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1.1. Çalıştay Tarihi ve yeri 
01 – 04 Mayıs 2020 
ZOOM Online Toplantı Platformu I-MICE Resmi hesabı ve  I-MICE Youtube resmi kanalı

1.2. Çalıştay Kurulu 
Bahadır Biçer ( Çalıştay Proje Koordinatörü – Yönetim Kurulu Üyesi ) 
Hüseyin Kurt ( Yönetim Kurulu Başkanı) 
Serdar Söyler ( Yönetim Kurulu İkinci Başkan ) 
Işıl Özmen  ( Yönetim Kurulu Genel Sekreter ) 
Deniz Süerkan ( Yönetim Kurulu Üyesi ) 
Mertcan Tekin ( İcra Kurulu Üyesi ) 
Serkan Güngör ( İcra Kurulu Üyesi ) 
Sezen Akyazı ( İcra Kurulu Üyesi ) 
Hakan Şen ( İcra Kurulu Üyesi )
Büşra Şahin ( Kurumsal İletişim Müdürü )

Çalıştay Analiz Kurulu
Muhammed Ali Kanji ( Yönetim Kurulu Üyesi ) 
Nurçin Çakmaklıoğlu ( Yönetim Kurulu Üyesi ) 
Oytun Tan ( İcra Kurulu Üyesi )
Burcu Kısakürek ( İcra Kurulu üyesi )
Talha Sarıaslan ( İcra Kurulu üyesi )
Mine Karaçaylı ( İcra Kurulu üyesi )
Galip Ölmez ( İcra Kurulu üyesi )
Cihan Oğhan (İcra Kurulu üyesi)

1. ÇALIŞTAY TARİHİ VE KURULU
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Bu rapor, Uluslararası MICE Endüstrisi Derneği ( I-MICE ) tarafından Türkiye’de ( MICE ) alanında faaliyet                   
gösteren tüm sektör paydaşlarının, faaliyet alanlarına göre belirlenerek, gruplar halinde sektör temsilcile-
rinin, ilgili STK temsilcilerinin, birlik ve dernek yöneticilerinin, ve çeşitli akademisyenlerin geniş katılımıyla ; 
COVİD-19 Pandemi krizinin sektöre etkilerinin belirlenmesi ve kriz sonrası  sektörün geleceğine etkilerinin 
araştırılması ve ihtiyaçlarının belirlenmesi amacı ile 01 – 04 Mayıs 2020 tarihleri arasında online zoom toplantı 
platformu üzerinden gerçekleştirilen Ulusal MICE Çalıştay’ının detaylı analiz ve sonuç raporudur. 

Çalıştayın açılış konuşmasını 01 Mayıs 2020 günü saat 11:00 de başlayan ilk sektör grubu oturumunda Türkiye 
Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Sn. Firuz Bağlıkaya gerçekleştirmiştir.

Açılış konuşmasının ardından tüm oturumlarda I-MICE İcra Kurulu üyelerinden oluşan Moderasyon ekibi tara-
fından oturumlar yönetilmiş ve oturumlara katılan sektör paydaşlarının 5 soru üzerinde konuşmaları ve görüş-
lerini bildirmeleri sağlanarak sektörün görüşleri alınmıştır.

 Krizden NE derecede etkilenildi? 
 NASIL önlemler almak zorunda kalındı?
 Şu an NELER yapılıyor?
 Yayınlanan Destek ve paketlerden NASIL faydalanılıyor ve yeterli mi?
 Krizden çıkış için önerileri?
 Kriz sonrasında sektörün geleceği?

Toplantılar süresince eş zamanlı olarak sektördeki işverenler ve çalışanlar için oluşturulan 2 adet ankete              
katılımcıların katılımı sağlanmış ve yapılan anket çalışması ile de sektörün nabzı ölçülmüştür. 

2. GİRİŞ VE MICE SEKTÖRÜNÜN EKONOMİK BÜYÜKLÜĞÜ
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2. GİRİŞ VE MICE SEKTÖRÜNÜN EKONOMİK BÜYÜKLÜĞÜ

MICE SEKTÖRÜNÜN EKONOMİK BÜYÜKLÜĞÜ 

Dünyada Meeting, Incentive, Congress and Event (M.I.C.E) ismiyle tanımlanan, ülkemizdeyse Kongre, Toplantı ve 
Etkinlik Sektörü olarak bilinen endüstri, turizm faaliyetlerinin en önemli yapıtaşlarından birini oluşturmaktadır.  
M.I.C.E sektöründe faaliyet gösteren Seyahat Acentaları ve Etkinlik Firmaları; ses, ışık, dekor, konaklama, ulaşım, 
catering, organizasyon gibi 50’den fazla alanda da önemli bir iş potansiyeli yaratan büyük bir ekonomidir.

MICE turizminin, destinasyonların sosyal ve ekonomik gelişimine katkıları gezi amaçlı gelen turistlere göre 
daha fazla olmaktadır. Kongre, toplantı ve etkinlik sektörü, destinasyonların ekonomik, sosyal ve ticari haya-
ta katkısı nedeniyle uluslararası arenada başlı başına bir endüstri olarak tanımlanmaktadır. Dünyada ağırlıklı     
olarak MICE olarak adlandırılan sektör, aslında tüm kongre, konferans, toplantılar, incentive ve benzeri etkin-
likleri kapsayan çok geniş yelpazeye hitap eden bir sektördür.

Uluslararası Kongre ve Toplantı Birliği tarafından açıklanan verilere göre; kongre katılımcısı delegelerin                 
katıldıkları kongre başına gerçekleştirdikleri ortalama harcama, 2.500 Doların üstünde  bulunmaktadır.

2017 yılı sonunda Uluslararası kongre ve toplantı turizminde ülkemiz dünyada üst sıralarda yer alırken; İstan-
bul 130 uluslararası kongreye ev sahipliği yaparak Dünya’da 9. sırada yer almıştır. Buna karşılık 2017 yılı sonra-
sında yaşanan küresel terör olaylarının da etkisiyle sonraki 2 – 3 yılda bu alanda yaşanan düşüş ile 2019 yılında 
ülkemiz dünyadaki ilk 20 sıralamasının içine girememiş ve MICE Endüstrisi bu durumdan negatif etkilenmiştir. 
Yaşanan bu olumsuz süreçten dolayı oldukça zarar görmüş olan sektör Covid-19 pandemisi ile de tamamen 
durma noktasına gelmiştir.

M.I.C.E. ENDÜSTRİSİNİN EKONOMİK BOYUTU

Ülkemizde,  TURSAB bünyesinde faaliyet gösteren Seyahat Acentalarının yaklaşık %10 unun M.I.C.E alanında 
faaliyet gösterdiği bilinmektedir.  Bu sayı 800 ün üzerindedir. MICE sektörü bünyesinde 50’nin üzerinde farklı 
sektör paydaşını barındırmaktadır. Bu alanda faaliyet gösteren başlıca sektörleri şu  şekilde sıralayabiliriz;

Seyahat Acentaları, Tur operatörleri,  PCO’lar , DMC, Hava yolları, Oteller, Kongre merkezleri, kapalı ve  açık 
etkinlik mekanları, Ses,  Işık ve Görsel çözümler, Prodüksiyon firmaları, Sahne tasarım, dekorasyon firmaları,  
Bilişim - Yazılım hizmetleri, Online teknoloji firmaları, Etkinlik ajansları, Düğün ve Davet organizatörleri, Fuar 
düzenleyiciler ve Fuar merkezleri, Fuar stand kiralama hizmetleri,  Yüzer tesis ve Motoryat işletmeleri, Transfer, 
Lojistik ve Araç kiralama firmaları,  Süsleme firmaları, Fotoğraf, Kamera ve Video hizmetleri, Baskı-özalit, Grafik 
tasarım,  Promosyon ve hediyelik eşya tedarik firmaları, Eğlence sektörü hizmetleri, Orkestra ve dans grupları, 
İnsan kaynakları firmaları, Eğitim ve Danışmanlık, Aktivite firmaları, Konuşmacı ve sunucu ajansları, Profesyo-
nel kokartlı rehberler, Çevirmenler ve Çeviri firmaları, Catering firmaları, Restoran kafe bar ve gece kulüpleri.
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2. GİRİŞ VE MICE SEKTÖRÜNÜN EKONOMİK BÜYÜKLÜĞÜ

Bünyesinde 50’nin üzerinde farklı sektörü barındıran MICE Turizmi konusunda hizmet veren sadece TURSAB 
belgesine sahip acentaların yıllık ekonomik büyüklüğü 5 Milyar TL nin üzerindedir. Bu doğrultuda tüm alt 
sektörleri ile MICE sektörün büyüklüğünün 50 Milyar TL den daha büyük olduğu söylenebilir.  Ayrıca servis 
verdiği hizmetin yüksek kalitesi ve önemi göz önünde bulundurulduğunda, istihdam ettiği insan kaynağının 
niteliğinin turizmin diğer alanlarına nazaran yüksek seviyede olduğunu belirtebiliriz. MICE Endüstrisi çatısı 
altında gerçekleşen ulusal ve uluslararası etkinlikler, nitelik açısından son derece zengin bir içerik ve karmaşık 
bir organizasyon yapısı barındırmaktadır. Şüphesiz böylesi etkinlikleri hayata geçiren turizm çalışanları dona-
nımlı, sektörün önde gelen nitelikli personel kitlesini oluşturmaktadır. 

Tatil ve kitle turizminin yanında M.I.C.E turizminin ülkemiz ekonomisi için önemi tartışılmaz büyüklüktedir. 

Toplantı ve etkinliklerin yasak olduğu, uluslararası uçuşların ve seyahatlerin yapılamadığı bu dönemde M.I.C.E 
sektöründe faaliyet gösteren tüm firmaların hizmetleri tamamen durmuştur. Yeniden normale dönüş sonra-
sında ise maalesef bu alanda faaliyetlerin başlaması 2021 yılının balını bulacağından sektördeki tüm firmaların 
geleceği tehlike altındadır ve sektör ne yazık ki batma noktasına gelmiştir.
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3. YÖNTEM

Çalıştay’da ; MICE sektöründe faaliyet gösteren tüm sektör paydaşları belirlenerek gruplar oluşturuldu. 

Oluşturulan oturumlara katılacak sektör paydaşlarına katılacakları oturumların gün ve saat bilgisinin belirtildi-
ği görsel duyurular hazırlanarak derneğimizin tüm iletişim kanalları üzerinden duyuruldu.

Oturumlara katılımcı kısıtlaması yapılmadan dileyen sektör temsilcilerinin tüm oturumlara katılımı sağlandı.
Moderatör tarafından söz almak isteyen tüm katılımcıların görüşlerinin dinlendiği ve özellikle Çalıştay’ın ya-
pılma sebebi olan beş (5) soru hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunmaları ve konuşmalarını bu çer-
çevede yapmaları istendi. 

Katılımcıların söz hakkı alarak konuşmasına öncelik verildi. 

Eş zamanlı olarak işveren ve çalışanlara yönelik detaylı hasar tespit raporu çıkarılması ve sektörün ihtiyaç ve 
sorunlarının belirlenebilmesi için anket çalışması yürütüldü. 

I-MICE İcra kurulu çalıştay komisyonu tarafından tüm çalıştay oturumları detaylı bir şekilde analiz edilerek 
rapor oluşturuldu. Anket sonuçları da raporun ekine eklenerek sektörün Covid-19 krizi sebebi ile detaylı hasar 
tespiti ve kriz sonrası stratejilerin ve politikaların oluşturulmasına ışık tutacak detaylı bir çalıştay raporu oluş-
turuldu. 

Hazırlanan Rapor ; Çalıştay Rapor Bildirisi Toplantısı ile canlı olarak sektör ile paylaşılacak ve ilgili akademisyen 
ve uzmanların görüşlerinin alınacağı MICE ZİRVESİ’ne kaynak olacaktır. 
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Oturumlarda konuşulan tüm görüş ve öneriler rapor haline getirilerek aşağıda maddeler halinde sunulmuştur. 
 
4.1. SEYAHAT ACENTALARI, TUR OPERATÖRLERİ VE PCO’LAR 
Çalıştayın ilk oturumu olan Seyahat Acentaları, Tur Operatörleri, PCO’lar bölümü açılışı TÜRSAB Başkanı Sn. 
Firuz B. Bağlıkaya tarafından gerçekleştirilmiştir. Sn. Bağlıkaya açılış konuşmasında; ‘’ Coronavirus salgını ne-
deniyle yaşanan gelişmelerden en çok etkilenen sektör şüphesiz turizm sektörü olmuştur. MICE sektörü ise 
toplantı, etkinlik ve kongrelerin iptali nedeniyle en çok etkilenen segmentlerin başında gelmektedir. Bu sü-
reçte sektörümüzün ayakta kalabilmesi için gerekli önlemlerin alınması teşvik ve desteklerin sağlanabilmesi 
noktasında başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ile ilgili bakanlıklarla ve TOBB ile temasa geçerek sektörümüzün taleplerini 
defaatle ilettik. 

Virüs sebebiyle dünya ekonomisinde çok ciddi bir resesyon bekleniyor. IMF, 
dünya ekonomisinin 2020 yılında %3 oranında küçüleceğini açıkladı. Dünya 
Seyahat ve Turizm Konseyi’nin açıklamalarına göre coronavirüsün verdiği 
zararın, 2008 krizinin etkilerinden 5 kat daha fazla olacağı öngörülüyor. 
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü ilk değerlendirmelerinde 
uluslararası turizmde yaşanacak kaybın %30’lar civarında olacağını 
açıkladı. Bu hesaplamalara göre uluslararası seyahat sayılarında 440 
milyona varan bir düşüş bekleniyor. Turizm gelirlerinde yaşanacak 
kaybın toplam turizm gelirinin 3 te 1’i olan 450 Milyar $ seviyesine 
çıkacağını öngörüyorlar. 

IATA hava yolları şirketlerinin 314 Milyar $ zarar edeceğini tahmin ediyor. 
MICE sektörünü yakından ilgilendiren business class uçuşları da bu süreçte
 yakından etkilenecektir. 
 
Aşı ve ilacın bulunmasına yönelik geçecek sürenin 1 yıl olacağı düşünülüyor. 

TÜRSAB’ın muadili kurumlarla gerçekleştirdiğimiz temasların sonucunda uluslararası 
turizmin ancak 2020’in Ekim ayında yavaş yavaş başlayacağı şeklinde duyumlar alıyoruz. 
Son olarak Alman Seyahat Acentalar Birliği ile yapılan görüşmede Ekim ayında başlanabilme 
ihtimalinden bahsediliyor.

Bu süreçte Zoom ve Google tabanlı online ortamlar, toplantı yapılmasına olanak sağladı. Bu da gelecekte 
MICE sektörünü yeni bir bakış açısıyla cazip hale getirecek kreatif yaklaşımlara ihtiyacımız olduğunu göster-
mektedir. 

Coronavirus salgının uzun mesafeli uçuşlara olan talebi düşürmesi beklenebilir. Bu süreçte Uzak Doğu ve 
Amerika’da gerçekleşen toplantı ve kongrelerin yerini, coğrafi konumundan dolayı Türkiye alabilir mi? görece-
ğiz. Geçtiğimiz yıllarda en çok toplantı ve kongre sağlık ve teknoloji alanında yapılıyordu. Süreç sonunda bu 
sayının daha da artması beklenmektedir. ‘’ 

4. OTURUMLARIN ÖZET RAPORU
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4. OTURUMLARIN ÖZET RAPORU

Krizden NE derecede etkilenildi? 
Dünya’nın neredeyse yarısından fazlasının evine kapandığı, karşılıklı sınırların kapatıldığı, uçuşların durdurul-
duğu, şehirlerin ve ülkelerin karantina altına alındığı bu krizden, turizm sektörü ve sektörün incisi; nitelikli, 
gelir grubu yüksek ve tanıtıma önemli derecece katkı sunan misafir profiline hizmet veren MICE endüstrisinin, 
oldukça yoğun etkilendiğini belirtmeden geçmek mümkün değildir!

Kısa vadede; Haziran ayına kadar gerçekleşmesi planlanan toplantı, eğitim, seminer, yurt içi ve yurt dışı 
  etkinlik ve geziler, festival, kongre ve fuarlar iptal oldu. 

    Orta vadede; Eylül ve sonraki aylara ertelenen organizasyonlar mevcut. Lakin, Eylül ayı 
          ve sonraki ayları karar açısından etkileyecek etkenler; bizde ve dünyada virüsün etkisi 
              ve yayılımı, aşı ve tedavi süreci adına gelecek haberler ve ekonomik destekler 
     olacaktır.
 
                Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) yapmış olduğu anket 
                 çalışmasında MICE alanında Korona Virüs salgını nedeniyle iptallere 
      baktığımızda %75 ve üzeri iptallerin tüm iptallere oranının %49 
      olduğunu görüyoruz. %50-75 arasındaki iptallerin oranı %10 olmakla 
      birlikte toplamda %50 ve üzeri iptallerin tüm iptallere oranı %59’dur. Kişi 
      sayısı olarak baktığımızda 500 kişiye kadar olan iptallerin %62, 
      500 – 1.000 kişilik iptallerin %17 ve 1.000 kişi üzeri iptallerin de %21 
      olduğu görülüyor. 
 
               IATA’dan (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) yapılan açıklamada ikinci 
            çeyrekte talebin % 70 azalacağı, havayollarının ise 60 milyar dolar civarında 
         nakit kaybına uğrayacağı ve havayolları şirketlerinin geçen yıla göre yolcu 
     gelirlerinde % 44 düşüş olacağı belirtilmiştir. 
 
            Dünya Turizm Örgütü ise bu sene için Turizm sektöründeki erimenin % 30 – 35 
     civarında olacağını paylaşmıştır.  Kriz sonrası öncelikli münferit seyahatler (aile, akraba 
          ziyaretleri, villa turizmi) yurt içi tatiller, kültür turları, Outdoor tabanlı etkinlikler, kurum içi ve 
   kurum dışı müşteriye yönelik motivasyon ve teşvik amaçlı yurt içi ve yurt dışı gezilerin  
toparlanacağı düşünülmektedir. İyi ihtimalle Eylül ayı gibi çalışmalarına başlaması halinde ise MICE alanındaki 
kayıpların 2020 senesi içerisinde % 50 civarında olacağı öngörülmektedir. 
 
Elbette bütün krizlerde olduğu gibi bu krizde de ilk etkilenen ve belki de en geç ayağa kalkacak sektör ve 
segmentlerin başında MICE segmenti gelmektedir. Diğer segmentlerden belirli ölçüde farklı olarak sektörün 
2015 yılından itibaren ülke olarak yaşanılan talihsiz olaylarla birlikte ekonomik olarak yüklendiği küfeler ve al-
dığı yaralar bulunmaktadır. Daha bunların sıkıntısı aşılamamışken yeni bir krizle baş başa kalınmış ve maalesef 
diğer krizlerde olduğu gibi yalnız bırakılmıştır!  50 civarında sektör paydaşını da içerisinde barındıran, şehir 
ekonomileri-yan ekonomileri ayakta tutan bu koca eko sistemin destek almadan krizde ayakta kalması veya 
kriz sonrası hayatını idame ettirmesi oldukça güçtür.
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4. OTURUMLARIN ÖZET RAPORU

Avrupa’da yapılan ankette seyahat eder misiniz sorusuna cevap % 80 oranında hayır. Toplantıya katılır mısınız 
sorusuna cevap % 80 oranında hayır. Dolayısıyla burada toparlanma gecikmeli olacaktır.  Normalleşme kararı 
alınsa bile İnsanlar bir araya gelmekten korkacak ve katılımcı bulunmayacak. 1 seneden önce normalleşme 
beklenmiyor.  Globalde bizden farklı bir süreç yok. Biz, 5-6 yıldır bir kriz döneminde olduğumuz için daha has-
sasız.  Özellikle ABD’de depresif bir hava var. 5 hafta önce % 40 civarında personel çıkaran firmalar var. Bizim 
problemimiz geçmişte yaşadıklarımız ve toparlanma aşamasında buna yakalanmamız. 
 
