylelikle sonuçların genelleştirilmesi için yeterli kapsam 

sağlanarak dış geçerlilik güçlendirilmiştir.   

Söz konusu bilgiler ışığında bu araştırmada içerik analizi yapılırken 

tümdengelimci yaklaşım tümevarımcı yerine tercih edilmiştir. Bu 

doğrultuda araştırmada kullanılan temaların oluşturulmasında ve kodların 

belirlenmesinde turizmde kriz yönetimi aşamaları temel alınmıştır. İlgili 

yazında kriz olgusunun karmaşıklığı ve mevcut teorik yapılarla 

uyumsuzluğu sıklıkla belirtilmekte ve bu durum kriz yönetimi sürecinin 

ehemmiyetini arttırmaktadır. Araştırmada Covid-19 salgını turizm krizinin 

yönetilmesinde olayları ve eylemleri yorumlamaya yardımcı olmak ve 

uygun yanıtlar önermek için Santana (2004)’ün turizmde kriz yönetimi 

aşamaları modeli, bir çerçeve olarak benimsenmiştir. Bu model 

doğrultusunda; üç tema, altı kod ve 17 alt-kod oluşturulmuştur.  

Araştırmada tüm kodlama ve analiz işlemleri bilgisayar destekli 

nitel ve karma veri analizi programı olan MAXQDA Analytics Pro 2020 

vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. Özellikle nitel araştırmalar kapsamında 

tüm dünyada ve ülkemizde süregelen gelişmeler artık bu türden 

profesyonel yazılımları kullanmayı gerekli kılmaktadır. MAXQDA, 1989 

yılından beri araştırmacılar tarafından kullanılmakta olup halen nitel 

araştırmaların doğasına en uygun hale getirilmek için üzerinde çalışılmaya 

devam edilen önemli ve güncel bir yazılımdır. Program ile analiz sürecinin 

daha açık ve sistematik hale gelmesi, verilere ilişkin her türlü maddi ve 

dijital materyal muhafaza edilerek teyit edilebilirliğin sağlanması ve nitel 

analizin doğasına uygun olarak modeller ve görselleştirmeler yapılabilmesi 

olanaklı hale gelmiştir. 

3.3. Araştırma Bulguları ve Değerlendirme  

3.3.1. Araştırma Deseni  

Araştırmada bulguların değerlendirilmesine araştırma kodlarının 

birleştirilmesi ve araştırma deseninin oluşturulmasıyla başlanmıştır. 

Araştırma deseni ile temalar araştırma sorularıyla ilişkilendirilmiş 

böylelikle, kriz yºnetimi süreci kapsamına oluşturulan tema, kod ve alt 

kodların detaylı incelenmesine imkân sağlanmıştır. Ayrıca, görselleştirme 

bağlamında araştırmanın daha kolay anlaşılabilmesi için temalara, alt 

temalara ve kodlara çeşitli renkler atanmıştır.  
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Şekil 5’te araştırmanın deseni yer almaktadır. Araştırma deseninde 

yer alan tema, kod ve alt kodlar Santana (2004)’ün turizmde kriz yönetimi 

aşamaları modelinden yararlanılarak oluşturulmuştur. Turizmde kriz 

yönetimi aşamaları sırasıyla; kriz öncesi, kriz aşaması ve krizin çözümü 

ana başlıklarından oluşmaktadır. Kriz öncesi aşamasında; sinyal tespit 

etme, hazırlama ve önleme, kriz aşamasında; muhafaza etme/hasar 

sınırlama ve krizin çözümü; aşamasında kurtarma ve öğrenme bileşenleri 

yer almaktadır. Bu doğrultuda araştırma deseninde öncelikle kriz yönetimi 

ana teması ve bu temaya bağlı kriz öncesi, kriz esnası ve krizin çözümü 

temaları oluşturulmuştur. Kriz öncesi teması sinyal algılama, hazırlık ve 

önleme olmak üzere üç alt temada kodlanmıştır. Kriz aşaması için 

muhafaza etme/hasar sınırlama alt teması kodu, krizin çözümü aşaması 

için ise kurtarma ve öğrenme alt temaları kodlanmıştır. Şekil 5 

incelendiğinde kamuoyu bilgilendirmelerinde yer alan unsurların 17 adet 

alt kod ile açıklandığı da görülmektedir.
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Araştırma deseni sayesinde ana-tema ve temalar arası düzen 

görselleştirilerek araştırmanın modeli ortaya çıkarılmıştır. Bundan sonraki 

aşamalarda desende yer alan her bir kodun içeriği ve aralarındaki ilişkilerin 

detaylarına ait bilgilere yer verilecektir. 

3.3.2 Kod Düzeni ve Açıklanması 

Araştırmada kodlar arasındaki hiyerarşinin yansıtılması ve 

bulguların takibinin kolaylaştırılması amacıyla her bir temanın hiyerarşik 

kod- alt kod modeli oluşturulmuştur. Ayrıca, bulgular kısmında birebir veri 

alıntılarına yer verilerek ham veri içeriğine dair bilgi edinilmesi ve 

kodlarının içeriği hakkında fikir sahibi olunması mümkün kılınmış, bu 

sayede verilerin şeffaflığı arttırılmıştır. 

Hiyerarşik kod alt kod incelemesine kriz ºncesi aşamasıyla 

başlanmıştır. Şekil 6’da kriz öncesi teması hiyerarşik kod- alt kod modeli 

yer almaktadır. Araştırmada Santana (2004)’ün modelinden farklı olarak 

kriz öncesi teması; sinyal algılama, hazırlık ve önleme olmak üzere üç ana 

temada kodlanmıştır. Kodların açıklanmasına sinyal tespit etme koduyla 

başlanmıştır. Kamuoyu bilgilendirmelerinde Covid-19 krizinin 

başlangıcına dair açıklamalar sinyal tespit etme koduyla isimlendirilmiştir. 

