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KRİZ NEDİR?

• Etimolojik kökeni Yunancada “krisis”
kelimesine dayanan bir kavramdır.

• Sosyal bilimlerde «buhran/bunalım» olarak
kullanılır.

• Düzgün olmayan, müdahale gerektiren
istikrarı olmayan bir durumu ifade eder.

• Arzu edilmeyen bir sonucu olan,
planlanmamış, beklenmedik olaylar
dizisidir.



1) Örgütsel
Endüstriyel kazalar, ürün arızaları, yangına bağlı önemli
kayıtların kaybı, sistem arızaları veya terör saldırıları.

2) İç Tehditler
Genellikle işletme ile ilgili krizlerden kaynaklanır
Kurumsal casusluk, yönetim yolsuzluğu, zimmete para
geçirme ve hırsızlık vb...

3) Dış Tehditler
Tüketici davaları, terörist saldırıları, boykot, ürün sabotajı
ve medyada olumsuz yer alma gibi olaylarla ilgili kötü
tanıtım, şirketin karlılığını etkileyebilir

4) Doğal Afetler
Sel, kasırga, fırtına ve depremler, vb…..

5) Teknoloji

Bilgisayar sistemi arızaları, bilgisayar korsanı (hacker)
saldırıları, virüs saldırıları

Krize Neden Olan Faktörler



KRİZ  TÜRLERİ

• Doğal afetler; deprem, sel, tsunami, volkanik faaliyetler vb….
• Terörizm ve Savaş;
• Salgın Hastalıklar; kuş gribi, SARS, H1N1 (domuz gribi), 

Ebola, Zika, Covid-19 vb…
• Ekonomik ve Finansal Krizler; piyasa durgunluğu, döviz 

kuru ve vergiler vb…
• Mekanik problemler; boruların kopması, elektrik kaynaklı 

sorunlar vb…
• İnsan hataları; yanlış tesisat kurulması, çalışanlar arasındaki 

yanlış iletişim vb….
• Yönetimsel kararlar veya kararsızlıklar;



TURİZM VE KRİZ

Turizm faaliyetlerinde sorunlara yol açan, turizm
hareketliliğini durduran, turistik destinasyonunun
güven ve emniyeti ile ilgili turistleri tedirgin eden,
turizm talebini ve dolayısıyla turizm gelirlerinin
azalmalara neden olan durumlar şeklinde açıklanır.



Birçok sektör gibi turizmde hassas yapısından dolayı doğal afetlerden etkilenir.



Doğal afetler  

1999 Körfez Depremi; Yaklaşık 45 saniye süren 7.4 şiddetindeki depremde resmi
raporlara göre, 17 bin 840 insan hayatını kaybetti, 23 bin 781 kişi yaralandı ve 505 kişi de
sakat kaldı. Büyük can ve mal kaybına neden olan depremde 285 bin 211 ev ve 42 bin 902 iş
yeri de büyük hasar gördü.

TURİZM
• 1998 yılında Türkiye’ye gelen turist

sayısı 9.7 milyon iken 1999 yılında 7.4
milyona düşmüştür.

• Depremden sonra Türkiye’nin turizm
gelirlerinin bir önceki yıla göre % 40
azalmıştır.

17 Ağustos 1999/Kocaeli



14 Nisan 2010,  İzlanda’da bulunan Eyjafjallajökull isimli yanardağdaki volkanik patlama sonucu;
- Kül bulutları Avrupa’da havacılık trafiğini engellemiştir.
- Yalnızca altı günde havayolu şirketlerinin kaybı 1.7 milyar $’dır. 
- Global hava taşımacılığında %29’luk bir aksama ile 1.2 milyon yolcu seyahatlerine katılamamıştır. 



Terörizm ve 
Savaş 

* 1985 yılında 6 milyon 
Amerikalı,  Avrupa kıtasını 
ziyaret etmiştir 

* 1986 yılında 7 milyon 
olması beklenirken artan terör 
eylemleri sonrası 
Amerikalıların %54’ü 
rezervasyonlarını iptal 
etmiştir. 

*Dünya Turizm Örgütüne 
(UNWTO) göre, 1986 yılında 
terörizmin turizme faturası 
105 milyar dolar olmuştur. 



1993/Antalya’daki bombalı saldırı sonucunda;
* 26 turist yaralanmış ve rezervasyonların %40 iptali gerçekleşmiştir. 



11 Eylül 2001/ABD
* ilk 3 ayda Amerika‟da kişisel
rezervasyonların %20-50‟si  
iptal,
*Grup rezervasyonları ve tatil
şirketlerinin
rezervasyonlarının tamamı
iptal,
*Kongre ve toplantıların
tamamı iptal edilmiştir.
* Amerikan turizminin kaybı 
yaklaşık 2 milyar $.
* Bu süreci telafi etmek adına
birçok indirim ve promosyon
gerçekleştirilmiştir.



Salgın Hastalıklar 
* 2002 yılının sonu- 2003 
yılı boyunca uzak doğu 
çıkışlı SARS virüsü tüm 
dünyaya yayılmış ve 29 
farklı ülkede 774 kişinin 
ölümüne neden olmuştur.
* SARS krizi, ilgili 
bölgeye uçuşlarda bir ayda 
%20 düşüş 
gerçekleşmiştir.



Domuz gribi (H1N1) nedeniyle Meksika’nın 
başkenti Mexico City’de hükümetin almış 
olduğu kararların etkisiyle;
* 35 bin’e yakın restoran, bar ve kafe 
işletmeleri kapatılmıştır.
* Açık kalan bazı işletmelerde ise müşterilere 
sadece paket servisi seçeneği sunmaktadır. 