Amerika ve Avrupa tarafında yapılan görüşmeler ve gelen bilgiler normalleşmenin çok hızlı olmayacağını söy-
lüyor. Yeni normal algımızda kafe, restoran ve AVM’lerin açılması her şeyin başlamasını ifade etmiyor. Ağustos 
sonuna kadar 10 kişiden fazlasının toplanması yasak. Normalleşme gelecek sene Mart ayından önce gerçek-
leşmeyecek. Kasım ayında ABD de 2. Dalga bekleniyor. Seyahat yasaklarının devam edeceği öngörülüyor.  

NASIL önlemler almak zorunda kalındı? 
Ülkemizde ilk vakanın 11 Mart tarihinde görülmesi ve DSÖ’nün korona virüsünü ‘’PANDEMİ ‘’ ilan etmesi ile bir-
likte Haziran ayına kadar mevcut bütün işler neredeyse iptal oldu.  Eylül ayı ve sonrasına ertelemeler mevcut. 

İlk etapta bizde ve Dünya’nın birçok ülkesinde bir şaşkınlık hali mevcut oldu. Zira önceleri bize gelmez. Uzak-
doğu’da kalır düşüncesi, sonralarında ise Avrupa’da İtalya’dan yayılan, Ortadoğu’da İran’dan yayılan, İngilte-
re’de ve Amerika’da başta önemsenmeyen sonralarında ise geç alınan tedbirler maalesef korona virüsünün 
tüm dünyayı ele geçirmesine yetmişti. DSÖ’nün pandemi ilanına kadar özellikle Havayolları ve oteller iptal ve 
iadelere yanaşmadı. Dolayısıyla bu bizleri nihai tüketici tarafında da oldukça zora soktu. 
İptal, erteleme ve iadelerle geçen oldukça yoğun bir süreç yaşandı. 
Devletin açıklayacağı tedbirler beklenmeye başlandı. 
Tedbirlerin açıklanmasıyla birlikte özellikle kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak adına başvurular yapıldı.  
Birçok şirket açıklanan kredi yöntemleri ile başvurular gerçekleştirdi. Başvuran şirketler içerisinde kredi alın-
ması hususunda yaşanan sorunlar mevcut. 
İç müşteri, tedarikçi ve dış müşteri ile iletişim halinde kalındı. 

Şu an NELER yapılıyor?
MICE sektörünün içinde yer alan paydaşlar bir yandan işletmelerini hayatta ve ayakta tutmaya çalışırken diğer 
tarafta geleceğimizi şekillendirecek yeni normale adapte olmaya, sektörü, sosyal hayatı, Dünya’yı takip etme-
ye çalışmaktadır. 
Ülkemizde ve Dünya’da hastalığın gidişatı yakından takip edilmektedir. 
Haziran başı ile birlikte ülkemizde yurt içi turizm hareketi başlayacak. 
Korona sertifikasyonu çıktı. Oteller buna uymak zorunda. 
Sertifikasyon dışında otellerin, havayollarının ve transfer firmaları başta olmak üzere sektör paydaşlarının al-
dıkları tedbirler var. Bu tedbirler aslında kurumsal misafirlerin öncelikli tatillerinde gözlemleyecekleri ilk hare-
ket olacaktır. Buralarda alınacak olumlu gözlemler ve hastalığın seyri Eylül ayı ve sonrasını kurumsal organizas-
yonlar açısından etkileyecektir. 
Hedef pazarlar takip edilmektedir. 
Bazı toplantılar online platformlarda devam etmektedir.  
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Yayınlanan Destek ve paketlerden NASIL faydalanılıyor ve yeterli mi?
Yayınlanan destek ve paketlerin sektörün beklentilerini karşılamadığı, sektörü hayatta tutamayacağı katılım-
cılar tarafından paylaşılmıştır. Özellikle bankalar tarafında turizm sektörünün riskli grup olarak görüldüğü ve 
kredi verilmeye yanaşılmadığı dile getirilmiştir. Kısa Çalışma Ödeneğinin geçici (3 aylık) bir çözüm olduğu, yıl 
sonuna kadar destek olunması gerektiği ve Kısa Çalışma Ödeneği başvurularında birçok firmanın henüz olum-
lu yanıt alamadığı tespit edilmiştir. 
Açıklanan tedbirli normalleşme adımlarının sektöre dönüşünün oldukça yavaş olacağı düşünülmektedir.  

Krizden çıkış için önerileri?  
Devletimizin ve ilgili bakanlıklarımızın sahada olan bizlere kulak verip, bunlara yönelik tedbir ve önlemler 
almaları gerekmektedir.    
 
• İstihdamı koruyabilmek ve yetkinliği yüksek çalışanlarımızı işletmemizde tutabilmek adına çalıştırdığımız  
 çalışanlarımız için yıl sonuna kadar asgari ücret tutarındaki maaş ve vergilerin devletimiz tarafından 
 karşılanması beklenmektedir. 
• İşletmelerimizin bozulan nakit akışlarının düzelebilmesi için, uzun vadeli, ‘’ sıfır ‘’ faizli ve teminatsız KGF ve 
 Hazine garantili ilave kredi imkanları ile diğer bankalardan kredi desteklerinin sağlanması ve kredi 
 kullanım koşullarının kolaylaştırılarak sürecin hızlandırılması.
• İptal edilen organizasyon ve etkinliklerimizde hizmet bedellerinin düşülerek ücretin iade edilmesinin 
 yasal hale getirilmesi adına gerekli düzenlemelerin ivedi yapılması beklenmektedir. 
• İleri tarihlerde gerçekleştirilmesi planlanan fakat yaşadığımız süreç nedeniyle iptal edilen etkinlik ve 
 organizasyonlarla ilgili Havayolu ve otellere (özellikle yurt dışındaki oteller) yapılan ön ödeme veya 
 toplam ödemenin iade edilmesi. 
• MICE segmenti çalışan sektör paydaşlarının en yakın vadede Eylül ayı ve sonraki aylarda faaliyetlerine  
 başlayacakları göz önünde bulundurularak kira, elektrik, su, doğalgaz vb. temel ödemelerimiz adına 
 yardım ve destek talebimiz elzemdir.
• Ana Nace Kodunda belirtsin/belirtmesin Turizm, Organizasyon ve Etkinlik sektöründe faaliyet gösteren  
 veya bu sektöre tedarik sağlayan şirketlerin kredi borçlarının taksitleri ve faizlerinin, 2020 yılı sonuna 
 kadar ertelenmesi hususunda ivedi yasal adımların atılması beklenmektedir. 
• Tahakkuk eden/edecek SGK, KDV ve Muhtasar tahakkuk ödemelerinin 1 yıl süreyle ertelenmesi, 
 ödemelerin takip eden yıldan itibaren makul bir yapılandırma kapsamında yapılması beklenmektedir.  
• Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi tahakkuk ödemelerinin 1 yıl süreyle faizsiz olarak ertelenmesi, 
 ödemelerin takip eden yıldan itibaren makul bir yapılandırma kapsamında yapılması beklenmektedir.  
• Turizm şirketlerine ait devreden KDV alacaklarının, bu şirketler ile aynı gruba dahil ilişkili şirketlerin vergi  
 ve diğer kamu borçlarından mahsup edilmesinin süratle sağlanması.
• Turizm ve MICE sektörü gibi sektörler öncelik almalı ve çalışma ödeneği uzatılmalı. Maaşlar ödenmezse  
 çalışanlarla yolları ayırmak zorunda kalınacağı paylaşılmıştır.
• Vergilerin ertelenmesi yeterli değil. SGK ödemeleri kaldırılabilir. Devletin bu alandaki harcamalarını ,
 arttırması gerekli. 
• 100 kişilik organizasyon için 300 kişilik salonlara ihtiyacımız var. Oteller bunu bütçelere yansıtırsa problem 
 doğabilir. 
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• Ülkemizin arınmış koridorlar (Yunanistan, Malta, Portekiz, Hırvatistan) diye tabir edilen ve şu anda 
 Avrupa’da ismi zikredilen ülkeler içine sokmalıyız. 
• Tanıtımı her zamankinden daha fazla ön planda tutmalıyız. 
• Tanıtımda aldığımız tedbirlerin yanı sıra, hastane, sağlık üniteleri, doktor sayısı ve Filyasyon (hastalığın 
 kaynağını önleme) başarımız ön planda tutulmalı. 
• Sertifikasyon gelmeli. Her önüne gelen MICE segmentinde çalışamamalı. 
• Rakip olmaktan ziyade paydaş olunmalı ve geleceği birlikte nasıl şekillendiririz. Buna kafa yorulmalı. 
• Arkasında finansal fon desteği olan kriz master planı devreye sokulmalı ve sürekli güncellenmeli. 
• Devlet kanalından alınan ödenekler çok yetersiz. Turizm sektörü Türkiye ekonomisine değer katan bütçe 
 açığını kapatan bir sektör bu yüzden teşviklerden faydalanmalı. Bunu bakanlıklara ve devlete kendimizi 
 bir rakip olarak göstermeden, yüksek bir ses ile değil derdimizi anlatarak belirtmeliyiz.
• Çok kolay acenta sahibi olunmasından kaynaklı itibar düşüklüğü var.
• Acenteler finansör gibi kullanılıyor. Ne kadar vade yapılacağı soruluyor, acentelerin özellikleri 
 önemsenmiyor.

Kriz sonrasında sektörün geleceği? 
Geçmişten gelen sıkıntılarla sektörün pandemi kaynaklı bu krizi ciddi destek ve teşvik almadan geçirmesi 
mümkün değildir. 
Sektörde daralma olabilir. 
Şirket küçülmeleri, kapanmalar, devirler ve şirket birliktelikleri bizleri bekliyor. 
Belirli bir süre belirli toplantı ve etkinlikler için online tabanlı platformlar hayatımızda olmaya devam edecek. 
Organizasyon yapmak ve bir organizasyon içerisinde olmak belirli bir süre maliyetli ve alınan - alınacak tedbir-
lerden dolayı katılımın daha sınırlı olduğu yapılara bürünebilir. 
Özellikle aşı ve tedavi süreci bulunana dek tedbirlerin ön planda olduğu bir süreç bizleri bekliyor. Elbette bu-
nun misafir psikolojisine ve katılıma olacak etkisini görmek için biraz daha zamana ve ülkemiz başta olmak 
üzere tüm Dünya’da pandeminin seyri takip edilecektir.  
Kriz fırsata çevrilebilir. Türkiye’nin göstermiş olduğu başarı bütün dünyanın ilgisini çekebilir. Bunu yeni model-
ler, yeni fikirlerle değerlendirmeliyiz gelecek yeni modeller ve yaratıcılıkla ilerleyecek.
Kriz sonrası sektörün eski işleyişiyle devam etmemesi adına şimdiden önlem alınmalı. Sorun ve problemler 
masaya yatırılmalı, çözüm yolları tartışılmalıdır. 
Özellikle müşteriye sunulan vadeler, hizmet bedeli, komisyon vb. yansıtılan tutarların, aynı zamanda teklif ha-
zırlama bedeli, iptal olan teklif ve/veya organizasyonda hizmet bedelinin yansıtılması adına gerekli adımların 
atılması ve bunun muhakkak bir regülasyona bağlanması gerekmektedir. 
Sektörün STK’larının her zamankinden daha fazla bu süreçte bir arada olmaları ve krizi fırsata çevirecek tüm 
adımlarda öncü olmaları, üyelerini buna hazırlamaları gerekmektedir. 
Bir MICE kongresinin olması elzemdir. Bu kongrede kaçak ve haksız rekabetler ele alınmalı. Müşterinin her 
söylediğini kabul eden bir sektör olmaktan çıkılmalı. 
Örgütlü olunmalı. Sözleşmeler, pazarlama ve müşteri ilişkileri nasıl olacak belirlenmeli. 
Bir ‘’ tarife ‘’ belirlenmeli. Tüm bu detaylar Kültür Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, 
TÜRSAB ve STK’ların destekleri ve hazırlıklarıyla yasalarla desteklenmeli. 
Fiziksel toplantı, eğitim, kongre, festival, etkinlikler savunulmalı. Görsel yapılan bir takım platformlar tamam-
layıcı olur ikame olamaz. Sektör bunu dikkatle ön planda tutmalı! 
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4.2. DMC, HAVA YOLLARI, IATA BİLET HİZMET ACENTALARI 

Krizden NE derecede etkilenildi? 
• Süreç iptallerle devam ediyor. İptaller yüzde 70’i bulmuş durumda yüzde 30 belirsizliğini koruyor. 
• Coronavirüs sürecinde herkes sağlık sektörüne odaklanmış durumda olduğu için ekonomik krizin farkına 
 henüz varılamadı. 
• İleriye yönelik rezervasyonlarda kısa vadede Eylül ayına kadar Türkiye’de kongre, toplantı,  etkinlik ve fuar 
 adına  hiçbir talep bulunmamaktadır.  
• Bilet sektörü hazırlıklı olmadığı bir kriz yaşıyor. Bilet iadelerinin yapılamaması sıkıntı yaratıyor. Acentelerin 
 iadeleri kendi öz kaynaklarından karşılaması sürdürülebilir değil. 
• Nedenler ne olursa olsun ilk etkilenen ve en son toparlanan sektör turizmdir.
• Qatar Havayolları; uçaklarının %75’inin yerde %25’inin hala uçuş halinde ve dünya çapında 50 noktaya 
 uçtuğunu, bu uçuşların çoğunluğunun tahliye uçuşları olduğunu belirtmiştir. 
• Havacılık sektöründe birçok önemli firma iflas aşamasındadır.
• Kıbrıs önlemlere Türkiye’den daha önce başladı. Vakalar bitmek üzere, ancak Türkiye’de düzelme 
 yaşanmadığı sürece bir normalleşme görünmüyor.
• En büyük sorun talebin tekrar hızlı mı yavaş mı geleceğidir. İşlerin eski haline çok yavaş döneceği 
 bekleniyor. 
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NASIL önlemler almak zorunda kalındı? 
• İade konusunda acenteler için sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Havayolları çeşitli kurallar yayınlayarak 
 uçuşların iptal ve ertelenmesini düzenlemeye çalıştı. 
• Havayolları iade koşullarını değiştirdi. Uçuşa başladıktan 2 ay sonra iadeler başlayacak. Bu iadelerin 
 voucherlar ile karşılanması söz konusu. 
• Sağlıklı insanların uçuşa kabul edilmesi şartı getirildi. 
Şu an NELER yapılıyor?
• Misafirler tarafında var olan bilet işlem veya rezervasyonlarını iptal etmeleri yerine ileri bir tarihe 
 ertelemeleri hususunda çalışmalar yapılıyor.  
• Türsab tarafından ilgili bakanlıklar nezninde görüşmeler yapılıp resmi yazışmalar devam etmektedir. 
• Yolcular için sağlık pasaportu, biyolojik pasaport veya seyahat belgesi talep edilmesi gibi ihtimaller 
 konuşuluyor.
• Havalimanlarında ateş ölçülmesi, diğer Corona belirtilerinin görülebileceği kontroller yapılarak uçağa 
 alınması öngörülüyor.  
• THY’nin, kesilmiş olan biletlerin kullanılamaması sebebiyle önce yıl sonuna kadar, sonra da Mart 2021’e 
 kadar ertelemiş olduğu biletleri Aralık 2021 sonuna kadar ertelenmesi ve kullanılması konusunda 
 görüşmeler devam ediyor.

Yayınlanan Destek ve paketlerden NASIL faydalanılıyor ve yeterli mi?
• Verilen destekler giderleri karşılamıyor. Piyasa koşullarından daha yüksek faiz oranları ile karşılaşılıyor. 
 Borç yükünün 2 katına çıkması gibi bir durum var. 
• THY Milli markamız olduğu için destekleniyor ancak diğer havayolu şirketlerinin de  desteklenmesi 
 gerekmektedir.
• Bilet acentelerine yeterince destek verilmiyor. THY, Pegasus ve diğer havayolları maalesef acenteleri 
 kendilerine rakip olarak görmektedir. 
• Verilen destekler 3-4 ay sonra borç olarak bilet acentelerinin karşısına gelecektir.

Krizden çıkış için önerileri?  
• Sektörün sesini duyurmalı ve kamuoyu oluşturmalı; Lobi faaliyetleri daha kapsamlı bir şekilde 
 yapılmalıdır.
• Geri dönüşle birlikte ilk olarak hasar raporlarına bakılmalı; Risk tespiti, beklentiler, öncelikler anlamında bir 
 araştırma yapılmalıdır. 
• İş yapma şeklimize ve prensiplerimize dikkat etmeliyiz. Birbirimizi yok edercesine ilerlememeliyiz.
• Havayolu nezdinde müşteri olduğumuzu kabullendirmeliyiz. 
• Standartlar belirlenmeli ve bu kurallarda ilerlenmeli.
• Aldığımız kararları kendimiz için almalıyız. Bu şekilde hem kendimize hem çevremize destek sağlamış 
 oluruz.
• Hava yollarında güvenlik ve hijyen tehditleri ön planda olmalı.
• Uluslararası uçuş prosedürleri belirlenmeli. 
• Hijyen konusu müşteriler için önemli. Hızlı aksiyon alabilmek için beklemek yerine harekete geçirmeliyiz.
• Bilet sektöründe iş yapıyor gibi görünmek için düşük hizmet bedelleri ile bilet satışı yapılmamalı.
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• Orta koltukların boş bırakılıp bırakılamayacağı maliyetleri etkileyecektir. Yolcunun uçağa binmeden önce 
 geçeceği kontrol aşamaları oluşturulmalıdır. Önlem olarak sıcak havlu dağıtımı hijyen açısından 
 engellenebilir. Maske, eldiven zorunlu kılınabilir. Örneğin; Singapur ülkeyi açtığı için 2. Dalga başlamış 
 durumda bunun da dikkate alınması gerekiyor. Havalimanlarına medikal kontrol noktası kurulabilir.
• Rekabetin ve hür teşebbüsün önü tıkanarak krizlerden kurtulamayız. Seyahat Acenteciliği etik değerlerine 
 sıkı sıkıya bağlı kalmak önemli. Doğal eliminasyon tüm sektörler için geçerlidir.