 Sinyal tespit etme kodu kapsamında belirtilen görüşlerle ilgili veri

alıntısı şu şekildedir:

V1: "Şubat ayında pandemi krizinin başlamasına…" 

 Veri alıntısı incelendiğinde şubat ayının krizin başlangıcı olarak 

kabul edildiği görülmektedir. Şubat 2020 de önce Çin ardından İran, İtalya 

ve Güney Kore ile uçuşların durdurulduğu bilinmektedir. Bu doğrultuda 

Bakanlığın Covid-19 krizinin başlangıcına dair sinyalleri bu tarihte tespit 

edildiği söylenebilir. 
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Kriz sinyalinin tespitinin ardından, sezilen kriz ortamının belirtileri 

doğrultusunda bu yeni sürece hazırlanılması durumu gelişmektedir. 

Burada krizin yaratabilecekleri öngörülerek proaktif bir yönetim 

anlayışının uygulanması gerekmektedir. Kamuoyu bilgilendirmelerinde 

Covid-19 krizinin farkına varılmasına dair açıklamalar hazırlanma koduyla 

etiketlendirilmiştir.  

 Hazērlanma kodu kapsamında belirtilen görüşlerle ilgili veri 

alıntısı şu şekildedir: 

V2: “Tamam şu anda dünya çok kötü bir senaryo ile karşı karşıya, 

turizmci arkadaşlarımda haliyle endişeliler. Bu işten bir çıkış olacak ve 

Türkiye'de bu çıkışı en hızlı şekilde yapan ülke olacak. Biz yapılması 

gerekenleri biliyoruz, gereken adımları da adım adım atıyoruz.” 

Veri alıntısı incelendiğinde Bakanlığın Covid-19 krizinin 

yaratabileceği olası durumların farkına vardığı ve bu kapsamda harekete 

geçmeye başladığı söylenebilir. 

Kriz öncesi aşamasının son adımı kapsamında, Covid-19 salgını 

turizm krizinin ülke turizmine vereceği hasarı önlemek amacıyla hayata 

geçirilen ya da geçirilmesi planlanan destekler ön plana çıkmaktadır. 

Özellikle 18 Mart tarihinde kamuoyu ile paylaşılan destek paketi ve içeriği 

bu bölümdeki kodlamaların temel noktasıdır. Kamuoyu 

bilgilendirmelerinde endüstriye yönelik desteklere dair açıklamalar 

önleme koduyla isimlendirilmiştir. Turizm endüstrisinin çok katmanlı 

yapısı gereği doğrudan ve dolaylı paydaşların sayıca fazlalığı, destek 

paketinde yer alan hususların farklılık göstermesi bunların önleme ana 

temasının altında çeşitli kodlar ile açıklanabilmesini gerektirmiştir. Bu 

tema altında yer alan kodlar hiyerarşik sırasıyla; kredi, seyahat 

işletmelerine yönelik, istihdam, vergi, konaklama işletmelerine yönelik, 

turistler ve diğer sektör paydaşları olmak üzere yedi kod birimiyle 

açıklanmıştır. 
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Kamuoyu bilgilendirmelerinde, finansmandan istihdama kadar 

çeşitli konularda desteklere değinilmesi sebebiyle ilgili bağlantıları 

gösteren içeriğinin somutlaştırılması ve daha anlaşılır kılınması adına 

birebir veri alıntılarının yer aldığı kod-alt kod bölümler modeli 

düzenlenmiştir. Şekil 7’de önleme temasına ilişkin MaxMaps grafiği 

bulunmaktadır. Şekil 7’de yer alan veri alıntıları incelendiğinde; 

 Kredi kodunun kamuoyu bilgilendirmelerinin önemli bir kısmını 

oluşturduğu görülmektedir. Bu bağlamda bakanlığın Covid-19 

krizinin endüstriye verebileceği hasarı önlemek adına hem yeni 

krediler ile finansman yarattığı hem de mevcut kredi ödemelerine 

erteleme imkânları sunduğu belirlenmiştir.  

 Seyahat iĸletmelerine yºnelik uygulamalar da kamuoyu 

bilgilendirmelerinin yoğunlaştığı bir diğer koddur. Burada, 

TÜRSAB aidatlarında muafiyet sağlanması önemli bir bulgu 

olarak yer almıştır. 

 Konaklama iĸletmelerine yºnelik uygulamalar kodunda 

konaklama işletmelerine avans geri ödeme finansmanı 

oluşturulması bilgisi ön plana çıkmaktadır. Bu kapsamda 

endüstrinin iki önemli saç ayağına yönelik de çözümler sunulduğu 

ortaya çıkmıştır.  

 Ķstihdam konusunda; işe devam kredisi, kısa çalışma ödeneği ile 

askıda personel ve asgari ücret destek programı başlıklarına vurgu 

yapılmıştır.  

 Turistlere yönelik teşvikler kapsamında iç hat uçuşlarında yapılan 

KDV indirimi değerlendirilmiştir. 

 Diĵer sektºr paydaĸlarēna yönelik önlemlerde ise esnafa yönelik 

ödeme erteleme hususlarına yer verildiği görülmektedir.  

 

Şekil 7’de yer alan veri alıntıları doğrultusunda Bakanlığın Covid-19 

krizinin yaratabileceği olumsuz tabloyu önlemeye yönelik proaktif bir 

yönetim anlayışı uyguladığı söylenebilir.  

Hiyerarşik kod alt kod incelemesine kriz aĸamasē dönemiyle devam 

edilmiştir.  Şekil 8’de kriz esnası aşamasının hiyerarşik kod- alt kod modeli 

yer almaktadır. Bu aşamada muhafaza etme ve hasar sınırlama alt teması 

bulunmaktadır. Bakanlıkça yapılan sinyal algılama ve hazırlık 

programlarına rağmen, mayıs ayında dünya çapında uçuş kısıtlamasının 

devam etmesi normal dönemde sezonu başlaması gereken turizm 

endüstrisinin faaliyetlerine başlayamamasına neden olmuş ve artık kriz 
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ortaya çıkmıştır. Bu aşamada Bakanlığın krizi çözebilmek için sunduğu 

alternatifler ile uygulamaya koyduğu faaliyetler ön plana çıkmaktadır. Bu 

aşamada krizi çözebilmek için alternatifler bulmak, bunlardan uygun 

olanları uygulamaya koymak ve krizin yaratabileceği ek hasarı önlemek 

gerekmektedir.  

