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Ekmek Azami Fiyat Tarifesi Hakkında 
Fırıncılık faaliyeti ile iştigal eden işletmeler ham madde, akaryakıt, personel 
gideri, su, elektrik, sgk, vergi ve asgari ücretlerdeki artışlar nedeniyle ekmek 
azami fiyat tarifesinin yeniden tespit edilmesi hususundaki taleplerini 
Odamıza iletmektedirler. 
 
Ancak Bakanlığın olumsuz görüşü nedeni ile ekmek azami fiyatında artış 
yapılamamaktadır. Serbest piyasa ekonomisinde sadece üst sınırın 
belirlendiği ekmek azami fiyatının sektörün ve bizlerin artış talebine rağmen 
yapılmaması her seferinde üyelerimiz nezdinde Odalarımızı zor duruma 
düşürmektedir. Hatta bazı il ve ilçelerimizde Esnaf Odaları ve Ticaret 
Odalarının tarifeleri de farklılık göstermekte ve bizleri işin içinden çıkılmaz 
bir duruma düşürmektedir. Diğer yandan çeşit ekmekte(çavdarlı, kepekli, 
ekşi mayalı vb.) azami fiyat belirleme olmadığı için işletmeler istediği fiyatı 
uygulamaktadır.   

 
Odalar olarak tavan fiyatı belirleme hususunda karar alınabildiği için ekmek özelinde 
oluşan bu baskı serbest bırakılmalı ve piyasaya fiyatlandırma inisiyatifi sağlanmalıdır.  
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Turizm Sektöründe Alacak Sigortası Uygulanması 
2020 yılının Mart ayı itibari ile tüm dünyada yaşadığımız pandemi süreci ile 
beraber pandeminin yarattığı olumsuz ekonomik koşullardan şüphesiz ki 
en çok etkilenen sektörlerin başında turizm sektörü gelmektedir. Bu 
kapsamda 2019 yılında yaşanan “Thomas Cook” krizi, halen devam eden 
Covid19 Pandemisi sonrasında turizm işletmelerimizin bu tür 
olumsuzluklara karşı kendilerini garanti altına alabilmeleri için 01.01.2019 
tarihinde yürürlüğe giren “Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası”ndan 
etkin şekilde faydalanabilmeleri gerektiği değerlendirilmektedir. 
Malumunuz olduğu üzere, 2019 yılı Eylül ayında yaşanan “Thomas Cook 
İflası” sonrası birçok turizm işletmesi zor günler geçirmiş ve alacaklarını 
tahsil edememiştir. 
 
Tüm dünyada büyük bir kriz dönemi geçiren turizm sektöründe ülkemize 
turist getiren seyahat acenteleri, hava yolu şirketleri, tur operatörleri zor 

Son yayınlanan tebliğlerde ciro sınırının arttırılması ile birlikte “Devlet Destekli Ticari Alacak 
Sigortası” kapsamına giren başta konaklama işletmelerinin yurtdışı satışlarının da bu 
kapsama alınması gerektiği zaruri ihtiyaçtır. 
 
Ülkemizin bacasız sanayisi turizm sektörü getirdiği döviz hacmi ile önemli bir yer 
tutmaktadır. Covid-19 pandemisi sonrası zor günler geçiren turizm işletmelerinin 
alacaklarını teminat altına almak ve ülkeye döviz girdisini sigortalamak adına “Devlet 
Destekli Ticari Alacak Sigortası” kapsamına alınması ya da EXİMBANK üzerinden “Alacak 
Sigortası” sağlanması gerekmektedir. 
 