Kriz sonrasında sektörün geleceği? 
• Bu süreçten sonra birçok kişinin işini kaybetmesi ve gelirlerin düşmesi kaçınılmazdır.
• 2022’den önce normalleşme beklenmemektedir. Covid bitse bile insanların tatil ve iş seyahati için 
 bütçeleri yetmeyecektir.
• Havacılığın geri dönüşü için yaklaşık 2-3 sene geçmesi gerekebilir
• Yeni kurallar ve yeni düzen insanların seyahat etmesini engelleyebilir.
• 2020 yılı sonuna kadar outgoing ve kurumsal seyahatlerin gerçekleşmesi zor görünmektedir.
• Görüntülü görüşme programları şirketlerin yurt dışı seyahatlerini küçük bir ölçekte etkileyebilir.
• Satış motivasyon gerektirir. Yüz yüze yapılan bir pazarlamanın yerini bu programlar tutamaz. 
 Kurumsal seyahatler başlayacaktır.
• Balkanlar gibi yakın destinasyonlarda bir hareketlenme olabilir.
• Vakanın az olduğu yakın bölgelere ilk taleplerin olacağı bekleniyor.
• Koltuk düzeninin değişmesi bilet fiyatlarına artı olarak yansıyarak zarar verebilir.
• Hava yolları farklı davranışlar sergileyebilir ve buna ayak uydurmak zor olabilir.
• İnsanlar kendi arabaları ile seyahat edeceği için  toplu ulaşım araçlarına  talep azalacağı düşünülüyor.
• Sınırların ne zaman açılacağı bilinmediği için 2021-2022 kadar uzak destinasyonlarda bir talep olması 
 beklenmiyor.
• Havayolu şirketlerinin en büyük 2 maliyeti petrol fiyatları ve personel giderleridir. Bilinmez bir dönemde  
 olduğumuz için net bir şey söylemek mümkün değildir. Ancak bu seviyede olursa düşüşün maliyetleri  
 olumlu etkileyeceği söylenebilir.
• Tedavide artan başarı ve aşı dışında, bulaş riskini azaltma yönünde alınabilecek önlemlerle seyahatlerin  
 önünü açmak palyatif çözümler olarak kalacak, talebin canlanmasına etkisi sınırlı kalacaktır.
• Ekonomik kriz içerisindeki bir dünyada artan bilet fiyatları talebi ciddi anlamda düşürecektir.
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4.3. KONAKLAMA TESİSLERİ, KONGRE MERKEZLERİ, KAPALI & AÇIK ETKİNLİK 
  MEKANLARI 

Krizden NE derecede etkilenildi? 
Pandemi döneminin başlaması ile birlikte bir çok otel ve etkinlik mekanları geçici süre ile kapandı. Bu durum 
öncelikle personelin içeride biriken izinlerini kullanmasına sonra da durumun uzaması sebebi ile ücretsiz izin-
lere sebep oldu.  Bir çok etkinlik, organizasyon, düğün, toplantı önce ertelendi ardından iptal oldu. Maddi 
kayıp düşünüldüğünden çok daha fazla. Mart sonu itibariyle konaklama sektöründe işten çıkartma oranları 
%70-80 civarına ulaştı. Kalifikasyonu yüksek otel çalışanları süreç içerisinde moral ve motivasyon anlamında 
yalnız bırakıldı. Son bir kaç yıldır ülkece yaşadığımız talihsiz  olaylar neticesinde üst düzey bir çok yönetici sek-
tör değiştirmiş veya ülke dışına çıkmıştı. Pandemi kaynaklı bu krizde ivedi tedbir alınmaması durumunda en 
çok övündüğümüz insan ve çalışan  niteliği bağlamında düşüş 
kaçınılmaz olacaktır. 

NASIL önlemler almak zorunda kalındı? 
Bazı oteller İBB ve İstanbul Valiliği iletişim süreci ile tesislerini 
çalışan sağlık personeline açtı. Oteller ve mekanlar hijyen 
denetimleri adına hazırlıklar yaptılar. Oteller için hijyen 
kontrolü çok büyük bir sorun değil sadece daha fazla 
yapılmaya ve daha sık kontrol edilmeye başlandı. Bakanlığın 
Korona sertifikasyonu ile birlikte oteller ve tesislerin kendileri 
de bir takım önlem ve tedbirler almaya başladılar.  

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu 
başta olmak üzere ilgili otoritelerin süreç yönlendirmeleri
takip edildi.

Hedef pazarlarla iletişim süreci yoğun bir şekilde sürdürüldü. 

Şu an NELER yapılıyor?
Oturma düzenleri yeniden planlanıyor ve sosyal mesafeye göre ölçümler yapılıyor. Konaklama tesisleri içeri-
sinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına göre hizmet verilmesi adına yeniden planlaması yapılıyor.  Oteller 
kendi imkanları ile (alacak izinlerin kullanılması gibi) çözümler uygulamaya başladı.  Haziran başı itibariyle yurt 
içi turizm hareketlerinin başlayacağı ve ardından 15 Haziran tibariyle yurt dışında bazı ülkelerle karşılıklı sınır-
larımızın açılacağı göz önünde tutularak Kültür Turizm Bakanlığının açıklamış olduğu turizm belgeli bütün 
tesislerin uymak zorunda olduğu yeni normele yönelik 132 civarında maddeden oluşan hazırlık çalışmaları 
bütün oteller ve restaurantlar tarafında devam etmektedir. Tatil otelciliğinde % 25’e yakın artış beklerken ma-
alesef sezonu başlatamayacak duruma gelindi. Bölgelerle yapılmış olan çalışmalarda tesislerin yüzde 50’sinin 
açılmaması söz konusu, açılacak tesislerinde % 35 - 40 oranında dolu olacağı düşünülmektedir.
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Yayınlanan Destek ve paketlerden NASIL faydalanılıyor ve yeterli mi?
Devlet tarafından açıklanan katkı ödemesi için başvurular yapıldı.
Devlet tarafından açıklanan destek kalemlerinin yetersiz kaldığı belirtildi. Devlet tarafından verilen KÇÖ’nin 
üst kademedeki personelin hayatını idame ettirmesi için yeterli olamayacağı belirtildi.  Dönemsel çalışan per-
sonelin KÇÖ’den faydalanamadığı belirtildi. 

Krizden çıkış için önerileri? 
Kriz sonrası otellerin ayakta kalabilmesi için daha fazla maliyet ile ucuz servis vermesi kaçınılmaz olabilir.  Bu 
duruma engel olmak için tüm mekanların anlaşıp taban fiyat gibi bir uygulamaya gitmesi gerekebilir. 
Pandemi sonrası çalışan personel motivasyonu için de ayrı bir İnsan Kaynakları yönetimi olmalı. Eğitimli per-
sonel kaybedilmemeli. 

Mutlu personel eşittir mutlu müşteri.

Kalifiye personelin yurtdışına gitmesine imkan verilmemeli ve 
burada kalması için motivasyon arttırılmalı. 

Seyahat acentaları ve oteller eskisinden daha iyi bir şekilde 
koordineli çalışmalı, iş almak için fiyat kırmak değil, standart 
belirlenip o standartlara göre davranılmalı.

Dünyaya hijyen konusunda öncü olduğumuzu iletmemiz ge-
rekiyor. Vaka sayıları binlerin altına indiğinde kontrol altına alı-
nabilecek. Münferit seyahatler gerçekleşebilir. Karadeniz böl-
gesinin beklentisi yüksekti.

Acente, otelcilik, havacılık sektörünün devlet tarafından des-
teklenmesi gerekiyor. Otel ve mekanların taktiksel planlar çı-
kartması ve duruma kolay ve hızlıca adapte olması gerekecek. 

Kriz sonrasında sektörün geleceği? 
Salgından sonra en önemli konu ekonomik kriz olacak. Finansal etkinin dereceleri düşünülmeli ve buna göre 
planlar, bütçeler, programlar yapılmalı. Devlet katkısının sektörün toparlanması için  şart olduğu kesindir. 

Ekonomik ve psikolojik sebeplerle yurtdışı seyahatleri hem geliş hem de gidiş olarak zorlayıcı olacak.                              
İç turiz-me öncelik verilmesi gerekmektedir. 

Yurtdışına yönelik pazarlama açısından Türkiye’nin güzellikleri, güvenliği, sağlık alanındaki almış olduğu                  
tedbir ve önlemler anlatılmalı, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda çıkmış olan Korona sertifikasyo-
nu pr çalışmasına muhakkak eklenmelidir. 
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Otellerin veya mekanların daha az oda, daha az müşteri ile çalışması maliyetleri arttıracaktır. Normalde 500 
kişi alabilen salonlar daha az kişi için açılacak ama yaktığı enerji aynı kalacak. Gelir ve gider dengesi tamamen 
değişecektir. 

Hijyen sertifikasyonu ile müşteri gözünde güven sağlamaya çalışılacak, lüks ve konfor yerini hijyene bıraka-
cak. Açık büfe gibi kavramların hijyen sebebi ile kalkması söz konusu olursa, tüm misafirlere bire bir servis                  
gereke-cek bu da personel maliyetini arttıracak.

Korona virüs sertifikassyonu kapsamında alınacak önlemler maliyeti ciddi anlamda arttıracaktır. 

Uygulamalarda misafire hastaneye gider gibi otele gittiği ve orda yoğun bakım personeli tarafından hizmet 
verildiği hissi verilmemeli. Buna yönelik hijyen kuralları arttırılırken çok dikkatli olunması gerekmektedir. 
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4.4. SES & IŞIK & GÖRSEL ÇÖZÜMLER, PRODÜKSİYON FİRMALARI, SAHNE TASARIM,  
  DEKORASYON FİRMALARI, BİLİŞİM - YAZILIM HİZMETLERİ, ONLİNE TEKNOLOJİ 
  FİRMALARI 

Krizden NE derecede etkilenildi? 
• Sektörde İptal edilen organizasyonların oranı %80’lerin üzerine çıkmıştır.
• Mart ayının 2. Haftasından itibaren Nisan Mayıs Haziran Temmuz aylarına ilişkin işlerin büyük çoğunluğu  
 iptal edilmiştir.
• Bu tarihlerde yapılacak işlerin bir kısmı Eylül, Ekim, Kasım aylarına ertelendi. Bir kısmı da sanal platformlarda 
 yapılacağı iletilerek iptal oldu.
• Acenteler ile işler ertelendi; mümkün olduğunca borçlar ve çekler ve krediler Eylül ayı ve sonrasına ötelenmeye 
 çalışıldı.
• Bu borçların karşılanması noktasında başarılı olamayacak olan Teknik firmalar iflas aşamasındadır
• Ödeme vadelerinin çok uzun süreleri bulması dolayısıyla, vadeler konusunda bir düzenlemeye gidilmesi 
 gerekmektedir.
• Personel yetiştirmek 3-4 yılı bulmaktadır. Sektördeki en zor iş  yetiştirilen personelin elimizde tutmaya  
 çalışmak. O sebeple personel maliyetine katlanıp işten  çıkarmadan ilerlemeye çalışılmaktadır..
• Vadeleri esnetmeye çalışılıyor. Ayrıca iş öncesinde harcamalar yapıldığı için  için ön avans talep edilmesi  
 gerekiyor. Ancak 1-2 senedir sektör onu da alamıyor. Acenteler  ödemeleri alamadığı için gecikmeye başladı. 
 Mayıs’tan sonraki 3 ayı sektör görememektedir. Eylül ayında dünyanın nereye gittiğini gözlemlenecektir. 
 Müşterilerin, acenteleri etkinlik ve organizasyonlarının finansörü olarak kullanmasının önüne geçilmesi gerekmektedir.



20

4. OTURUMLARIN ÖZET RAPORU

• Alınan  kredilerin ödemesi noktasında zorluk yaşanıyor. İşler Eylül-Ekim gibi başlasa dahi önümüzdeki 
 1 sene içinde bu aşılamayabilir. Kongre veya toplantılara katılımlar düşük olacacağından dolayı yapılan  
 işlerin sayısı ve hacmi azalacaktır. Bu kriz sonrasında küçük ölçekli firmaların  ayakta kalma şansı büyük  
 ölçekli firmalara nazaran daha fazla olabilir.

NASIL önlemler almak zorunda kalındı? 
• Devlet bankalarının verdiği daha düşük faizli ama düşük meblağlı kredilere başvuruldu.
• Kısa süreli çalışma ödeneğine başvuruldu; mümkün olduğunca personel çıkartmamaya çalışıldı.
• Online olarak hizmetler üretmeye çalışarak maddi bir katkı sağlamaya çalışıldı.
• Mali olarak ayakta kalmak, personeli bir arada tutmak ile kazanç ve katma değer üretilemediği için borcun 
 borç ile kapatılma maliyetlerini en aza indirilmesi gerekiyor. Personelin maaş ödemesi, depo kiraları gibi 
 giderler öz kaynaklarla karşılanmaktadır. 

Şu an NELER yapılıyor?
• Şu an sektörde iş olmadığı için yapılan bir şey yok. Sadece borçlar ötelenmeye ve personel ve kira gibi 
 giderlerin sağlanabilmesi için finansman sağlanmasına çalışılıyor.

Yayınlanan destek ve paketlerden NASIL faydalanılıyor ve yeterli mi?
• Kısa süreli çalışma ödeneğine başvuruldu.  Sektörün NACE kodununda alma hakkı bulunuyor. Mayıs 
 başından itibaren çalışanlar için 3 ay boyunca bundan yararlanılacaktır. Ancak sonrasında 6 aya 
 çıkararılmazsa ne olacağını bilinmiyor.
• Devlet bankası kredilerine başvuruldu ama konulan şartlar kredi alınmasını imkansız kılmaktadır.

Krizden çıkış için önerileri?  
• Sektör olarak evden çalışma modeli ile ilerlenmesi mümkün değil. Ancak personelinde elde tutulması  
 gerekli. Devlet tarafından Almanya, Amerika, İngiltere örnekleri gibi hibe kredilerin verilmesi gerekli. 
 MICE’ın bir kanunu olmalı. Bu hem sektörü  hem acentaları hem kurumsalı korumak için önemlidir.
• Krizlere alışığız ancak dünyanın hazır olduğu bir kriz değildi. Türkiye’nin sağlık konusunda yeşil sertifikalı  
 olması sektör için avantaja dönüşebilir.
• Antalya izole edilebilir bir bölge, bu avantaja çevrilebilir.
• İnsanların doğasında bir araya gelmek var, eninde sonunda sektör açılacağı öngörülmektedir.
• Birbirimizin üzerine basarak ilerleme şekli son bulmalı. Dünya değişmeye devam ediyor. Buna ayak 
 uydurmamız gerekiyor. Daha profesyonel, daha kurumsal ve hepimizi var edecek şekilde nasıl yaparız diye 
 düşünülmelidir.
• Kriz sonrası hareket tarzı senaryosu yazılmalı ve sektörde ki herkesin bu kurallara azami müşterekte 
 uyması sağlanmalıdır.
• Kooperatif bilinç oluşturulmalı ve herkesin bir ürün havuzu ile bu yapıya katkı sağlaması sağlanmalıdır.
• İş yapma şeklimize prensiplerimize dikkat etmeliyiz. Birbirimizi yok edercesine ilerlememeliyiz.
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Kriz sonrasında sektörün geleceği? 
• Kriz sonrasında biriken maliyetleri karşılayana kadar yeni teknik malzemeler satın alınmayacak eldeki 
 malzemeler ile çalışmaya devam edilecektir.
• Yeni kurallar ve yeni düzen insanları seyahat etmesini engellemesi kaynaklı büyük işlerin 2021 yılının ikinci 
 yarısına kadar olması beklenmiyor. Büyük prodüksiyonlar da dolaylı olarak azalacaktır. Çok fazla personel 
 çalıştıran ve büyük maliyetleri olan şirketler dezavantajlı duruma geçecektir.
• 6 aylık bir kayıp var. Teknoloji değiştiği için ona göre yatırımlar yapılıyor ve bu yatırımların ödemeleri 
 geldiğinde nasıl ertelenecek ve  nasıl bir fiyat politikası izleneceği konusunda belirsizlik mevcut. 
 Ödemeler ertelendikten sonra teknik ekipman fiyatlarının  2 katına çıkabileceği düşünülmektedir.
• İstanbul rakiplerine göre (İspanya, Fransa gibi) daha avantajlı konumda ve buna şimdiden hazırlık 
 yapılmalıdır.
• Proje hazırlık yapılırken çözüm ortaklarından destek alınıp öyle fiyat verilmeli. MICE sektörü içerisinde 
 herkes birlikte olmadığı sürece bir olunamaz.
• Yeni oluşan duruma ayak uydurulabilmesi ve ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanabilmesi gerekiyor. Sanal 
 toplantı sistemleri, canlı yönetimler anlamında ihtiyaçlar var. Webinar platformlarında hazır olmaya ve 
 destek sağlamaya çalışıyoruz. Geçmişte yaptığımız dijital yayın çözümleri ana ürün konumuna gelecek. 
 Ancak bunları benimseme anlamında yol almamız gerekiyor. Zaman içerisinde daha bilinçli bir şekilde 
 kullanıyor hale geleceğiz. Dijital çözümler sahadaki çözümlerin yanında maddi katkı olarak çok düşük 
 kalıyor.
• Kriz sonrası fiyatların artacağı düşünülüyor ve  acentelerden güncel fiyatlarını çalışılan Teknik firmalardan 
 bilgi almadan vermemeleri tavsiye edilmektedir.
• Dekor ve baskı ile ilgili ürünlerin büyük bir kısmı  yurtdışından tedarik edildiğinden dolayı fiyatlar için bir 
 süre Dolar ve Euro bazında ilerlenecek. Reklam sektörü için kullanılan tüm medya malzemelerine (vinyl, 
 pleksiglass, foreks vs) Ekim ayına kadar yüzde 40 ek vergi getirildi. Bu da şu anlama geliyor maliyetler 
 minimum bu kadar artış sağlayacaktır.
• İyi senaryoda Eylül veya Ekim ayı gibi, kötü senaryoda 2021 yılında başlaması bekleniyor. Sektördeki 
 paydaşlar personelleri ile çalışmaya devam etmektedir. Psikolojik olarak rahatlamak adına firmaların açılıp 
 kademeli çalışarak ilerlemesi öngörülmektedir.
• Teknik firmalar ve acentalar olarak karşılıklı iletişimi daha sık tutmalı ve memnuniyetlerimizi ve 
 sorunlarımızı birlikte çözebilmeliyiz.
• Etik standartlarını oturtmayı başaramadığımız sürece ciddiye alınan bir sektör haline gelmemiz çok zor.
• Projenin hazırlık aşamasında ABD ve Avrupa’daki etkinlik şirketleri ve tedarikçiler  proje bedeli almadan 
 hazırlık gerçekleştirmiyor. Bu bedelin alınamamasından dolayı maliyetlerin yüklenilmesi etik ve adil mi?
 Sektörümüzünde proje bedeli alması sağlanmalıdır.
• Dünyanın her yerinde ve her sektörde satıcının mal, ürün veya hizmet ederini belirleme hakkı ve sektörel 
 bir çıtaya uyma zorunluluğu ticaretin ilk kuralıdır. Alıcının fiyat belirlemesi diye bir uygulamanın olmadığı 
 aşikârdır. Projeye özgü bütçe belirlenir ve alıcı çalışacağı firmayı bütçe ve hizmet skalası doğrultusunda 
 seçer. Elbette herkesin kazanacağı ticaret doğru olandır ve herkesin istediğidir.
• İleriye yönelik olarak yapılabilecek en doğru işlerden biri her türlü sektörü aşağıya çekenlerin elemine 
 edilirek veya belli bir standartta getirilmesi ile olacaktır.
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4.5. ETKİNLİK AJANSLARI, DÜĞÜN VE DAVET ORGANİZATÖRLERİ 

Krizden NE derecede etkilenildi?
• Katılımcılar, bugüne kadar yaşanan tüm krizlerden çok farklı, Global bir kriz yaşanmasının gelecek ile ilgili 
 belirsizliği hala koruduğu bir dönemde olduklarını belirttiler. 
• Bu süreçte evden çalışmaya devam edildiğini yeni normale adapte olmak üzere projeler ürettiklerini 
 belirttiler.
• 6 aylık bir kayıp olduğu, bunun yılsonuna uzamaması için çözüm yolları bulunması gerekliliği belirtildi.
• Evden çalışan şirketler de zoom toplantılarla çalışan motivasyonunu koruduklarını belirttiler.
• Sektörün %60 küçüleceği bekleniyor.
• Etkinliklerin min. 2-3 aydır durdurulduğu paylaşıldı. 

