Sosyo-ekonomik gücü, hareketliliği ve potansiyeli ile Ülkemizin ve Bölgemizin değer üreten şehri Manavgat'ın
ekonomisini turizm sektörü şekillendirmekte olup, lokomotif özelliği ile de iktisadi hayata yön ve hayat
vermektedir.
Turizm sektörü, 2015 yılını özellikle Rusya'da yaşanan ekonomik kriz nedeniyle turist sayısı ve turizm geliri
açısından küçük kayıplarla kapatırken, bu kayıplar 2016 yılının ilk günlerinden itibaren Rusya ile yaşanan 'Uçak
Düşürme Krizi' ve Ülkemizde yaşanan 'Terör Saldırıları'ile birlikte artarak devam etmiştir.
2018 Yılında toparlanmaya başlayan sektör büyük umutlarla girdiği 2020 yılı ile birlikte yaşadığımız pandemi
sürecinden en fazla etkilenen sektör konumuna gelmiştir. 2020 yılı Mart ayı başında ülkemizde başlayan
pandeminin etkileri normalleşmeye başladığımız Haziran 2020 den itibaren hala devam etmekte ve geleceği ilişkin
belirsizlikler bizleri son derece endişelendirmektedir.
Geldiğimiz noktada şekillenen tablo, Ülke ve Bölge turizmimizin yanında, doğal olarak Manavgat turizmimizi
de olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yayınlamış olduğu verilerine
göre 2020 yılının ilk 6 ayında Antalya'ya gelen turist sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %90 nın üzerinde
gerilemiş sadece haziran ayı baz aldığında ise bu gerileme oranı %99.50 dir. Ağırlıklı pazarlarımız olan Almanya ve
Rusya pazarlarının henüz açılmamış olması, insanların salgın nedeni ile seyahat endişelerinin hala taşıyor olmaları
önümüzdeki temmuz, ağustos ve eylül ayları içinde beklentilerimizin düşük olmasına sebebiyet vermektedir. 2020
yılı için tesislerin %50 kapasite ile sezonu geçirmesine yönelik öngörüye rağmen üyemiz konaklama tesisleri ile
yapmış olduğumuz görüşmelerde temmuz, ağustos ve eylül ayları içinde rezervasyonların çok düşük seyrettiği ve
bu yıl için bir önceki yıla göre %90 azalma olacağı ifade edilmektedir. Bölgemiz rakamlarına yansıyan bu olumsuz
görünüm, Antalya'ya gelen yabancı turistlerin yaklaşık % 35'ine hizmet veren 'Turizm Kenti' Manavgat'ı da son
derece etkilemiştir.
Odamız, her alanda olduğu gibi, pandeminin başladığı mart ayından itibaren süreci yakınen takip
etmiş,üyelerimizden gelen talepleri ilgili mercilere anında aktarak süreçten en az hasarla çıkılabilmesi için yoğun
çaba göstermiştir.Yeni normal dönemde ekonomimizin can damarı olan turizmdeki gelişmelere, yaşananlara ve
sorunlara da kayıtsız kalmamış, sektörün geleceği adına harekete geçmiş, bulunduğu durumun fotoğrafını veriler
ve geleceğe dair beklentiler ışığında çekerek rapor haline getirmiştir.
Yayımladığımız bu raporda, bir yandan 'Durum Tespiti' yapılırken, diğer yandan da sektörün sıkıntılı süreçten
çıkması, darboğaza girmemesi ve sürdürülebilir bir turizm için çözüm yolları ve öneriler de somut bir şekilde altı
çizilerek belirtilmiştir.
Bu Raporun; 'Bacasız Sanayimiz' olan turizmimizin ve turizme dayalı ticaretimizin sorunlarına neşter vurup,
kalıcı ve akılcı bir şekilde çözmede büyük katkılar sunacağı inancı ile saygılar sunuyorum.

