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T
urizm sektörü Türkiye ekonomisinde oldukça önemli bir yere sahip. 
Ülkemizin bacasız sanayii olan turizm, bankacılık sektörü açısından 
da önemli bir kaynak oluşturuyor. Dolayısıyla bankalar, verdikleri 

turizm kredileriyle turizm sektöründeki işletmelere desteklerini sürdürüyorlar. 
Bankaların turizm destek kredileri sayesinde birçok turizm işletmecisi de 
rahat bir nefes alıyor. BDDK verilerine göre Nisan 2019 sonu itibariyle turizm 
sektörüne kullandırılan krediler yüzde 10 artarak 91 milyar TL’ye ulaşmış 
durumda.  

TURİZM
ZİRVEYE ÇIKTI
KREDİLERDE
YÜZDE 10
ARTIŞ OLDU

DOSYA / BANKALARIN TURİZM KREDİLERİ

ÖZEL DOSYA: SİNAN SAYGI
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TİCARİ KREDİLERDE 
TURİZMİN PAYI YÜZDE 4
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından 
kullandırılan nakdi krediler Nisan 2019 itibarıyla bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 13 artarak 2.708 milyar TL oldu. Krediler 

içinde imalat sanayii yüzde 26 ile en yüksek paya sahipken, 
turizm sektörünün payı yüzde 4 seviyesinde bulunuyor.

B
ankaların turizm sektörüne ver-
diği kredi miktarı Nisan 2019 iti-
bariyle yüzde 4 seviyesine sahip. 
Nakdi kredilerin 2.604 milyar 

TL’si bankalar, 54 milyar TL’si finansal ki-
ralama şirketleri, 28 milyar TL’si finansman 
şirketleri ve 22 milyar TL’si faktoring şir-
ketleri tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar 2019 yılı Ni-
san ayı itibarıyla 126 milyar TL oldu. Tas-
fiye olunacak alacakların 116 milyar TL’si 
bankalara; 5,2 milyar TL’si finansal kirala-
ma şirketlerine, 2,8 milyar TL’si finansman 

şirketlerine ve 2,5 milyar TL’si de faktoring 
şirketlerine ait.

 

TICARI KREDILER 2,2 TRILYON TL

Tüzel ve gerçek kişi ticari müşterilere 
kullandırılan ticari krediler Nisan 2019 iti-
barıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 18 artarak 2.160 milyar TL oldu.

Krediler içinde imalat sanayii yüzde 26 
ile en yüksek paya sahip. Payı yüzde 10 ve 
üzerinde olan diğer ana sektörler, toptan ve 
perakende ticaret, inşaat, enerji.

Nisan 2019 itibarıyla tasfiye olunacak 
alacak oranı en yüksek olan sektör; yüzde 
6,5 ile toptan ve perakende ticaret sektörü 
oldu. Bu sektörü yüzde 5,9 ile inşaat sektörü 
takip etti.

BIREYSEL KREDILER
548 MILYAR TL

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluş-
lar tarafından gerçek kişilere  kullandırılan 
bireysel krediler Nisan 2019 itibarıyla bir 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 
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azalarak 548 milyar TL oldu. Bireysel kredilerin yüzde 41’ini ihti-
yaç kredileri, yüzde 35’ini konut kredileri, yüzde 19’unu kredi kart-
ları ve yüzde 5’ini taşıt kredileri oluşturdu. Bireysel kredilerde tahsili 
gecikmiş alacak oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0,9 puan artarak 
yüzde 4,2 seviyesinde gerçekleşti.

Bireysel nitelikli ürünü olan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) 
son bir yılda 1,1 milyon artarak 31,5 milyon kişi olurken, ortalama 
kredi bakiyesi ise 17,4 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

Nisan ayında 110 bin kişi ilk defa kredi kartı kullanırken, kredili 
mevduat hesabı kullanan kişi sayısı 85 bin oldu. 19 bin kişi ise ilk 
defa konut kredisi kullandı.

ISTANBUL, EN YÜKSEK
BIREYSEL KREDI

BAKIYESI OLAN IL

Nisan 2019 dönemi itibarıyla İstanbul’da 181 milyar TL, Anka-
ra’da 52 milyar TL ve İzmir’de 36 milyar TL tutarında bireysel kre-
di bulunuyor. 

