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ÖZET
21. yüzyılın en etkili olaylarından biri olan Covid-19 pandemisi birçok alanda etkisini hissettirdiği gibi turizm sektörü üzerinde de
olumsuz anlamda oldukça büyük bir etki yaratmıştır. Bu araştırmada, Covid-19 pandemisinin Türkiye turizm sektörüne olan etkileri,
turizm yazılı basınında pandemiyle alakalı çıkan haberler betimsel ve içerik analizi yöntemiyle incelenerek tespit edilmeye çalışılmıştır.
Araştırmanın verileri Türkiye’de turizm sektörü ile ilgili haber yapan Turizm Gazetesi, Turizm Güncel ve Turizm Günlüğü
gazetelerinden toplanmıştır. Söz konusu gazetelerde pandemi sonrasında çıkan ve pandemiyle alakalı Türkiye turizminde yaşanan
gelişmeleri içeren haberler, nitel bir veri analiz paket programı kullanılarak çözümlenmiştir. Yapılan analiz sonucunda, söz konusu
gazetelerde benzer haberlerin olduğu gibi farklı haberlerin de yapıldığı görülmüştür. Yapılan haberlerin içeriğine bakıldığında,
Türkiye’de pandemi sonrasında çoğunlukla, yapılan kanuni düzenlemeler, pandeminin sektörde yarattığı ekonomik kayıp ve pandemi
sonrasında sektörün nasıl bir hal alacağı ile ilgili görüş ve tahmin içeren haberlerin yayınladığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Turizm, İçerik Analizi.

ABSTRACT
The Covid-19 pandemic, one of the most influential events of the 21st century, made its impact felt in many areas and had a huge
negative impact on the tourism industry. In this research, the effects of covid-19 pandemic on tourism sector of Turkey was tried to
determine by descriptive and content analysis of news published in tourism written press interested in Covid-19 pandemic. Data
research was collected from newspapers called as Turizm Gazetesi, Turizm Güncel and Turizm Günlüğü which publish news related
to tourism sector in Turkey. The news published in above-mentioned newspapers including the current affairs in Turkey tourism sector
related to and pandemic covid-19 pandemic arised, were analysed by using a qualitative data analysis package program. As a result of
analysis, it was seen that similar news were made in these newspapers, as well as different news. When the content of news were
examined, it was determined that in Turkey after pandemic mostly, the news were published related to lawful regulation, the economic
losses in the sector of the pandemic and opinions and predictions about how the sector will turn out after the pandemic.
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