NORMALLEŞME DÖNEMİNDE KENTİMİZ EKONOMİSİNİN DURUMU
MANAVGAT EKONOMİSİNDE 3 T

Manavgat ekonomisi 3 T olarak adlandırabileceğimiz, Turizm, Tarım ve Ticaret saç ayağı üzerinde
bulunmaktadır. Bu saç ayağının merkezinde turizm yer almakla birlikte, ticaret içinde kısmen imalat
sanayinin de bulunduğu işletmeler ve turizm tedarikçileri Turizm sektörüne hizmet vermekte, tarım
sektörü ise %50 oranında Turizm sektöründen beslenmektedir. Kentin gelişen hizmet sektörleri de yine
aynı şekilde Turizm sektörüne bağlı olarak gelişmiştir. Kentin nüfus yapısı da incelendiğinde turizmin
başladığı 1980 sonrası artış görülmeye Turizmin ivme kazandığı 2000 li yıllardan sonra ise Türkiye
ortalamasının da çok üzerinde olmak üzere her yıl artmıştır. 2019 yılı nüfusu ile Manavgat, 12 ilden
daha fazla nüfusa ulaşmıştır. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2019 yılı sonu
itibarıyla 241.011 olan Manavgat nüfus geçtiğimiz 3 yıl baz alınırsa 2016 yılında %1,01 iken 2017
yılında %0,77 2018 yılında ise %1,86 oranında olmuştur.2019 yılında ise çok yüksek bir orana %4.52 ye
ulaşmıştır. 2019 yılında nispeten Turizmin geçmiş 3 yıla göre daha iyi olmasının sonucu olarak nüfus
oranında işgücü niteliğindeki göçün etkisi yüksek olmuştur.
Görüleceği üzere şehrin nüfus artışında etkili olan iş gücü göçü, kentin istihdama olan katkısı ortaya
koymaktadır. Birçok konuda ele alınabilen turizm gelişmekte olan bölgelerde ve yörelerde kalkınma ve
istihdam açığının kapatılması yolunda önemli etken olarak görülmektedir. Bu bağlamda 2019 yılında
haziran ayında 8530 adet işyerinde 101.475 sgk lı istihdam sayısına ve 2019 yılında 5.4 Milyar dolar
Turizm gelirine ulaşılmış olması bu gerçeği teyit etmektedir.
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TURİZMİN ETKİLEDİĞİ SEKTÖRLER
Turizm geçmişten günümüze; ekonomik ve sosyal alanda gelişim gösterme eğiliminde
bulunmuş ve yarattığı etkenlerle çok yönlü bir sektör halini almıştır. Bu sebeple, turizm sektöründe
oluşan ekonomik daralmalar tüm sektörleri, gıda, gıda dışı, tekstil, ulaşım, sebze ve meyve, temizlik
ve sarf malzeme gibi tedarik gereksiniminin sağlandığı diğer tüm iş kollarına yansıdığı gibi, turizm
bölgesinde geçimini turizmden sağlayan küçük işletmeleri de etkilemektedir.
Manavgat ekonomisi; iç bölgelerde, kırsal kesimde ve köylerde tarıma, kıyı şeritlerinde,
merkezde ve bazı beldelerde turizme ve turizme bağlı ticarete dayanmaktadır.
Kentin lokomotif sektörü turizm olmakla birlikte, buna bağlı olarak çalışan diğer sektörleri
de dahil ettiğimizde ekonominin nerede ise tamamen turizme bağlı çalıştığı söylenebilir.

UMUTLA GİRİLEN 2020 YILI YA SONRASI...

Side 2019
2019 yılındaki sektörün geldiği nokta, Devletimizin koyduğu 2023 ve 2028 yılı vizyoner
hedeflerinin üzerinde bir heyecanla her zamankinde daha büyük umut ve beklentiler ile 2020 yılına
girmiş iken belki de Dünya tarihinde ilk kez karşılaşılan bir durum ile karşı karşıya kalmıştır.
2020 sezonuna hazırlıklarını tamamlayan sektör ve sektörün tedarikçisi niteliğindeki imalatcı ve ticaret
işletmeleri, tüm hazırlıklarını ve yatırımlarını bu çerçevede yapmış iken, mart ayı başlarında ülkemizde
görülen Covid 19 salgını gerçeği ile yüz yüze gelmiştir. Belki de bu duruma yakalanabilecek en kötü
dönemde yakalanmış, işletmeler ürün tedariklerini, anlaşmalarını, bağlantıları bu çerçevede yaparak
yatırım maliyetleri içerisine girmiştir. Konaklama tesisleri komple yatırım ve tadilat yatırımları
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içinde, tedarikçi işletmeler ise 2020 yılı beklentileri doğrultusunda sezona hazır ama ödeme
taahhütleri ile birlikte girmişlerdir.
Odamız olarak Mart ayı başından itibaren süreci yakınen takip ettik. Öncelikle üyelerimizi
salgının sağlığımız üzerindeki etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla aşamalı olarak devreye alınan
önlemler konusunda sürekli bilgilendirdik. Ayrıca üyelerimizi kurmuş olduğumuz Korona Komisyonu
vasıtası ile sürekli dinledik. Kendilerinden gelen talepleri hızla ilgili mercilere aktararak sonuçlanmasını
takip ettik. Bu taleplerimizden bazıları sonuçlanırken bazılarını da takip etmeye devam ediyoruz.
TEŞEKKÜR EDİYORUZ
İş Dünyamızdan gelen taleplerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasında emeği geçen Başta
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetimize ve değerli Bakanlarımıza
,Milletvekillerimize, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na , Antalya
eski Valimiz Münir Karaloğlu ve yeni Valimiz Ersin Yazıcı'ya, Manavgat Kaymakamımız Dr. Mustafa
Yiğit olmak üzere Devletimizin değerli Bürokratlarına çok teşekkür ederiz.
Hükümetimizin 2023 ve 2028 yılı vizyoner Turizm hedeflerine giden yolda bu durumu devam
ettirmekte, kentimiz iş insanları her zamanki gibi inançlı ve hazırdırlar. Her ne kadar azim ve
kararlılığımız karamsarlığımızın önünde olsa da turizmdeki gerileme gerçeği bir tokat gibi yüzümüze
vurmaktadır.

