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Konu : Turizm Destek Paketi Hakkında

Sayın Başkanım,
 
Malumları olduğu üzere 2019 yılı sonunda başlayan Covid-19 salgını nedeni ile ülkemiz de dahil tüm dünyada bir 
çok kısıtlama uygulanmış olup 2020 yaz turizm sezonunda birçok işletme tedbirler kapsamında kapalı kalmıştır. 
Haziran ayı ile birlikte kısmi bir hareketlilik yaşayan turizm işletmelerinden işyerlerini açanlar ise sezonu zararlar 
ile kapatmışlardır. 2020 Mart ayında uygulamaya başlanan tedbirler ile kapalı kalan, daha sonrasında da zararla 
sezonu geçiren turizm işletmelerimiz için "Turizm Destek Paketi" talebimiz olmuş ve Birliğimizin öncülüğü ve 
girişiminde beklenen paket 16.10.2020 tarihinde açıklanmıştır.
 
16 Ekim 2020 tarihinde Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamada "…turizm sektöründeki işletmeler 
yanında bu işletmelerin tedarikçilerinin maaş ve kira ödemeleri ile sözleşme veya faturaya bağlı sabit giderlerinin, 
nakit ihtiyaçlarının ve kurumsal kredi kartı harcamalarının karşılanması için Turizm Destek Paketi 
Uygulamasına başlanacaktır." ifadelerine yer verilmiştir.
 
Bu kapsamda üyelerimiz kredi başvuruları için açıklamada yer alan anlaşmalı bankalara gittiklerinde sadece 
"Turizm İşletme/Yatırım Belgeli" işletmelerin paketten faydalanabileceği bilgisi verilerek geri çevrilmişlerdir.
 
Bilindiği üzere bölgemiz de dahil turizm sektörü ile iştigal eden konaklama, yeme-içme, eğlence tesisleri ve seyahat 
acenteleri birincil derece salgından etkilenmişlerdir. Söz konusu turizm işletmelerinin çok büyük çoğunluğunu ise 
turizm işletme belgesi olmayan, çoğu zaman sezonluk çalışan ve belediye belgeli olan, ancak turizm işletme 
belgeli tesislerle aynı nacede bulunan oteller, restoranlar oluşturmaktadır.
 
Bu kapsamda 2020 yaz turizm sezonundan zararla çıkan işletmelerimize destek olmak amacıyla açıklanan "Turizm 
Destek Paketi"nin tüm turizm işletmelerine ulaşabilmesi için "Turizm İşletme/Yatırım Belgesi" şartı aranmaması 
ve turizm işletme belgeli tesislerle aynı nacede bulunan belediye belgeli otellere, restoranlara, vb. ulaştırılması 
zaruridir. Aksi takdirde bölgemizde 2021 yaz sezonuna ayakta kalacak küçük, butik turizm işletmemiz 
kalmayacaktır. 
 
Desteklerinizi ve gereğini arz ederim.

Saygılarımla,

Osman ÇIRALI
Yönetim Kurulu Başkanı
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