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Pandeminin yaygınlaşmasını durdurmak ve 
salgını kontrol altına almak amacıyla ne-
redeyse tüm ülkeler, önlem amaçlı seya-

hat ve sokağa çıkma kısıtlamalarını uygulamaya 
koymuştur. Bu kısıtlamaların etkisiyle, ülkemize 
gelen turist sayısı Nisan 2020’de bir önceki yıla 
göre yüzde 99 azalmıştır. Pek çok işletme ve ko-
naklama tesisi çalışmalarına ara vermek zorunda 
kalmıştır. Oysa turizm, ülkemizde hem bölgesel 
hem de ulusal kalkınmaya olduğu gibi istihdama 
da en önemli katkıyı sağlayan sektörlerin başın-
da gelmektedir. Halkbank, bu süreçte turizm sek-
töründe faaliyet gösteren firmaları desteklemek 
için harekete geçmiş ve gelirleri turizm hareket-
liliğine bağlı işletmelerin finansman ihtiyaçlarını 
uygun şartlarla karşılamaya yönelik çözümler 

’tan 

Turizm sektörü, Covid-19’un neden olduğu küresel 
düzeydeki seyahat kısıtlamaları ve kapanmalar 

nedeniyle en çok etkilenen sektörlerden biri 
olmuştur. Sektörün yaşadığı sıkıntıları aşmak 

amacıyla harekete geçen Halkbank, bu süreçte 
önce Turizm Destek Paketi’ni devreye sokmuştur, 

ardından Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ile 
protokol imzalayarak sektör temsilcilerine uygun 

şartlarda finansman imkânı sağlamıştır.

Turizm Sektörüne  
Tam Destek
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oluşturmuştur. Banka, bu amaçla Ekim 2020’de KGF te-
minatlı Turizm Destek Paketi’ni devreye sokmuştur.

Turizm Destek Paketi oluşturdu
Salgının etkilerinin azaltılması hedefiyle şekillendirilen 
kredi paketi, 12 ay anapara ve faiz ödemesiz dönemli 
ve ödemesiz dönem sonrası 36 aya kadar uzanabilecek 
vadelerle sağlanmıştır. Turizm sektöründe konaklama 
ve yiyecek hizmeti sunan işletmeler, seyahat acentaları, 
tur operatörleri ve rezervasyon hizmetleri gerçekleşti-
ren işletmelerin yararlanabildiği destekten, 1200’ü aş-
kın işletme faydalanmış ve 820 milyon TL’ye yaklaşan bir 
kredi hacmi oluşmuştur.

TÜRSAB’la protokol imzalandı
Halkbank’ın sektöre odaklı bir başka desteği ise seyahat 
acentalarına yönelik olmuştur. Banka, Şubat 2021’de 
turizm sezonu öncesinde pandeminin yarattığı olum-
suz ticari etkileri azaltmak için Türkiye Seyahat Acenta-
ları Birliği (TÜRSAB) ile protokol imzalamıştır. Protokol 

doğrultusunda oluşturulan destek paketi ile işletmele-
rin ihtiyaçlarına yönelik 100 bin TL’ye kadar finansman 
desteği sağlamıştır. İşbirliği protokolü Halkbank Genel 
Müdürü Osman Arslan ve TÜRSAB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Firuz Bağlıkaya tarafından imzalanırken, işletmele-
re 6 ay anapara ödemesiz dönemli 36 aya kadar ödeme 
imkanı sunulmuştur. Bu destek paketinden yaklaşık 650 
işletme faydalanırken, 53 milyon TL’yi aşkın kredi hacmi 
gerçekleşmiştir.

İşletmeler önce mevcut borçlarını 
ödemeye odaklandı
Yapılan araştırmada, bankanın sağladığı desteklerden 
faydalanan işletmeler, pandemi döneminin en olumsuz 
etkisini “ciroda azalma“ olarak ifade ederken, şirketle-
rin kredilerini en çok mevcut borçlarının ödenmesinde 
kullandıkları belirlenmiştir. İşletmeler, ikinci sırada per-
sonel ödemelerini ardından Vergi/SSK gibi ödemelerini 
karşılamıştır. Halkbank, turizm destekli krediler nokta-
sında işletmeler tarafından en çok tercih edilen ikinci 
banka olmuştur.

Turizm sektörümüzün yanındayız
“Biz turizm sektörümüze güveniyoruz ve işletmelerimizin 
her zaman yanındayız” diyen Halkbank Genel Müdürü 
Osman Arslan, ”Seyahatlerin küresel düzeyde askıya alın-
ması, turizm işletmelerimizi özellikle nakit akışı açısından 
beklenmedik sıkıntılarla karşı karşıya bırakmıştır. Banka 
olarak sağladığımız desteklerle, sektörün yeniden hare-
ketlenmesi ve toparlanması için katkı sağlamaya odak-
landık. Covid-19’a karşı aşılama tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de tüm hızıyla sürmektedir. Bununla birlikte 
hem yerli hem de yabancı turistlerde seyahate ve tatile 
yönelik oluşan yoğun istek, 2021 yazını turizm sektörü 
açısından verimli geçireceğimize işaret etmektedir” diye 
konuştu. Osman Arslan, Halkbank olarak turizm sektörü-
ne katkı sunmaya, gerektiği durumlarda da özel çözüm-
lerle desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Seyahatlerin küresel düzeyde askıya 
alınması, turizm işletmelerimizi özellikle 
nakit akışı açısından beklenmedik 
sıkıntılarla karşı karşıya bırakmıştır. Banka 
olarak sağladığımız desteklerle, sektörün 
yeniden hareketlenmesi ve toparlanması 
için katkı sağlamaya odaklandık.


