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TÜRKİYE TURİZMİNE GENEL BAKIŞ;
Turizm, Türkiye’nin en bilinen ve en önemli dünya markası olması yanında
turistik destinasyon olarak da dünyada önemli bir konumda yer almaktadır.
Turist sayısına göre ülkemiz Avrupa’da 4, Dünya’da ise 6 ncı sıradadır.
Turizm geliri açısından da Avrupa’da 6, Dünya’da ise 15 nci sırada
bulunmaktadır.
1973 yılında 1 milyondan az olan turist sayısı ve 500 milyon dolar döviz
girdisi ile çıkılan bu yolda bugün toplam yaklaşık 120 milyar dolar turizm
yatırımı, 1.5 milyon civarında çalışan sayısı (1.287.000 SGK kayıtlı) ve 2019
yılında elde edilen 34,5 milyar dolar döviz miktarı ile ülkemizde sektörler
arasında en önde gelmektedir.
Turizm sektörü 42 farklı sektöre doğrudan katkı yapmakta olduğundan bu
34,5 milyar dolar döviz girdisi ekonomiye çarpan etkisiyle birlikte 43 milyar
dolar seviyesine ulaşmaktadır.
Son yıllarda ülkemizdeki işsizliğin ciddi boyutlara geldiği noktada
istihdamın en çok olduğu , özellikle genç ve kadın çalışanı da en çok içinde
barındıran sektördür turizm.
Aynı zamanda yatırımın da şüphesiz en çok yapıldığı sektördür.

PANDEMİ SIRASINDA TÜRKİYE TURİZMİNDE NELER OLDU;
Salgın nedeniyle mart 2020 tarihinden itibaren salgını önleme amacıyla
farklı dönemlerde farklı ülkeler ile aramızda sınırlar kapatıldı. Kara ulaşımı
yanında hava ve deniz yolu ulaşımı ya tamamen kesildi ya da özel
dönemlerde sınırlı biçimde açık tutuldu, yurt içi ulaşım keza aynı önlemler
çerçevesinde sınırlandırıldı ya da tamamen yasaklandı.
Turizm hareketi salgını önleme amaçlı olarak devlet eliyle alınan tedbirler
nedeniyle durdurulmuş, yasaklanmış, kısıtlamıştır. İnsan sağlığı ön olanda
olduğu için bu konuda söylenecek hiçbir şey yoktur.
Ancak; 10 bin civarında seyahat acentası, 2 milyon civarında konaklama
kapasitesini barındıran konaklama sektörü, yine 10 bin
civarında
profesyonel tur rehberi, turizm ulaşımında kullanılan hava, kara ve deniz
taşıtları, tekstil, hediyelik eşya ,yiyecek, içecek ,eğlence sektörü gibi 42
sektörü doğrudan besleyen turizm sektörü son bir yılda gelirsiz, işlevsiz,
güçsüz kalmıştır.
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Bu durumun adı; Afet ve Acil Durum Kanunda açıkça tarif edilmesine
rağmen gereken adımlar maalesef atılmamış sektör çaresizlik içerisinde
bırakılmıştır.
2020 yıllı turizm açısından dünyada ve ülkemizde hiçbir hedefin tutmadığı
beklentilerin karşılanmadığı bir yıl olmuştur.
2021 yılının ilk dört ayında ise ülkemize 2.7 milyon turist gelmiş bu da 2020
yılına göre % 35.64, 2019 yılına göre de % 68.5 oranında düşüş olduğunu
göstermiştir.
Her şeyin normal olduğu 2019 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’nin turizmden
elde ettiği gelir 4 milyar 629 milyon dolar olurken 2021 yılının ilk çeyreğinde
döviz geliri 2 milyar 452 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Döviz
gelirindeki bu %47’lık azalış her şeyi anlatmaktadır.
Her şey yolunda gittiği taktirde toparlanmanın 2021 yılının temmuz,
ağustos, eylül ve ekim aylarında başlayacağı
ancak ülkemizdeki
aşılanmanın yetersizliği ile pandeminin dünyada hala devam ediyor olması
turizm sektöründe planlamaların çok öncelerden yapıldığı göz önüne
alındığında hedeflerin gerçekleşmeyeceği açıkça ortadadır.
Bu durum, Türkiye’de turizm sektörünün büyük sorunlarla karşı karşıya
kaldığının ve daha da kalacağının bir göstergesidir.
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’ne (UNWTO) göre 2019 yılında 1,5
milyar turist uluslararası seyahat hareketlerine katılmıştır. 2030 yılına
kadar bu sayının 1,8 milyar turiste ulaşacağı tahmin edilmekteydi.