9 Temmuz 2020 / Side
Ancak Devletimizin bölgemize vereceği özel destek paketleri ile bu süreci en az hasarla
atlatacağımıza ve önümüzdeki yıllarda yakalayacağımız turist rakam ve gelirleri ile istihdama ve cari
açığının kapatılmasına her zamankinden daha fazla destek vereceğimize inancımız yüksektir.
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RAKAMLARLA TURİZMDEKİ GERİLEME
2019 yılında Türkiye'ye yaklaşık 45 Milyon yabancı turist gelirken, Antalya'ya 15 milyon
Manavgat'a ise 5 Milyon yabancı turist gelmiştir. Kabaca Türkiye Turizmin 3 de biri Antalya, Antalya nın
3 de 1 ise Manavgat-Side Turizm destinasyonudur.

2019 yılında il 6 ayda Antalya ya gelen yabancı turist sayısı 5.344.094 iken bu oran %91
düşerek 444.332 kişi olmuştur. Normalleşmeye başlanıldığı sadece Haziran ayına
bakıldığında ise 2019 yılında 2.204..220 kişi iken 2020 yılında %99,44 düşüşle 12.390 kişi
gelmiştir. 2019 yılında temmuz ayında 2.592.471 kişi gelirken bu yıl 15 temmuz itibariyle
ise sadece 71.485 kişi gelmiştir.
Ayrıca yine vatandaş ziyaretçilerimiz 2019 ilk 6 ayda 248.025 kişi iken, 2020 yılının ilk 6
ayında %65 düşüşle 88.890 kişiye düşmüştür. Sadece haziran ayına baktığımızda ise geçtiğimiz
yıl 78.614 olan ziyaretci sayımız %89 düşüşle 8.654 kişiye düşmüştür.
Pandemini görülmeye başlandığı Mart ayına kadar gelen Turist sayılarının etkisi ile ilk 6
aylık aylık dönemler bazında Antalya ve Manavgat'a gelen turist sayılarının bir önceki yıla göre
%90 düştüğünü görülürken, normalleşmenin başlandığı haziran ve temmuz ayı rakamlarına
bakıldığında ise bir önceki yıla göre turist sayılarımızın %99 nun üzerinde düştüğü
görülmektedir.

9 Temmuz 2020 / Evrenseki
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Gelir tarafına baktığımızda , 2019 yılında Türkiye 34,5 Milyar dolar doğrudan ihracat turizm
geliri elde ederken, Antalya 11,4 milyar dolar Manavgat ise 3.8 Milyar dolar gelir elde etmiştir.

Geçtiğimiz yıl göz önünde bulundurulduğunda normalleşme dönemi olarak belirtilen haziran
temmuz ayında %99 oranındaki turist sayısındaki daralmanın yıllık 5,4 milyar dolar kentimiz
ekonomisine olan katkısının da aynı oranda azalacağı gerçeği ortadır.

TURİST SAYISINDA TARİHİN EN DÜŞÜK TURİST SAYISI
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yayınlamış olduğu verilerine göre 2020 yılının haziran ayında
Antalya'ya gelen turist sayısı son 10 yılın en düşük seviyesindedir. Antalya'ya haziran ayında gelen
yabancı turist sayısı, bugüne kadar yaşanan başta 2016 yılında gerçekleşen uçak krizi olmak üzere
birçok kriz döneminin çok gerisinde kalmıştır.
Turizmin ekonomik kalkınmaya olan katkısı, turizmin yapısı gereği çevre sektörlerine de önemli
derecede etki alanına aldığı söylenebilmektedir.
2020 yılı haziran ve temmuz ayının verileri ve seyahat acentelerinin yayınlamış oldukları
rezervasyon bilgilerine göre turizm sektörünü ve turizm ile bağlantılı diğer iş kollarını ekonomik
anlamda zor bir 2020 ve belki de sonrasında çok umutlu bakılamayan 2021 yılı beklemektedir.