NASIL önlemler almak zorunda kalındı? 
• Evden çalışmaya devam ederken, yeni normal için digital çözümlere yönelindi.
• Hijyen ilk sırada ve tüm önlemlerin alınması koşulu ile de fiziksel etkinliklerin küçük küçük başlayacağı 
 düşüncesi ile bu konuda konseptler geliştirmeye odaklanıldı. 
• Çalışanların motivasyonu önemli, her gün zoom toplantıları ile kişisel gelişimlere, nefes egzersizi gibi 
 motive edici etkinliklere odaklanıldı ve yeni projeler üretmek adına çok çalışılması gereken dönemi en iyi 
 şekilde değerlendirmeye çalışıldı.
• Çalıştay bu bağlamda çok faydalı bir digital etkinlik oldu.
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Şu an NELER yapılıyor?
• Kriz döneminde, ağırlıklı olarak eski normal de yaşanan sorunların çözümü adına öneriler geliyor. 
• Özellikle ; hizmet bedelinin proje bittikten sonra değil de ; teklif sunumu sırasında alınması gerekliliği..
  Fikir ve konseptin de ücretlendirilmesi vb gibi konuların yeni normal de bir standarda bağlanması 
 gelecek işlerin sağlıklı ilerlemesi için önemli.. Bu konuda ortak bir karar alınması yönünde görüşler 
 alınıyor. Proje bedeli ve hizmet bedeli sektör standardı haline gelmeli. 
• Algı yönetimi çok önemli, işlerin kötü olduğunu müşterilere yansıtmadan, yeni normal için yeni projeler 
 üretiliyor.  Algıyı doğru yönetmek çok önemli..
• Sektörde belirlenecek  kurallar ve sertifikasyon çalışmaları bu dönemde yapılmalı.
• Bulunduğumuz durumun analiz raporu mutlaka yapılmalı ve buna göre krizi yönetmeliyiz.
• Ağırlıklı zoom toplantıları yapılıyor ancak müşterilerin buna alışma sürecini düşünmeli ve önlem almalıyız, 
 bu bizim sektöre zarar verebilir. 
• Böyle bir kriz ortamında sektörel bazda online olarak bir araya gelmek çok önemli.
• Virüsün özellikle klimatize ortamda dağılıp bulaştığı henüz kanıtlanmadı. Bu durumda Dünya Sağlık 
 Örgütünün (WHO) mümkünse açık alanda yapılsın diye tavsiye niteliğinde bir yayını oldu. Tahminen 
 havaların soğumasına kadar kapalı alanların nasıl dezenfekte edileceği çözülmüş olur. 
• Türkiye kollektif  bilincin öncüsü olmalı.. Ulusal MICE Çalıştayı buna çok güzel bir örnek. Tamamen 
 dayanışmayı konuşmalıyız, kriz geçtiğinde de devam etmeliyiz.

Yayınlanan Destek ve paketlerden NASIL faydalanılıyor ve yeterli mi?
• Kısa Çalışma Ödeneğine başvuruldu ancak bu yeterli değildir.
• Sağlık Bakanlığımız bu süreci fena yönetmiyor. Ancak, Turizm bakanlığı, sektörünün sadece Resort 
 turizminden ibaret olduğunu düşünerek bizim için bir şey yapmıyor. Turizmin önemli paydaşları olarak 
 sektöre  hiçbir şey yapılmıyor.
• Ülkemizdeki süreci izlediğimiz kadarıyla enerji, sağlık vb. sektörlerin önceliği söz konusu ve bu sektörlerde 
 henüz sorunlar atlatılmadığı sürece bizlere sıra biraz zor gelecektir.
• Özellikle devletten destek istemek çok büyük beklenti olmamalı bu yüzden ilk aşamada birliğin 
 sağlanması adına yapılan çalışmaların gelecekte MICE sektörünin daha emin adımlarla yoluna devam 
 etmesini sağlayacaktır.

Krizden çıkış için önerileri?  
• Kollektif bilinç ve stratejik işbirliğinin önemi tartışılmaz.  Çok fazla küçük ölçekli firma yerine birleşerek 
 daha büyük projeler alınmasının daha etkili olacaktır.
• Makro ve mikro çözümler; Güven ortamının sağlanması ve referans grupları oluşturmak gelecekteki 
 işlerimize katkı sağlayabilir.
• Özetle her segment için en az 3 senaryo belirlenip bu senaryonun planı çalışılmalıdır. Bunun yanında 
 sektör değerlerini tekrar yazmak gerekebilir. Bunun başında güven gelmektedir.
• Türkiye ile ilgili marketing çalışması yapılmalı, hem tatil hem etkinlik olarak, güvenli olduğu vurgulanmalı. 
 Marketing; çok güçlü net bir söylemimiz ve kısa videomuz olmalı. Samimi ve inandırıcı .biraz daha süreç 
 belirginleşsin. Hemen yapılmalı.
• Otel sertifikasyonlarının tüm sektör paydaşları ile birlikte hazırlanması gerekmektedir. 
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• Pandemi öncesi değişmeye başlayan tercihlerin, Pandemi ile tamamen değişmesi ve yeni dönemde  kişiye 
 özel tasarlanmış fikirlerle konseptlerle yeni projelere yerini bırakacağından bu konu da yoğun kişisel 
 dizaynlar/çalışmalar yapmak gerekiyor.
• Çok yönlü ve alıştığımızın dışında bakış açıları edinmeliyiz.
• Maliyet azaltıcı önlemler almak gerekiyor.
• Çalıştay kapsamında yapılan anketin analizinin önemli olduğu fakat ekonomik çözümü çıkartacak ayrıca 
 bir data analizi gerekiyor. Tüm finansçıların da söylediği gibi tedarik zinciri kırılmadığı için öncelikle 
 ekonomik ve finansal açıdan bir data analizi yapılmalı ve önümüzde yaşanacak olan süreç dataya 
 dökülmeli. 
• Bu konuda bu portalınızda da yer alan ve destek vermek isteyen yazılım firmaları ve görev almak 
 isteyenler destek verebilir data raporu çıkartılması konusunda.
• Anketlerin sonundaki analizin TÜRSAB, TÜROB, SITE vb herkes kendi üyeleri ile raporlamayı çıkarttırıp 
 bunları toplaması ve ekonomik yorumu ile Bakanlığa sunulması gerekiyor.
• Sesimizin iyi duyurulmasını istiyorsak en başta analiz raporununun iyi sunulması gerekiyor. 
• Kriz anlarında kurulacak büyük organizasyonların işin profesyonelleri olan bizlere bırakılması konusunda 
 bir çalışma önerisi sunulabilir. 
• Bu süreci de yönetecek bir kriz masası TÜRSAB, I-MICE ve diğer STKların birer temsilcisi ile oluşturulabilir 
 ve ilgili görev dağıtılımı onların pilot yönetimi ile yapılarak kriz zamanında hem bizlere iş imkanı hem de 
 ülkede krize biraz daha müdahale edebilmek ve destek verebilme imkanı verecektir. 
• Senaryo planlanmasının alt başlıkları içinde değerlerin belirlenmesi, finansal planlama, pazarlama ve 
 pazarlama iletişimi planlamasıdır. 
• Çözüm fikirleri ile ilgili hep birlikte hareket etmenin toparlanmayı hızlandıracağını düşünülüyor.

Kriz sonrasında sektörün geleceği? 
• İlk kez böylesi büyük ve Global bir kriz olmasından dolayı sektör ile ilgili gelecek kaygıları çok yüksek.  
 Alınacak hijyenik önlemler ve sosyal mesafe korunarak maliyetler çok artsa da fiziksel etkinliklere mutlaka 
 geçilebileceği yönünde fikir birliği bulunmaktadır.
• Sağlık Turizmine ağırlık verilmesi önemlidir.
• Bilinçli sektörde var olmak isteyen işletmeler dezenfektasyon, maske, hijyen kurallarınına önem 
 vereceklerdir. Diğerleri de bir nebze kontroller ve ceza uygulamalarıyla kontrol altına alınabilir. Doğru 
 pazarlama stratejileri ve ağızdan ağıza yayılmayı kullanarak bu pazarlanabilir.
• Genel olarak tüketici alışkanlıklarının değişeceği öngörülüyor. Sadeleşme yükselen bir trend ve de 
 deneyimler ön planda olacaktır.
• Türkiye adaptasyon hızı çok yüksek bir ülke üstelik kriz yönetme ve atlatma kabiliyetimiz dünyadaki tüm 
 diğer ülkelerden daha yüksek.
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4.6. FUAR DÜZENLEYİCİLER VE FUAR MERKEZLERİ, FUAR STAND KİRALAMA 
  HİZMETLERİ 

Krizden ne derecede etkilenildi?
Katılımcılar, pandemi sebebiyle yaşanan küresel ölçekli kriz sebebiyle şirketlerinin ciddi derecede etkilendiği 
hususunda hemfikir. Fuar sektörünün temel olarak insan, ziyaret, yakın mesafe inceleme ve diyalog üzerine 
kurulu olmasından mütevellit sektör, pandemi ve akabinde uygulanmaya başlanan düzenlemelerden direkt 
olarak ve ciddi ölçüde etkilenmiştir. Mart ortasından başlamak üzere nisan, mayıs ve haziran aylarında gerçek-
leştirilmesi planlanan bütün fuar ve etkinlikler iptal olmuştur. Sektörde bütün işler kelimenin tam anlamıyla 
durmuştur.
 

Nasıl önlemler almak zorunda kalındı?
Bütün katılımcılar diğer sektörlerde olduğu gibi pandemi sebebiyle yaşanan global ölçekli krize hazırlıksız 
yakalandıklarını belirttiler; ancak diğer çoğu sektörün aksine sektör tamamıyla durma noktasına geldiğinden 
Mart ortası itibariyle planlanan bütün fuar ve etkinlikler iptal edildi ve nakit girdisi durdu.  Bu sebeple firmalar 
öncelikle ekonomik planlamalar yaptıklarını ve finansal önlemler üzerinde çalıştıklarını ifade ettiler.

Buna ek olarak, bütün firmalar çoğunlukla evden çalışma sistemine geçiş yaptıklarını ve zoom vb. online mec-
raları kullanarak firmalarını ve çalışanlarını aktif tuttukları ve şuanda belirsiz görünen yakın gelecekteki deği-
şimler için eylem planları üzerinde çalıştıklarını belirttiler.

Katılımcılar bu çalıştayın çok faydalı ve motive edici olduğunu, devamının gelmesini arzu ettiklerini belirtip, 
sektörde özellikle de böyle sıkıntılı bir zamanda bu şekilde pozitif bir dayanışma ruhuna ihtiyaç duyulduğunu 
eklediler.  Katılımcılar çalıştay sayesinde bir araya gelip ortak bir akılla sektörün sorunlarını konuşmaktan hoş-
nut kaldılar. 
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Şuan neler yapılıyor? 
Katılımcılar ağırlıklı olarak sektörün ne zaman start vereceği üzerine kafa yorduklarını, Haziran ayında yapıl-
ması planlanan fuar ve etkinliklerin iptal edilmesi ile Eylül ayına kaydırılan fuar ve etkinlikler konusunda ha-
zırlık yaptıklarını, ancak uygulamaların ne zaman normale döneceği öngörülemediğinden tekrar erteleme ve 
iptaller yaşanması kaygısını da taşıdıklarını ifade ettiler. Bazı katılımcılar Kasım-Aralık aylarında tekrar iş yap-
ma ihtimalleri olduğuna inandıklarını belirtirken bazı katılımcılar da 2020 yılını fuar ve etkinlik yapmaksızın 
kapatma ihtimalleri olduğunu düşündüklerini eklediler. Dolayısıyla bütün katılımcılar devlet tarafından fuar 
sektörünün de gündeme alınması ve net bir takvim açıklanması gerektiği konusunda aynı fikirde idiler. 
2020 yılını iş yapmadan kapatmaları durumunda küçük ölçekli bazı firmaların ekonomik olarak çıkmaza gire-
ceğini ve kapanmak zorunda kalabileceğini; yine bazı firmaların kapanmayıp aynı çatı altında birleşebileceğini 
belirttiler.
Devlet tarafından fuar sektörü hakkında somut bir plan kesin hatlarıyla ortaya konulmamış olsa da bütün 
firmalar yeni normale adapte olabilmek adına hazırlıklar yaptıklarını, eğitimler düzenlediklerini ve fuar or-
tamlarında kullanılması öngörülen hijyen ekipmanları hakkında çalışmalar yaptıklarını belirttiler. Ayrıca geçiş 
döneminde faydalanılabilecek sanal fuarcılık konusu üzerinde de araştırmalarını ve çalışmalarını yaptıklarını 
eklediler.     

Yayınlanan destek ve paketlerden nasıl faydalanılıyor ve yeterli mi? 
Bazı firmalar tarafından kısa çalışma ödeneğine başvurulmuş; bu haktan faydalanan ve faydalanamayan fir-
malar mevcut. Ortak kanı paketin yeterli olmadığı. Ekonomik olarak durmuş ve geleceği öngörülemeyen bir 
sektör; yerel ve uluslararası fuarların tekrar ne zaman yapılmaya başlanacağı meçhul. Girdi olmaması ile birlikte 
düzenli olarak ödenmesi gereken maaş, kira vb. ödemeler mevcut. Daha önce de belirtildiği üzere bazı küçük 
ölçekli firmalar kapanmak zorunda kalabilir.  Fuar alanları ile daha önceden yapılan anlaşmalar ve ödemeler 
mevcut; iptaller sebebiyle firmalar iade alamadıklarını sadece erteleme yapıldığını ve bu durumdan şikayetçi 
oluklarını belirtiyorlar. Fuar alanları işletmecileri ve sahiplerinden daha fazla anlayış beklediklerini ifade ettiler. 
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Krizden çıkış için önerileri?
Katılımcılar bu tür kriz ortamlarının kaos ve yeni fırsatlar içerdiğini, birlikte ve dayanışma içerisinde çalışılması 
halinde yeni sürece daha kolay adapte olunabileceğini belirttiler. Bu konuyla alakalı olarak fuar sektörünün 
etik kuralları hakkında akademik bir çalışma yapılması, bu kuralların objektif bir şekilde belirlenmesi ve bir fuar 
sektörü anayasasının oluşturulmasının elzem olduğunu vurguladılar. Bu şekilde fuar sektöründe hizmet veren 
firmaların, alan işletmecilerinin ve alan sahiplerinin aralarındaki ilişkinin daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde yü-
rüyeceğine inandıklarını söylediler. Bu çalışmayla ilgili gerekli örgütlenmenin başlaması gerektiğini belirttiler. 
Kriz ortamında ve yeni süreçte sanal fuarcılık konusunun çok sık gündeme geldiğini, bu konuda gerekli alan 
çalışmalarını yaptıklarını, sanal fuarcılığın normal geleneksel fuarcılığa ek olarak, tamamlayıcı olarak kullanıla-
bileceğini, sanal fuarcılığın geleneksel fuarcılığın yerini almasının mümkün olmadığına inandıklarını belirttiler.  
Bütün katılımcılar sanal fuarcılığın geleneksel anlamda yapılan fuarların yerini alamayacağı, dolduramayacağı 
hususunda hemfikirdiler. 

Kriz sonrasında sektörün geleceği?
Pandemi sonrası ortaya çıkan yeni normal olarak kabul edilen dönemde sanal fuarcılığın B2B ve B2C sektörün-
de yardımcı olarak, tamamlayıcı olarak kullanılabileceğini, ancak pandemi sonrası hayat normale döndüğün-
de fuarcılık sektörünün kaldığı yerden devam edeceğine inandıklarını belirttiler. Çoğu sektörde örneğin gıda, 
tekstil, kozmetik gibi alanlarda sanal fuarcılığın pek feasible olmadığını, katılımcıların geleneksel fuarcılıkta 
olduğu gibi ürün ve üretici firmalarla direk temas kurmayı tercih edeceğini belirttiler. Özetle geçiş sürecinde 
sanal fuarcılıktan faydalanılabilir, ancak geleneksel fuarcılığın yerini alması mümkün görülmüyor. 

Ek olarak, daha önce de değinildiği üzere küçük ölçekli bazı firmaların kapanabileceği, bazı firmalarında birle-
şebileceği öngörülüyor. 

Son olarak, kriz ortamı firmalar arasında bir kenetlenme, dayanışma ruhu oluşmasına sebep oldu; bu çalıştay 
da bu duyguların ve fikirlerin paylaşılmasına, ifade edilmesine olanak sağladı. Katılımcılar, çalıştay sayesinde 
sektörleri hakkında gerçekçi bilgi aldıklarını, farklı bakış açılarını dinleme imkanı bulduklarını, bu sebeple mü-
teşekkir olduklarını belirttiler. 
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4.7. YÜZER TESİS VE MOTORYAT İŞLETMELERİ, TRANSFER, LOJİSTİK VE 
  ARAÇ KİRALAMA FİRMALARI 

Krizden ne derece etkilenildi?
• Yüzer tesisler ve motoryat işletmelerinin salgın Türkiye’de başlamadan önce salgından olumsuz 
 etkilenmeye başlamıştır. Hizmet sunulan misafir portföyünü ağırlıklı olarak yurt dışından gelen 
 misafirlerin oluşturması, ilk aşamada yakın tarihli işlerin iptaline sebep olmuş, salgından olumsuz etkileniş 
 Şubat ayında başlamıştır. Bazı yüzer tesis ve motoryat işletmelerinin Ağustos ayına kadar alınan tüm işleri 
 iptal edilmiş, kaparo ödemeleri iade edilmiştir. 
• Yüzer tesislere özel çalışma koşulları sebebiyle, bu alt sektör krizden ciddi şekilde etkilenmiştir. Bu 
 durumun sebepleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir;
 I. Sezonluk çalışma koşulları (yılda ortalama 7 ay) sebebiyle yazdan elde edilen birikim kışın işlerin sıfır 
  olduğu koşulları sürdürebilmek için kullanılmaktadır. 
 II. Yeni sezonun başlayamaması yüzer tesislerde nakit akışını sıfıra indirmiş, kıştan kalan birikimin sonuna 
  gelinmiştir.
 III. Sabit giderler; deniz üzerindeki yıpranmadan dolayı teknelerin yıllık rutin bakımları yapılmak ve 
  sigortaları devam ettirilmek zorundadır ve bu miktar her bir işletmelerde  ortalama 25-30 bin/yıl dır.
• Transfer firmaları düzenli olarak araçlarını yenileyen ve bu konuda ciddi yatırım yapan işletmelerdir. 
 Bir yılın iş almadan geçişi eldeki demirbaş araçların kullanılmadan yıl olarak eskimesine sebep olmakta ve 
 işletmeyi zarara sokmaktadır.
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• Ülkede ilk vakanın görülmesiyle birlikte transfer firmalarının rezervasyonlu işlerinin tamamı iptal olmuştur.
• Transfer firmaları bağlamında güney bölgelerde faaliyet gösteren işletmeler yaz sezonunda ciddi 
 miktarda istihdam sağlamaktadır; Ancak salgın süreciyle birlikte 6 ay çalıştıracağı işçileri de işe alamamış, 
 istihdama katkısını sunamamıştır. 
• Her iki sektör için de sosyal mesafe kuralları gereği kapasiteler düşürüleceği öngörülmektedir. Bu durum 
 maliyetlere etki edecektir.
• Her yıl ortalama Mart ayında başlayan ve Haziran a kadar devam eden turizm içerikli davetlerin tamamı bu 
 süreçte iptal edilmiştir. 