Taco Bell’s-Salgın Krizi

ABD’de ünlü bir fast-food restoranı Taco Bells (Meksika Yemekleri), 2006 yılı Aralık
ayında E.coli (O157:H7) salgınından dolayı bir kriz durumu yaşamıştır.
* ABD’nin beş eyaletinde 71 Taco Bell’s müşterisi bu salgına yakalanmış, 
* 71 kişiden 53’ü hastaneye kaldırılmış,
* 53 kişi içerisinde 8 kişiye böbrek yetmezliği tanısı konuldu. 



Ekonomik Krizler
Ulusal Restoran Birliği’ne (National
Restaurant Association-NRA) göre,

*1991 yılından beri restoran işlemecileri
için en zorlu dönemin 2008 ekonomik
krizi olduğu belirtilmektedir.

* Bu dönemde restoran işletmecilerini en
zorlayan konu, artan gıda maliyetleridir.



26 Nisan 1986’da Çernobil Nükleer Enerji Santralindeki Kaza;
*Kaza sonucunda oluşan nükleer serpinti, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu pek çok ülkeyi 
etkilemiştir. 
*Ağırlıklı olarak insan sağlığı ve çevreyle ilgili problemlere yol açmıştır.

Mekanik Problemler 



Uzunköprü-İstanbul Seferi/ Yolcu Treni Kazası; 8 Temmuz 2018'de Çorlu yakınlarında
vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu, 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı.

İnsan Hataları



Las Vegas’taki MGM Grand Otel yangınında 
85 kişinin hayatını kaybetmesi (1980). 

İnsan Hataları



2015 yılında Rus savaş uçağının düşürülmesi sonucunda, 2015 yılında 3 milyon 649 bin
olan Rus turist sayısı, TURİZM AMBARGOSU ile 2016 yılında %76‟lık bir düşüşle 866
bin 256 seviyesine gerilemiştir (TÜRSAB).

Yönetimsel Karar veya kararsızlıklar



Donald Trump’ın Başkan seçilmesi sonucunda;
• 7 ülkeyi (Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen) hedef alan seyahat yasağı planının 

açıklanması, dünya genelinde ABD‟ye olan seyahat ilgisinin azalmasına neden olmuştur. 
• ABD’ye olan uçuş aramalarında %17 azalma görülmüştür. 
• ABD’ye olan toplam seyahat talebinde 122 ülkenin 94’ünde düşüş yaşanmıştır. 
• Las Vegas’taki otel fiyatları %39, New York’daki otel fiyatları ise ortalama %32 düşüş 

göstermiştir (The Guardian gazetesi).

Yönetimsel Karar veya Kararsızlıklar



COVID-19 Öncesi
Salgın Hastalıklar



Salgın nedir?

Epidemiyolojide, salgın belli bir insan
popülasyonunda, belli bir periyotta, yeni
vakalar gibi görülen ancak önceki tecrübelere
göre beklenenden fazla etki gösteren
hastalıktır.
Bir salgın;
* Lokal olarak (bir hastalık patlaması), 
* Daha genel (salgın hastalık),
* Hatta dünya çapında (pandemik) olabilir.



Dünya’da görülen salgın hastalıklar
1. El, Ayak Ve Ağız Hastalığı

2. Kırım - Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı 

3. SARS Hastalığı

4. Kuş Gribi 

5. Domuz Gribi

6. Mers – Cov Hastalığı

7. Ebola Virüs Hastalığı (EVH) 

8. Zika Virüs Hastalığı

9. Tüberküloz (Verem)

10. Şarbon Hastalığı

11. Hepatit B 

12. AIDS

13. Antoninus (Galen) Salgını

14. Jüstinyen Vebası

15. Kara Veba

16. Cocoliztli Salgınları

17. Yedi Farklı Kolera Salgını

18. Tifüs Salgını

19. Coronavirus ailesi ve Covid-19



1. El, Ayak Ve Ağız Hastalığı



El, Ayak ve Ağız Hastalığı; 2001 yılında Birleşik Krallık’ta ortaya çıkar.



2. Kırım - Kongo 
Kanamalı Ateşi 
Hastalığı 

2006 yılında 
Karadeniz 
bölgesindeki salgın 
meydana gelmiş ve 
düzinelerce insan 
kırım kongo ateşine 
yakalanmıştır.



3. SARS Hastalığı
• SARS virüsü zoonotik bir viral enfeksiyondur
(omurgalı bir hayvandan insana bulaştığı anlamına 
gelir).

• “Ciddi Akut Solunum Yolu Sendromu” (ya da halk 
arasında gizemli zatürre) olarak adlandırılır. 

• Hastalığın etkeni ise Coronavirus ailesi içinde 
bulunan ve ciddi akut solunum yetmezliğine yol 
açan bir koronavirüs (CoV) olduğu için bu hastalık 
aynı zamanda SARS-CoV olarak adlandırılır.

•21. yüzyılda tespit edilen ilk bulaşıcı viral solunum 
yolu hastalığıdır.

• İlk kez 2002 yılının Kasım ayında Çin’de ortaya 
çıkan



SARS Virüsü, uluslararası hava seyahatleri aracılığıyla tüm dünyaya yayılarak özellikle Hong Kong, 
Tayvan, Singapur, Vietnam ve Kanada olmak üzere yaklaşık 37 ülkeyi etkisi altına almıştır.