Kriz anı olarak ifade edilen muhafaza etme/hasar sınırlama 

aşamasında, krizin denetim altına alınması önem taşımaktadır. Krizin 

başlıca sebebinin bir salgın hastalık olması, doğal olarak hasar sınırlama 

aşamasında sağlık temelli uygulamaların ağırlık kazanmasına neden 

olmuştur. Tüm dünyada salgınla mücadele doğrultusunda öne çıkan hijyen, 

sosyal mesafe gibi kavramlar ile hasta kişilerin belirlenmesinde kullanılan 

test ve ateş ölçümü uygulamaları bu aşamanın ön plana çıkan kodları 

arasında yer almıştır. Endüstriye yönelik çözümlerin de yer aldığı bu 

aşamada söz konusu hususların farklılık göstermesi bunların muhafaza 

etme/hasar sınırlama ana temasının altında çeşitli kodlar ile 

açıklanabilmesini gerektirmiştir. Bu kapsamda muhafaza etme ve hasar 

sınırlama alt teması hiyerarşik sırasıyla; sertifikasyon, sosyal 

mesafe/hijyen, PCR testi ve ateş ölçümü, normalleşme ile sigorta/kredi 

olmak üzere beş kod birimiyle etiketlendirilmiştir. 
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Şekil 9’da muhafaza etme/hasar sınırlama temasına ilişkin 

MaxMaps grafiği bulunmaktadır. İncelenen kamuoyu 

bilgilendirmelerinde, normalleşme (yeni-normal) faaliyetlerinden 

sertifikasyon uygulamasına kadar çeşitli konulara değinilmesi sebebiyle 

ilgili bağlantıları gösteren içeriğinin somutlaştırılması ve daha anlaşılır 

kılınması adına birebir veri alıntılarının yer aldığı kod-alt kod bölümler 

modeli düzenlenmiştir. 

 Şekil 9’da yer alan bu model ve veri alıntıları incelendiğinde;  

 Sertifikasyon programı, Covid-19 krizine karşı özel olarak 

geliştirilmiş bir dizi uygulamayı içermekte olan bir 

belgelendirme prosedürüdür. Bu belgelendirme havaalanlarını 

otel/restoran gibi turizm tesislerini, havalimanları ile konaklama 

tesisleri arasındaki şehir içi taşımacılığı ve turistleri 

kapsamaktadır.  Odağında hijyen faktörleri ve turizm insan 

kaynağının pandemi eğitimi olan bu belgelendirme sistemi söz 

konusu kriterlerin ve uygulamaların uluslararası sertifika 

şirketleriyle denetlenmesini içermektedir.  

 Sosyal mesafe/hijyen kurallarının sertifikasyon sisteminin 

uygulanamadığı durumlarda kullanıldığı ve bu kapsamda dünya 

çapında belirlenen ölçütlerin temel alındığı görülmektedir.  

 PCR testi ve ateĸ ölçümü uygulamaları kamuoyu 

bilgilendirmelerinde üzerinde durulan bir diğer konu olmuştur. 

Yeni korona virüsle mücadele doğrultusunda özellikle 

ziyaretçilerin ülkemize girişinde anında uygulandığı 

belirtilmektedir. 

 Normalleĸme öngörülerinde, salgının gidişatı göz önünde 

bulundurularak iç ve dış turizm hareketlerinde yaşanacak 

gelişmeler değerlendirilmiştir.  
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 Sigorta/kredi kodu kapsamında turizm hareketlerini 

canlandırmak açısından turistlere yönelik koruyucu sigorta 

paketleri ile iç turizmde sunulan kredilere değinilmiştir.  

Şekil 9’da yer alan veri alıntıları değerlendirildiğinde Bakanlığın 

“Güvenli Turizm Sertifikasyon” programını Covid-19 krizinin verdiği 

hasarı sınırlamada en etkin yöntem olarak kullandığı söylenebilir. 

Son olarak hiyerarşik kod alt kod incelemesine kriz ºz¿m¿ 

aşamasıyla devam edilmiştir.  Şekil 10’da krizin çözümü aşamasının 

hiyerarşik kod- alt kod modeli yer almaktadır. Bu aşamada kurtarma ve 

öğrenme alt temaları yer almaktadır. Kurtarma alt teması, krizlerin neden 

olduğu finansal ve imaj hasarının onarımını temel almaktadır. Kriz iletişim 

süreçlerinin ön plana çıktığı bu aşamada, ziyaretçi akışlarını sağlama ve 

yönetmeye yönelik güven temalı uygulamalar da ön plana çıkmaktadır. Bu 

aşamada yönetimin stratejik bir bakış açısıyla hareket etmesi gerekliliği 

vurgulanmaktadır. Bu doğrultuda kurtarma alt teması hiyerarşik sırasıyla; 

güven algısı, temaslar/iletişim ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme 

Ajansı (TGA) olmak üzere üç kod birimiyle isimlendirilmiştir.  

¥ĵrenme alt teması kriz yönetimi aşamalarının son noktası değil 

aksine kriz öncesinden başlayan ve sonrasında da devam eden bir süreçtir. 

Kamuoyu bilgilendirmelerinde öğrenme alt temasına ait bulguların Bakan 

Ersoy’un Nisan ayında gerçekleştirdiği ilk söyleşi de bile bulunması bu 

durumun önemli bir göstergesidir. Araştırmada öğrenme alt teması 

hiyerarşik sırasıyla; hedefler ve öngörüler olarak iki kod birimiyle 

etiketlendirilmiştir.  
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Şekil 11’de kurtarma temasına ilişkin MaxMaps grafiği 

bulunmaktadır. Kurtarma aşamasında, kriz iletişim süreçlerinden ziyaretçi 

akışlarını yönetme ve temin etme faaliyetlerine kadar çeşitli konulara 

değinilmesi sebebiyle ilgili bağlantıları gösteren içeriğinin 

somutlaştırılması ve daha anlaşılır kılınması adına birebir veri alıntılarının 

yer aldığı kod-alt kod bölümler modeli düzenlenmiştir. Şekil 11’de yer alan 

bu model incelendiğinde; 

 G¿ven algēsē oluşturma çabalarının Bakanlık tarafından Covid-

19 krizine çözüm bulma doğrultusunda yoğun olarak kullanıldığı 

görülmektedir. Kamuoyu bilgilendirmelerinde Bakanlıkça güven 

algısı yaratmanın temel dayanak noktası olarak sertifikasyon 

sistemi ön plana çıkarılmaktadır. Sertifikasyon programının 

uluslararası bağımsız kuruluşlar tarafından denetleniyor olması 

ve bu denetlemelerin sonuçlarına turistlerin karekod yardımıyla 

anında erişebiliyor olmasının sürecin şeffaflığını yansıttığı 

özellikle belirtilmektedir. Ayrıca, programın Türkiye’ye 

uluslararası turist akışının sağlanmasında kilit bir rol üstlendiği 

vurgulanmaktadır.  