Hakkari, yüzde 16 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok 
artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) 
toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, Ankara, İzmir, Van 
oldu.
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A
kbank Perakende Bankacılıktan 
Sorumlu Genel Müdür Yardım-
cısı Bülent Oğuz, turizm sek-
törünün Türkiye ekonomisinde 

kritik bir yere sahip olduğunu ifade etti. Bü-
lent Oğuz, Akbank olarak bundan sonra da 
ülkemizin turizm sektöründeki hedeflerine 
ulaşabilmesi için sektöre verdikleri destek-
leri artırmayı hedeflediklerini kaydetti. Ko-
naklama başta olmak üzere acente, mağaza, 
restoran gibi turizm sektöründe faaliyet 
gösteren firmalara yönelik olarak Turizm 
Destek Paketi’ni yeniden şekillendirdikle-
rini söyleyen Bülent Oğuz, “Firmalarımız 
pakette yer alan Sezon Ödemeli Turizm 
Kredisi’ni yapacakları yeni yatırımlar için 
olduğu kadar, yeni sezon ihtiyaçları için 
de işletme kredisi olarak kullanabiliyorlar. 
Sezon hazırlığı, enerji verimliliği, ekipman 
yenileme, atık yönetimi gibi yatırımlar için 
firmaların nakit akışına bağlı olarak, 9 aya 
varan geri ödemesiz dönem ve 36 ay vade 

imkanı sunan krediden yararlanılabiliyor” 
dedi. 

“ÜÇ FARKLI
PAKET HAZIRLADIK”

Turizm bölgelerinde faaliyet gösteren 
üye işyerlerine özel Üye İşyeri Paketleri’ni 
hayata geçirdiklerini belirten Bülent Oğuz, 
“Hazırladığımız 3 farklı paket kapsamında 
üye işyerlerimiz avantajlı POS oranlarından 
faydalanırken aynı zamanda 6 ay boyunca 
bankacılık işlemleri ve turizm kredilerin-
de özel fiyatlardan da faydalanabilecekler. 
Diğer taraftan turizmcilerin hayatını ko-
laylaştıracak başka ürünler de sunuyoruz. 
Ak Otel Paket Sigortası ile müşterilerimiz; 
depremden su baskınına, yangından fırtı-
naya ve hırsızlığa kadar birçok riske karşı 
işletmelerin içinde yer alan bina ve tesisle-
ri, demirbaş, makina ve elektronik aletleri 
güvence altına alabiliyorlar. Ayrıca İşyeri 

Plus Sigortası ile de müşterilerimiz; işyer-
leri ve işyerlerindeki ticari malları yangın, 
hırsızlık, sel ve su baskınının yanı sıra cam 
kırılması gibi risklerle birlikte iş durmasına 
karşı da güvence altına alabiliyorlar” diye 
konuştu.

“TURIZMDE DIJITAL
DÖNÜŞÜM TOPLANTILARINA 

DEVAM EDECEĞIZ”

Bülent Oğuz, sözlerine şöyle devam etti: 
“Türkiye’nin en güçlü gelir kaynaklarından 
biri olan turizm sektöründeki gelişmeleri ve 
dijitalleşmenin getirdiği yenilikleri ele al-
mak üzere sektör temsilcileri ve duayenleri-
ni Akbank Turizm Buluşmaları etkinliğinde 
buluşturuyoruz. 2019 sezonunda Bodrum 
ve Antalya’da ‘Turizmde Dijital Dönüşüm’ 
temasıyla gerçekleştirdiğimiz toplantılara 
Marmaris ve Manavgat gibi turizm yörele-
rinde devam edeceğiz.” E

TURİZM SEKTÖRÜNE DESTEĞİMİZ
ARTARAK DEVAM EDECEK

Akbank Perakende Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Bülent Oğuz: “Turizmin Türkiye ekonomisinde kritik bir yere sahip 

olduğuna inanıyoruz, sektöre desteğimizi artırarak devam ettireceğiz.”
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AKBANK PERAKENDE BANKACILIKTAN 
SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 
BÜLENT OĞUZ:
“Hazırladığımız 3 farklı  paket 
kapsamında üye işyerlerimiz avantajlı 
POS oranlarından faydalanırken aynı 
zamanda 6 ay boyunca bankacılık 
işlemleri ve turizm kredilerinde özel 
fiyatlardan da faydalanabilecekler.”
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T
ürkiye İş Bankası Genel Müdür 
Yardımcısı Şahismail Şimşek, tu-
rizm sektörünün gerek yarattığı 
döviz gelirleri açısından ülke eko-