Dünyada toplam 8098 kişiyi enfekte ederek 774 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştur. 

2003 yılının yaz aylarında, uygulanan yoğun önlemler sayesinde kontrol altına alınmıştır.



4. Kuş gribi
* İnfluenzavirus A’ya bağlı olarak 
genellikle kuşlarda ortaya çıkar,

* İnfeksiyon, yabanıl kuş 
topluluklarından kümes hayvanları gibi 
evcil kuşlara yayılabilir .



* Şubat 2003/Çin’de
ortaya çıkan kuş gribi
salgınıdır.
* En çok bulaşma
vakasının görüldüğü ve
ölümün gerçekleştiği
ülkeler Endonezya,
Vietnam, Mısır, Çin,
Tayland olarak
sıralanmaktadır.



5. Domuz Gribi

Domuz 
gribi domuzlardan, 
kuşlardan ve 
insanlardan gelen 
çeşitli virüslerin 
birleşimidir. 



* 2009 yılı Nisan ayında
ABD’nde ortaya çıkan
domuz gribi salgını
turizm sektörü üzerinde
etkili olan sağlık
krizlerinden birisidir.
* Vaka sayısının en çok
görüldüğü ülkeler;
ABD (6764),
Meksika (4541),
Kanada (921),
Japonya (360),
İspanya (138)



6. Mers – Cov Hastalığı
* MERS-CoV ; ilk defa 
2012 yılında Suudi 
Arabistan’da tanımlanan 
ve yeni bir coronavirüsün
neden olduğu bulaşıcı 
solunum yolu hastalığıdır.
* Bu virüsün develerden 
kaynaklandığından 
şüphelenilmektedir. Ancak 
hastalığın insanlara 
nereden ve nasıl bulaştığı 
henüz kesin olarak 
bilinmemektedir. 
* Hastalık insandan insana 
yakın temas ile 
bulaşabilmektedir.



7. Ebola Virüs Hastalığı (EVH) 

Ebola virüsü maymun, 
yarasa ve diğer bazı 
hayvanlardan insanlara 
geçen, daha sonra insanlar 
arasında yayılım göstermiş; 
ağır hastalığa sebep olan, 
filovirüs grubundan bir 
virüstür. 



*2013/Aralık Gine’de
ortaya çıkan ebola
salgınıdır.
* Vaka sayısının en
çok olduğu ülkeler;
Sierra Leone (14.124),
Liberya (10.675),
Gine (3811),
Nijerya (20)
Mali (8)



8. Zika Virüs Hastalığı
Zika virüsü, ilk olarak Uganda’nın Zika ormanlarında
yaşayan bir Rhesus maymununda görülmüştür.

Anofel cinsi sivrisineklerin neden olduğu sıtmadan
sonra en tehlikeli hastalıklardan birine neden olduğu
söylenebilen Zika virüsü sineği, Batı Nil Humması ve
Deng Ateşi gibi hastalıklara sebebiyet veren virüs
çeşitleriyle yakın akrabadır.



9. Tüberküloz (Verem)

Verem hastalığı/ tüberküloz (TB)
hava yoluyla bir bireyden diğerine
yayılan, bulaşıcı bir akciğer
hastalığıdır.

Verem hastalığı tedavi edilebilir ve
verem aşısı ile önlenebilir bir
hastalıktır.



10. Şarbon Hastalığı

Şarbon genellikle çiftlik
hayvanları ve vahşi av
hayvanlarını etkileyen bir
hastalıktır. Bu tehlikeli
hastalık, hasta hayvanlarla
doğrudan veya dolaylı
temas yoluyla insanlara da
bulaşabilir.



11. Hepatit B

Hepatit, karaciğer iltihabıdır. 

Bazı tür hepatitler, ciddi bir sorun 
yaşamadan kendi kendine geçerken, 

Diğerleri uzun ömürlü (kronik) 
olabilir ve karaciğerde skar adı 
verilen bir yara dokusu yaratarak 
siroza, karaciğer fonksiyon kaybına 
ve bazı durumlarda karaciğer 
kanserine neden olabilir.



12. AIDS

HIV (Human 
Immunodeficiency Virus / 
İnsan Bağışıklık Yetmezliği 
Virüsü), kan ve korunmasız 
cinsel temas yoluyla bulaşan 
bir hastalıktır.

Vücudun çeşitli dokularına 
yerleşebilen, ancak esas 
etkilerini bağışıklık sistemi 
üzerinde gösteren bir virüstür.



13. Antoninus (Galen) Salgını

MS 165-180 yılları 
arasında Roma 
İmparatorluğu’nda 
yaşanmış olan ve doğu 
seferlerinden dönen 
askerler tarafından 
getirilmiştir.

Salgın bir hastalık olan 
Antoninus vebası günde 
2 bin kişinin ölümüne 
neden olmuş ve bilinen 
ilk büyük veba 
salgınlarından biri. 



14. Jüstinyen Vebası

Tarihler 541’i gösterdiğinde, kimi tarihçiler tarafından 
son gerçek Romalı imparator olarak tanımlanan 
İmparator Jüstinyen (527 – 565) yeni bitirttiği 
Ayasofya’nın inşasını tamamlamıştı. 

Bir anda ortaya çıkan veba salgını Konstantinopolis’i 
esir almaya başlıyordu.

Veba salgını başlangıcı Bizans İmparatoru I. Justinianus
zamanında gerçekleştiği için salgın Jüstinyen Vebası 
olarak adlandırılmıştır.