 Temaslar/Ķletiĸim koduyla etiketlendirilen unsurların arasında; 

Covid-19 krizi nedeniyle kapanan hava trafiğinin tekrar faaliyete 

geçebilmesi doğrultusunda atılan adımlar ile sertifikasyon 

sisteminin uluslararası mecrada tanıtılmasına yönelik 

çalışmaların ön plana çıktığı görülmektedir.  

 T¿rkiye Turizm Tanētēm ve Geliĸtirme Ajansē (TGA) başlığı 

kapsamında kamuoyu bilgilendirmelerinde yer alan iyileştirme 

çabaları doğrultusundaki ifadeler bulunmaktadır.  
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Burada 2019 yılında kurulan ajansın Covid-19 krizi sürecinde çeşitli 

ülkelerde ve sosyal medya, dijital reklamcılık, ulusal televizyon reklamları 

gibi farklı ortamlarda gerçekleştirdiği ülkemize yönelik tanıtım-reklam ve 

iletişim çabalarına yer verilmiştir. Şekil 11’de yer alan veri alıntıları 

değerlendirildiğinde Bakanlığın ilgili diğer bakanlıklar ile işbirliği halinde 

çalışmasının ve TGA’nın faaliyetlerinin Bakanlığın etkin kriz yönetimi 

anlayışının göstergeleri olduğu söylenebilir. 

Şekil 12’de öğrenme temasına ilişkin MaxMaps grafiği 

bulunmaktadır. Reaktif kriz yönetimi stratejisi içerisinde değerlendirilen 

öğrenme aşaması içerisinde bir yandan krizde alınan kararlar ön plana 

çıkarken diğer yandan çift yönlü öğrenme döngüsü doğrultusunda gelecek 

senaryolarına vurgu yapılmaktadır. Bu kapsamda öğrenme teması için de 

çeşitli konulara değinilmesi sebebiyle ilgili bağlantıları gösteren içeriğinin 

somutlaştırılması ve daha anlaşılır kılınması adına birebir veri alıntılarının 

yer aldığı kod-alt kod bölümler modeli düzenlenmiştir. Şekil 12’de yer alan 

bu model ve veri alıntıları incelendiğinde; 

 Hedefler kodunda kamuoyu bilgilendirmelerinde, yeni 

koronavirüsle mücadele sürecine denk gelen 2020 yılı hedefleri 

başta olmak üzere; 2021, 2022 ve 2023 yılı hedeflerine yönelik 

değerlendirmeler yapıldığı görülmektedir.  

 ¥ngºr¿ler kapsamında ise hem 2020 yılı içinde turizm 

hareketlerine yönelik rakamlara hem de Covid-19 krizinin 

gelecek yıllarda turizm anlayışında yapacağı düşünülen 

değişimlere değinilmiştir. 

Şekil 12’de yer alan veri alıntıları değerlendirildiğinde Bakanlığın 

belirlediği hedeflerin ve yaptığı öngörülerin kriz öncesi aşamasına 

dayandığı söylenebilir. 
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3.3.3. Kod Matris Tarayıcısı 

MAXQDA nitel veri analizi programında bulunan kod matris 

tarayıcısı ile kodların ne sıklıkla kullanıldığı niceliksel olarak 

çözümlenmektedir. Böylelikle, elde edilen kodların araştırma kapsamında 

incelenen belgelere göre dağılımı görülmektedir. Şekil 13’te kod matris 

tarayıcısının şekilsel versiyonu yer almaktadır. Şekilde sol sütunda kod 

sistemi yer almaktadır. Buradaki sütunda araştırma kapsamında 

oluşturulan kodlar yukarıdan aşağıya doğru sıralanmıştır. Kod sisteminin 

sağına doğru yer alan sütunlarda ise çözümlenen videolara ait belgeler 

sırayla yer almaktadır. Şekilsel matris tarayıcısında, Bakan Ersoy’un 

kamuoyu bilgilendirmelerinde yer alan kodların sıklığına bağlı olarak 

matriste kod ve belgelerin kesiştiği bölümdeki dairelerin rengi ve 

büyüklüğü değişiklik göstermektedir. Matriste büyük bir daire şeklinde 

görünenler kod sıklığı yüksek olan kodlardır. Ayrıca kod sıklığı yüksek 

olan kesişimdeki renk daha açık ve dikkat çekici olurken, kod sıklığı düşük 

olan dairenin rengi daha mat bir renk ile gösterilmiştir. 

Şekil 13 incelendiğinde araştırma kapsamında 152 adet ifade sıklığı 

elde edildiği görülmektedir. İfade sıklıklarının yoğunluğu belgelere göre 

incelendiğinde ise Video8’e ait çözümleme, 26 kod ile araştırma 

çerçevesinde en çok ifade sıklığının yer aldığı belge olmuştur. Bu 

videodaki kamuoyu bilgilendirmesi haziran ayı sonunda 

gerçekleştirilmiştir. Bu tarih hem turizm hareketlerinin yeniden başladığı 

hem de sertifikasyon sisteminin hayata geçtiği dönem olarak ön plan 

çıkmaktadır. 

Belgelerde en sık geçen kodlar incelendiğinde ise sırasıyla; 18 ifade 

sıklığı ile kredi kodu, 16 ifade sıklığı ile sertifikasyon ve 14 ifade sıklığı 

ile hedefler kodu yer almaktadır. Bu kapsamda kamuoyu 

bilgilendirmelerinde bakanlığın kriz ºncesi dönemdeki önleme 

çalışmalarında endüstriye krediler ile finansman sağlama hususunda 

yoğunlaştığı söylenebilir.
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Benzer biçimde Bakanlığın kriz aĸamasē döneminde hasar sınırlama 

çalışmalarında sertifikasyon programına, krizin ºz¿m¿ aşamasında ise 

hedeflerin belirlenmesine ağırlık verdiği söylenebilir.  