nomisine gerekse de ülkemizin tanıtımına 
katkısını önemseyerek, geniş ürün yelpaze-
siyle sektörün finansal ihtiyaçlarına cevap 
verdiklerini söyledi. Turizm sektöründe 
faaliyet gösteren otel, restoran ve kafeler, 
eğlence tesisleri, ulaşım hizmetleri, seya-
hat acenteleri, hediyelik eşya mağazaları 
ve diğer müşterilerinin yeni sezon öncesi 
hazırlıklarını desteklemek ve bankacılık 
ihtiyaçlarını optimum seviyede karşılamak 
amacıyla oluşturdukları ‘Turizm Paketle-
ri’ni Mart ayında müşterilerinin kullanımı-
na sunduklarını belirten Şahismail Şimşek, 
“Sektörün mevsimsel özelliğini de göz önü-
ne alarak altı aylık olarak oluşturduğumuz 
ve küçük-orta ölçekli işletmeleri odağına 
alan Turizm Paketleri kapsamında, müşte-
rilerimizden POS ücretleri, hesap işletim 
masrafları ve belirlenen ciroya kadar POS 
komisyonlarını almıyoruz” dedi. 

Şahismail Şimşek, sözlerine şöyle devam 

etti: “Bankamız sanal POS’unu kullanan 
üye işyerlerimiz uluslararası kart kuruluş-
larından Visa, MasterCard, JCB ve Amex 
logolu kartların yanı sıra, dünyanın en bü-
yük kartlı ödeme sistemi olan UnionPay’e 
ait kartlarla da satış yapabilme imkânına 
sahip oluyor. 

Üye işyerlerimiz, bu kartlarla 15 farklı 
para biriminden işlem gerçekleştirebili-
yor ve bu sayede kur riski almadan, kur 
nedeniyle oluşabilecek müşteri şikâyetleri 
doğmadan satışlarını gerçekleştirebiliyor. 
Firmalar genelde standart olarak Visa ve 
MasterCard logolu kredi ve banka kartlarını 
kabul etmekle birlikte, yurtdışı menşeli iş-
lemlerde bunların dışında farklı kart şema-
ları ve yerel ödeme sistemleri de bulunuyor. 
Bankamız sanal POS uygulaması, 57 ülkede 
geçerli olan 37 farklı alternatif ödeme yön-
temini de destekler durumda.

Bu yerel ödeme yöntemleri sayesinde üye 
işyerlerimiz Avrupa’nın yanı sıra Uzakdoğu 
(Singapur, Tayland vb.) ve Arap Yarımada-
sı’ndan da ödeme kabul edebiliyor.”  

TURIZM SEKTÖRÜNE ANINDA 
TICARI KREDI

Müşterilerin hayatını kolaylaştırmak 
amacıyla Anında Ticari Kredi uygulamasını 
hayata geçirdiklerini kaydeden Şahismail 
Şimşek, “Ticari kredi başvuru sürecini uç-
tan uca dijitalleştiren uygulamamız sektör-
de bir ilk. Ticari kredi başvurusu İşCep ve 
İnternet Şubemiz üzerinden 7 gün 24 saat 
boyunca yapılabiliyor. 50 bin TL’ye kadar 
taksitli ticari krediye ihtiyaç duyan esnafı-
mız, bu dijital yapı ile başvurusunu otoma-
tik olarak yapabiliyor ve birkaç saniyelik 
işlem sonunda ticari kredi tutarı mevduat 
hesabına anında aktarılıyor. Böylece ticari 
kredi kullandırım işlemi şubeye uğramaya 
gerek olmadan, yazılı talimat, belge veya 
evrak gerekmeden hızlı bir şekilde anında 
dijital ortamda tamamlanıyor” diye konuş-
tu.  

Şahismail Şimşek, turizm sektörünün 
önemini dikkate alarak, sektöre bugüne ka-
dar sağladıkları desteği aynı hassasiyet ve 
özenle sürdüreceklerini sözlerine ekledi. E

TÜRKİYE İŞ BANKASI GENEL MÜDÜR 
YARDIMCISI ŞAHİSMAİL ŞİMŞEK:
“İş Bankası olarak, turizm sektörünün 
önemini dikkate alarak, sektöre 
bugüne kadar sağladığımız desteği aynı 
hassasiyet ve özenle sürdüreceğiz.”

