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Etkileri Hk.

İlgi : 02/06/2020 tarihli ve 410 sayılı yazınız

İlgi yazınızda, küresel düzeyde etkili olan COVID-19 salgınının ülkemizde de ekonomik ve 
sosyal etkilerinin olduğu, ülkemizin bu salgının asgari hasarla atlatılması amacıyla ulusal 
düzeyde farklı politika setleri uyguladığı; diğer yandan salgının ekonomik ve sosyal etkilerinin 
her sektör ve bölge açısından farklılık gösterdiği bu nedenle de gerek ulusal politika geliştirme 
sürecine katkı sağlamak gerekse ajansınızın salgın dönemi sonrasında yürütmesi gereken 
faaliyetlere altlık olması açısından salgının il ve bölge düzeyindeki etkilerinin belirlenmesinin 
önemli olduğunun altı çizilmiştir.

Bu kapsamda, COVID-19 salgınının ekonomik ve sosyal etkilerinin değerlendirilmesi başlığı adı 
altında bizden cevapları talep edilen sorular ve konu başlıkları hususunda, Odamızca turizm 
sektöründe çeşitli alanlarda faaliyet gösteren (konaklama, yeme-içme, seyahat, eğlence, deniz 
turizmi) üyelerimize yönelik anket düzenlenmiştir. Bu anketin çıktıları ve ülkemizde ilk kez mart 
ayında görülen COVID-19 ile mücadele edilen süre içerisinde üyelerimizle iletişimimizde 
tarafımıza iletilen konular ve hususlar harmanlanmıştır.

Faaliyet alanlarına bakıldığında ne yazık ki bu küresel virüsün yıkıcı ekonomik ve sosyal 
etkilerine en çok maruz kalanlar da bölgemizde turizm sektöründe faaliyet gösterenler ve turizm 
sektörüne dolaylı hizmet sağlayan sektörler olmuştur. İlçemiz ve bölgemizin de başlıca geçim 
kaynağının turizm olduğu göz önüne alındığında, mart ayının sonunda ilgili genelge ile kapatılan 
alkollü ve alkolsüz restoranlar, eğlence yerleri, gerek yurt içi gerekse yurt dışı seyahat 
kısıtlamalarından ötürü kendi kararları ile kapanan veya sezon başı açılmama kararı alan 
otellerimizin birçoğu maddi ve manevi açıdan zor duruma düşmüş, bazıları kapanma noktasına 
gelmiş; bazıları çoktan kapanmış olup, bazıları da kendi imkanları ile ayakta kalmaya ve 
çabalamaya devam etmektedir. Üyelerimiz ve bölgemiz işletmeleri, 2020 yılına dair sezon 
beklentilerini yurt dışı rezervasyonlarının da iptal olmasıyla sıfıra indirmiştir.Ancak normalleşme 
sürecinin başlaması ile beraber üyemiz işletmeler yavaş yavaş açılmaya başlamış ve gerek yerel 
halka gerekse de yerli turist hedef pazarına yönelik hazırlıklarını tamamlama sürecine girmiştir. 
Bu noktada yeni koşullar olan Covid-19 ile mücadele koşullarında üyelerimizin eğitim ve 
danışmanlık faaliyetlerine ve Covid-19 tedbirlerini uygulamak için ilave kaynaklara  ihtiyaç 
olduğu değerlendirilmektedir. 

Bu çerçevede, turizm sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz ve tedarik zincirinde yer alan tüm 
paydaşlarımızın operasyonel süreçlerini sekteye uğratmadan devam ettirebilmeleri ve salgın 
sonrasında ayakta kalabilmelerine yönelik, COVID-19 virüsü ile mücadele kapsamında ilgili 
genelgelerdeki tedbirlere uymanın zarureti ve  virüsün ancak bu şekilde sonlandırılabileceğine 
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ilişkin farkındalık artırıcı çalışmalar ile bilgilendirme ve danışmanlık faaliyetlerinin gerekliliği, 
ayrıca anılan tedbirlere uymak için ilave kaynakların sağlanması ihtiyacı görülmüştür.

Bunun yanı sıra, ülkemizde ilk kez mart ayında görülen COVID-19 salgınının kış sezonundan 
henüz çıkılmış olunması ve tam da turizm sektörünün para kazanacağı turizm sezonunun 
başlangıç evresine denk gelmesiyle, 12 ay sürdürülebilir turizmin gerekliliğine yönelik ihtiyacı 
bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu kapsamda, Ajansınızca turizmin 12 aya yayılması ve 
yaygınlaştırılması ile ilgili gerek mali destek, gerekse bunun farkındalığına ilişkin bilgilendirme 
ve danışmanlık faaliyeti çalışmalarınıza Odamızca ihtiyaç duyulmaktadır.

Sektör paydaşlarımızın ve üyelerimizin yukarıda belirtilen hususlardaki sorunlarının çözümüne 
ilişkin, Ajansınızın desteği  bölge ekonomisinin ayakta kalabilmesi için zaruridir. Bu zorlu 
süreçte turizm sektörüne ve üyelerimize umut verecek yöntemlere dair taleplerimizi bilgilerinize 
sunar, konu ile ilgili desteklerinizi ve gereğini arz ederiz.
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