Nasıl önlemler almak zorunda kaldınız?
• İşletmeler maksimum tasarruf yapmaktadır.
• Belirsizliğin fazla olması sebebiyle bekleyiş içindedir.
• Transfer firmaları maliyet kalemlerini azaltmak adına Ulaştırma Bakanlığı’na müracaat ederek araçların 
 koltuk sigortalarının ve kaskoların iptal edilmesi talebinde bulunmuştur. 
• Transfer araçlarını yenilemek için salgından önce aldıkları kredilerini yine faizle borçlanarak 3 ay ertelemek 
 durumunda kalan işletmeler bulunmaktadır. 
• Personel sayısını azaltma yoluna giden transfer firmaları olmuştur.
• Kara taşımacılığı sektörünün temsilcileri bir araya gelerek kendi hijyen, güvenlik ve operasyonel 
 standartlarını, prosedürlerini hazırlayarak bunu bir el kitabı haline getirmiştir. Bu çalışmayı Ulaştırma 
 Bakanlığı ve Kültür Turizm Bakanlığı ile paylaşarak uygulama esasları konusunda fikir alışverişinde 
 bulunmaktadırlar. 
Şu an neler yapılıyor?
• Teknelerin denize çıkması yasak olduğundan şu an tekneler karada bağlı durumdadır. Ağustos ayına 
 kadar olan planlı işler de birçok tesiste iptal edilmiş durumdadır ve nakit akışı sıfırdır. 
• Acente ve ajanslardan gelecek talep ve yönlendirmeler doğrultusunda işletmeler sürece uyumlanmaya 
 çalışacaktır.
• Transfer firmaları tarafında bankalara başvurarak kredi talebinde bulunan işletmeler mevcuttur.
• Transfer firmaları çalışmaya yeniden başlamak için iki gelişmeyi beklemektedir. 1- Havalimanlarının 
 açılması, 2- Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının kalkması
• Yüzer tesisler ve transfer firmaları Kültür Turizm Bakanlığı tarafından gelecek standartları ve çalışma iznini 
 beklemektedirler.

Yayınlanan destek ve paketlerden nasıl faydalanıyoruz ve yeterli mi?
• Açıklanan destekler yeterli değildir. Nakit akışı sıfır durumdayken faizle borçlanmak; yüzer tesis 
 işletmecilerini uzun vadede daha da zora sokacaktır. 
• Kültür ve Turizm Bakanlığının deniz turizmi, transfer ve taşıma firmaları özelinde hiçbir desteği görülmemiştir.
• Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan firmalar bulunmaktadır, henüz yararlanamayan firmalar da mevcuttur. 
• Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan personeline destek olmak adına maddi yardımını sürdüren transfer 
 firmaları bulunmaktadır. Bu durum işletmeleri mali olarak zora sokmaktadır ancak kalifiye personelin 
 hayatını devam ettirmesi ve işletmeyle olan bağını sürdürmesi de gelecekteki iş birliği için önem arz 
 etmektedir.
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Krizden çıkış için önerileriniz nelerdir?
• Kısa vadede çarkların dönmeye başlamasına ihtiyaç vardır. Aksi halde firmalar daha fazla ayakta 
 kalamayacaktır. Bu sebeple en kısa sürede denize çıkış yasağının kalkması, sezonun açılması 
 gerekmektedir.
• Normal şartlarda Ekim sonunda işlerinin azalarak biteceği ön görülen yüzer tesisler belki de salgının 
 yavaşlayacağı bir dönemde mevsimsel dönüşümden dolayı doğal olarak çalışmayacakları bir döneme 
 girmiş olacaklar. Sezonluk çalışan şirketler olmaları, tam çalışmaya başlayacakları dönemde salgının 
 Türkiye’de yayılması ve çalışmalarına yasak getirilmesi sebebiyle kazanç sağlamadan geçirecekleri süre 
 en az 1 yıldır. Bu uzun süreçte ayakta kalabilmek için işletmelere faizsiz kredi imkanı tanınmalıdır.
• Tekne işletmeleri özelinde bu sektörün salgından bağımsız farklı problemleri bulunmaktadır. Boğaz’da 
 seyir halindeyken ses & ışık kısıtlamaları ve ağır ceza uygulamaları, terasta dahi sigara içme yasağı gibi. 
 Sürdürülebilir iş akışı için yüzer tesis işletmecilerinin ve motor yat işletmecilerinin bir araya gelerek bu 
 soruna çözüm aramaları, yetkili mercilerle temasta bulunmaları gerekmektedir.
• Turizm sektörünün itibar kazanması ve ihtiyacı olan destekleri daha fazla görebilmesi için mecliste turizm 
 sektörünün önemi dile getirilmelidir ve bu aşamada bir takım lobi faaliyetlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 
 sebeple milletvekilleriyle temas kurulmalı ve sorunlar iletilmelidir. 
• Bazı transfer araçlarında misafire güven vermek ve personeli korumak adına şoförü izole etmek için şoför 
 koltuğunun bulunduğu kısım şeffaf branda/pleksi glass ile kapatılmıştır. Bu uygulamanın yaygınlaşacağı 
 düşünülmektedir.

Kriz sonrasında sektörün geleceği?
• Teknenin açık alanlarının bulunması davetlerin bu alanlarda düzenlenmesi açısından işletmelere avantaj 
 sağlayacaktır. Eğer sektörde iş akışı anlamında hareketlenme başlarsa, bu durumdan olumlu etkilenecek 
 sektörlerden birisi tekne işletmeciliğidir. 
• Haziran başı itibariyle havayollarının uçuşlara başlaması şehirlerarası ve ülkeler arası sınırların kaldırılması 
 transfer taşımacılığında hareketliliğin başlamasına vesile olacaktır. 
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4.8. SÜSLEME FİRMALARI, FOTOĞRAF – KAMERA VE VİDEO HİZMETLERİ, 
  BASKI-ÖZALİT, GRAFİK TASARIM, PROMOSYON VE HEDİYELİK EŞYA TEDARİK 
  FİRMALARI

Krizden NE derecede etkilenildi? 
• Mart ayının 2. Haftasından itibaren Covid vakasının Türkiye ‘de  çıkmasıyla birlikte tüm iş kollarında olduğu 
 gibi sektörümüzde de tüm işler durma noktasına gelmiş ve tedarik firmaları olumsuz şekilde etkilenmiştir. 
• Stoklu çalışan bir sektör olmasından dolayı, almış oldukları malzeme borçlarını ödemek zorunda 
 kaldıklarından  hiç bir yerden destek alamadan kendi imkanları ile  çözüm önerileri bulmaya ,
 çalışmaktadırlar. 
• Kriz öncesinde yapılan işlerin ödemelerinin henüz alınamaması,  aynı zamanda  işlerin sıfır noktasına 
 gelmiş olması firmaların nakit akışını olumsuz yönde etkilemiştir. 
• Malzemelerin döviz üzerinden alındığı için bu dönemde dövize gelen artış tüm maliyetlerin artmasına 
 sebep oldu.

NASIL önlemler almak zorunda kalındı? 
• Devlet bankalarının verdiği daha düşük faizli ama düşük meblağlı kredilere başvuruldu. 
• Kısa süreli çalışma ödeneğine başvuruldu; mümkün olduğunca personel çıkartmamaya çalışıldı ve bazıları 
 ücretsiz izinlere çıkarıldı.
• Bu süreçte online’a yönelik yeni ve farklı projeler oluşturmak için araştırmalar yapılıyor.
• Şu an da promosyon ve özalit anlamında Pandemiye yönelik ürünler üretmeye başlamışlardır.



32

4. OTURUMLARIN ÖZET RAPORU

Şu an NELER yapılıyor?
• Şu an sektörde iş olmadığı için yapılan bir şey yok. Sadece borçlar ötelenmeye ve personel ve kira gibi 
 giderlerin sağlanabilmesi için  devlet desteği ve farklı kanallardan finansman sağlanmasına bakılıyor. 
• Kriz sürecinde de müşterilerle iletişimde kalarak, pazarlama çalışmalarına devam ediliyor

Yayınlanan destek ve paketlerden NASIL faydalanılıyor ve yeterli mi?
• Kısa süreli çalışma ödeneğine başvuruldu, bankalara 2021 ödemeli kredi başvurusunda bulunuldu. 
 15 Mayıs 2020 tarihinden itibaren çalışanlar için 3 ay boyunca KÇÖ ‘ne başvuruldu.  Ancak sonrasında KÇÖ 
 6 aya çıkarılmazsa ne olacağı öngörülmüyor. Devlet tarafından yayınlanan destek ve paketlerin 
 hiçbirinden şu an  yararlanılamıyor.

Krizden çıkış için önerileri?  
• Sektör olarak bir fon oluşturulması ve fona tedarikçileri de dahil ederek bundan sonra yaşanacak krizde 
 hep beraber bir önlem alınması  önerisinde bulunuldu. 
• Sektör olarak evden çalışma modeli ile ilerlenmesi mümkün olmadığından. Üretimle ayakta duran bir 
 sektör olunduğundan iş yerlerinin açılmadan evden çalışma ile devam etmesi mümkün değildir.
• Devletin iş yerlerine hibe kredileri vermesi gerekmektedir. 
• MICE sektörünün ayrıca bir kanunu olmalı. Sektör paydaşlarının tamamını koruması gerekmektedir.
• İş yapma şeklimize prensiplerimize dikkat etmeliyiz. Birbirimizi yok edercesine ilerlememeliyiz. Sektörde 
 sertifikasyon ve akreditasyon uygulamaları getirilerek belirli standartlar tutturulmalı ve müşterilerin de 
 tedarikçi seçerken bu sertifika/akreditasyonları gözetmesi teşvik edilmeli. 
• Kriz sürecini iyi değerlendirerek sertifikasyon, etik kurallar, regulasyonlar üzerinde çalışılmalı ve 
 sendikalar, meslek birlikleri/odaları, vb. dayanışma platformları kurulmalı. 

Kriz sonrasında sektörün geleceği? 
• 2020 yılını kayıp yıl olarak gördükleri için  bundan sonra işler açıldığında  nasıl bir fiyat politikası 
 izleyeceğimiz konusunda belirsizlik mevcut. 
• Kriz sonrasında ayakta kalabilecek firma sayısında ciddi oranda bir düşüş olacağı ve kayıpların olabileceği 
 öngörülmektedir. 
• Dekor ve baskı ile ilgili ürünlerin hammaddesinin büyük bir kısmı  yurtdışından tedarik edildiğinden 
 dolayı fiyatlar için bir süre Dolar ve Euro bazında ilerlenilecek. Reklam sektörü için kullanılan tüm medya 
 malzemelerine (vinyl, pleksiglass, foreks vs) Ekim ayına kadar yüzde 40 ek vergi getirildiğinden, 
 maliyetlerin minimum bu kadar artış sağlayacağı düşünülmektedir. 
• Sektörün Eylül veya Ekim gibi açılması bekleniyor. Kötü senaryoda 2021 yılında başlaması bekleniyor.  
• İleriye yönelik olarak yapılabilecek en doğru karar,  sektöre zarar veren davranışların elimine edilerek,  
 düzenleyici regülasyonların getirilmesi olacaktır.
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4.9. EĞLENCE SEKTÖRÜ HİZMETLERİ, ORKESTRA VE DANSÇI GRUPLARI 

Krizden NE derecede etkilenildi? 
• Sektörün tüm paydaşlarında olduğu gibi eğlence sektöründe de tüm işler durma noktasına gelmiş ve 
 hem bireyler hem firmalar olumsuz şekilde etkilenmiştir. 
• Müzik sektörüne özel olarak ise, yevmiye usulü ve çoğu zaman kayıt dışı çalışmakta olan müzisyenler bu 
 dönemde işsiz ve gelirsiz kalmalarının yanı sıra, herhangi bir hak, destek, yardım talep edemez durumda 
 kalmışlardır. 

NASIL önlemler almak zorunda kalındı? 
• Online eğitimler, konserler yapılarak işlerin devam etmesine yönelik çalışmalar yapılıyor. 
• Müzik emekçilerine destek olmak için network yapılanmaları oluşuyor. 

Şu an NELER yapılıyor? 
• Bir çok ekip bu süreci verimli şekilde değerlendirerek kendi süreçlerini geliştirmek üzerine çalışıyor. 
 Dünyada yapılanları takip ediyor, örnek alıyor, üretiyor, pratik ediyor, koreografiler çıkartıyor, kayıtlar 
 yapıyorlar. 
• Kriz sürecinde de müşterilerle iletişimde kalarak, PR ve pazarlama çalışmalarına devam ediliyor. 

Yayınlanan destek ve paketlerden NASIL faydalanılıyor ve yeterli mi? 
• Devlet tarafından yayınlanan destek ve paketler sektörün ayakta kalabilmesi için yeterli olamamaktadır. 
• Bazı serbest çalışan müzisyenlerin yapılanması ve bazı ünlü sanatçıların maddi yardımlarıyla bir destek 
 sistemi oluşturulmaya çalışılıyor. 
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Krizden çıkış için önerileri? 
• Kriz sürecini iyi değerlendirerek sertifikasyon, etik kurallar, regulasyonlar üzerinde çalışılmalı ve 
 sendikalar, meslek birlikleri/odaları, vb. dayanışma platformları kurulmalı. 
• Özellikle Antalya bölgesinde oteller bu sene yurtdışından ekipler getiremeyeceği için yerli ekipler bu 
 pazara yönelmeli ve ağırlığını koymalı. 

Kriz sonrasında sektörün geleceği? 
Bu krizin öncesinde ve esnasında yaşadığımız problemleri bertaraf etmek için aşağıdaki önlemler alınmalıdır: 
• Mutlaka birlik olma yoluna gidilmeli ve etik kurallar, taban ücretler, sözleşme şartları vs. belirlenmeli ve 
 uygulanması zorunlu olan regulasyonlara dönüştürülmelidir. 
• Sektörde sertifikasyon ve akreditasyon uygulamaları getirilerek belirli standartlar tutturulmalı ve 
 müşterilerin de tedarikçi seçerken bu sertifika/akreditasyonları gözetmesi teşvik edilmeli. 
• Müzisyen, teknik, ajans, acente, otel vb. paydaşlar arasında satın alma hiyerarşisi ve etiği belirlenmelidir. 
 Örneğin “müşteriye fiyat acenteden gidiyorsa, acente ajanstan satın almalı, müzisyen de müşteriye direk 
 fiyat vermemeli veya aynı fiyatı vermelidir”. Bu uygulama hem hakları korunması açısından müzisyenleri, 
 hem de hizmet kalitesi açısından müşteriyi korur. 
• Müşteriler kaliteli hizmet almanın bir bedeli olduğu konusunda bilinçlendirilmeli.  
• Serbest çalışan müzisyenler de vergi mükellefi olmalı, sigorta primlerini ödemeli ve bu bedellerini 
 fiyatlarına yansıtmalıdır. Bu uygulama da yine olası kriz durumlarında müzisyenleri koruyacak ve de 
 acente/müzisyen tarafından müşteriye verilen fiyatlar arasındaki uçurumu önleyecektir. 
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4.10. İNSAN KAYNAKLARI FİRMASI, EĞİTİM VE DANIŞMANLIK, AKTİVİTE VE EĞİTİM 
  FİRMALARI , KONUŞMACI VE SUNUCU AJANSLARI

Krizden NE derecede etkilenildi? 
• Sektörde tüm İnsan Kaynakları firmalarının iş potansiyeli %90 azalmış durumda.
• İK firmaları kendi çalışanları için kısa çalışma ödeneklerini deneme yoluna gitmekteler.
• Günü gelmiş olan vade sözlerini bile yerine getirememektedirler. 
• İnsan Kaynakları Firmaları organizasyonların tamamen durmuş olması ve part time personelin çalışmıyor 
 oluşu sebebiyle iş yapamayacak durumdalardır.
• Aktivite pazarındaki gelirin büyük kısmı yaz aylarında yapılan organizasyonlarla kazanılmaktadır. Covid-19 
 sonrası daralan organizasyon pazarı ve sosyal mesafe kavramları,  görevi bütünleştirmek olan altivite 
 şirketlerinin tüm çalışmasını 0 (sıfır) noktasına çekmiştir.

NASIL önlemler almak zorunda kalındı? 
• Home Office çalışma düzenine geçildi.
• Devletin açıklamış olduğu yardım destek paketlerine başvurular yapıldı.
• Fiziksel işler durduğu için dijital işlere destek veriliyor.
• Mevcut personel datalarını korumaya yönelik maddi manevi girişimler deneniyor.
• Dijital sistemler üzerinden aktivitenin yapılıp yapılamayacağı yönünde çalışmalar hız kazandı. Sektörün 
 bu yeni duruma yönelik alışkanlığının olmaması ve gerekli alt yapının zayıf olması bu çalışmaları daha 
 basit dijital aktiviteler yapmaya yönlendirdi. Kurgusal bazlı oluşturulacak aktivitelerin yazılım ve 
 sürdürülebilir maliyetlerinin yüksek olması, satılamayan ürün kapsamında risk oluşturmaktadır.

Şu an NELER yapılıyor?
• Firmalar personel sağlığı açısından Home Office çalışma sistemine geçmiş durumdadır.
• Yeni iş modelleri geliştirilmesi adına şirket içi eğitim ve stratejiler belirleniyor.
• MICE sektöründe online ortamlarda gerçekleşen toplantılara destek sağlanıyor. 
 (Raporlama,moderasyon vs.)
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• Müşteri karşısına yeni tedbirlerle nasıl çıkabiliriz? Ana başlığında şirket içi çalışmalar devam ettiriliyor.
• Yüksek hacimde beraber çalışılan part time personeller ile zoom ortamında bir araya gelerek haftalık 
 motivasyon konuşmaları ve saha çalışmaları adına eğitimler verilmekte.
• Personel veri güncellemeleri, yeni iş başvuruları zoom üzerinden ön görüşmeler ile planlanmakta.
• Online etkinlikler  ile ilgili mailing çalışmaları yapılıyor.
• Bu süreçte dijital aktiviteler yapabilen firmalar faaliyetlerine devam edebilirken, alt yapısı olmayan 
 firmalar  ise sürecin geçmesini beklemektedir.