Son olarak Şekil 13 incelendiğinde Video10’a ait çözümleme 

belgesinin hem kriz öncesi hem kriz aşaması hem de krizin çözümü 

aşamasına dair kodlamaların bir arada yer aldığı tek belge olduğu 

görülmektedir. Kasım ayına ait olan 10 numaralı videoda Bakanlığın 2021 

yılı bütçe sunumunu yer almaktadır. Videoda 2020 yılı faaliyetlerinin toplu 

bir değerlendirilmesi yapılmakta ve dolayısıyla Covid-19 salgını turizm 

krizinin tüm aşamaları hakkında bilgiler yer almaktadır. 

3.3.4. Kod İlişkiler Haritası 

MAXQDA nitel veri analizi programında bulunan kod ilişkiler 

haritası ile kodlar arasındaki ilişki bulguları niceliksel olarak 

çözümlenmekte ve görselleştirilmektedir. Bu kapsamda üst üste kodlar 

ve/veya yakın kodlar arasındaki ilişkiler analiz edilmektedir.  

Şekil 14’te araştırma kodlarının ilişki haritası yer almaktadır. Şekil 

14’te yer alan ilişki haritası araştırma kodlarının incelenen belgelerde 

birbirine yakın kodlanma sıklığı kapsamında oluşturulmuştur. Yakın 

kodlar arasındaki ilişki analizi ile araştırma kapsamında incelenen 

belgelerde birbiri ardına gelen temalar veya kodlar arasındaki anlam 

yorumlanmaktadır. Görselde kodların yakın kodlanması çizgilerin 

kalınlığının artması ile temsil edilmektedir. Başka bir ifade ile birbirine en 

kalın çizgilerle bağlanan kodlar arasındaki ilişkiler daha yakındır.  

Araştırmada yakın kodlanma sıklığı açısından ön plana çıkan 

kodların anlaşılmasını kolaylaştırmak için sıklık ilişkileri farklı renkler ile 

görselleştirilmiştir. Sıklık bakımından en yakın ilişkili olan kodlar 

arasındaki çizgiler sırasıyla; kırmızı, turuncu, sarı, mavi ve yeşil renkler ile 

görselleştirilmiştir. 



Ş
ek

il
 1

4
. 

A
ra

şt
ır

m
a
 K

o
d

la
rı

n
ın

 İ
li

şk
i 

H
a
ri

ta
sı

105



106 

İlişki haritaları vasıtasıyla görselleştirilmiş olan kodlar belgelerde 

kriz öncesi, kriz aşaması ve krizin çözümü temalarına ait kodların hem 

kendi içinde hem de birbirleriyle olan ilişkisini bütüncül bir şekilde ortaya 

koymaktadır. Şekil 14 incelendiğinde; araştırmada birbirilerine en yakın 

sıklıkta kodlanarak ilişki oluşturan kodların kredi kodu ile istihdam kodları 

olduğu görülmektedir. Bu bağlamda kamuoyu bilgilendirmelerinde Bakan 

Ersoy’un kriz önleme çalışmaları kapsamında kredi ve istihdam konularını 

ardı ardına vurguladığı söylenebilir. 

Araştırmada kredi kodu ile birbirilerine en yakın sıklıkta kodlanarak 

ilişki oluşturan ikinci düzeyde yer alan kodlar ise sırasıyla; vergi, 

konaklama iĸletmelerine yºnelik uygulamalar ve seyahat iĸletmelerine 

yºnelik uygulamalar kodlarıdır.  Bu durum Covid-19 krizi kapsamında 

konaklama ve seyahat sektörlerine yapılan finansman yardımları ve vergi 

ödevini öteleme hususunun göstergesi olmaktadır. Yine Şekil 14’te 

sertifikasyon ve g¿ven algēsē kodlarının ikinci düzeyde birbirilerine en 

yakın sıklıkta kodlanarak ilişki oluşturan kodlar olduğu görülmektedir. Bu 

durum bakanlık tarafından sertifikasyon sisteminin, krizin çözümünde 

etkili olacak ve özellikle yabancı turistlerin tatil tercihlerinde Türkiye’nin 

ön plana çıkmasını sağlayacak bir unsur olarak konumlandırıldığının 

göstergesi olmaktadır.   

Şekil 14’te üçüncü olarak birbirilerine en yakın sıklıkta kodlanarak 

ilişki oluşturan kodlar seyahat iĸletmelerine yºnelik uygulamalar kodu ile 

istihdam kodlarıdır. Bu doğrultuda kamuoyu bilgilendirmelerinde Bakan 

Ersoy’un seyahat işletmelerine yönelik uygulamalar ile istihdam 

konularını bir arada vurguladığı söylenebilir. Bağlantıları mavi renk ile 

görselleştirilen kodlar dördüncü olarak birbirilerine en yakın sıklıkta 

kodlanarak ilişki oluşturan kodlardır. Burada sertifikasyon kodunun yine 

kriz aşaması uygulamalarından olan PCR testi ve ateĸ ºl¿m¿ ile sosyal 

mesafe/hijyen kodları ile yakın sıklıkta kodlandığı görülmektedir. Bu 

bağlamda kamuoyu bilgilendirmelerinde Bakan Ersoy’un hasar sınırlama 

çalışmaları kapsamında söz konusu hususları bir arada vurguladığı 

göstermektedir.  

Son olarak, kriz aşamasında yer alan sertifikasyon kodunun krizin 

çözümü aşamalarındaki temaslar/iletiĸim ve hedefler kodlarıyla dördüncü 

olarak birbirilerine en yakın sıklıkta kodlanarak ilişki oluşturduğu 

görülmektedir. Bu durum öncelikle Bakanlığın krizin çözümü 

doğrultusunda kurduğu temaslarda sertifikasyon sistemini sıklıkla 

vurguladığını ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca, yine Bakanlıkça sertifikasyon 
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sisteminin etkin kullanımı, krizin sona ermesinin ardından bile turizmde 

standartlaşmayı ve kaliteyi yükseltmeyi sağlayacak bir unsur olarak 

öngörülmüştür. 

