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Öz
Küresel olarak binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan COVİD-19 virüsü, birçok sektör gibi
turizm sektörünü de olumsuz etkilemiştir. Sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlaması, ulusal ve
uluslararası uçuşların iptal edilmesi ile turizm sektörü durma noktasına gelmiştir. Bu çerçevede
çalışmanın amacı, Covid-19 salgını sonrasında Türk turizm sektörüne ivme kazandırmak için çeşitli
turizm birlikleri ve kurumlarca ilan edilen düzenlemeleri incelemektir. Çalışma kapsamında ilgili
kurumların sertifika programları, teşvik unsurları ve iş esnasında uyması gereken kurallar içerik analizi
yöntemiyle incelenmiş; en kapsamlı düzenlemelerin konaklama sektöründe yapıldığı görülmüştür
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenen “Sağlıklı Turizm Sertifika Programı” ile birçok departmana
ilişkin hijyen kuralları ile hem ziyaretçi hem de işgören sağlığı sağlanmaktadır. Ancak seyahat
acentaları, profesyonel turist rehberleri ve ulaştırma sektöründe yeterli düzenlemelerin olmadığı
görülmektedir. Bu kapsamda değişen turist beklentileri doğrultusunda güven sağlayıcı olabilmesi için
her iş kolu için sertifikalaşma, hijyen temalı konseptler ve doğaya dayalı turizm türlerinin ön planda
olması önerilmiştir.
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Abstract
COVID-19 virus, which causes millions of people to die globally, has adversely affected the tourism
sector like many other sectors. With the curfew, travel restriction, cancellation of national and
international flights, the tourism sector has also stopped. Within this framework, it is aimed to examine
the regulations announced by various institutions in order to accelerate the Turkish tourism sector. The
certificate programs, incentives and rules that must be followed during the work have been examined
by the content analysis method and it is seen that the most comprehensive arrangements have been
made in the accommodation sector. With the “Healthy Tourism Certificate Program” organized by the
Ministry of Culture and Tourism, both the visitor and employee health are provided with hygiene rules
for many departments. However, it is seen that there are not enough arrangements in travel agencies,
professional tourist guides and transportation sector. In this context, it is suggested that certification,
hygiene-themed concepts and nature-based tourism types should be at the forefront for each business
line in order to provide confidence in line with changing tourist expectations.
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