Yayınlanan Destek ve paketlerden NASIL faydalanılıyor ve yeterli mi?
• Firmalar olarak KISA DÖNEMLİ ÇALIŞMA ÖDENEKLERİNE başvuruldu. Sonuç alanlar olduğu kadar 
 yararlanamayanlar da mevcut.
• Ücretsiz izin ve Nakdi Destek ödemesi ile 1170 TL maaş destek paketlerine başvurup sonuç alan İnsan 
 Kaynakları Firmaları mevcut.
• İnsan Kaynakları dönemsel personeli part time ve öğrenci olması sebebi ile İnsan Kaynakları firmaları bu 
 ödeneklerden yeterince yararlanamadı.
• Açıklanan paketler ve sağlanan destekler birçok İnsan Kaynakları firması için yetersiz durumda ve diğer 
 firmalara verilen destekler İK firmalarına verilmemiştir.
• İK firmaları açıklanan destek paketlerden yararlanamadıkları için kaderlerine terk edilmiş hissetmektedir.
• Personel giderleri anlamında kısa çalışma ödeneğine başvurulmuştur. Ancak bu yeterli değildir. Çünkü 
 aktivite şirketlerinin malzemelerini koyacağı  büyük ve hacimli depolarının olması gereklidir. Bu depoların 
 kiralarının yüksek olması sürdürülebilir ticareti mümkün kılmamaktadır.

Krizden çıkış için önerileri?  
• İK firmaları bu dönemi bir fırsat olarak değerlendirip kendi içlerinde sektörü regüle edecek kural ve 
 çalışmaları ortaya koymalıdır.  
• Sektörün daha çok okuyan öğrenciler ve part time çalışanlardan oluştuğu düşünülerek bu dönemin 
 personel açısından online platformlar aracılığı ile kişisel gelişimlerinin arttırılması ve sektöre 
 adaptasyonlarının sağlanması hususunda çalışmalar yapılması gerekmektedir. 
• Aktivite şirketlerinin en önemli müşterileri MICE sektörü firmaları olup, sektörünün işler hale gelmesi 
 aktivite firmalarının da işleyebilmesi açısından önemlidir.

Kriz sonrasında sektörün geleceği? 
• Kriz ve kriz sonrası dönem için online ortamda gerçekleşen etkinliklere adaptasyon ve İnsan Kaynaklarının 
 online sürece evrilmesi ile ilgili çalışmalar yapılmalıdır.
• Part time ücretleri revize edilmeli.  ( Saatlik ücret asgari ücretin altına düşmemeli )
• Sektörde overtime ücretleri gündeme getirilmeli. Saatlik çalışma ücretleri revize edilmeli.
• Sigortasız personel çalıştıran firmaların önüne geçilmeli, her acenta sigorta dökümanlarını talep etmeli.
• Vadelerin uzun olması şirket içi ödemeleri zorlaştırdığından vadeler uzun sürelere yayılmamalı.
• Vadeler için ortak paydada buluşulup acentaları ortak vadeye yönlendirmek gereklidir.
• Vadeler için daha kısa süreli anlaşmalar yapılmalı. (2-3-6 ay gibi vadelerle iş yapılmamalı)
• İK firmaları her sene bir araya gelerek ortak çalışma fiyatları belirlemeli ve bu fiyatların altında çalışan 
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 firmalar için kontrol mekanizmaları geliştirilmeli.
• Belirlenen ortak taban fiyatın altında çalışan İK’lar için yaptırım gücü geliştirilmelidir.
• İnsan Kaynakları Firmaları I-MICE çatısı altında bir araya gelmeli ve ortak kararlar oluşturmalı.
• I-MICE’a akretide olmuş firmalar acentalar tarafından tercih edilen firmalar olmalı.
• Birlikte hareket etmenin ve takım çalışmasının önemini hatırlatan aktivite şirketlerinin önüne 2 büyük 
 kavram ortaya çıkacaktır. 
• Yeni normalde insanlar sosyal mesafesini ne kadar daha koruyacaktır? Bu süreç uzarsa takın çalışmaları bir 
 süre daha gerçekleşmeyecektir.
• Virüs sonrası insanların en çok ihtiyaç duyacağı konu tekrar sosyalleşmek ve birlikte hareket etmek 
 olacaktır. Bu eksikliği giderecek yeni ve inovatif aktiviteler geliştirmek gerekecektir.

4.11. PROFESYONEL KOKARTLI REHBERLER, ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ FİRMALARI 
 
Krizden NE derecede etkilenildi? 
• Sektör zor günlerden geçiyor. Özellikle 2020’nin kayıp bir yıl olacağı ön görülüyor. 
• Konferans çevirmenlerinin fiziksel olarak toplantılarda varlığı bu süreçte bitti. 
• Konferans çevirmenlerinin sektörünün dijitalleşmesi Coronadan önce %2 civarındaydı. Corona 
 sonrasında dijitalleşme oranı %99’a çıktı. 
• Turizm sektöründe oluşan her krizden sonra eğitim kurumlarında kontenjan sorunları yaşanıyor. 
 Kontenjanlar dolmuyor. Gençler bu seneki krize bakıp önümüzdeki yıl hiçbir turizm okulunu, turizmle 
 alakalı fakülteyi tercih konusunda yukarı sıralara yazmayacak ve bu da sektörde ilerleyen  yıllarda personel 
 yetkinliğinin düşmesine neden olacaktır. 

NASIL önlemler almak zorunda kalındı? 
• Bu süreçte neler yapılacağı ile ilgili teknik firmalarla işbirliği içine girildi. Mevcut altyapıları kullanarak daha 
 iyi ses daha iyi hizmet nasıl verilebilir bu altyapı teknik firmalar ile beraber yapan firmalar bulunmaktadır.
• Tercümanların fiziksel olarak bulunmasına gerek kalmadan uzaktan teknik bir stüdyodan hizmet 
 verebileceği bir altyapıya sahip sistemlerin geliriştirlmesine çalışılıyor.

Şu an NELER yapılıyor?
• Konferans çevirmenlerinin işleri tamamen durmuş değil internet üzerinden belli merkezlerden çeviri 
 yapmaya devam ediliyor.
• Turizme katkıda bulunmak amacıyla İstanbul tanıtım videoları 8 dilde hazırlandı.
• Eskisi gibi iki dilde toplantı yapılmıyor artık dünya dillerinde yapılıyor ve internet üzerinden bu toplantılar 
 pazarlanıyor yurt dışında.

Yayınlanan destek ve paketlerden NASIL faydalanılıyor ve yeterli mi?
• Rehberlik ve çeviri konusunda Türkiye’de ne kadar teşvik var yayınlanmış araştırmak gerekiyor.
• Yardım teşvik paketleri konusunda serbest meslek erbabı olanlar yardımdan faydalandı, fakat şirket sahibi 
 olanlar henüz yararlanamadı. 
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Krizden çıkış için önerileri?  
• Konferans Tercümanları için çalışma koşullarını iyileştirmek, eğitim almalarına yardımcı olmak, okullarda 
 bu eğitimin doğru bir şekilde verilmesini sağlamak için, Kamu Kurumları ve üniversitelerle işbirliği 
 yapmak gerekiyor.
• Çok daha fazla tanıtım yapılması lazım çünkü bu dönem bittiğinde herkes çok daha fazla atağa geçecek 
 ve kendi ülkelerinin daha fazla pay alması için çalışacaklar.
• Dijital ve fizikselin uyumlu birlikteliği sağlanırsa sektörün ayağa kalkması kolaylaşır.
• Acentelerin ve rehberlerin bir araya gelip nasıl kaliteli işler çıkarılabileceği konusunda konuşması 
 gerekiyor. Turların kalitesinin artması için çalışmalar yapılmalı.
• Sanal turlar koordineli bir şekilde yapılabilir. Dileyen her rehberin sesinin ve görüntüsünün kaydını alıp 
 birden fazla yeri anlatma şansı verilebilir. 
• Gelecekle ilgili dijital ve fizikseli birleştirmek çözüm olabilir. 
• Firmaları ayakta tutabilmek ve ekipleri muhafaza edebilmek birinci öncelik olmalı.
• Tercümanlar kendi işlerini yapabilmek için belli standartlara riayet etmeliler.
• Kültür turu olarak bakıldığında küçük butik işlerle başlanabilir.
• İngilizce diline ağırlık verildi fakat İngilizce bilmediği halde Japonca, İspanyolca gibi diller bilen insanların 
 da  rehberlik yapabilmesi gerektiği önerildi. 
• Rehberlikte hiç işine yaramayacak derslerin sırf fakülte hocalarının saati dolsun diye müfredatlarına 
 eklendiğini biliyoruz. Üniversitelerde rehberlik mesleğinin önemine yakışır şekilde müfredatlar geliştirilmeli. 
• Üretim ve tüketim açısından nitelikli işlere yönelmek gerekiyor.
• Ülkemiz önümüzdeki dönemde çok daha değerli bir ülke haline gelecek; ülkemizi ucuza satmamalıyız 
 noktasında gerekli çalışmaların yapılması gerekiyor.
• Sağlık açısından da tedbirlerin alınıp bu tedbirlerin alındığının Dünyaya anlatılması gerekiyor. 
• Sosyal mesafe gerektiği için aslında kalabalık gelinmemesi gerektiğinin anlatılması gerekiyor.
• Müzeleri, otelleri ve restoranları hijyenik açıdan hazırlamak ve hazır olduğunu dünyaya tanıtmak gerekiyor.
• Çevirmen camiasına güven çok yüksek. Çeviri  anlamında diğer ülkelere göre oldukça iyi durumdayız. 
• Dünyada mütercim tercümanlık yüksek lisans düzeyinde olması gerekirken bizim ülkemizde yatay 
 geçişler ile daha da aşağıya çekiliyor.
• Rehber kokartlı olan acente sahipleri bünyelerinde rehber bulundurmak istemedikleri için kendileri 
 rehber olarak görev yapmaktadırlar. Bu durumun değiştirilmesi gerekmektedir.
• Herkes kaliteli müşteri olsun istiyor fakat turizm sektörü yelpazesinin büyük bir kısmını düşük maliyetli işler, 
 satmaya yönelik işler ve para kazanmaya yönelik işler oluşturuyor. Kriz sonrası hizmet kalitesi iyileştirilmeli.

Kriz sonrasında sektörün geleceği? 
• Avrupa Birliği içerisinde Covid pasaportu düşünülüyor. Kendi içlerinde turizm aktivitelerini yapmak gibi 
 bir durum söz konusu ama Avrupa Birliği kendi sınırları içerisinde Avrupa Birliği vatandaşlarının seyahat 
 etmesini istiyor. Bu uygulamanın dışında kalırsa Türkiye için sorun olur. Çünkü en çok turist gönderen 
 ülkelerin başında Rusya’dan sonra Avrupa Birliği ülkeleri geliyor. 
• Bu geçiş döneminde fiziksel toplantılarda dijitalin bileşen olması bekleniyor.
• Kurumlar bir organizasyona 50 kişi götürülebilecek belki ama 500 kişi katılmak isteyecek. Diğer 
 katılımcıların canlı yayın bileşenleri ile organizasyonlara bağlanması gerekecek.
• Gelişen teknoloji ile mükemmele yakın çeviri programları gelişecek belki de çevirmene ihtiyaç kalmayabilir. 



39

4. OTURUMLARIN ÖZET RAPORU

4.12. CATERING FİRMALARI, RESTORAN KAFE BAR VE GECE KULÜPLERİ  

Krizden ne derece etkilenildi?
• Mart ayından itibaren nakit akışı sıfıra inmiş durumdadır.
• Ağustos ayına kadar olan tüm işleri iptal edilen mekanlar 
 bulunmaktadır. 
• Bazı firmaların davetleri Eylül ve sonrasına ertelenmiştir.

Nasıl önlemler almak zorunda kalındı?
• Catering firmaları ve yeme-içme hizmeti sunan mekanlar, 
 müşterileriyle davetler hususunda orta bir yol 
 bulmaya çalışmaktadır. Müşterinin etkinliğini iptal etmesi 
 yerine, ertelemesi hususunda ikna etme yoluna gitmiştir.
• İşletmelerden bazıları personelini ücretsiz izne çıkarmak durumda kalmıştır. 
• Personel için KÇÖ’ne başvuruldu. 
• Bankalara kredi başvuruları yapıldı. Çokça işletmenin kredi tarafında bankalardan olumsuz yanıt aldığı aktarıldı. 

Şu an neler yapılıyor?
• İşletmeler kapalı durumdadır. Bazı firmalar yeni dönemde sektörün alacağı şekli öngörmeye çalışarak 
 personel hijyen eğitimi, masa & sandalye düzenlemeleri gibi konularda hazırlıklar yapmaktadır. 
• Yeme & içme hizmeti sunan işletmeler, Kültür Turizm Bakanlığı tarafından verilecek olan hijyen 
 sertifikasını gerekli görmekte, bu sertifikayı edinmek için gerekli araştırmaları yapmakta ve alt yapısını bu 
 doğrultuda hazırlamaya çalışmaktadır.
• Restoranlar kapasitenin düşürülmesi, her misafirden sonra masa ve sandalyelerin dezenfeksiyonu, maske 
 ve diğer güvenlik ekipmanlarının kullanımı sebebiyle maliyetlerin artacağı öngörülmektedir. 
 Restorancılığın ancak belli bir ciroya ulaşıldığında karlı olması sebebiyle bazı restorancılar düşük 
 kapasitede çalışmaktansa mekanlarını hiç açmama yoluna da gidebilirler.

Yayınlanan destek ve paketlerden nasıl faydalanıyoruz ve yeterli mi?
• Birçok firma kısa çalışma ödeneğine başvurmuş durumdadır. Ödemesi çıkan işletmeler olduğu gibi 
          çıkmayan işletmeler de bulunmaktadır.
          •    Oturuma katılan işletmeler, açıklanan destek 
               paketlerinin işletmelerin sabit giderlerini (kira, 
               personel maaşları) karşılayacak kapsamda olmadığını 
               belirtmiştir.

          Krizden çıkış için önerileri nelerdir?
          •     Salgının yavaşlamasıyla birlikte kriz sürecinde ilk 
                 toparlanacak kesimin lüks segment olacağı 
                 öngörülmektedir. Bu kesimde yer alan kitle maddi 
                durumu iyi olan, krizden etkilenmemiş, karantina 
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 sürecinde sıkılmış ve tekrar para harcayıp eğlenmek isteyen kitle olduğu değerlendirilmiştir. Bu kitlenin 
 evlerinde, güvendikleri dostlarıyla, aileleriyle bir araya gelerek küçük davetlere başlayacağı 
 düşünülmektedir. Bu kitleye yönelik yapılacak “home catering” çalışmalarıyla catering firmaları 
 çalışmalarına başlayabilirler. 
• Catering tarafında sosyal mesafeyi korumak ve bulaşı önlemek adına davetler sırasında kişiye özel paket 
 servislerin kullanılması, ikramın hijyeni ve çalışanlarla sosyal mesafenin korunması konularında misafiri 
 rahatlatabilir. Misafirlere kapalı halde dağıtılan ikram kutularında o davette sunulacak kanepeler yer 
 alabilir ve misafir personelle asgari düzeyde temasta bulunmuş olur. Ayrıca elde gezdirilerek servisi 
 gerçekleşen kokteyl servislerinde de çevresel bulaşının önüne geçilmiş olur. 
• Restoranlar ve catering firmaları her ay düzenli olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 
 denetlenmektedir. Yeni düzenlenecek olan hijyen sertifikasyonu denetleme görevinin bu bakanlığa 
 verilmesi daha verimli sonuçlar doğurabilir.
• Yeme içme sektörünün özellikle restorancılık kısmında müşteri davranışlarının değişeceği ve yöntemlerin 
 gelişeceği öngörülmektedir. Bunlardan ikisi send-away ve take-away paket servisleridir. İlerleyen 
 zamanlarda büyük restoranların dahi paket servisine girmesi kaçınılmaz olabilir. Bu sebeple, yeme & içme 
 sektöründe faaliyet gösteren firmalar paket servisi seçeneğini de değerlendirmelidir.
• Paket servisi yapacak işletmelere üretim aşamalarında şeffaflık önerilmektedir. Müşterilerini hijyenik 
 üretim ve paketleme yaptığına dair ikna etme konusunda siparişlerini online olarak takip edebilecekleri 
 kamera sistemi kurabilirler. Böylece siparişinin her anını izleme şansı elde eden müşteri güvenle ve 
 giderek artan sıklıkla online sipariş verebilir. 
• Müşterinin restoran kapısında göreceği bir sertifika onun içini rahatlatacaktır ve satın alma eğilimini 
 arttıracaktır. Bu sebeple yeme & içme işletmeleri mekanların sertifikasyonunu önemsemektedir.
• Restoranlar personel kapasiteleri düşürerek, sadece ön rezervasyonla ve önceden belirlenen set 
 menülerle private dining room larda küçük misafir gruplarını ağırlama yoluna gidebilirler.
• Artan maliyetler, kapasitelerin düşmesi ciroda büyük bir kayba sebep olup, sabit giderlerin karşılanması 
 noktasında yetersiz kalacağından şirket birleştirme, konsorsiyum oluşturma seçenekleri değerlendirilebilir.
• MICE sektörünün ve buna bağlı yeme & içme sektörünün ne kadar önemli olduğunu, ciddi yoğunlukta 
 istihdam yarattığını yetkililere anlatmak ve sektöre gereken değerin verilmesini sağlamak gerekmektedir. 
 Bunun için tüm paydaşlarla birlik oluşturmalıdır.
• Genç nesil “z ve alfa kuşağı” yakın gelecekteki müşterilerdir. Gençleri dinlemek ve onların 
 yönlendirmelerini, fikirlerini dikkate almak gerekmektedir.
• Türkiye’nin salgın karşısında izlediği sağlık politikası PR için malzeme yapılarak ivedilikle turizm için 
 tanıtım çalışmalarına başlanmalıdır. Rakip ülkelerin salgının yavaşlamasıyla birlikte agresif marketing 
 faaliyetlerine başlayacağı öngörülmektedir. Türkiye salgına karşı gösterdiği kararlı tutum ve sonunda elde 
 ettiği başarıyı, hijyen sertifika projesini çok kısa süre içinde marketing çalışmalarıyla dünyaya 
 duyurmalıdır.
• Tanıtım çalışmaları son derece büyük önem arz etmektedir. İtalya, İspanya gibi turizm sektöründe 
 Türkiye’nin rakibi olan ülkelerle hemen hemen aynı zamanlarda krizden çıkılacağı düşünülmektedir ve bu 
 ülkeler sektörel toparlanma ve 2020 yılının geri kalan kısmını kurtarmak için agresif pazarlama 
 çalışmalarına ağırlık vereceklerdir, hatta çalışmaya başlamışlardır. Eğer Türkiye marketing konusunda 
 geç kalırsa 2020 yılından geriye kalan ayları da kurtaramayacağı öngörülmektedir.
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• MICE Bilim Kurulu ve alt birimler bilim kurulları oluşturulmadır ve pandemiden bağımsız sektörün genel 
 problemlerine çözümler aranmalıdır. Regülasyonlar ve kurallar bu kurullarca hazırlanmalı ve sektörde 
 faaliyet gösteren tüm paydaşlarca kabul görmeli ve uygulanmalıdır. 