15. Kara Veba
Tıp tarihindeki salgınların en zararlı olanı 
Avrupa’da “Kara Ölüm” denilen veba salgınıdır. 

Veba 14. yüzyılda, Avrupalıların üçte birinin 
ölümüne neden olmuştur.

Çin kaynaklarına göre veba, 1320’lerde 
Himalayalar’ın Moğol kontrolü altındaki 
bölgesinde ortaya çıkmış, kısa sürede Ortadoğu ve 
Avrupa’ya yayılmıştır. 

Veba, İpek Yolu’nu izleyerek 1346’da Kırım’a ve 
1347’de Avrupa’ya ulaşmıştır. Salgın, gemilerdeki 
farelerin üzerinde yaşayan pirelerin insanları 
ısırmasıyla başlamış, insandan insana bulaşmış, 
öncelikle liman kentlerinde görülmüştür.



16. Cocoliztli Salgınları

16. Yüzyılda ‘Yeni İspanya’ adı verilen bugünkü 
adıyla Meksika olan bölgede görülen birkaç farklı 
hastalığın aynı dönemde oluşmasıyla yaşanmış 
salgın felaketi ‘cocoliztli salgınları’ olarak anılıyor. 

Bugün yapılan incelemeler sonucunda balıklarda 
bulunan salmonella bakterisi kaynaklı olduğu 
düşünülen salgınların 1520 – 1576 yılları arasında 
toplamda 15 milyona yakın insanı öldürdüğü, 

Maya uygarlığı için sonun başlangıcı olduğu ve 
yıllar içerisinde günümüz Venezuela’sından 
Kanada’ya kadar yayıldığı sanılıyor.



17. Yedi Farklı Kolera 
Salgını
Uygarlık tarihimizde 7 büyük kolera salgını yaşanır

Ancak bunlardan en ölümcül olanı üçüncüsü olan ve 1852 
– 1860 tarihleri arasında meydana gelen salgındı. 

Koleranın başlıca sebebi içme sularının kirlenmesidir. 

Bunun büyük bir felaket haline geldiği yer ise o tarihlerde 
Hindistan oldu.



18. Tifüs Salgını
Rickettsia bakterilerinin etken olduğu bulaşıcı 
hastalıktır.

Hastalık; akut tifüslü insanların kanını emerek 
infekte olan insan bitinin infeksiyonu diğer 
insanlara taşımasıyla bulaşır.

Rickettsia bakteri ve virüsler arasında bir geçiş 
formu olan canlı cinsidir.



19. Coronavirus ailesi ve 
Covid-19

Coronaviruslar, insan ve hayvanlarda solunum, 
sindirim ve merkezi sinir sisteminde etkili olan 
farklı hastalıklardan sorumludurlar. 
İnsanlarda çoğunlukla mevsimsel grip, soğuk 
algınlığı ve bir dizi solunum yolu enfeksiyonu 
şeklindedir. 
2000’li yıllardan itibaren insanlarda yüksek 
mortalite oranları ile seyreder.
Coronaviruslar, farklı memeli ve kanatlı hayvan 
rezervuarlarından tür atlayarak insanlarda salgınlar 
tarzında enfeksiyonları şekillendirir.



COVID- 2019,
* Şiddetli akut solunum 
yolu sendromu 
koronavirüsü 2'nin 
(SARS-CoV-2) neden 
olduğu bulaşıcı bir 
solunum yolu 
hastalığıdır.
* İlk olarak 2019 yılında 
Çin'in Hubei eyaletinin 
Wuhan şehrinde 
keşfedilmiş,
* Hastalık, dünya 
çapında 
yayılarak COVID-19 
pandemisine yol 
açmıştır.



COVID- 2019,
*2019 yılı sonunda 
Asya-Pasifik 
bölgesinden 
başlayarak 2020 
yılında Avrupa, Orta 
Doğu ve Kuzey 
Amerika ile dünya 
geneline(215 ülkeye) 
yayılmasında, virüsü 
taşıyan kişilerin 
yaptıkları 
seyahatlerin etkili 
olduğu belirlenmiştir. 



COVID-19 Salgını ve Dünya Ekonomisi

Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerine göre,

• 2020 yılında, salgın nedeniyle küresel ekonomide %4,4
oranında daralma yaşanacak.

• Dünya ekonomisindeki bu daralma, 1930'larda yaşanan “Büyük
Bunalım”dan bu yana görülmeyen bir daralma olarak
değerlendirilmektedir.



Covid-19 Salgını ve Dünya Ekonomisi (IMF)



Covid-19 Salgını ve Dünya Ekonomisi



Covid-19 Salgını ve Türkiye Ekonomisi

• IMF tahminlerine göre 2020 yılında Türkiye’nin GSYİH’nın -%5
seviyesinde düşüş göstermesi beklenmektedir.

• Dünya Bankası’nın 2020 yılı için hazırladığı senaryoda ise,
Türkiye ekonomisi -%3,8 daralacak.

• Dünya Bankası, Covid-19 salgını kaynaklı olarak işgücüne
katılımın azalabileceği ve istihdamın olumsuz etkilenebileceğine
dikkat çekmektedir.

• T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Yeni Ekonomi Programı'nda
açıkladığı verilere göre ise Türkiye ekonomisinin 2020 yılını % 0,3
büyüme ile kapatacağı açıklanmıştır.