Önümüzdeki yıllarda da salgın hastalık, ülkeler arası ilişkiler, küresel krizler, döviz kurunda 
yaşanan dalgalanmalar vb. sebeplerle yaşanan sorunlarda turizm işletmelerimizin en az 
sorun yaşaması için yapmış oldukları satışları, kesmiş oldukları faturaları sigortalatmaları 
büyük önem arz etmektedir. 



günler geçirmektedir. Turizmin tedarikçisi konumunda bulunan 
işletmelerde yaşanan olumsuzluklar ve tahsilat sorununun sonucu direk 
olarak misafir ağırlayıcı konumda olan konaklama tesislerini, seyahat 
acentelerini en ağır şekilde etkilemektedir. 
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İşveren Üzerindeki İstihdam Yükünün Azaltılması 
Vergi yükü kavramı, ülke ekonomisinin değerlendirilmesinde göz önünde 
bulundurulması gereken en önemli göstergelerdendir. Vergi mükellefleri, 
sadece vergi ödemekle kalmaz ayrıca bu vergileri ödemek için çeşitli 
masraflara da katlanır; defter tutarlar; personel istihdam ederler. Vergi 
yükü hesaplamalarında, bu maliyetlerin de göz önünde bulundurulması 
gereklidir.  
 
Sosyal güvenlik primleri hariç toplam vergi gelirlerinin GSYİH’ye oranı 
dikkate alındığında ülkemiz vergi yükü en hızlı artan ülkelerdendir. Yüksek 
artışa rağmen genel vergi yükü yönüyle Türkiye halen AB ülkelerinin 
gerisindedir. Ücret gelirleri üzerindeki vergi yükü bakımından ise 
Türkiye’de üretim ve istihdam üzerindeki vergi yükü ağırdır ve bu durum 
yeni yatırımları engellemekte, kayıt dışını büyütmekte, ekonomik 
rekabet gücünü ve istihdam artışını zayıflatmaktadır. 

Asgari ücretin üzerindeki vergilerin indirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır.  Bu şekilde, asgari 
brüt ücret üzerinden daha fazla gelir elde edebilen çalışanlar, elde ettikleri geliri piyasada 
harcayarak ekonomiye can verilmesine katkı da sağlayabileceklerdir. 
 
Yaklaşık 1.5 senedir devam eden pandemi sürecinde durma noktasında gelen Turizm 
sektörüne destek verilmesi amacı ile önümüzdeki 6 aylık süreçte işveren üzerindeki 
istihdam vergi yükünün azaltılması talep edilmektedir. 
 
Ayrıca, işten ayrılan personelin açacağı tazminat, yıllık izin alacağı vs. gibi davalarda 
zamanaşımı süresinin indirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.  
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Turizm Sektörüne KDV İndirimi 
Covid 19 salgınından en fazla etkilenen sektörler arasında konaklama 
sektörü gelmektedir. Firmaların ekonomik kayıplarının telafi edilmesi için 
alınan önlemler arasında; 31.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 
“2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, “2007/13033 sayılı Mal ve 
Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin 
Bakanlar Kurulu Kararı” Geçici 6. Madde uyarınca, bazı mal ve hizmetlere 
ait KDV oranlarında indirime gidilmesi gelmiştir. 
 
Yayımı tarihinde (31.07.2020) yürürlüğe giren karar doğrultusunda  KDV 
oranlarında indirim yapılan mal ve hizmetler arasında konaklama 
sektöründen ‘Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama 
tesislerinde sunulan geceleme hizmetleri’ faaliyetinde bulunan firmalar 

Küresel çapta etkisini göstermeye devam eden pandemi nedeniyle Haziran ayının son 
günleri gelinmesine rağmen yaz turizm sezonu sakin geçmektedir. Yerli ya da yabancı 
misafir fark etmeksizin hareketliliğin olmadığı 2021 sezonu gün saymaya devam 
etmektedir. 
 
Bu sebeple kısıtlı zamanda faaliyet gösterebilecek turizm ve turizme bağlı 
sektörlerde(konaklama, seyahat acenteliği, yeme-içme, sportif faaliyetler vb.) 1 Kasım 
2021 tarihine kadar %1 KDV uygulanmasının devamı talep edilmektedir. 
 