Kriz sonrasında sektörün geleceği?
• Restoranların da bu yıl yarı kapasitede ya da aşağısında bir oranda çalışacağı, ancak aşı bulunduktan sonra 
 yani önümüzdeki yıl 2021 de normal doluluklarına döneceği düşünülmektedir. 
• Catering alanında faaliyet gösteren firmalar Eylül ayına kadar herhangi bir davet gerçekleşebileceğini 
 düşünmemektedir. Aşı bulunana kadar olan sürede ancak küçük çapta eventlerle işlerin başlayabileceğini 
 öngörmektedirler.
• Catering alanında, Kokteyl davetlerinde sunulması planlanan kişiye özel ikram paketlerinde içerik olarak 
 daha fazla sayıda ekipman kullanılacağından bu durum yeme & içme maliyetlerine yansıyacaktır ve 
 müşteriye sunulan tekliflerde fiyatların yükseliş eğilimine geçeceği beklenmektedir.
• Yeme & içme alanlarında açık büfe servislerde sosyal mesafeyi korumak adına misafirlere yönelik kuyruk 
 disiplini uygulaması başlatılacaktır. Yerlere belli aralıklarla uyarı bantları yerleştirilerek kişiler arası mesafe 
 bırakılacaktır.
• Özellikle açık büfelere hijyen bariyerleri konulacaktır. Yemek servislerinin cam panellerin arkasından 
 garsonlar ya da aşçılar tarafından yapılacağı öngörülmektedir.
• Sipariş alma & verme işinin tabletler üzerinden yapılma uygulaması artacaktır. Özellikle QR kod okuması 
 yapılarak restoran menülerine ulaşılacak, ödemeler de temassız seçenek ve QR kod la ödeme seçenekleri 
 geliştirilecektir. 

4.13. MICE SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN TÜM PROFESYONELLER

Çalıştayımızın son oturumu; işletmelere hayat veren, ruh katan iç müşteriler olan MICE profesyonelleriydi.
Oturuma katılan dostlarımız çalıştayın çok başarılı, verimli olduğunu ve çok önemli konulara değinildiğini 
ilettiler. 

Krizden NE derecede etkilenildi? 
• Çalışan profesyonel dostlarımız ‘’ evet krizlerden çok etkileniyoruz ama bu işi de seviyoruz. Bu iş 
 sevilmeden yapılacak bir iş değil. Tüm krizlerden çıkabildiğimiz gibi hep birlikte bunu da atlatırız. ‘’ diye 
 paylaştılar. 
• Sürecin in ilk 3 haftasının şok ile geçtiği paylaşıldı. 
• 2.dalga olma ihtimali konusu bile insanları psikolojik olarak çok etkilediğini öncelik sağlık kısmını atlatıp 
 daha sonrasında sıraya koymanın daha realist olduğu paylaşıldı.
• Umuda ihtiyaç olduğunu bunun bir süreç olduğunu ve geçeceği paylaşıldı. Üretmeye ve yeni fikirlere 
 ihtiyaç olunan bir dönemde olduğumuz aktarıldı. 
• Şok sürecini atlattığımızı şimdi yeni fikirler üretme aşamasında olduğumuz iletildi. 
• Önümüzü göremediğimizi ve b planının olmadığını, fon ve bireysel emeklilik gibi planların olması 
 gerektiğini ve bu konunun çok önemli olduğu söylendi. Bu aşamada şirketlerin mevcut krize zayıf olan  öz 
 sermayeleri ile yakalandığı;  kriz öncesi  kredi ve kredi kartlarıyla dönmeye çalıştıklarından dolayı 
 sorunların büyüdüğü söylendi.
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• 2020 Eylül ayı itibariyle her şeyin düzelebileceği ve bu süreçte müşterilerimizle, iş ortaklarımızla, 
 iç müşterilerimizde bağlantıda olmanın önemi konuşuldu. 
• Minimal sayılardaki işlerimizle işimize sarılarak devam edilmesi ve 2020 yılını bu şekilde geçirebileceğimiz 
 aktarıldı. 
• Krize iyi tarafından bakmamız gerektiği, Dünya çapında bir durum olduğu, bu durumda devlet desteği 
 alabilirsek, süreci iyi yönetebilirsek daha güçlü devam edilebileceği konuşuldu. 

Şu an NELER yapılıyor?
• Süreçte kaçırdığımız bazı ayrıntıları gözden geçirme fırsatımızın bolca olduğu, pozitif enerji vermemizin 
 çok önemli olduğu konuşuldu.  
• Müşterilerimize pozitif olarak yaklaşmanın önemi ve çok önemli olduğu iletildi.
• Şu anda öngörü yapmanın oldukça güç olduğu sektörün genel itibariyle bu süreci dinlenme, yenilenme, 
 eğitim ve üretme odaklı geçirdiği paylaşıldı.  
• İkinci bir Pandemi dalgası durumunda neler yapılabileceğini de ön görerek ilerlemek gerektiği ve hazırlık 
 yapılması gerektiği aktarıldı.   

Krizden çıkış için önerileri?
• Kriz masası, hasar tespit raporu, aksiyon planı olması gerekmektedir. 
• Turizm bilen bir bilim kurulunun olması gerektiği, sermayenin personel olduğu, önem verilmesi gerektiği 
 ve bu süreçte personel çıkarılmaması önem arz etmektedir. 
• Bu krizi fırsata çevirebilmek adına  sektör STK’larının aynı masada oturup, sorun ve problemleri masaya 
 yatırması, çözüm önerilerini tartışması ve geleceğe yönelik bir yol haritası çıkartması gerekmektedir.  
• Birbirimizi dinlemek ve  anlamanın her zamankinden daha önemli olduğu vurgulandı.
• Alt tedarikçilerin ödemeleri konusunda destek olunması gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı. 
• Söylemlerin yapıcı olması negatif olunmamasında fayda olduğu özellikle konuşuldu. 
• Misafir ilişkilerinin sıcak tutulması, uluslararası ortamda gerçekleştirilebilecek bütün toplantı 
 organizasyonlarının yapısal değişiklikler olsa da en sağlıklı biçimde gerçekleştirebileceğimize ikna 
 etmeye çalışmamızın önemli olduğu aktarıldı. 
• Bu süreçte rekabet üstünlüklerimizin yeterli olmayacağı sağlık sistemi başta olmak üzere, hastane, doktor 
 sayısı, yoğun bakım ünitesi sayısı, sektörel alınan tedbir ve önlemler çok iyi anlatılmalı. 
• Tanıtıma he zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğu planlı, programlı ve kollektif bir pazarlamaya ihtiyaç 
 olduğu bu bağlamda Uluslararası blogger, gazeteci ve basının kullanılması Türkiye ile ilgili yayın yapılması 
 hususunda çalışmalar olması gerektiği konuşuldu.  
• Rakiplerimizin boş durmadığı korona sonrasına çok sıkı çalıştıkları paylaşıldı. Bu bağlamda Kültür ve 
 Turizm Bakanlığı başta olmak üzere Turizm Ajansı, sektörümüzün ilgili STK ve dernekleri bunun dışında 
 özellikle kongreler açısından önemi tartışılmaz tıp dernekleri ile yakın çalışma yapılmasının oldukça 
 önemli olduğu kaçınılmazdır.  
• Uzun dönemli ve birçok sorun ve sıkıntı düşünülerek hazırlanmış kriz eylem planlarının devreye 
 sokulması, gelecekte yaşayacağımız krizlere tedbirli girmemizi sağlayacaktır.  
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Kriz sonrasında sektörün geleceği?
• Hizmet bedellerindeki farklılıklar, emek verip karşılığının alınamıyor olmasının sektörü sürdürülebilirlik 
 tarafında sıkıntıya soktuğu bunu aşmak için etik kuralların getirilmesi ve birlik olunması sektörün 
 sürdürülebilirliği açısından oldukça önemlidir. 
• TURSAB tarafından ödeme, vadeler, hizmet bedeli vb. çalışma biçimlerinin kurala dökülemediğini fakat 
 I-MICE olarak bu ve buna benzer detayların en azından kendi aramızda etik kurallara konulabileceği  ve bu 
 bağlamda I-MICE öncü bir rol üstlenebilir.  
• Sektör sorunları bireysel ve etik anlayışlar değişmediği sürece devam edecektir. 
• Sektör profesyonellerinin kaza, ölüm vb. durumda gerek kendileri gerekse ailelerinin faydalanabileceği bir 
 fon oluşturulmasının çok faydalı olacağı aktarıldı. 
• Müşterinin bundan sonra 3 sorusu olacaktır: 
• 1.Çalışılan şirketin ne kadar donanımlı ve hazırlıklı  olduğu,
• 2.Gidilecek tüm etkinlik ve toplantı alanlarında çalışacak olan kişilerin sertifikalarının olup olmadığı,
• 3.Kalabalık hizmet aldığımız, kurulum yapılırken çalışan kişilerin sertifikalarının olup olmadığı,
• Bu önlem ve hazırlıkların şimdiden alınması ve bu  yönde çalışma yapılması önemlidir. 
• Tasarım haklarının ve hizmet bedellerinin de standarda bağlanmasının gerektiği konuşuldu. 
• Bu süreçte en mağdur olan kesimlerden birinin de geleceğin yöneticileri olan ve tecrübe kazanmaları 
 gereken hatta buradan harçlığını çıkartan kesim olan öğrenciler olduğu bu bağlamda sektörün her 
 zamankinden daha çok öğrenci dostlarımıza yakın durması, geleceklerine yönelik ışık tutması, 
 devletimizin bu bağlamda çalışma yürüterek özellikle maddi kaynak ve destek yaratmasının önemli 
 olacağı konuşuldu. 
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13 adet Zoom Toplantı oturumu toplam katılım sayısı  : 3482 

13 adet Zoom Toplantı oturumu toplam konuşan sayısı  : 523 kişi

Youtube Canlı yayını yapılan gün     : 4 gün

Canlı yayın yapılan süre       : 26 saat 17 dakika

Canlı yayın izlenme        : 859 kişi

Türkiye: 683 kişi Diğer          : 176 kişi

Canlı yayın sonrası izlenme      : 327 kişi 

16 Oturum toplam izlenme süresi     : 90 saat 39 dakika 

Canlı yayın esnasında yayın linki      : 142 defa paylaşıldı

İşveren Anketi katılım oranı       : 184 

Çalışan anketi katılım oranı       : 183
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İŞVEREN VE YÖNETİCİ ANKETİ SONUÇ RAPOR BAĞLANTISI 

https://tr.surveymonkey.com/stories/SM-JKY66FDD/ 
S1: MICE sektöründe hangi alanda faaliyet gösteriyorsunuz? / Yanıtlayan : 184

Elde edilen sonuçlara göre katılımcıların büyük bir bölümü (%25) seyahat acentesi ve tur operatörlüğünde 
faaliyet göstermektedir. en düşük oran ise profesyonel tur rehberlerine aittir.
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S2: Şirketinizdeki çalışan sayısı?

S3: Yılda kaç adet yurtiçi ve yurtdışı etkinlik ( 20 kişi ve üzeri) düzenliyorsunuz?

S2 sorusu kapsamında elde edilen bulgulara göre şirklerin büyük bir bölümünde (%36) 1 ile 5 kişi çalışmakta-
dır. Çarpıcı sonuçlardan bir diğeri ise şirketlerin yaklaşık olarak (% 1)’inde hiç personel istihdam edilmemesidir. 

S3 neticesinde şirketlerin yaklaşık olarak  %33’lük kısmı 100 ve üzeri etkinlik  düzenlerken % 12’lik kısmı ise 
10-20 etkinlik civarında kalmaktadır. 
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S4: Gerçekleştirdiğiniz etkinlik  veya işlerinizin yıllık toplam ciro büyüklüğü (TL) olarak yaklaşık ne kadardır?

S5: Krizden ne zaman etkilenmeye başladınız?

S4 kapsamında şirketlerin yıllık ciroları değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, yaklaşık olarak %21’lik 
kısmı 5 -10 milyon arasında ciro yapmaktadır. En düşük oran %5 ile 10-15 milyon arasındadır. Tüm bunlara 
rağmen % 19’luk bir bölümün 15 milyon üzerinde ciro yapması dikkat çekici sonuçlardan bir tanesidir. 

S5 sorusu bulgularına göre şirketlerin çok büyük bir bölümü (%57) Covid 19 krizinden mart ayı itibariyle           
etkilenmeye başlamıştır. Ocak ayı itibariyle etkilenme oranı %10 civarındayken, %12’sinin aralık ayı itibariyle 
etkilenmeye başlaması söz konusu şirketlerin yurtdışı bağıntılı işlerinin olduğu sonucuna desteklemektedir. 
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S6: Krizden dolayı iptal olan etkinlik veya işlerinizin sayısı?

S7: İptal olan işlerinizin 2020 hedef cironuzdaki yüzdesel oranı?

Şirketlerin yaklaşık olarak % 50’sinin 1-10 ve 20-50 arası kriz sebebiyle iptal olmuştur. Bu durum krizin şirketler 
üzerindeki olumsuz etkisini gözler önüne sermektedir. Buna ek olarak kalan % 50’sinin ise 10-20, 50-100 ve 
100 ve üzeri etkinlik ve işleri iptal olmuştur. Bu sonuçlar Covid 19’un etkilerinin dolaylı olarak tüm sektörleri 
sekteye uğrattığını açıklar niteliktedir. 

S7 sorusu kapsamında şirketlerin büyük bir bölümünün(%32) iptal olan işleri cirolarının %50-75 arasını            
kapsamaktadır. Ayrıca % 30’unun iptal olan işleri yıllık cirolarının %25-50 arasını kapsamaktadır. En çarpıcı          
sonuçlardan biri ise  yıllık cirolarının %75 ve üzerini kaybeden şirket sayısının tüm şirketlerin 1/4’ünü oluştu-
ruyor olmasıdır. 



49

6. YAPILAN ANKET ÇALIŞMASI SONUÇLARI

S8: Ertelenen işleriniz var ise ertelenen işlerinizin oranı?

S9: 2020 yılı içerinde iptal olmayan ve organizasyonu devam eden bir projeniz var mı?

S8 neticesinde şirketlerin hepsinin işlerinde çeşitli ertelemelerin olduğu görülmektedir. Şirketlerin yaklaşık 
olarak ¼ ünün %10-20 arası işlerinde erteleme söz konusuyken %20’lik bir kısmının işlerinin yarısı veya daha 
fazlasının ertelendiği görülmektedir. 

S9 sorusuna verilen yanıtlar neticesinde şirketlerin % 50 sinden fazlasının iptal olmayan herhangi bir projesi 
veya işi yok iken %44’lük bir kısmın halihazırda devam eden işlerinin mevcuttur. Bu durum kısmen de olsa 
olumlu bir sonuç olarak değerlendirilebilir. 
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S10: Kriz başladıktan sonra işten personel çıkartma yaptınız mı ?

S11: Kriz başladıktan sonra ücretsiz izin uygulaması başlattınız mı?

S10 kapsamında şirketlerin çok büyük bir bölümü (%85) Covid nedeniyle personellerini işten çıkarmamıştır. 
Bu durum istihdam açısından oldukça olumlu olarak gözükse de uzun vadede şirketlerin ekonomik durumu 
merak konusudur. Ek olarak %14’lük bir kısım personellerini işten çıkartmıştır. 

S11 kriz başladıktan sonra ücretsiz izin uygulaması başlattınız mı? İfadesinin bulguları ile S10 ifadesinin          
bulguları bire bir aynıdır. Bu durum personel çıkartmayan işletmelerin ücretsiz izine çıkarmadığı anlamına 
gelmektedir. Ayrıca personel çıkartan işletmelerin aynı zamanda ücretsiz izin verdiği anlamı da taşımaktadır. 
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S12: Kısa Çalışma Ödeneğine başvurdunuz mu?

S13: Sunulan devlet desteklerine başvurdunuz mu veya yararlandınız mı?

S12 sorusu personelini ücretsiz izne çıkartan %14 oranındaki şirketleri kapsamaktadır. Buna karşın söz konusu 
şirketler arasından %24’ünün kısa çalışma ödeneğine başvuru yapmamış olması hem çalışanlar hem de sektör 
açısından olumsuz bir durum olarak ifade edilebilir. Çünkü hangi sektörde olursa olsun şirketlerin temel yapı 
taşlarından biri çalışanlarıdır. 

Sunulan devlet desteklerine başvuru yapan veya yararlananların %42’ sinin (78 kişinin) verdiği yanıtların özeti.  
Kısa çalışma ödeneği başvuru yapan ve henüz anket tarihinde cevap alamayan   27 Firma  
KGF ve Nefes Kredisine başvuru yapan  21 Firma 
Henüz hiçbir başvuru yapmayan  4 firma 
Kısa çalışma ödeneği ve Banka Kredilerine başvuru yapıp olumsuz yanıt alan  5 Firma 
Tamamıyla Etkinlik sektörüne tedarikçi olarak hizmet veren ancak sektör olarak bilişim sektöründe olmasın-
dan dolayı etkilenen sektörlerden sayılmaması sebebi ile hiçbir destekten faydalanamayan alt sektörlerden 
birkaç firmada bulunmaktadır. 
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S14: Sunulan desteklerin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?

S15: Krizin hangi aylarda son bulacağını ve işlerin yeniden başlayacağını düşünüyorsunuz.

Hayır cevabı verip yorum belirten ( %86,74 oranındaki ) 157 kişinin yorumlarının ağırlıklı ortak cevabı; 

Desteklerin genel anlamda yetersiz olduğu,  0 Faizli destekli kredi ihtiyacı, Kısa çalışma Ödeneğinin 1 yıla      
uzatılması, 2020 yılı vergi ödemelerinin 1 yıl ertelenmesi, Kira desteği verilmesi hususları belirtilmiştir. 
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S18: Covid 19 Krizine kaç ay dayanabilirsiniz?

S19: Bu süreçte sektör değiştirmeyi düşünüyor musunuz?

S16: Kriz sonrasında MICE sektörünün kurallarının değişeceğini düşünüyor musunuz? Evet ise kriz sonrasında 
sektörümüz için öneri ve görüşlerinizi kısa maddeler halinde belirtir misiniz?

S17: Sizce MICE sektöründe aşılması gereken ilk problem nedir? Bu kapsamda hangi adımlar atılmalı? 

Cevaplayan Kişi sayısı : 146 kişinin yanıtlarına www.industryofmice.com web sitemizden ulaşabilirsiniz. 

Cevaplayan Kişi sayısı : 146 kişinin yanıtlarına www.industryofmice.com web sitemizden ulaşabilirsiniz. 
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SEKTÖR ÇALIŞANLARI ANKETİ  SONUÇ RAPORU BAĞLANTI LİNKİ 

https://tr.surveymonkey.com/stories/SM-BGWHNSDD/

S1: MICE sektöründe hangi alanda çalışıyorsunuz?
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S2: Kaç yıldır bu sektörde çalışıyorsunuz?