Covid-19 Salgını ve Türkiye’de Turizm



Covid-19 Salgını ve Turizm

DÜNYA TURİZMİ
1950’li yıllarda 25 milyon civarında (Birleşmiş Milletler Dünya 

Turizm Örgütü/ UNWTO 
verileri)

1990’lı yıllarda 500 milyonu aşan (UNWTO verileri)

2011 yılında 1 milyar sınırını aşan (UNWTO verileri)

2019 yılında 1 milyar 461 milyon turist sayısı
1,5 trilyon $ turizm geliri

(UNWTO verileri)

2019 yılında 8,9 trilyon $ dünya ekonomisine katkısı (Dünya Seyahat ve Turizm 
Konseyi/ WTTC verileri)

2019 yılında * %10 dünya genelinde turizm sektörünün 
istihdam oranı mevcuttur.
* 330 milyon kişiye iş olanağı sunmaktadır.

(WTTC verileri)



Covid-19 Salgını ve Turizm

• UNWTO göre; Covid-19’un turizm
sektörüne verdiği zarar 2009
yılındaki küresel ekonomik krizin 8
katına çıkmıştır.

• 2020 yılında (ilk 8 ay) uluslararası
turizm hareketliliğinde yaşanan
kayıp oranı %70’tir.

• 2019 yılına göre (İlk 8 ay) turist
sayısında 700 milyon ve turizm
gelirinde ise 730 milyar $ azalma
mevcuttur.

• Dünya Ekonomik İşbirliği ve
Kalkınma Örgütü (OECD) göre,
Turizmdeki daralma %80’leri
bulabilir.

• Turizm çalışanlarının 98 ila 197,5
milyon aralığında işsiz kalacağı
öngörülmektedir (WTTC).



• Dünyada Turizm;
- Küresel turizmin
2023–2024'e kadar
toparlanması, 
- Ancak bu
toparlanmada turizm
harcamaları
bakımından 2019 
seviyesini, 2023'ten 
önce göremeyeceği
ifade edilmektedir.

Covid-19 Salgını ve Turizm



• Havayolu Sektörü: Hava
yolculuğunun 2024 yılına
kadar küresel olarak COVID-
19 öncesi seviyelere
ulaşması
beklenmemektedir. 

• Bu dönemde dünya uçak
filosunun üçte ikisi park 
edilirken 18 havayolu birkaç
ay içinde iflas başvurusunda
bulunmuştur. 

• Hava Taşımacılığı Derneği
(IATA) tahminlerine göre
küresel havayolu
endüstrisinin 2020'de 419 
milyar dolar gelir
kaybedeceği
öngörülmektedir. 

Covid-19 Salgını ve Turizm



Hava yolu
* Mart 2019 döneminde toplamda 5,9 milyon yolcu
taşıyan THY, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 53'lük
azalışla 2,8 milyon yolcu taşımıştır (TÜRSAB,2020).

* Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) ise yaptığı
açıklamada, küresel taşımacılıkta yolcu talebinin mayıs
ayında bir önceki yıla göre yüzde 91,3 düştüğünü
bildirdi.

* Quilty, Clifford, CMMID nCoV Working Group, Flasche
ve Eggo (2020) çalışmalarında havaalanları giriş ve
çıkışlarındaki termal kamera taramalarının etkinlikleri
değerlendirilmiş ve enfekte olmuş yolcuların %46'sının
tespit edilemeyeceği belirtilmiştir.



Pandemi öncesi dönemde 42 milyar $ bir büyüklüğe ulaşan
kruvaziyer sektörü,

2020 yılını %100’e varan oranda kayıpla kapatmış durumdadır.



Kongre, Toplantı ve
Etkinlik Sektörü: 
• Küresel Fuar Endüstrisi

Birliği’ne göre 2020 
yılının ikinci çeyreğinde
sektörün uğradığı zarar,
144,9 Milyar $. 

• Bu sektöründe çalışan
26 milyon kişi olumsuz
etkilenmiştir.



Konaklama İşletmeleri

Dünyadaki turizm
destinasyonlarının
% 45'inde ülkeler
sınırlarını tamamen
ya da kısmi olarak
kapatmıştır.



*Mart 2020’de Avrupa’da doluluklar % 26,3’lük 
ortalama ile 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en 
düşük seviyeyi görmüştür (TÜRSAB,2020).

* Eylül 2020’de Avrupa destinasyonları doluluk 
ortalaması yüzde 51.7 düşüşle yüzde 38.9 
olurken, ortalama oda fiyatı yüzde 29.9 
düşüşle 86.4 Euro, oda geliri yüzde 66.1 
düşüşle 33.6 Euro olarak tespit edilmiştir 
(TÜROB ve STR Global)



STR Global raporuna göre Mart 2020’de
Türkiye'deki otel dolulukları geçen yılın aynı
ayına göre yüzde 55,2 azalarak yüzde 28,6
seviyesine inmiştir.



Seyahat Acentaları ve Tur Operatörleri
* 2019 yılı sonunda otellere oda ve hava yolu şirketlerine 
koltuk bedellerini önceden ödeyen seyahat 
işletmelerinde, satışların büyük kısmı ya iptal edilmiş ya 
da ertelenmiştir. Tüketiciler, ödemeleri istemişlerdir.

*Rezervasyonlarda yaşanan kaybın 2019'a göre yüzde 
85 oranında olduğunu ortaya koymuştur. Söz konusu 
araştırma, 

*2020 yılı sonunda sektörün uğrayacağı kaybın yüzde 73 
seviyesinde olacağını göstermektedir. 