9 Temmuz 2020 / Gündoğdu
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İSTİHDAM VE SGK LI İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİNDE DÜŞÜŞ
Bugüne kadar yaşanan ekonomik ve siyasi krizlerin çok ötesinde olan bir kriz ile karşı karşıya
kalınmıştır. 2019 yılı mayıs ayında 8.444 adet işyerinde 97.741 istihdam sayısına ulaşılmıştır.

Ancak bu yıl Mayıs ayında ise sgk lı işyeri sayısı 7.515 e çalışan sayısı ise 59.219 kişiye
düşerken bunlarında yarısı da kısa çalışan ödeneğinden faydalanmaktadır. Bir önceki yıl ile
karşılaştırdığımızda sadece çalışan maaş gelirleri üzerinden kent ekonomisine giren 180 Milyon tl bu
yıl için azalmıştır.

YENİ NORMALDE PANDEMİ ALGISININ ETKİLERİ
2020 yılı Haziran ayı ile başlayam normalleşme adımlarının etkisi Ülkemizde görülmeye
başlanmış olmak birlikte, ağırlıkla Turizm sektöründen beslenen bölgemizde henüz
hissedilememektedir.
Ağırlıkla yabancı turistlerin tercih noktasında olan kentimiz ağırlıkla pazarlarımız Almanya ve
Rusya'nın henüz açılmamış olması nedeni ile bu yıl için hedeflenen %50 kapasitenin çok uzağındayız.
Otel gruplarımız 1 adet otelini açarken, birçok otel ise henüz açılmamıştır. Buna bağlı olarak çalışan
çarşılarda mukim işletmelerimizde kapalı konumdadır. Geçtiğimiz yıl kasım ayından beri kapalı olan
otel ve işletmelerimiz, normalde nisan ayı ile birlikte elde edecekleri gelirlerden den yaklaşık 4 aydır
mahrum kalmışlardır. Ayrıca en kötüsü bu yıl için beklentileri de günden güne azalmaktadır.
Pandemi algısı aynı zamanda insanların sağlık endişeleri ile birlikte tatil tercihlerini
ertelemelerine, farklılaştırmalarına, kendi ülkelerinde kalma istekleri vb. birçok unsura sebebiyet
vermektedir. Bu bağlamda öncelikli olarak yerli turizmin canlanmasına ilişkin yapılan kampanyaların da
etkisi görülmemiştir.
Sağlıklı ve Güvelinir turizm destinasyonu noktasında yapılan tanıtım çalışmalarının da turist
sayılarına henüz olumlu bir katkısı olmamıştır. Hızla pandemi algısının yarattığı olumsuz havadan
uzaklaşarak yurtdışı ilişkilerinin de geliştirilmesi ve verilecek sağlık ve güvenlik güvenceleri ile kapıların
açılması gerekmektedir.
TURİZM BÖLGESİ DESTEK PAKETİ TALEBİMİZ
Normalleşmenin 2. Ayı başı olan 1-10 Temmuz tarihleri arasında 7.000 üyemiz ile içindeki
bulundukları durumun tespitine yönelik bir çalışma gerçekleştirdik. Telefonla kendileri ulaştığımız
üyelerimizin en fazla sorun olarak gördükleri hususları, taleplerini ve geleceği dair beklentilerini
dinledik. Üyelerimizden kişi başı ortalama 2,5 adetten 17.500 adet sorun ve talep aldık. 185 adet adet
farklı sorun ve talepleri turizm, kamu, istihdam, finansman, pandemi, yerel yönetimler, yasal mevzuat,
ekonomi ve kira ödemeleri başlığı altında topladık.
EN BÜYÜK SORUN TURİZMİN OLMAMASI
Üyelerimizin en büyük sorun olarak turizmin olmamasını görmektedirler. Kentin turizme bağlı
olarak çalışıyor olmasında etkin olan bu sonuç yukarıdaki turist rakamları ile de teyit edilebilmektedir.
Turizm gelirlerindeki çok ciddi azalmanın da yarattığı ekonomik yavaşlama da kentimiz ekonomisinin
de sorunlu olarak görülmesine sebep olmaktadır. Turizm çalışanları maaş gelirleri ile beslenen ticaret
ve kısmen tarım ekonomisi de bu bağlamdaki gelirlerin son derece azalmış olmasına bağlı olarak
talebin yetersiz olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Üçüncü en büyük sorun olarak ise borçların
ödenmesi sorunu görülmektedir. Sezona hazırlık aşamasında borçlanan sektör sezonun da açılmaması
ile işletmelerinin borçların ödeyememesi sorunu ortaya çıkarmıştır.
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TALEPLERİMİZ
Üyelerimiz 2020 yılını kayıp bir yıl olarak görmektedirler. Ancak 2021 yılından itibaren Turizmin
yeniden ivmeleneceğine olan inançları tamdır. Bu yılı Devletimizin e destekleri ile en az hasarla
atlatarak 2021 yılı Turizm sezonunun başlamasının beklendiği mayıs ayına umutla bakmakta aynı
zamanda yeni normallin gerektirdiği tedbirleri de almaktadırlar. Ancak bu sürece sağlıklı ve sağlam bir
şekilde hazır olabilmek için içinde bulunduğumuz bu durumdan çıkılması gerekmektedir. Gerek
istihdamın maksimum ölçüde korunması gerekse de taahhütlerin yerine getirilerek ekonominin
çarklarının işlevini sürdürmesine destek olunması için bölgemiz gerçeklerinin dikkate alınarak
hazırlanacak “TURİZM DESTEK PAKETİ” ile mümkün olabilecektir. Bu paketin içeriğinde üyelerimizin
talepleri ağırlıkla hayat bulmalı ve hızla hayata geçirilerek işletmelerimizin 2021 yılı Turizm sezonuna
ulaşmaları sağlanmalıdır.
Taleplerimizin değerlendirilmesi noktasında verilecek destekler için Manavgat İş Dünyası
adına şimdiden teşekkür eder saygılar sunarız.
TURİZM DESTEK PAKETİ