ANINDA TİCARİ KREDİ 
UYGULAMASI SEKTÖRDE BİR İLK

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek: “Müşterilerimizin 
hayatını kolaylaştırmak amacıyla Anında Ticari Kredi uygulamamızı hayata geçirdik. 
Ticari kredi başvuru sürecini uçtan uca dijitalleştiren uygulamamız sektörde bir ilk.”
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Y
apı Kredi Genel Müdür Yar-
dımcısı Serkan Ülgen, turizm 
sektöründe faaliyet gösteren iş-
letmeleri en güçlü şekilde des-

teklemek adına ürün geliştirmeye ve sahada 
aktif bir şekilde yer almaya devam ettikle-
rini söyledi. Turizmin ülke ekonomisine 
büyük gelir getiren, yüzbinlerce kişiye iş 
sağlayan ve milyarlarca dolarlık sabit yatırı-
mı olan bir sektör olduğunu belirten Serkan 
Ülgen, “2018 yılsonu verilerine göre turizm 
gelirlerinde dünyanın 14., turist sayısında 
ise dünyanın 8. ülkesi konumunda bulun-
mamız, bu sektörün ülkemiz için ne kadar 
kritik öneme sahip olduğunu gösteriyor. Tu-
rizm sektöründe faaliyet gösteren işletme-
lere yönelik oluşturduğumuz Palmiye Pa-
ketleri ile turizm işletmelerinin bankacılık 
işlemlerini tek bir bankadan yaparak zaman 
kazanmalarını sağlıyoruz. Ayrıca, Palmiye 
Paketi sahibi müşterilerimiz, dövizli POS 
ve Ödemesi Kolay Turizm kredisinde özel 
fiyatlama olanaklarından yararlanabiliyor” 
dedi.

“TURISTIK IŞLETMELERE 
FINANSAL DESTEK SAĞLIYORUZ”

Ödemesi Kolay Turizm ve Sezona Ha-

zırlık kredileriyle İşletme ve KOBİ ban-
kacılığında geliri sezonsal olarak değişen 
turistik işletmeleri yeni sezona hazırlamak 
için işletmelerin tadilat, yenileme, enerji 
verimliliği ve malzeme tedarikine finansal 
destek sağladıklarını kaydeden Serkan Ül-
gen, “Müşterilerimiz bu kredilerden nakit 
akış döngülerine göre 8 aya varan ödeme-
siz dönem imkanıyla yararlanabiliyor. Tu-
rizm sektöründe faaliyet gösteren işletme-
leri desteklemek için Palmiye Paketleri ve 
kredi  ürünlerimizin yanı sıra dövizli POS, 
World Business kart gibi ürünlerimiz de 
mevcut. Dövizli POS uygulaması ile özel-
likle uluslararası kartlar ile işlem yapan ve 
turizmin yoğun olduğu bölgelerdeki üye 
işyerlerimize yönelik çözümler üretiyoruz. 
Bu kapsamda POS üzerinde uluslararası 
kart ile euro ve dolar cinsinden işlemler 
yapılabiliyor. Turizm bölgelerinde bulunan 
otel ve seyahat acentası müşterileri için ek 
taksit, taksit erteleme gibi özel koşullarda 
POS kampanyaları da düzenliyoruz” diye 
konuştu. 

Serkan Ülgen, sözlerine şöyle devam etti: 
“Her türlü işletmenin ihtiyacına uygun ola-
rak tasarlanan World Business kart ile işlet-
meler, harcamalarında sektörden bağımsız 
9 aya varan taksit fırsatından yararlanırken, 

yaygın World Üye İşyeri ağında yaptığı har-
camalardan Worldpuan kazanabiliyor. Ay-
rıca acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmek 
için 9 aya varan taksitlerle nakit avans kul-
lanabiliyor. Bu yıl TÜRSAB ile yaptığımız 
işbirliğiyle, TÜRSAB’a üye seyahat acen-
telerine yönelik avantajlar içeren bir paket 
oluşturduk. Bu paket kapsamında Defne 
paketinde yüzde 50 indirim, dövizli POS, 
teminat mektubu ve DBS’de avantajlı fiyat-
larla acenteleri destekliyoruz.” 