Ancak covid-19 gibi bütün dünyayı etkileyen pandemiden sonra geleceğe
yönelik tahminlerin gözden geçirilmesi zorunlu hale gelmiştir
Bu bağlamda, pandemi sırasında ve pandemi sonrası koşullarına uygun
sektörel önlem ve değişimleri içeren turizm politikalarının üretilmesine
acilen ihtiyaç vardır.
Sektörün Bankalara olan kredi borcu miktarı 16 Milyar dolar civarına
ulaşmıştır.
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Dünyada turizm sektörü devletler tarafından öncelikle istihdamın devamı
için, acentaların, otellerin ayakta kalıp iş yaşamlarını sürdürebilmeleri için
devreye sokulmuştur. Yunanistan gibi benzer turizm yapısına ve ürünlerine
sahip komşumuz yarısı hibe, kalanı ilk iki yılı ödemesiz 10 yıl vadeli, %044
faizle 100.000 euro sektörüne yardım yapmıştır.
Geçen bir yılda Türkiye’nin en çok istihdam sağlayan, en çok yatırımın var
olduğu, en çok döviz kazandıran sektörü özel hiçbir yardıma tabi
olmamıştır. KÇÖ turizm sektörüne özel bir yardım değildir.
Turizm sektörü ülkemizde karlılık oranı yüksek bir sektör değildir.
Sektörün en önemli yatırımı olan İnsana yatırımımız heba olma
yolundadır.
Sektörün son bir yılda görünüşte işsiz oranı çok artmamış olsa da, KÇÖ’nün
sonlandırılması ve işten çıkartma yasağının kalkması ile gerçek ortaya
çıkacaktır. Sektör çalışanlarının tahminen yarısı işsiz kalacak, başka
sektörlere gidecektir.
Turizmde en önemli yatırım insana yapılan yatırım olup bunun kaybolması,
başka sektörlere kayması, turizm dünya genelinde düzelse bile sektör işini
yürütemez noktada olacaktır.
Politik yalnızlığımız sonucu kaybettiğimiz pazarları yarın yerine koyabilmek
için olumlu hiçbir adım atılmadığı için insan ve fıziki
yatırımları da
i
kaybetme noktasındayız.
Amacımız bu güne sahip çıkarak geleceği korumak olmalıdır yoksa turizm
dünyasında yerimizi kaybedeceğiz;
Pandemi sonrası turizmde hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
Özellikle bütün bunlar önüne alınarak ilgili tüm Bakanlıklar ve Sivil Toplum
Örgütleri ile Seyahat acenteleri, konaklama sektörü, ulaşım sektörü,
gastronomi sektörü , rehberler ve diğer turizm bileşenleri alınması
gereken acil tedbirler ile pandemi sonrası yeniden şekillenecek turizm
taleplerine cevap verecek oluşumları kurmak önlemleri almak ve
yapılanmayı biran önce gerçekleştirmek zorundadırlar.
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Bu yeni durumun tüketici davranışları üzerinde yaratacağı etkilerinin neler
olduğu çok önemli hale gelmiştir. Bu kapsamda, tüketicilerin kriz
dönemlerinde turizm faaliyetine ilişkin kararlar alırken gösterdiği
duyarlılıkların bilinmesinin, turizm aktörleri tarafından önem arz edeceği
düşünülmektedir.
Geleceğe hazırlanırken pandemi süresince büyük yara alan turizm
sektörünün tüm bileşenlerinin maddi manevi sorunlarının biran önce
düzeltilmesi ve pandemi öncesi fınansal verilere tekrar kavuşmalarının
sağlanması birinci önceliğimiz olmalıdır.
Bu konuyla ilgili Kısa, Orta ve Uzun vadeli planlamaları yaparak derhal
uygulamaya konulmalıdır.

KISA VADEDE YAPILMASI GEREKENLER;
1) Turizm İşletmelerinin, yani seyahat acentaları, konaklama işletmeleri,
ulaşım sektörü, gastronomi sektörü ve rehberlerin üzerinde pandeminin
yarattığı mali olumsuzlukların derhal ortadan kaldırılması için fınansal
desteklerin verilmesi ve sektörün bu önemli bileşenlerinin ayağa kalması
sağlanmalıdır. Bu destekler kesinlikle hibe şeklinde olmalıdır.
2) Sektör kredileri ile vergi ve sgk borçları faizsiz ve uzun vadeli olarak
yeniden yapılandırılmalıdır.
3) Seyahat acentarının KDV oranları oteller gibi %1’e indirilmeli ve bu
uygulama pandemi tamamen bitinceye kadar devam etmelidir. Kurumlar
vergisi oranında da salgın bitimine kadar bir indirim yapılması
sağlanmalıdır.
4) Konaklama dahil tüm turizm hizmetlerinde çalışan ve müşterilerle
birebir temas eden kişilerin lisan ve hijyen konuları başta olmak üzere
hangi seviye eğitim aldıklarına bakılmaksızın üniversitelerle işbirlikleri
geliştirilerek eğitilmeleri ve gerekli bilgi donanımlarına sahip olmaları
sağlanmalıdır.