* Dolayısıyla seyahat işletmeleri, ciddi bir finansman 
kriziyle baş başa kalmıştır. 

* Avrupa’da tur operatörleri krizle başa çıkabilmek için 
devlet desteğine başvururken, tüketicilerin seyahatlerini 
ileri tarihlere ertelemelerini telkin eden kampanyalar ile 
kupon uygulamaları başlatmışlardır.



TÜRSAB talepleri doğrultusunda Kültür ve Turizm
Bakanlığınca;
* Nisan ayında seyahat acentalarının evden çalışabilmelerine ilişkin
resmi karar açıklanmıştır.
* Küçük ölçekli acentalara hızlı destek çerçevesinde 6 ay ödemesiz,
36 ay vadeli, yüze 7,5 faiz oranını kapsayan 50 bin liralık işe devam
kredisi hayata geçirilmiştir.
* 2020 yılı acenta aidatlarının alınmaması karara
bağlanmıştır.(TÜRSAB, 2020).



Restoran, lokanta veya online yemek 
sipariş firmalarınca saat 20.00'den 
sonra sadece telefonla ya da online 
sipariş üzerine paket servis hizmeti 
verilebilecekleri açıklanmıştır.

YİYECEK İÇEÇEK İŞLETMELERİ



Antalya restaurant – Londra

Pandemi Süreci; 

* Doluluk oranı %70-%80 kadar 
gerilemiştir.

* Devlet Temmuz ayına kadar 
çalışanların maaşını %80 kadar 
ödemiştir.

* Müşteri kitlemiz %30 turist %30 
ofis çalışanı %30 devamlı olan 
müşterilerimizden oluşmaktadır. 



Covid-19 Salgını Destekleri ve Turizm

Avrupa Ülkelerinin Turizm Sektörüne COVID-19 Destekleri
ALMANYA
• Kredi Desteği: Almanya’daki seyahat acentaları için % 100’ü devlet

garantili olarak Kalkınma Bankası’ndan 10 yıl vadeli kredi desteği,
• Hibe Desteği: Tüm küçük ölçekli işletmeleri ve serbest meslek
çalışanları için toplamda 50 Milyar Euro’luk hibe destek paketi açıkladı.
Kupon Uygulaması: Tüketicilerin seyahat iptal talebine karşı seyahat
acentaları ve tur operatörleri para iadesi yerine sonraki dönemde
değerlendirmek üzere devlet garantili tatil kuponu verme önerisi
getirildi. Bu öneri Alman Hükümeti tarafında kabul görse de Avrupa
Birliği para iadesi isteyen tüketicilere iade yapılması gerektiği yönünde
görüş açıkladı.



Covid-19 Salgını Destekleri ve Turizm

İTALYA
Hükümetin açıkladığı tedbirlerde;

• Tüm sektör çalışanlarının maaşının %80’inin ödenmesine ilişkin
istihdam paketi desteği oluşturuldu.

• Serbest meslek sahibi çalışanlarla mevsimlik olarak çalışanlara Mart
ayında 600 Euro’luk ödeme yapıldı.

• Mayıs ayında açıklanan ve turizm sektörünü de kapsayan istihdam
destek paketinin toplam büyüklüğü ise 25,6 milyar Euro oldu.

• İç turizmin canlandırılması amacıyla düşük gelirli ailelere ülke
içindeki seyahatlerde kullanılmak üzere 500 Euro’luk tatil çeki verildi.

• Otellere vergi indirimi yapılması ve sosyal mesafe kuralına uygun
düzenleme yapan işletmelere 2 milyar Euro’luk yardım sağlandı.

• Havacılık endüstrisinin ve Alitalia’nın uğradığı zarar için 500 milyon
Euro'luk bir fon oluşturuldu.



Covid-19 Salgını Destekleri ve Turizm

FRANSA
• Seyahat ve turizm şirketleri için ilk etapta 2 milyar Euro’luk dayanışma

fonu kuruldu.
• Hükümet, kapalı olan işletmeler için 45 milyar Euro’luk paket
oluşturmuştur.

• Bu paketin 8,5 milyar Euro’luk kısmı kısa çalışma ödeneğine ayrılmıştır.
• Kısa çalışma ödeneği kapsamında çalışanlara brüt maaşlarının yüzde 70’i

ödenmektedir.
• Asgari ücret veya daha düşük ücretli çalışanlar ise maaşlarının tamamını
alması sağlanmıştır.

• 15 Mayıs 2020 tarihinde 18 Milyar Euro büyüklüğünde bir “Turizm Destek
Paketi” açıklamıştır.

• Kamu ve özel sektör temsilcileri ile Atout France yetkililerinden oluşan bir
turizm komisyonu da oluşturmuştur.
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AVUSTURYA
• Avusturya’da Tarım, Bölgeler ve Turizm Bakanlığı, 6 Mart 2020

tarihinde Avusturya Otel ve Turizm Bankası üzerinden kredi
desteğini açıklamıştır (1,6 milyar Euro’luk bir destek bütçesi).

• Avusturya hükümeti ayrıca tüm ticari işletmelere yönelik 2 milyar
Euro’luk bir destek fonu oluşturmuştur.



Covid-19 Salgını Destekleri ve Turizm

İSPANYA 
• İspanya hükümeti 17 Mart 2020’de 200 milyar Euro’luk paket
açıklamıştır.