TURIZM KREDILERINDE YÜZDE 10 
ARTIŞ

BDDK verilerine göre Nisan 2019 sonu 
itibariyle turizm sektörüne kullandırılan 
kredilerin yüzde 10 artarak 91 milyar TL’ye 
ulaştığını kaydeden Serkan Ülgen, “Ülke-
ye döviz sağlaması, büyük bir işgücüne ev 
sahipliği yapması ve diğer sektörlerin can-
lanmasındaki rolü itibarıyla turizm sektörü 
Yapı Kredi için her zaman önemini koruyor. 
Bu anlamda turizm sektöründe hedefimiz, 
kaliteli ürün ve hizmetler geliştirmenin yanı 
sıra, işletmelerin finansal ihtiyaçlarını nakit 
döngülerine uygun olarak karşılayarak müş-
teri memnuniyetini sürekli artırmak” şeklin-
de konuştu. E

PALMİYE PAKETLERİ İLE İŞLETMELERE
ZAMAN TASARRUFU SAĞLIYORUZ

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, “Turizm sektöründe faaliyet gösteren 
işletmelere yönelik oluşturduğumuz Palmiye Paketleri ile turizm işletmelerinin bankacılık 

işlemlerini tek bir bankadan yaparak zaman kazanmalarını sağlıyoruz” dedi.
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YAPI KREDİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 
SERKAN ÜLGEN:
“Turizm sektöründe hedefimiz, kaliteli 
ürün ve hizmetler geliştirmenin yanı sıra, 
işletmelerin finansal ihtiyaçlarını nakit 
döngülerine uygun olarak karşılayarak 
müşteri memnuniyetini sürekli artırmak.”
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DENİZBANK, TURİZME
‘FİNANSAL DANIŞMAN’

BİLİNCİYLE HİZMET VERİYOR 
Turizm sektörünü öncelikli, niş sektörlerin başında konumlandıran DenizBank, 

toplam 3 milyar dolar kredi büyüklüğü ile sektörde lider banka olmayı 
sürdürüyor. Denizbank, bir bankadan ziyade finansal danışman görevi 

bilinciyle müşterilerine verdiği hizmetlerine devam ediyor.

T
urizm sektörü, yarattığı istihdam, diğer sektörlere oluştur-
duğu iş hacmi, döviz kazandırıcı etkisi ve ülkemizin marka 
değerine katkısı ile en önemli sektörlerden birisi konumun-
da. Turizm sektörünü öncelikli, niş sektörlerin başında ko-

numlandıran DenizBank, toplam 3 milyar dolar kredi büyüklüğü ile 
sektörde lider banka olmayı sürdürüyor. Gerek yurtiçi gerekse KK-
TC’deki turizm faaliyetlerini finanse eden DenizBank, KKTC’de otel 
yatırım finansmanlarının yüzde 80’ini gerçekleştirdi.

DenizBank Moskova ve DenizBank AG ile beraber, yurtdışındaki 
turistten, otellerin tedarikçi ve diğer işletme ödemelerine kadar uza-
nan nakit akış sistemini sağlayan DenizBank, bir yandan turizm işlet-
melerinin otel yatırım /renovasyon harcamaları ve tedarikçi ödeme-
lerine kaynak aktarırken, otellere nakit akış sağlayan tur operatörleri 
ve acentalara finansman sağlıyor. Müşterilerine finansman sağlarken, 
bankamızın kaynaklarının yanı sıra Eximbank kaynağından da yarar-
landıran DenizBank, turizm müşterilerine hizmet verirken, standart 
bir paket mantığından daha çok, her bir müşterinin talep ve ihtiyaçları 
doğrultusunda derinleşerek hareket etmeyi tercih ediyor.

“TURIZMDE 2019 IÇIN UMUT VE BEKLENTILERIMIZ 
OLDUKÇA YÜKSEK”

Turizm sektöründe sıkıntılı geçen 2016’nın ardından 2017’de bu 
sıkıntılar azalarak devam etti. 2018’de ise sektörde çok olumlu geliş-
meler yaşandı ve ülkemize gelen yabancı turist sayısı 39 milyonu aştı, 
turizm geliri 30 milyar doları yakaladı. Özellikle Rus ve Alman turist 
sayısı, 2018 yılsonu itibariyle turizm tarihimizin en yüksek rakamına 
ulaştı. DenizBank, 2019 yılsonu için turist sayısının en az 50 milyona 
ulaşabileceği yönünde beklentiye sahip. 

Bankacılık sektöründe turizm kredi büyüklüğü 18 milyar dolar se-
viyesinde. DenizBank, bir bankadan ziyade finansal danışman görevi 
bilinciyle müşterilerine verdiği hizmete devam ediyor. Sektör tecrü-
besine hâkim firmaların, finansal açıdan doğru kurgulanmış yatırım-
larını yakından takip eden DenizBank, bunun yanında, doğabilecek 
işletme sermayesi, renovasyon gibi ihtiyaçlarına, Eximbank veya 
kendi banka kaynaklarıyla destek olmayı sürdürüyor. E


