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COVİD-19’UN TURİZME ETKİLERİ, 

ÜLKEMİZ TURİZMİNDE NORMALLEŞME SÜRECİ ve  

KUŞADASI 
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Kuşadası ekonomisi turizme bağlı bir ilçedir. Turizm (hizmet sektörü), Covid-

19’dan etkilenen sektörlerin başında yer almaktadır. Karantina uygulamaları 

nedeniyle seyahatler tamamen durmuş ve psikolojik anlamda etkilenen bireyler 

tatil planlarını ertelemiş veya iptal etmişlerdir. Oteller, seyahat acenteleri, 

yeme-içme sektörü, eğlence sektörü, kruvaziyer turizmi ile iş yapan esnaf (halı, 

deri, kuyum, hediyelik eşya satıcıları) Covid-19’dan doğrudan etkilenmiştir. 

 

TURİZM İSTATİSTİKLERİ 

Covid öncesinde, 2019 yılında ülkemize 51,7 milyon ziyaretçi gelmiş, 34,5 milyar 

dolar turizm geliri elde edilmiştir. 2020 yılında ise, % 69,14 azalışla 15,9 milyon 

ziyaretçi ülkemize gelmiştir.  

 

 

Covid-19 nedeniyle, Türkiye'nin turizm geliri, 2020 yılında, bir önceki yıla göre 
yüzde 65,1 azalarak 12,1 milyar dolara gerilemiştir. 
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2020 yılında tesise geliş 41,9 milyon, (2019’a göre % 48,2 azalış), geceleme 95,3 
milyon (2019’a göre % 54,9 azalış) olarak gerçekleşmiştir. 
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KRUVAZİYER İSTATİSTİKLERİ ve KUŞADASI ÇARŞILARI 

Aşağıdaki tablo yıllar itibarıyla Kuşadası’na gelen kruvaziyer gemi ve yolcu 

istatistiklerini göstermektedir.  

Yıllar Kuşadası Limanına Gelen 
Kruvaziyer Gemi Sayısı 

Kuşadası Limanına Gelen 
Toplam Yolcu Sayısı 

2015 505 567.249 
2016 269 349.680 

2017 126 119.884 
2018 146 121.821 

2019 197 181.193 

2020 3 1.642 
 

 

 

2020 yılında Kuşadası limanına sadece 3 adet kruvaziyer gemi gelmiştir. 2021 

yılında ise ilçemize gelecek kruvaziyer gemileriyle ilgili belirsizlik sürmektedir. 

Kruvaziyer limanı ile çalışan halı, kuyum, deri, hediyelik eşya (Kuşadası çarşıları) 

bu durumdan olumsuz etkilenmiş ve etkilenmeye devam etmektedir. 
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Kruvaziyer limanı ilçemiz turizmi açısından çok önemlidir. Kruvaziyer 

turizminden, halı, deri, kuyum, tekstil, hediyelik eşya ticareti yapan üyelerimiz, 

yeme-içme sektörü, tur operatörleri, turizm taşımacılığı yapan firmalar, 

rehberler para kazanmaktadır.  

Covid-19 nedeniyle, kruvaziyer turizminden para kazanan üyelerimiz (çarşı 

esnafımız) çok ciddi kayıplar yaşamıştır. 
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YEME-İÇME SEKTÖRÜ 

Türkiye’de irili ufaklı yaklaşık 100 bin işletme ve doğrudan 2 milyon çalışanı olan 

yeme içme sektörü 2019 yılında 125 milyar TL’lik bir ekonomik hacim 

yaratmıştır. Covid-19 nedeniyle 2020 yılında sektörün 60 milyar TL kaybı 

olmuştur. 

Kısıtlamalardan en çok etkilenen sektörlerin başında yer alan yeme-içme 

sektörü, 1 Haziran 2021’de açıklanan yeni normalleşme tedbirleri kapsamında 

akşam 21:00’e kadar açık olmasının sektöre olumlu bir katkısı olmayacaktır. 