• Bu paketin 117 milyar Euro’luk kısmı kamuya ayrılırken 83 milyar
Euro’luk bölümü krizden etkilenen şirketler ve işçiler için ayrılmıştır.

• 18 Haziran tarihinde açıklanan turizm sektörüne ilişkin destek
paketinin boyutu ise 4,2 milyar Euro olmuştur.

• Bu destek paketinin 2,5 milyar Euro’luk kısmını sektöre sağlanacak
olan krediler oluşturur,

• Dijitalleşme ve sürdürülebilirlikle rekabeti teşvik için 850 Milyon
Euro,

• İspanya Havalimanları İşletmeleri'ne (AENA) 756 milyon Euro’luk
teşvik verilmiştir.
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PORTEKİZ
• Portekiz hükümeti, işverenlerin sigorta yükünün yüzde 70’ini
karşılarken, çalışanların maaşının 3/2’sini karşılayan istihdam destekleri
uygulamıştır.

• Turizm sektörüne özel olarak restoran işletmelerine yönelik toplam
büyüklüğü 600 milyon Euro’luk kredi paketi oluşturulurken,

• Seyahat acentaları ve etkinlik organizasyonu yapan şirketlere yönelik
200 milyon Euro toplam büyüklüğe sahip kredi paketi sağlanmıştır.

• Otellere açılan kredi kanalının büyüklüğü ise 900 milyon Euro olmuştur.
• Turismo de Portugal çatısı altında ise zor durumdaki küçük ölçekli
işletmeler için 60 milyon Euro’luk kredi paketi açıklanmıştır.
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RUSYA
• Rus Hükümeti, “Nakit İadesi” olarak nitelendirilen bir programla iç

turizmi destekleme kararı almıştır.
• Alınan karar çerçevesinde ülke içinde 25 bin Ruble’nin (2 bin 477 TL)

üzerinde tur satın alan vatandaşlara, 5 Bin Ruble nakit iadesi
verilmiştir.



Covid-19 Salgını Destekleri ve Turizm

TÜRKİYE
COVID-19 Pandemi Sürecinde, turizm sektörüne destekler;
• Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ve İstihdam destekleri verilmiş,
• Faizsiz vergi ertelemeleri yapılmış,
• KGF (Kredi Garanti Fonu) kredileri sağlanmış,
• Konaklama Vergisinin Yürürlük tarihi 1 Ocak 2022'ye ertelenmiş,
• KDV indirimi sağlanmıştır.



Covid-19 Salgını ve Türkiye’de Turizm

Türkiye’de Turizm Sektörü /Turist Sayısı
Pandemi öncesi dönem olan 2019 yılında Türkiye’ye gelen toplam ziyaretçi sayısı ise 51,7
milyon kişiye (yabancı ve yurdışında yaşayan vatandaşlar) ulaşmıştır.

2020 yılının Ocak-Ekim ayları arasını kapsayan ilk on aylık dönemde Türkiye’ye gelen
yabancı ziyaretçi sayısında, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 72,5 oranında düşüş
yaşanmıştır.



Covid-19 Salgını ve Türkiye’de Turizm

2019 yılının Ocak – Ekim döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısı
40,7 milyon iken 2020 yılında bu sayı 11,2 milyona gerilemiştir.



Covid-19 Salgını ve Türkiye’de Turizm
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Türkiye’de Turizm Sektörü /Turizm Geliri Verileri
Türkiye’nin 2019 yılında elde ettiği net turizm geliri 30.1 milyar Dolar seviyesinde
gerçekleşmiştir. 2019 yılında Türkiye’nin dış ticaret açığı 31 milyar 174 milyon Dolar
olmuş, böylelikle turizm sektöründen elde edilen net girdi, dış ticaret açığının yüzde
96,6’sını kapatmıştır.



Covid-19 Salgını ve Türkiye’de Turizm

Türkiye’de Pandemi Döneminde Turizm İstihdamı
SGK verilerine göre; turizm sektöründeki istihdam 2019
Ağustos döneminde 1.252.332’den 1.133.762’ye düşmüştür.
Böylelikle turizm alanında gerçekleştirilen istihdamda yaklaşık
120 bin kişilik bir azalma yaşanmıştır.



Covid-19 Salgını

Otelcilik ve restoran işletmelerinin planlarına göre, istihdam 2021 yılında
yüzde 6 daha azalacak.
Manpower Group’a göre, 8 sektörün 7’sinde istihdam artışı beklenirken
konaklama ve yeme içme işletmelerinde azalma olacaktır.



Covid-19 Salgını ve Türkiye’de Önlemler

Türkiye’nin Güvenli Turizm Sertifikasyon 
Programı

* “Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı”, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın
öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının katkıları
ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle hazırlandı.

* Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından yürütülmektedir.

