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Öz 

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyanın tamamına yayılan Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından Covid-19 (Yeni Tip Koronavirüs) adıyla belirtilen salgın tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de turizm hareketlerini olumsuz etkilemiştir. Covid-19 salgını nedeniyle insan 
hareketlerinin durma noktasına gelmesi turizm endüstrisini ve dolayısıyla turizmde faaliyet 
gösteren diğer işletmeleri etkilemiştir. Bu araştırmanın amacı Türkiye’nin önemli bir turizm 
destinasyonu olan Marmaris’te faaliyet gösteren yat turizmi işletmelerinin Covid-19 
salgınından nasıl etkilendiklerini, salgın ile ilgili süreci nasıl sürdürdüklerini ve geleceğe 
ilişkin salgın ile ilgili öngörülerini tespit etmek ve bu tespitler ışığında öneriler geliştirmektir. 
Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden faydalanılarak yat turizmi işletmecileri ile 
mülakatlar yapılarak elde edilen bilgiler değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre yat 
işletmecileri tüm diğer endüstri işletmeleri gibi Covid-19 salgınından ekonomik ve psikolojik 
olarak çok etkilendiklerini, gelir kaynaklarının kesilmesinden kaynaklı geleceğe dönük 
umutlarının belirsizleştiğini, sabit gider ödemelerinin devam etmesi nedeniyle 
zorlandıklarını, varlıklarını sürdürebilmede daha fazla destek gerektiğini belirtmektedirler.   
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Abstract 

China's Wuhan city, and the resulting emitted by the World Health Organization to the 
entire world Covidien-19 (New Type coronavirus) is mentioned by name in Turkey as well 
as all over the world epidemic has adversely affected the tourism movement. The fact that 
human movements came to a halt due to the Covid-19 outbreak affected the tourism 
industry and therefore other businesses operating in tourism. The research objective of 
Turkey's most important tourism destination which lies operating in Marmaris tourism 
business of Covidien-19 how they are affected by the epidemic, and how they continue the 
process of dealing with the outbreak and to identify their predictions about the epidemic 
for the future and develop proposals on these findings light. In the research, using 
qualitative research methods, the information obtained by interviewing yacht tourism 
operators was evaluated. According to the results of the research, yacht operators stated 
that they were economically and psychologically affected by the covid-19 epidemic like all 
other industrial enterprises, their future hopes were uncertain due to the cut of their 
income sources, they were forced due to the continuation of fixed expense payments, and 
more support is needed to survive. 
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