Bunun yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

 

HAMAM, SAUNA, SPA SALONLARI 

Covid-19 nedeniyle hamam, sauna, spa salonları hiç açılmamıştır ve hala 

kapalıdır. 

 

EĞLENCE SEKTÖRÜ 

Bar, disko gibi eğlence yerleri Covid-19 çıktığından beri kapalıdır. 1 Haziran 

2021’de açıklanan normalleşme tedbirleriyle de açılmamıştır. 

 

SONUÇ OLARAK 

Covid-19 pandemisi sürecinde Devletimiz çeşitli destekler açıklamış ve 

uygulamıştır. Kredi Garanti Fonu aracılığıyla verilen krediler, üyelerimizin 

çalışanları için Kısa Çalışma Ödeneği, Ciro ve Gelir Kaybı desteği, kira desteği, 

SGK ve Vergi borçlarının, Oda aidat borçlarının yapılandırılması, KDV indirimleri 

gibi.  

Ancak gelinen noktada, 2020 yılı boyunca ve 2021’in ilk 5 ayı itibarıyla Covid-

19’dan etkilenen sektörlerimizdeki üyelerimiz, iş yapamadığı için gelir elde 

edememiş, borçlulukları (kredilerle) daha da artmıştır. Diğer bir ifade ile, 

bugüne kadar verilen destekler yetersiz kalmakta, üyelerimizin sıkıntıları devam 

etmektedir.  
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1 Haziran 2021 tarihinden itibaren geçilen kademeli normalleşme sürecinin 2. 

etabının da hizmet sektörünü tam anlamıyla rahatlatmamıştır. 

Covid-19 başladığından itibaren alınan pandemi tedbirlerinin en büyük olumsuz 

etkisi hizmet sektörüne olmuştur. Sağlığımız için tedbirlerin alınması şart olsa 

da, yeme-içme ve eğlence sektörünün aylardır kapalı olması ya da 

faaliyetlerinin kısıtlanması salgının hızında çok etkili olmamıştır. Bugün itibariyle 

geçilen kademeli normalleşme sürecinin 2. etabıyla yeme- içme sektörü bir 

nebze de olsa faaliyetlerine başlasa da, bazı sektörlerde kapanma (bar, disko, 

hamam, sauna, spa salonları) devam etmektedir. Bu da, turizm bölgesi olan 

ilçemizde, sezonun başladığı bu günlerde Haziran ayının da kaybı anlamına 

gelmektedir. 

Sezonun başladığı bugünlerde turizm bölgeleri için revize yapılması ve en başta 

hizmet sektörü olmak üzere salgından olumsuz etkilenen tüm sektörler için 

destek adımlarının devam etmesi çok önemlidir. Devletimiz tarafından verilecek 

her türlü destekte kaybı çok ağır olan hizmet sektörünün 1. sıraya alınması 

gerekmektedir: 

Bu kapsamda, 

1. Banka kredilerinin yeniden yapılandırılarak ötelenmesi 

2. Vergi ve prim borçlarının silinmesi 

3. Ciro kaybına göre, sicile bakılmaksızın en az 100 bin TL ve en az 1 yıl geri 

ödemesiz, düşük faizli kredi imkanı sağlanması 

4. Kafe ve restoranların kapanış saatinin yeniden düzenlenmesi 

5. Turizm bölgelerinde faaliyet gösteren tüm işletmelere özel destekler 

sağlanması 

6. KOSGEB’in imalatçılar için verdiği 3 yıl ödemesiz ve faizsiz kredi 

desteğinin, pandemiden en çok etkilenen hizmetler sektörüne de 

verilmesi 

7. Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına bağlı işletmelere sağlanan desteklerin, 

benzer alanlarda faaliyet gösteren Ticaret Odası üyelerine de verilmesi 

gerekmektedir.  
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