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Sayın Bakanım,  

Sayın TOBB Başkanım,  

Değerli Konsey Üyelerimiz,  

Küresel salgın nedeniyle ayrı kaldığımız zorlu bir dönemin ardından fiziki olarak 

gerçekleştirdiğimiz ilk Müşterek Konsey Toplantımızda bir arada olmanın mutluluğuyla sizleri 

selamlıyorum. Üyelerimizle birlikte çok sıkıntılı bir süreçten geçtik, Allah bizlere bir daha o 

günleri yaşatmasın ortak dileğiyle fazla zamanınızı almadan üyelerimizin sorun ve taleplerini 

paylaşmak istiyorum.   

1-Turizm Sektöründe Alacak Sigortası Uygulanması 

Malumunuz olduğu üzere bölgemiz turizm bölgesi ve turizm sezonu başladı. Ben de ilk olarak 

bu sektörümüzün sorun ve beklentileri ile başlamak istiyorum.  

Önce 2019 yılı Eylül ayında yaşanan “Thomas Cook” krizi, ardından 1.5 yıldır etkili olan Covid-

19 salgını. Art arda yaşanan bu krizler ülke ekonomisine ciddi döviz girdisi sağlayan turizm 

sektöründeki işletmelerimizin krizlere karşı kendilerini garanti altına alabilmelerinin ne kadar 

önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkardı.  

Üyelerimizin 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren “Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası”ndan 

etkin şekilde faydalanabilmeleri gerekiyor.  Ülkemizin bacasız sanayisi turizm sektöründeki 

işletmelerin alacaklarını teminat altına almak ve ülkeye döviz girdisini sigortalamak adına 

“Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası” kapsamına alınması ya da EXİMBANK üzerinden 

“Alacak Sigortası” sağlanması gerekiyor.  

 

2- Turizm Sektöründe SGK ve Vergi Muafiyeti 

Turizm sektörümüz geçen yılı 2 aylık gibi kısa bir sezon sonunda zararla kapattı. Birliğimizin 

girişimleri ve hükümetimizin desteğiyle sağlanan destekler kapsamında işletmelerimizin bazı 

ödemelerinde erteleme kolaylığı sağlandı. Ancak işletmelerin ertelenen borçları bir süre sonra 

birikerek yeniden karşılarına çıktı. Kazanç sağlayamayan işletmeler birikmiş ödemelerle karşı 

karşıya kaldı. Bu nedenle önümüzdeki 3 aylık turizm sezonunda işletmelerimizin borç yükünü 

azaltmak amacıyla vergi, SGK gibi ödemelerinde erteleme değil 2021 yılı için muaf 

tutulmalarını talep ediyoruz. Devletimiz tarafında verilecek bu büyük destekle işletmelerimiz 

kısa süreliğine de olsa nefes alma fırsatı bulabilecek. 

 

3-Turizm Sektöründe KDV İndirimi  

Birliğimizin girişimleriyle konaklama sektöründe KDV oranları % 8 

 

’den % 1’e indirildi. Son olarak KDV indirimi 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatıldı.  

Ancak devam eden salgın nedeniyle Haziran ayının son günü olmasına rağmen turizm sezonu 

sakin geçiyor. Bu sezon kısıtlı zamanda faaliyet gösterebilecek konaklama, seyahat acenteliği, 
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yeme-içme, sportif faaliyetler gibi turizm ve turizme bağlı sektörlerde 1 Kasım 2021 tarihine 

kadar %1 KDV uygulanmasının devamı talep ediyoruz.   

Öte yandan charter tekne işletmecilerimizin de KDV indirimi talebi var. Yüzde 18 olan KDV 

oranının, konaklama sektörüyle eşitlenerek yüzde 8’e düşürülmesini istiyoruz.  

 

Sayın Bakanım,  

4- Kısa Çalışma Ödeneğinin Uzatılması 

Bölgemizin lokomotif sektörü turizm ve turizme bağlı sektörlerdeki üyelerimizin salgın süresince 

kullandığı en önemli desteklerden “Kısa Çalışma Ödeneği” nin 1 Temmuz itibariyle başlayacak 

normalleşme döneminde de en azından turizm sezonu sonuna kadar yeniden uzatılmasını talep 

ediyoruz.  

 

5- Müzik Yayını Saati  

Yaklaşık 1.5 senedir kapalı olan ve hiçbir faaliyet gösteremeyen eğlence merkezleri, 1 

Temmuz’dan itibaren faaliyetlerine saat 24.00’te müzik yayını bitecek şekilde başlayabilecek. 

Fakat saat 24.00 kısıtlaması özellikle yabancı turistler tarafından tercih edilen eğlence 

mekanlarının faaliyetini ciddi şekilde aksatacak. Salgın sürecinde farklı sektördeki işletmeler 

aralıklarla faaliyet gösterebilirken 1.5 yıldır hiçbir şekilde açılamayan eğlence sektöründeki 

işletmelerimiz kısıtlama olmadan çalışmayı talep ediyorlar.  

Toplu taşıma, yeme-içme işletmeleri, sinema-tiyatro gibi ortamlarda herhangi bir saat sınırı 

bulunmazken müzik yayını yapılan işletmelerde kısıtlama uygulanması haksızlık olarak 

değerlendiriliyor.  

6- İşveren Üzerindeki İstihdam Yükü  

Ülkemizde üretim ve istihdam üzerindeki vergi yükü; yeni yatırımları engellerken, kayıt dışında 

artışa neden olurken rekabet gücünü ve istihdam artışını zayıflatıyor. Bu noktada asgari ücret 

başta olmak üzere istihdam üzerindeki vergilerin azaltılması beklentisi her geçen gün artıyor. 

Turizm sektöründeki üyelerimiz özellikle önümüzdeki 6 aylık süreçte işverenler üzerindeki 

istihdam ve vergi yükünün azaltılması talep ediyor.  

Ayrıca, işten ayrılan personelin açacağı tazminat, yıllık izin alacağı vs. gibi davalarda 

zamanaşımı süresinin indirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmasını bekliyoruz.  

7- Ekmek Azami Fiyat Tarifesi  

Fırıncı üyelerimiz, ham madde, akaryakıt, personel gideri, su, elektrik, SGK, vergi yükü 

nedeniyle çok zorlanıyorlar. Ekmek azami fiyat tarifesinin yeniden tespit edilmesi hususundaki 

taleplerini Odamıza yoğun talip geliyor. Ancak konuyla ilgili Bakanlığın olumsuz görüşü 

nedeniyle ekmek azami fiyatında artış istenen oranda yapılamıyor. Bu da üyelerimiz nezdinde 

Odalarımızı zor duruma düşürüyor. Diğer yandan çavdarlı, kepekli, ekşi mayalı gibi çeşitli ekmek 

türlerinde azami fiyat belirleme olmadığı için işletmeler istediği fiyatı uyguluyor. Ekmek fiyatı 

özelinde Odalarımız üzerinde oluşan bu baskının kalkması için piyasaya fiyatlandırma insiyatifi 

sağlanmasını istiyoruz.  

Ve son olarak, yeme-içme sektöründe adisyonda otomasyona geçen işletmelerde, el 

terminaliyle adisyon açıldığı halde, ilgili denetim elemanlarınca masalarda fiilen adisyon fişi de 
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isteniyor. Bu da iki defa işlem yapılamasına neden oluyor. Mükerrer girişe neden olan bu 

uygulamaya son verecek bir düzenleme yapılmasını da talep ediyoruz.   

Saygılarımla, 