3.3.4. Kod Birlikte Oluşma Modeli  

MAXQDA nitel veri analizi programı araştırmadaki kodların 

ilişkilerini ortaya koymak amacıyla kullanıcılara birbirinden farklı 

yöntemler sunmaktadır. Kod birlikte oluşma modeli de kod ilişkilerinin 

incelenmesi ve bulguların yorumlanması kapsamında kullanılmaktadır. Bu 

model, araştırmada belgelerde bir arada kodlanan kısımlar arasındaki 

ilişkiyi göstermektedir.  

Bu araştırmada tümdengelimli içerik analizi yöntemi kullanıldığı 

için yazında yer alan temalar kapsamında kodlamalar yapılmıştır. Bu 

doğrultuda çalışmada birlikte kod oluşturulması yaklaşımı, tümevarımcı 

içerik analiz yöntemine kıyasla daha nadir kullanılmıştır. Bu kapsamda 

Şekil 15 incelendiğinde, araştırmada belgelerde bir arada kodlanan 

kısımların sıklığının kriz öncesi aşamasında yer alan önleme temasında 

yoğunlaştığı görülmektedir.  
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Burada konaklama iĸletmelerine yºnelik uygulamalar kodu ile 

kredi kodunun en yüksek sıklığa sahip olduğu görülmektedir. Bu durum 

kamuoyu bilgilendirmelerinde çeşitli krediler ile konaklama işletmelerine 

yönelik finansman yaratıldığının bir göstergesidir. Benzer biçimde vergi 

kodu ile konaklama iĸletmelerine yºnelik uygulamalar kodunun 

ilişkilendirildiği görülmektedir. Bu bağlamda kamuoyu 

bilgilendirmelerinde konaklama işletmelerinde vergi ödevinin ötelenmesi 

hususuna değinildiğini ortaya koymaktadır. Yine kredi kodu ile seyahat 

iĸletmelerine yºnelik uygulamalar kodları da ilişkilendirilen kodlar 

arasında yer almaktadır. Bu ilişki endüstrinin diğer kolu olan seyahat 

işletmelerine de krediler aracılığıyla finansman yaratılmasından 

kaynaklanmaktadır.  

Şekil 15’te kod oluşturma kapsamında ortaya çıkan en önemli bulgu 

ise sertifikasyon kodu ile g¿ven algēsē kodunun bir arada oluşturma 

sıklığının bulunmasıdır. Bu durum kamuoyu bilgilendirmelerinde 

sertifikasyon koduyla kodlanan bölümlerin güven algısı koduyla kodlanan 

bölümlerle ilişkisini ortaya çıkarmaktadır. Sertifikasyon kodu hasar 

önleme amaçlı yapılan bir uygulama olup kriz aşaması temasında yer 

almaktadır. Güven algısı kodu ise krizin çözümü aşamasında yer 

almaktadır. Bu iki kod arasında ilişki bulunması, Covid-19 salgını krizinin 

neden olduğu belirsizlik ortamını gidermek ve potansiyel turistlerde 

oluşturduğu tedirginliği azaltmak için Bakanlığın sertifikasyon 

uygulamalarını hem iç pazarda hem de dış pazarda turizm endüstrisine 

yönelik güven oluşturma bağlamında kullandığının bir kanıtı olmaktadır.  

3.3.5. Kelime Bulutu   

Araştırma bulgularının değerlendirilmesinde kullanılan son yöntem 

kelime bulutu analizidir. Kelime bulutu MAXQDA nitel veri analizi 

programında yer alan ve bir metin içerisindeki sözcükleri, sıklık 

derecelerine göre görselleştirme yaparak, görünme sıklığına bağlı yazı tipi 

boyutunu ayarlayan bir araçtır. Araştırmada Bakan Ersoy’un kamuoyu 

bilgilendirmelerinde yaptığı açıklamalardan elde edilen kelime dağılımına 

ilişkin ortaya çıkan kelime bulutu Şekil 16’da yer almaktadır.  
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Şekil 16. Kelime Bulutu 

 

Kelime bulutu oluşturulma aşamasında öncelikle belgelerde geçen 

ile/fakat/ve gibi bağlaçlar ve mi/mü/de/da gibi ekler anlam bütünlüğünü 

bozması nedeniyle analize dahil edilememiştir.  Böylelikle, araştırmanın 

amacına yönelik bilgi sunan kelimelerin sıklığı daha net ortaya çıkmıştır. 

Şekil 16 incelendiğinde yapılan kelime bulutu analizinde Bakan 

Ersoy’un konuşmalarının merkezinde ‘‘Türkiye’’ kelimesinin yer aldığı 

görülmektedir. Bu kelimenin ardından şekilde “turizm” ve “sertifikasyon” 

kelimeleri sıklığı en yoğun kelimeler arasında yer almaktadırlar. Benzer 

biçimde seyahat ve konaklama, acente ve otel, uluslararası ve hava, 

pandemi, hijyen ve sağlık kelimelerinin de sıklığı yoğun olan diğer 

kelimelerdir. 

Genel olarak, bulutta görselleştirilen kelimelerden kolaylıkla bir 

anlam bütünlüğü çıkarılabildiği ve Bakan Ersoy’un açıklamalarında vurgu 

yaptığı hususların yansıtıldığı söylenebilir.  
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SONUÇ  

2019 yılının sonunda Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan SARS-

CoV-2 virüsü kısa sürede küresel çapta yayılarak Covid-19 salgınına neden 

olmuştur. 2020 yılı mart ayında salgın pandemi olarak ilan edilmiş ve bu 

durum akla gelebilecek her açıdan dünyayı değiştirmiştir. Pandemik 

tehditler potansiyel olarak çok yıkıcı olaylardır ve bu hastalıkların belki de 

en önemli özelliği beraberinde getirdikleri belirsizlik ortamıdır. Hastalığın 

bilinen bir tedavisinin bulunmaması virüsle mücadele kapsamında tek 

çözüm yolu olarak insanlar arasındaki etkileşimin azaltılmasını ön plana 

çıkarmıştır. Bu kapsamda dünya çapında sosyal mesafe ve evde kal 

çağrıları yapılmış, hatta dünyanın pek çok ülkesinde karantina 

uygulamaları hayata geçmiştir. Bu durum bir sağlık krizi olarak başlayan 

Covid-19 salgınını, küresel bir finansal krize dönüştürmüştür.  