Paketin Geçerli Olacağı İl ve İlçeler: Ağırlıkla Turizm ve tedarikçi sektörlerinin olduğu
istihdamın ağırlıkla bu sektörlerde olduğu başta Antalya, Muğla ve Aydın il ve ilçeleri.
Paketin Geçerli Olacağı Tarih: Temmuz 2020 ile Nisan 2021 arası
Paketin Geçerli Olacağı İşletmeler: Turizm Bölgelerinde mukim tüm işletmeler
Paket İçeriği
1-Finansman Talebi ve Erişimin Kolaylaştırılması
Asgari 3 yıl vadeli Mayıs 2021 de başlamak üzere yılda 6 ay sezon ödemeli, kgf teminatlı
kredi paketi hazırlanması.
Bu paketten mümkün olduğunca fazla işletmenin yararlanması için kredinin ihtiyacı
olan ödemelerin finansmanında zorlanan işlemelere kullandırılması bu işletmelerin kredi
taleplerinin değerlendirilirken bankalarca esneklik uygulanmasının sağlanması
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2- Ödemelerin Ertelenmesi
Bu yıl kullanılmış olan 6 ve 3 ay ödemesiz dönemli kgf li krediler dahil olmak üzere
işletmelerin bankalara olan 2021 ylı nisan ayına kadar ki taksitlerinin 2021 yılı mayıs ayından
başlamak üzere nihai genel vadesinin de 1 yıl uzatılarak ötelenmesinin sağlanması.
Devletin vergi, sigorta, bağkur, ecri misil, kira vb. her nevi alacaklarının 2021 yılı mayıs
ayına ertelenmesi.
3-Borçların Yapılandırılması
Devletin vergi, sigorta, bağkur, ecri misil, kira vb. her nevi alacaklarının faizlerinin
sıfırlanarak anaparaları üzerinden taksit ödemelerinin 2021 yılı mayıs ayından başlamak üzere
yapılandırılması.
Kamu otoritesi tarafından çerçevesi çizilmiş olacak şekilde, işlemelerin mevcut kredi
kartları dahil tüm banka borçlarının güncel uygun faiz oranları ile ödemelerinin 2021 yılı mayıs
ayından başlamak üzere asgari 3 yıl olmak üzere yapılandırılması
4-İstihdam
Kısa çalışma ve işsizlik ödeneğinin 2021 yılı mayıs ayına kadar uzatılması.
İlave istihdama sağlayan işletmelere sigorta teşviklerinin arttırılması.
5-Kira
İşletmelerin 2021 yılı mayıs ayına kadar olan kira ödemelerinde devlet desteği
verilmesi.
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Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası