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5) Taşımacılık sektöründe pandemi süresince çalışmayan araçların vergi ve
sigortalarında kolaylıklar sağlanmalıdır.
6) Seyahat acentaları tüccar sınıfında sayılsa da, cirosu 900.000 Tl nin
altında kalan acentaların da esnaf statüsünde değerlendirilerek , esnafa
sunulan desteklerden faydalanmalarının sağlanması gerekmektedir.
7) Seyahat acentalarının home ofıs
i çalışmaları yasal hale getirilmeli
pandemi sonrasında da uygulama aynen devam etmelidir.
8) Sicil affına gidilmesi ve bankaları sektöre verecekleri kredilerde
kolaylıklar getirmesi sağlanmalıdır.
9) Turizm çalışanlarına yönelik Kısa Çalışma Ödeneği(KÇÖ) desteği yıl
sonuna kadar sürdürülmelidir. 2021 yılında beklenilen hedefIer
gerçekleşemeyeceği için sektörde çalışan kalifıye
i elemanların, sektörü
yönetecek tecrübeli personelin muhafazası ve gelecek için bu ödeneğin
devamlılığı son derece önemlidir.
10) Rehberlerin hibe destekle birlikte salgın bitene kadar Sgk güvencesi
altına alınmaları sağlanmalıdır.
11) Günübirlik giriş yapanlar için kapılarda sağlanan kolay test ve çift aşı
uygulamalarının tüm kapı ve girişler için uygulanmasının sağlanması
gerekmektedir.
12) Yurt dışından ve özellikle batı ülkelerinden turist çekebilmek için
reklam, tanıtım ve pazarlama çalışmalarının yapılması ve bunu yapanların
desteklenmesi sağlanmalıdır.
13) Yurt dışından gelecek turist sayısındaki azalmayla oluşacak
olumsuzluğu Yurt içi turizmini özendirerek ve destekleyerek işletmeleri
rahatlatılabilir. En azından 3 yıl için seyahat acentalarından satın alınan
hizmetlerin belli bir miktarı devlet tarafından karşılanabilir. Örneğin yılda
bir kere seyahat acentasından alınan tur veya otel konaklamasının 1000 tl
lik kısmının devlet tarafından karşılanması ülke içinde turizm hareketini
ciddi oranda arttıracaktır. Bu uygulama körfez krizi sırasında dünyada bazı
ülkelerde uygulanmış ve son derece başarılı olmuştur.
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14) Seyahat Acentesi İşletme Belgesi sınırlandırılmalıdır.
15) Seyahat Acentalarının Türsab’a ödedikleri yıllık aidatlar düşürülmelidir.
ORTA VADEDE YAPILMASI GEREKENLER;
1) Ülkemizin eğitimli gençlerini turizm sektörüne dahil ederek tanıtım ve
i
misafırperverliğimizin
pekiştirilmesini sağlamalıyız.
2) Yurt dışı fuarlara katılım için gerçekçi destekler verilmelidir.
3) Seyahat Acentalarının da rakip ülkelerde olduğu gibi ihracatçı olmaları
ve otelciler gibi desteklerden yararlanmaları sağlanmalıdır.
4) Geçmişte uygulanan ve ülkeye getirilen döviz kadar gelir vergisinden
muaf olan teşvik uygulamalarının yeniden getirilmesi sektörün çabuk
toparlanmasına yardımcı olacaktır.
5) KOSGEB desteklerinden turizm sektörünün faydalanması sağlanmalıdır.
6) Turizm Taşımacılarına ÖTV siz yakıt imkanı sağlanmalıdır.
7) Rehber kalitesinin arttırılması için çalışmalar yapılmalıdır.
i
8) Temiz turizm sertifıkası
uygulaması yapılmalıdır.
9) Turizmin 12 aya yayılması sağlanmalıdır.
UZUN VADEDE YAPILMASI GEREKENLER;
1) Hac ve Umre Ziyaretlerinin sadece Seyahat Acentaları tarafından
yapılması sağlanmalıdır.
2) Sektörün çatı örgütlenmesi ve güncelliğini yitirmiş meslek birlikleri
yasası yenilenmelidir.
3) Turizm bankasının kurularak sektörün ileride yaşayabileceği fınansal
i
sorunları daha hafıf
i atlatması sağlanmalıdır.

7
Türkiye olarak pandemi sonrasına ‘’turizmde yaratmamız gereken
fırsatlar’’ olarak bakmalıyız,
Türkiye olarak pandemi öncesi alışkanlıkları değiştirip sektörün aldığı
yaraları sararken bir yandan da yeni dünyaya ayak uyduracak yeni bir
hikaye yazmalıyız.