Şüphesiz ki Covid-19 krizinden en büyük yarayı, dünyanın en büyük 

işverenlerinden birisi olan ve Covid-19 salgını gibi önemli şoklara karşı 

oldukça hassas olan küresel turizm endüstrisi almıştır. Krizin, küresel 

turizmde yarattığı olumsuz tablo 2020 yılının dünya turizm tarihinin en 

zorlu yılı olarak ifade edilmesini de beraberinde getirmiştir. İnsan 

hareketliliğine ket vurmasıyla bir bütün olarak turizm endüstrisini sarsan 

Covid-19, dünyada daha önce eşi benzeri görülmemiş bir turizm krizine 

neden olmuştur.  

Turizm endüstrisinin Türkiye ekonomisi açısından önemi büyüktür. 

Ülkemizin kalkınmasında lokomotif görevi üstlenen endüstri, döviz girdisi 

arttırıcı ve gelir yaratıcı etkisi ile büyük bir kazanç kaynağı olmakta, 

ödemeler dengesine katkısı, çarpan katsayısının yüksek olması ve istihdam 

yaratıcı özellikleri ile önem arz etmektedir. Bu doğrultuda ülkemiz turizm 

endüstrisinin krizden aldığı hasarı azaltmak kapsamında atılan her adım 

sadece endüstri özelinde değil ülkemiz ekonomisinin genelinde bir 

iyileşmeyi getirecektir. Başka bir ifade ile Türk turizm endüstrisine yönelik 

kriz yönetimi uygulamaları krizin olumsuz ekonomik etkilerinin 

hafifletilmesine makro boyutta yardımcı olacaktır.  

Covid-19 gibi çok özel bir turizm kriziyle mücadelede politika 

yapıcılara önemli görevler düşmektedir. Çünkü salgınla mücadele 

endüstrisi içerisinde yer alan işletmelerin uygulayabileceği stratejiler fiyat 

ve maliyet politikaları, pazar farklılaştırma çabaları gibi dar kapsamlı 

kalmaktadır. Ayrıca, işletmelerin krizden en az hasarla çıkabilmesi için 

devlet destekleri ile hükümetin yol göstericiliğine ihtiyaçları 
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bulunmaktadır. Çünkü devlet yönetiminin alacağı her türlü karar, onun alt 

sistemi olan turizm endüstrisinin karlılığı, büyümesi ve sürdürülebilirliği 

üzerinde önemli bir etki yaratacaktır.  

Öte yandan, krizin doğru bir şekilde ele alınabilmesi için hükümetin 

eylemlerinin bütüncül bir bakış açısıyla hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

Bu doğrultuda turizm endüstrisine çözüm yaratacak olan kriz planında 

sorunun üstesinden gelmek için önlemler alması gereken tek hükümet 

organının Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın olmaması gerekmektedir. 

Covid-19 krizinin doğası başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere Maliye 

Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı gibi birçok tarafın 

sürece dahil olmasını gerektirmektedir. Ancak, kurumlar arası ortak akıl 

ve işbirliği dahilinde oluşturulan politikaları ve eylemleri kamuoyuna 

aktarmada ve ilgili tüm paydaşları bilgilendirmede Kültür ve Turizm 

Bakanlığı makamı ön plana çıkmaktadır.  

Söz konusu bu bilgiler ışığında araştırmada Türkiye Cumhuriyeti 

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un 2020 yılı Nisan-Kasım 

ayları boyunca yapmış olduğu kamuoyu bilgilendirmelerinde bahsettiği 

hususlar uluslararası yazında kabul görmüş turizmde kriz yönetimi 

aşamaları ve bu aşamalarda yer alan bileşenler kapsamında incelenmiştir. 

Turizmde kriz yönetimi aşamaları sırasıyla; kriz öncesi, kriz ve krizin 

çözümü ana başlıklarından oluşmaktadır. Kriz öncesi aşamasında sinyal 

tespit etme, hazırlama ve önleme, kriz aşamasında muhafaza etme/hasar 

sınırlama ve krizin çözümü aşamasında kurtarma ve öğrenme bileşenleri 

yer almaktadır.  

 Araştırma bulguları Bakanlığın kriz yönetimi sürecinin her 

aşamasında çeşitli uygulamalar yaptığını ortaya çıkarmıştır. Öncelikle kriz 

öncesi aşamada sinyal tespitin 2020 yılı şubat ayında başladığı ve kriz 

sinyalinin tespitinin ardından, endüstride yaşanabilecek aksaklıların 

farkında olarak, bu doğrultuda bir hareket planı hazırladıkları görülmüştür. 

Bu kapsamda endüstriye sükûnet çağrısı yapılmış, Bakanlığın sürece 

hâkim olduğu vurgulanarak panik havası engellenmeye çalışılmıştır. Kriz 

öncesi aşamasının üçüncü kısmı olan önleme çalışmaları kapsamında ise 

mart ayında kamuoyu ile paylaşılan Ekonomiye Destek paketi ve 

akabindeki uygulamalar ile endüstriye finansman sağlanmış ve çeşitli 

ödeme kolaylıkları yaratılmıştır. Aynı doğrultuda konaklama ve seyahat 

sektörleri özelinde de kararlar alınmıştır. Yine, endüstride istihdam edilen 

insan kaynağını korumaya yönelik uygulamalar hayata geçirilmiştir. Bu 
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bilgiler, Bakanlığın kriz yönetimi sürecinin doğasına uygun bir biçimde 

proaktif bir yönetim anlayışı sergilediğini göstermektedir.  

Kriz aşaması kapsamında endüstride oluşan hasarı sınırlamak adına 

Bakanlık tarafından dünyadaki ilk örneklerden birisi olduğu vurgulanan 

“Güvenli Turizm Sertifikasyon” programı hayata geçirilmiştir. Bu 

program Covid-19 krizine karşı özel olarak geliştirilmiş bir dizi 

uygulamayı içermekte olan bir belgelendirme prosedürüdür. Bu 

belgelendirme havaalanlarını otel/restoran gibi turizm tesislerini, 

havalimanları ile konaklama tesisleri arasındaki şehir içi taşımacılığını ve 

turistleri kapsamaktadır.  Odağında hijyen faktörleri ve turizm insan 

kaynağının pandemi eğitimi olan bu belgelendirme sistemi söz konusu 

kriterlerin ve uygulamaların uluslararası sertifika şirketleriyle 

denetlenmesini içermektedir. Sertifikaya sahip olan kuruluşlar sertifika 

logosunu almaya hak kazanmakta ve bu logo ile denetlemelerin sonuçları 

turistlerin bilgisine sunulmaktadır. Böylelikle sertifikasyon sürecinin 

şeffaflığı sağlanmaktadır. 