S3: Krizden ne zaman etkilenmeye başladınız?
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S4: Kriz başladıktan sonra iş akdiniz sonlandırıldı mı?

S5: Kriz başladıktan sonra ücretsiz izine çıkartıldınız mı?

Evet olarak cevap veren 27 kişinin cevap sayısı : 
1 ay  : 6 Kişi 
2 Ay  : 3 kişi 

3 Ay  : 13 Kişi 
4 Ay  : 1 kişi 
5 Ay  : 1 Kişi 
6 Ay : 2 kişi 
7 Ay  : 1 Kişi 
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 S6: Kısa Çalışma Ödeneğine hak kazandınız mı ve adınıza başvuru yapıldımı?

S7: Çalışanlar için sunulan başka destek kredilerine başvurdunuz mu?
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S8: Krizin hangi aylarda son bulacağını ve işlerin yeniden başlayacağını düşünüyorsunuz.

S9: Kriz sonrasında MICE sektörünün kurallarının değişeceğini düşünüyor musunuz? Evet ise kriz sonrasında 
sektörümüz için öneri ve görüşlerinizi kısa maddeler halinde belirtir misiniz?

Cevaplayan Kişi sayısı : 142 kişinin yanıtlarına www.industryofmice.com web sitemizden ulaşabilirsiniz. 

S10: Sizce MICE sektöründe aşılması gereken ilk problem nedir? Bu kapsamda hangi adımlar atılmalı? 

Cevaplayan Kişi sayısı : 122 kişinin yanıtlarına www.industryofmice.com web sitemizden ulaşabilirsiniz. 
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S11: Covid 19 Krizine kaç ay dayanabilirsiniz?

S12: Başka bir ek geliriniz var mı?
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S13: Bu süreçte sektör değiştirmeyi düşünüyor musunuz?
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Grupların oturumları sonrasında, yukarıda da görüldüğü gibi sektörün krizdeki hasar tespiti, ne gibi önlemler 
almak zorunda kaldıkları, açıklanan destek ve paketlerden ne ölçüde etkilendiği, krizden çıkış önerileri ve kriz 
sonrası sektörün ihtiyaçları ve sektörün geleceği konusunda önemli bulgular ve ortak değerlendirmeler oluş-
muştur.  Raporun bu bölümünde amacımız Çalıştay’daki tüm grupların üzerinde hem fikir olabileceği, ortak 
olarak en fazla vurgu yapılan başlıklar verilmiştir. Sektör açısından en fazla tekrar edilen başlıklar ve ihtiyaç 
olan konular ele alınmıştır. Ayrıca MICE sektörünün geliştirilmesine yönelik strateji ve politika önerilerinden 
tüm grupların ortak olarak hem fikir olduğu başlıklar da bu konu altında yer almaktadır. 

ULUSLARARASI MICE ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ (I-MICE) GENEL BAKIŞ 

1.1 Krizden NE derecede etkilenildi? 
Covid 19 sebebiyle ilk iptaller 2019 yılı Aralık ayında başlamış olup, ülkemizde ilk vakanın Mart ayında görül-
mesiyle birlikte iptal oranı % 100’lere ulaşmıştır. 
 
Kısa vadede; Haziran ayına kadar gerçekleşmesi planlanan toplantı, eğitim, seminer, yurt içi ve yurt dışı etkin-
lik ve geziler, festival, kongre ve fuarlar iptal olmuştur. 
 
Orta vadede; Eylül ve sonraki aylara ertelenen organizasyonlar mevcut. Lakin, Eylül ayı ve sonraki ayları karar 
açısından etkileyecek etkenler; bizde ve dünyada virüsün etkisi ve yayılımı, aşı ve tedavi süreci adına gelecek 
haberler ve ekonomik destekler olacaktır.
   
İyi ihtimalle Eylül ayı gibi çalışmalarına başlaması halinde ise MICE alanındaki kayıpların 2020 senesi içerisinde 
% 50’nin üzerinde olacağı öngörülmektedir. 
 
Kongre veya toplantılara katılımlar düşük olacacağından dolayı yapılacak işlerin sayısı ve hacmi azalacaktır. 
 
Firmalar iadeleri kendi öz kaynaklarını kullanarak yapmak zorunda kalmıştır. Bunu karşılayamayacak sektör 
oyuncuları iflasla karşı karşıya kalabilecektir.  Pandemi döneminin başlaması ile birlikte bir çok otel ve etkinlik 
mekanları geçici süre ile kapanmıştır. Bu durum öncelikle personelin içeride biriken izinlerini kullanmasına 
sonra da durumun uzaması sebebi ile ücretsiz izinlere sebep olmuştur.  
 
Turizm sektöründe oluşan her krizden sonra eğitim kurumlarında kontenjan sorunları yaşanıyor. Kontenjanlar 
dolmuyor. Gençler bu seneki krize bakıp önümüzdeki yıl hiçbir turizm okulunu, turizmle alakalı fakülteyi tercih 
konusunda yukarı sıralara yazmayacak ve bu da sektörde ilerleyen yıllarda personel yetkinliğinin düşmesine 
neden olacaktır. 
 
Sektörünün dijitalleşmesi (sanal toplantı ve etkinlikler) pandemiden önce % 5-10 civarındayken bu dönemde 
‘’evde kal, izolasyon ve sosyal mesafe‘’ gibi kavramların hayatımıza girmesiyle online çözümlerde % 50 üzerin-
de kullanım artmıştır. 

1.2 NASIL önlemler almak zorunda kalındı? 
MICE sektörünün içinde yer alan paydaşlar bir yandan işletmelerini hayatta ve ayakta tutmaya çalışırken diğer 
tarafta geleceğimizi şekillendirecek yeni normale adapte olmaya, sektörü, sosyal hayatı, dünyayı takip etmeye 
çalışmaktadır.  Tedbirlerin açıklanmasıyla birlikte özellikle kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak adına baş-
vurular yapıldı. Birçok şirket açıklanan kredi yöntemleri ile başvurular gerçekleştirdi. Başvuran şirketler içeri-
sinde kredi alınması hususunda yaşanan sorunlar mevcut. 
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İptallerden kaynaklı iade konusunda acenteler için sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. 

Bakanlığın Korona sertifikasyonu ile birlikte oteller ve tesislerin kendileri de bir takım önlem ve tedbirler al-
maya başladılar.  

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu başta olmak üzere ilgili otoritelerin süreç yönlen-
dirmeleri takip edildi.

Hedef pazarlarla iletişim süreci yoğun bir şekilde sürdürüldü. 

1.3 Şu an NELER yapılıyor?
Yayınlanan destek ve paketlerin sektörün beklentilerini karşılamadığı, sektörü hayatta tutamayacağı katılımcılar 
tarafından paylaşılmıştır. 

Özellikle bankalar tarafında turizm sektörünün riskli grup olarak görüldüğü ve kredi verilmeye yanaşılmadığı dile 
getirilmiştir. 

Verilen desteklerin giderleri karşılamada yetersiz kaldığı görülmektedir. 

Nakit akışı sıfır durumdayken faizle borçlanmak; sektör paydaşlarını uzun vadede daha da zora sokacaktır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığının acentalara yönelik 50.000 TL tutarındaki kredi paketi dışında hiçbir desteği görül-
memiştir.

Misafirler tarafında var olan işlem veya rezervasyonlarını iptal etmeleri yerine ileri bir tarihe ertelemeleri husu-
sunda çalışmalar yapılmaktadır.
 
Yolcular için sağlık pasaportu, biyolojik pasaport veya seyahat belgesi talep edilmesi gibi ihtimaller konuşuluyor.

Haziran başı itibariyle yurt içi turizm hareketlerinin başlayacağı ve ardından 15 Haziran itibariyle yurt dışında 
bazı ülkelerle karşılıklı sınırlarımızın açılacağı göz önünde tutularak Kültür Turizm Bakanlığının açıklamış olduğu 
turizm belgeli bütün tesislerin uymak zorunda olduğu yeni normale yönelik 132 civarında maddeden oluşan 
hazırlık çalışmaları bütün oteller ve restaurantlar tarafında devam etmektedir. Tatil otelciliğinde % 25’e yakın ar-
tış beklerken maalesef sezonu başlatamayacak duruma gelindi. Bölgelerle yapılmış olan çalışmalarda tesislerin 
yüzde 50’sinin açılmaması söz konusu, açılacak tesislerinde % 35 - 40 oranında dolu olacağı düşünülmektedir.

1.4 Krizden çıkış için öneriler?  
Devletimizin ve ilgili bakanlıklarımızın sahada olan bizlere kulak verip, bunlara yönelik tedbir ve önlemler 
almaları gerekmektedir.    
 
İstihdamı koruyabilmek ve yetkinliği yüksek çalışanlarımızı işletmemizde tutabilmek adına çalıştırdığımız çalı-
şanlarımız için yıl sonuna kadar asgari ücret tutarındaki maaş ve vergilerin devletimiz tarafından karşılanması 
beklenmektedir. 

İşletmelerimizin bozulan nakit akışlarının düzelebilmesi için, uzun vadeli, ‘’sıfır‘’ faizli ve teminatsız KGF ve Ha-
zine garantili ilave kredi imkanları ile diğer bankalardan kredi desteklerinin sağlanması ve kredi kullanım ko-
şullarının kolaylaştırılarak sürecin hızlandırılması gerekmektedir.
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İptal edilen organizasyon ve etkinliklerimizde hizmet bedellerinin düşülerek ücretin iade edilmesinin yasal 
hale getirilmesi adına gerekli düzenlemelerin ivedi yapılması beklenmektedir. 

MICE segmenti çalışan sektör paydaşlarının en yakın vadede Eylül ayı ve sonraki aylarda faaliyetlerine başlaya-
cakları göz önünde bulundurularak kira, elektrik, su, doğalgaz vb. temel ödemelerimiz adına yardım ve destek 
talebimiz elzemdir.

Turizm, Organizasyon ve Etkinlik sektöründe faaliyet gösteren veya bu sektöre tedarik sağlayan şirketlerin 
kredi borçlarının taksitleri ve faizlerinin, 2020 yılı sonuna kadar ertelenmesi hususunda ivedi yasal adımların 
atılması beklenmektedir. 
Tahakkuk eden/edecek SGK, KDV, Muhtasar, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi tahakkuk ödemelerinin 1 yıl sü-
reyle ertelenmesi, ödemelerin takip eden yıldan itibaren makul bir yapılandırma kapsamında yapılması bek-
lenmektedir.  

Kısa çalışma ödeneğinin uzatılması sektördeki istihdamın korunması adına oldukça önemlidir.  

Tanıtımı her zamankinden daha fazla ön planda tutmalıyız. Tanıtımda aldığımız tedbirlerin yanı sıra, hastane, 
sağlık üniteleri, doktor sayısı ve Filyasyon (hastalığın kaynağını önleme) başarımız ön planda tutulmalı. 

Arkasında finansal fon desteği olan kriz master planı devreye sokulmalı ve sürekli güncellenmeli. 

Geri dönüşle birlikte ilk olarak hasar raporlarına bakılmalı; Risk tespiti, beklentiler, öncelikler anlamında bir 
araştırma yapılmalıdır. 

Hava yollarında güvenlik ve hijyen tehditleri ön planda olmalı. Uluslararası uçuş prosedürleri belirlenmelidir. 

Hijyen konusu müşteriler için önemli olacağından, hızlı aksiyon alabilmek için beklemek yerine harekete ge-
çilmelidir.

Kriz sonrası otellerin ayakta kalabilmesi için daha fazla maliyet ile ucuz servis vermesi kaçınılmaz olabilir.  Bu 
duruma engel olmak için tüm mekanların anlaşıp taban fiyat gibi bir uygulamaya gitmesi gerekebilir. 

Pandemi sonrası çalışan personel motivasyonu için de ayrı bir İnsan Kaynakları yönetimi olmalı. Eğitimli per-
sonel kaybedilmemeli. Mutlu personel eşittir mutlu müşteri.
Kalifiye personelin yurtdışına gitmesine imkan verilmemeli ve burada kalması için motivasyon arttırılmalı. 

Seyahat acentaları ve oteller eskisinden daha iyi bir şekilde koordineli çalışmalı, iş almak için fiyat kırmak değil, 
standart belirlenip o standartlara göre davranılmalı.
Acente, otelcilik, havacılık sektörünün devlet tarafından desteklenmesi gerekmektedir. Otel ve mekanların 
taktiksel planlar çıkartması ve duruma kolay ve hızlıca adapte olması gerekecektir. 
Kooperatif bilinci oluşturulmalı ve herkesin bir ürün havuzu ile bu yapıya katkı sağlaması sağlanmalıdır. 

Sektör olarak bir fon oluşturulması ve fona tedarikçileri de dahil ederek bundan sonra yaşanacak krizde hep 
beraber bir önlem alınması önem arz etmektedir. 
 
Sektörde sertifikasyon ve akreditasyon uygulamaları getirilerek belirli standartlar tutturulmalı ve müşterilerin 
de tedarikçi seçerken bu sertifika/akreditasyonları gözetmesi teşvik edilmeli. 
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MICE Bilim Kurulu ve alt birimler bilim kurulları oluşturulmadır ve pandemiden bağımsız sektörün genel prob-
lemlerine çözümler aranmalıdır. Regülasyonlar ve kurallar bu kurullarca hazırlanmalı ve sektörde faaliyet gös-
teren tüm paydaşlarca kabul görmeli ve uygulanmalıdır.
Kriz fırsata çevrilebilir. Türkiye’nin göstermiş olduğu başarı bütün dünyanın ilgisini çekebilir. Bunu yeni model-
ler, yeni fikirlerle değerlendirmeliyiz gelecek yeni modeller ve yaratıcılıkla ilerleyecektir.

Kriz sonrası sektörün eski işleyişiyle devam etmemesi adına şimdiden önlem alınmalı. Sorun ve problemler 
masaya yatırılmalı, çözüm yolları tartışılmalıdır. 

1.5 Kriz Sonrası Sektörün Geleceği 
Geçmişten gelen sıkıntılarla sektörün pandemi kaynaklı bu krizi ciddi destek ve teşvik almadan atlatması 
mümkün değildir. Şirket küçülmeleri, kapanmalar, devirler ve şirket birliktelikleri beklenmektedir. 
 
İtalya, İspanya gibi turizm sektöründe Türkiye’nin rakibi olan ülkelerle hemen hemen aynı zamanlarda krizden 
çıkılacağı düşünülmektedir ve bu ülkeler sektörel toparlanma ve 2020 yılının geri kalan kısmını kurtarmak için 
agresif pazarlama çalışmalarına ağırlık vereceklerdir, hatta çalışmaya başlamışlardır. Eğer Türkiye pazarlama ve 
tanıtım konusunda geç kalırsa 2020 yılından geriye kalan ayları da kurtaramayacağı öngörülmektedir.
Özellikle aşı ve tedavi süreci bulunana dek tedbirlerin ön planda olduğu bir süreç bizleri beklemektedir. 

Sektörün STK’larının her zamankinden daha fazla bu süreçte bir arada olmaları ve krizi fırsata çevirecek tüm 
adımlarda öncü olmaları, üyelerini buna hazırlamaları gerekmektedir. 

Fiziksel toplantı, eğitim, kongre, festival, etkinlikler savunulmalı. Görsel yapılan bir takım platformlar tamam-
layıcı olur ikame olamaz. Sektör bunu dikkatle ön planda tutmalı! 

Salgından kaynaklı oluşabilecek ekonomik krizin MICE sektörü bileşenlerine olumsuz etki yapacağı göz önün-
de bulundurulmalıdır.  Finansal etkinin dereceleri düşünülmeli ve buna göre planlar, bütçeler, programlar 
yapılmalıdır. Ekonomik ve psikolojik sebeplerle yurtdışı seyahatleri hem geliş hem de gidiş olarak zorlayıcı 
olacak. İç turizme öncelik verilmesi gerekecektir. 

Otellerin veya mekanların daha az oda, daha az müşteri ile çalışması maliyetleri arttıracak, normalde 500 kişi 
alabilen salonlar daha az kişi için açılacak ama yaktığı enerji aynı kalacak. Gelir ve gider dengesi tamamen 
değişecektir. 

Hijyen sertifikasyonu ile müşteri gözünde güven sağlamaya çalışılacaktır, lüks ve konfor yerini hijyene                     
bırakacaktır.
 
Tanıtıma he zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğu planlı, programlı ve kollektif bir pazarlamaya ihtiyaç oldu-
ğu bu bağlamda Uluslararası blogger, gazeteci ve basının kullanılması Türkiye ile ilgili yayın yapılması husu-
sunda çalışmalar olması gerekmektedir.  

Salgının yavaşlamasıyla birlikte kriz sürecinde ilk toparlanacak kesimin lüks segment olacağı öngörülmekte-
dir. Bu kesimde yer alan kitle maddi durumu iyi olan, krizden etkilenmemiş, karantina sürecinde sıkılmış ve 
tekrar para harcayıp eğlenmek isteyen kitle olduğu değerlendirilmiştir. 

Genç nesil “z ve alfa kuşağı” yakın gelecekteki müşterilerdir. Gençleri dinlemek ve onların yönlendirmelerini, 
fikirlerini dikkate almak gerekmektedir.
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7. GENEL SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Uluslararası MICE Endüstrisi Derneği (I-MICE) Notu 

• Tüm krizlerde ilk yara alan ve en son toparlanan MICE sektörüne devlet tarafından destek verilmesi, 
 sektörün geleceğini devam ettirmesi adına oldukça önemlidir. 

• Bir ‘’ MICE sektör regülasyonu ‘’ belirlenmeli. Tüm bu detaylar Kültür Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, 
 Hazine ve Maliye Bakanlığı, TÜRSAB ve STK’ların destekleri ve hazırlıkları doğrultusunda desteklenmeli. 

• MICE kongresinin yapılması çok önemlidir. Bu kongrede kaçak ve haksız rekabetler ele alınmalı. 
 Sözleşmeler, pazarlama ve müşteri ilişkilerinin  nasıl olacağı belirlenmelidir. ,

• Kooperatif bilinci oluşturulmalı ve herkesin bir ürün havuzu ile bu yapıya katkı sağlaması sağlanmalıdır.
 
• Kriz sonrası hareket tarzı senaryosu yazılmalı ve sektörde ki herkesin bu kurallara azami müşterekte 
 uyması sağlanmalıdır. 
• Yetkinliği yüksek sektör çalışanları süreç içerisinde moral ve motivasyon anlamında yalnız bırakıldı. 
 Pandemi kaynaklı bu krizde ivedi tedbir alınmaması durumunda en çok övündüğümüz insan ve 
 çalışan niteliği bağlamında düşüş kaçınılmaz olacaktır. 

• Ülkemizde acil olarak ‘’Kongre/Etkinlik Sigorta Mevzuatı‘’ oluşturulmalıdır. Şu an Ülkemizde iptal ve 
 olası riskler için etkinlik poliçeleri bulunmamaktadır. Oysa Avrupa Ülkelerinde bu konu çoktan 
 mevzuat olarak var olup uygulanmaktadır.  
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