* 24 Kasım 2020 tarihi itibariyle Türkiye genelinde 1975 konaklama tesisi
“Güvenli Turizm Sertifikası” ile hizmet vermektedir. “Güvenli Turizm
Sertifikası”na sahip otellerin il bazlı dağılımında Antalya 374 tesis ile ilk sırada
yer alırken İstanbul 373 tesis ile ikinci sırada yer almaktadır.
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Güvenli Turizm Sertifika logosu
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TURİZMDE GELECEK

“Bugün evde kal, yarın seyahat et.” 
sloganıyla salgının kontrol altına alındıktan sonra turizmin 

destekleneceğini açıklamıştır. (UNWTO) 



Turizmde Yeni Trendler

TURİZMDE YENİ TRENDLER
• 1990’larda

3S Tourism - Sea (Deniz), Sand (Kum),
Sun (Güneş)

• 2000’lerde

3E Tourism - Education (Eğitim),
Entertainment (Eğlence), Excitement
(Macera)

Covid-19 ile birlikte,

• 4S Tourism - Sea (Deniz), Sand (Kum),
Sun (Güneş) and Social Distance
(Sosyal Mesafeli)

• 3S Tourism - Slow (Sakin), Small
(Küçük), Smart (Akıllı)



TURİZMDE GELECEK
• İnsanların kalabalık yerlerden uzak durma eğilimi eko turizm, yani doğa turizmine ilgisi artırmış,

• Kendi araçlarıyla daha yakın bölgeler ve doğayla baş başa kalacakları bölgeler tercih edilmiş,

COVID-19 Pandemi Süreci 



TURİZMDE GELECEK

Konaklama açısından 
küçük ve butik otelleri 
tercih edenlerin oranı 

artmış,

Ev turizmi, ikincil konut 
turizmi, villa kiralamalar, 

müstakil apart oteller 
ilgi görmüş,



Kamp ve Karavan gibi konaklama üniteleri de yoğun ilgi görmüş,

Küçük gruplarla yat turları artmış,

TURİZMDE GELECEK



TURİZMDE GELECEK

*TÜRKİYE’NİN İLK KAMPI, ALTIN KAMP ÖREN’DE 1963 yılında kuruldu.
* Altınkamp yerleşkesi üzerindeki bütün yapıları ile modernizm örneklerini dokumente edip korumak 
üzere kurulmuş uluslararası DOCOMOMO teşkilatının Türkiye temsilciliği tarafından mimari eserler 
listesine alındı.



• İş turizminde ciddi
bir değişim olmuş
(toplantı turizmi
çevrimiçi/online)

TURİZMDE GELECEK



* Dijital
teknolojilerin
önemi bu
süreçte daha da 
iyi anlaşılmıştır. 

TURİZMDE GELECEK



TURİZMDE GELECEK

Globetrender Şirketi/Londra, 
2021 yılı ile birlikte;
• İndirimli tatiller
• Kısa süreli geziler
• Sanal seyahat
• Lüks kaçış noktaları
• Güvenli destinasyonlar
• Rezervasyon esnekliği
• Kış tatillerine olan talepte artış

gibi, trendlerin öne çıkacağını
öngörmektedir. 



Turizmde Gelecek

• 5 tüketiciden yalnızca 2’si bu sektöre geri döneceğinden emin. Bu oranlar
Japonya'da (%29) ve Hong Kong'da, Çin'de (%34) ve Brezilya'da (%54),
İtalya'da (%53) ve Fransa'da (%51).

• Tüketiciler, sektörün temel önceliklerinin geri ödeme esnekliği (%46) ve
hijyen önlemleri (%44) olması gerektiğini vurgulamakta.

• Geri ödeme konusundaki talep, Avustralya’da (%60), Hong Kong’da, Çin’de
(%53), Almanya’da (%52), Fransa’da (%51) ve Birleşik Krallık'ta (%51) daha
belirgindir.

• Uçuşlarda ve konaklamalarda tüketicilerin duydukları hijyen ve kişisel
güvenlik, özellikle Kanada (%56), Çin anakarası (%53) ve ABD (%51) için
önem arz etmektedir.



Turizmde Gelecek

Güvenli Seyahatlerde Uluslararası Standart Arayışları 
• IATA Travel Pass: (IATA Seyahat Pasaportu) uygulaması ile uluslararası seyahat edenlerin Covid-19
geçmişini ve mevcut durumunu dijital ortamda izleme olanağı hedeflenmektedir.

• WTTC Güvenli Seyahat Protokolü: (Güvenli Seyahat: Yeni Normal için Küresel Protokol ve Onay)
başlığı ile başlattığı çalışma ile uluslararası seyahatlerin güvenli olarak tesisini hedeflemektedir.

• Çin’in 'Karekodlu' Küresel İzleme Mekanizması Önerisi: Çin Hükümeti’nin G-20 ülkelerine dünya
genelinde güvenli seyahat edilebilmesini olanaklı kılmak üzere d ilginç bir öneride bulunmaktadır.



SunExpress’ten bir ilk: Ücretsiz korona testi/
8 Aralık’ta başlayacak

Türk Hava Yolları (THY) ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu
SunExpress, Covid-19 salgınıyla mücadelede, Düsseldorf-
Antalya uçuşlarında yolculara 15 dakikada sonuç veren
antijen test hizmeti sunacak.

Turizmde Gelecek



KORONA TEMİNATLI SİGORTA UYGULAMASI BAŞLADI

• Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve 
Geliştirme Ajansı (TGA) öncülüğünde, 'Turist Koruma ve Destek 
Sigortası' hayata geçirildi. 

• Sigortanın, Covid-19 hastalığı kesin tanısı nedeniyle hastanede 
tedavi gören kişilerin hastanede yattığı süre boyunca tedavi 
masraflarını ödeyen bir poliçe türü olduğu belirtildi.

• Türkiye'de daha keyifli ve güvenli bir tatil için Covid-19 teminatlı 
Turist Koruma Destek Sigortası’nın (Güneş Sigorta) 
yaptırabileceği açıklandı.

Turizmde Gelecek



BURHANİYE TİCARET ODASI

DİNLEDİĞİNİZ 
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EDERİM…

Doç. Dr. Sabriye ÇELİK UĞUZ
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