Turizm endüstrisinin geçmişte yaşadığı kriz örneklerinden de 

görülebileceği üzere kriz dönemlerinin ortak özelliği bireylerin turizm ve 

seyahat davranışlarında yaşanan değişimlerdir. Ekonomik krizlerde bu 

değişimin kaynağını insanların kişisel ekonomik refahları ve harcanabilir 

gelirleri oluşturmaktadır. Diğer yandan terör olayları, doğal afetler ve 

salgınlar sebebiyle oluşan krizlerde ise insanların risk algısındaki 

değişimler ön plana çıkmaktadır. Covid-19 krizinde, turistlerin kararlarını 

seyahatleri ve tatilleri esnasında sağlıklarını koruyabilme adına kaygı ve 

endişelerinin yönlendireceği söylenebilir. Araştırma bulguları 

sertifikasyon programının ülke içerisinden ve dışından turist akışının 

sağlanmasında kilit bir rol üstlendiği ortaya koymuştur. Bu bağlamda 

sertifikasyon programı içeriği ve şeffaf yapısı ile bu olumsuzlukları 

azaltarak yeni normal düzeni içerisinde turizm endüstrisinin 

canlandırılmasına katkı sağlamak adına yapılmış önemli bir hasar 

sınırlama eylemi olmaktadır.  

Krizin çözümü aşamasının kurtarma ayağında başta Bakanlığın 

yürüttüğü diplomasi çalışmaları olmak üzere Türkiye Turizm Tanıtım ve 

Geliştirme Ajansı tarafından yönetilen çeşitli tanıtım ve reklam faaliyetleri 

gerçekleştirilmiştir. Her iki kurum tarafından yürütülen çalışmalarla güven 

algısı yaratılmaya çalışılmıştır. Bu süreçte sertifikasyon sistemi, Bakanlık 

tarafından yapılan bu güven algısı çalışmalarının odağına yerleştirilerek 

sertifikasyon sisteminin, krizin çözümünde etkili olacak ve özellikle 
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yabancı turistlerin tatil tercihlerinde Türkiye’nin ön plana çıkmasını 

sağlayacak bir unsur olarak konumlandırıldığı görülmüştür. Araştırma 

bulguları bu aşamada Bakanlığın kriz iletişim süreçlerini etkin bir şekilde 

kullandığını göstermiştir.  

Son olarak kamuoyu bilgilendirmeleri öğrenme aşaması 

kapsamında incelenmiştir. Kriz yönetim sürecinde bu aşama bir varış 

noktası özelliği taşımamakta aksine kriz öncesinden başlayan ve 

sonrasında da devam eden bir süreç olarak değerlendirilmektedir. 

Araştırma bulguları Bakanlığın sürecin başından itibaren yaptığı öngörüler 

ile belirlediği hedeflere ait bilgilerin Bakan Ersoy’un Nisan ayında 

gerçekleştirdiği ilk söyleşi de bile bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu 

bilgiler, Bakanlığın reaktif kriz yönetimi stratejisi ve çift yönlü öğrenme 

döngüsü bağlamında hareket ettiğinin göstergesi olmuştur.   

Alan yazınında kriz yönetimi kapsamında önemle vurgulanan bir 

diğer husus krizlerin fırsata dönüştürülebilme yetisi konusundadır. Başka 

bir ifadeyle, kriz yönetimi süreçlerinin krizle meydana gelebilecek kaybı 

en aza indirmesi ve krizle doğabilecek fırsatları ise doğru tespit edebilmesi 

vurgulanmaktadır. Araştırma bulguları Bakanlığın sertifikasyon 

programını Covid-19 salgını bittikten sonra da uygulamaya devam 

ettirmek istediklerini ortaya çıkarmıştır. Bakanlık bu programı geliştirerek 

turizmde arzu ettikleri kaliteli hizmet ve nitelikli turistin sağlanması 

konusunda bir araç olarak kullanmayı hedeflemektedir. Başka bir deyişle, 

krizin oluşturduğu hasarı sınırlamak amacıyla yapılandırılan güvenli 

sertifikasyon programı ilerleyen dönemlerde turizm endüstrisinde toplam 

kaliteyi artırmaya yönelik bir fırsata dönüşebilecektir. Bu doğrultuda, 

Bakanlığın kriz yönetiminde vurgulanan bu hususa uygun bir biçimde 

söylemlerde bulunduğu görülmüştür.  

Özetle, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 

Covid-19 salgını odağındaki hareket planının somutlaştırılarak turizmde 

kriz yönetimi süreci perspektifinden değerlendirildiği bu çalışmada Covid-

19 turizm krizinin yönetilmesinde Bakanlığın ilgili yazınla örtüşen bir 

doğrultuda proaktif ve reaktif stratejiler kapsamında hareket ettiği 

belirlenmiştir. Bu kapsamda Bakanlığın Covid-19 krizinin Türk turizme 

endüstrisine yansımalarını önlemek, krizin verdiği hasarı sınırlamak ve 

krizin yarattığı olumsuz tabloyu azaltmak kapsamında bir dizi eylem 

gerçekleştirerek etkin bir kriz yönetimi anlayışla hareket ettiği ortaya 

çıkmıştır.  
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Çalışmanın ortaya çıkardığı sonuçların daha geniş bir perspektifle 

ele alınabilmesi için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yapılan tüm bu 

uygulamaların sektör temsilcilerine yansımaları da araştırılmalıdır. Başka 

bir deyişle, alınan kararların ve gerçekleştirilen eylemelerin başta seyahat 

ve konaklama işletmeleri olmak üzere turizm sektörünün paydaşlarına 

etkileri incelenmelidir. Böylelikle bakanlık seviyesinde yapılan 

müdahalelerin işletmeler açısından yarattığı sonuçlar net olarak 

değerlendirilebilir. 
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