• Pandemi sonrası turizmin bizi götüreceği yer köklü değişim olacaktır.
• Yıllardır 12 aya yayamadığımız ve güneş - kum - deniz turizmi içerisine
sıkışmış olan turizmimizin tüm ülke sathına yayılması için bir fırsat
önümüze gelmiştir. Bunu Türkiye çok iyi kullanarak bu değişim ve
oluşumları gerçekleştirmelidir.
• Tanıtımdan pazarlamaya kadar yeniden bir yapılanmaya girmeliyiz. Bunu
yaparken sektörün tüm bileşenlerini sürece dahil etmeliyiz.
• O nedenle; Tüketicilerin, covid-19 sonrası resort otelleri ve her şey dahil
pansiyon türünde tercihlerinin azalacağı, daha küçük ve butik otellerin
revaçta olacağı, devre mülk, yazlık gibi konaklama türlerinin tercih edilme
oranlarının artacağı yapılan araştırmalarda görülmektedir.
• Uzun yıllardır uyguladığımız ve bugüne kadar aslında bir türlü disipline
edilemeyen herşey dahil sistemin revize edilmesi veya başka bir konseptin
uygulanması fırsatı iyi değerlendirilmelidir.
• Müşteriyi tesisten çıkartarak çevreyi dolaşması, müze ve ören yerlerimizi
ziyaret etmelerinin sağlanması ve para harcamasını sağlayacak aktiviteler
içerisinde olması kişi başı turist gelirlerimizin artmasına esnafın iş
yapmasını dolayısıyla hem çevrenin gelişmesine katkı sağlayacak hem de
döviz gelirimizin yükselmesine vesile olacaktır.
• Kitle turizminin gerileyeceği, turistlerin artık kitle turizmini çok talep
etmeyecekleri turistlerin bireysel turizmi tercih edecekleri, bireysel
seyahatlerin veya kişiye özel turların, doğa turlarının ve alternatif turizm
türlerinin ön plana çıkacağını turizm işletmelerinin buna göre ona göre
çalışma yapmaları ve yapılanmaları sağlanmalıdır.
• Bundan böyle turistlerin hijyen ve güvenlik taleplerinin ön plana çıkacağı
bir turizm hareketi olacaktır.
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• Turizm işletmelerinin hizmet üretim süreçlerinde hijyen kurallarına daha
fazla dikkat etmeleri gerekeceği güvenlik ifadesinden kastedilenin
covid-19’un yayılmasını önleyecek sosyal mesafe, maske, termal kamera
gibi hijyen dışı önlemlerin olduğunu ve bunları uygulamayan tesislerin
müşteri ağırlamakta zorlanacakları ve sistem dışında kalacakları çok iyi
bilinen bir gerçek olarak karşımızdadır.
• Bireysel turizme talep artışının olmasıyla birlikte kapasite daralması
yaşanacağı ve kapasite daralmasının turizmde fıyat
artışının önünü açacağı
i
ayrıca Turistlerin popüler
destinasyonlar yerine daha az bilinen
destinasyonları tercih edeceği yapılan araştırmalarda görülmüştür. Bu
nedenle söz konusu bu yörelerde gerekli hazırlıkların ve planlamanın bir an
önce yapılması sağlanmalıdır.
• Turistlerin kalabalık sezonlarda tatil yapmaktan çekinmelerinin yoğun
sezon kavramını ortadan kaldırabileceğini ya da en azından sezonun
süresinin uzatılabileceği düşünüldüğünden sektör buna hazırlanmalıdır.
• Müşterilerin Turizm tesislerinde covid-19 salgınına karşı ne gibi
önlemleri aldıklarını bilmek isteyeceklerini o nedenle alınan önlemlerin
yeterliliği konusunda ne kadar ikna edici olunabilirse turistlerin o
konaklama işletmesini tercih etme ihtimalinin de o kadar artacağını bilerek
pazarlama yöntemlerimizi yeniden planlamalıyız.
• Türkiye’nin ve turizmin önünde bulunan tehditlerin biran önce ortadan
kaldırılması gerekmektedir.
Özellikle son yıllarda büyük oranda hissettiğimiz;
• AB üye Ülkelerin rekabet üstünlüğü,
• Pandemi ve Aşı sorunu,
• AB dijital covid sertifikası (Aşı pasaportu),
• Çevre Sorunu (Bilinçsiz Yapılaşma),
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• İmaj sorunu (İstanbul sözleşmesi ve Avrupa Komisyon Başkanına yapılan
protokol hatası)
• Küresel Isınma,
• Siyasal ve Ekonomik İstikrarsızlık,
• Terör ile pandeminin yarattığı ekonomik yıkımlara biran önce çare
bulunmalıdır.
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