İki yıllık kaybın söz konusu olduğu sektör genelinde işletmelerin yaralarının biraz olsun 
sarılabilmesi amacıyla verilebilecek KDV desteği büyük önem arz etmektedir. 



yer almakta olup; KDV Oranı 31.12.2020 tarihine kadar anılan işletmeler 
için % 8’den % 1’e indirilmiştir. 22.06.2021 tarihli Resmi Gazete ile KDV 
indirimleri süresi 31.07.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 
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Turizm Sektörünün SGK ve Vergi Ödemelerine Muafiyet 
2020 yılı itibariyle yaşanılan salgın sürecinde en fazla olumsuz etkilenen 
sektörlerinde başında turizm sektörü gelmektedir. Turizm sektörü 2020 yılı 
yaz turizm sezonunu yerli misafirler ile 2 aylık bir süre sonunda zarar ile 
kapatmıştır. 
 
Birliğimiz girişimleri ve hükümetimiz desteği ile devreye alınan destekler 
kapsamında işletmelerin bazı ödemelerinde erteleme kolaylığı 
sağlanmıştır. İşletmelerin ertelenen borçları bir süre sonrasında birikerek 
yeniden karşısına çıkmaktadır. Gelinen süreçte kazanç sağlayamayan 
işletmeler birikmiş ödemeler ile karşı karşıya kalmıştır. 

Bu kapsamda önümüzdeki 3 aylık yaz turizm sezonunda işletmelerimizin borç yükünü 
azaltmak amacıyla kamuya olan Vergi, SGK vb. ödemelerinde erteleme değil muaf 
tutulması talep edilmektedir. 
 
Kamu tarafında verilecek bu büyük destek ile işletmelerimizi kısa süreliğine de olsa nefes 
alma fırsatı bulabileceklerdir. 
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Müzik Yayını Saatinin Uzatılması 
Özellikle turizm bölgelerinde yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği 
yerlerinde başında eğlence merkezleri gelmektedir. Yaklaşık 1.5 senedir 
kapalı olan ve hiçbir faaliyet gösteremeyen eğlence merkezleri 1 Temmuz 
2021 tarihi ile birlikte faaliyetlerine saat 24:00 müzik yayını bitecek şekilde 
başlayabileceklerdir. 
 
Yaz turizm sezonunda yerli ve yabancı fark etmeksizin misafirler akşam 
yemeklerini saat 21:00’de yemekte daha sonra kalan sürede canlı müzik 
mekanlarına ya da eğlence merkezlerine gitmektedirler. Saat 24:00 
kısıtlaması özellikle yabancı turistler tarafından tercih edilen eğlence 
mekanlarının faaliyetini ciddi şekilde kısıtlamaktadır. 

Geçen salgın sürecinde neredeyse tüm işletmeler aralıklara faaliyet gösterebilirken eğlence 
merkezlerinin hiçbir şekilde açılmalarına izin verilmemiştir. 1.5 yıldır kapalı olan eğlence 
merkezleri ve canlı müzik mekanlarının faaliyetlerini diğer tüm işletmeler gibi kısıtlama 
olmadan yerine getirmeleri talep edilmektedir. 
 
Benzer şekilde insanların yan yana olabileceği toplu taşıma, yeme-içme tesisleri, sinema-
tiyatro vb. ortamlarda herhangi bir saat sınırı bulunmazken müzik yayını yapılan 
işletmelere de kısıtlama uygulanmamalıdır. 
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Kısa Çalışma Ödeneğinin Uzatılması 
Salgının yaralarını hala sarmaya çalışan sektörlerdeki işletmelerin 
üzerlerindeki gider yükünün azaltılması gerekmektedir. Bölgemizin 
lokomotif sektörü turizm (konaklama, seyahat acentesi, yeme-içme 
tesisleri, eğlence merkezleri vb.) ve turizme bağlı sektörler (gıda, temizlik, 

Salgın süresince işletmelerin kullandığı en önemli desteklerden olan “Kısa Çalışma 
Ödeneği” birçok kez uzatılmıştır. Önümüzdeki günlerde de 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle 
başlayacak normalleşme döneminde de en azından yaz turizm sezonunu kapsayacak 
şekilde yeniden uzatılması talep edilmektedir. 
 



tekstil, otomotiv, toplu taşıma vb.) halen 2019 yılından kalan gelir ile 
işletmelerinin idame ettirmeye çalışmaktadırlar. 
 
Salgının etkilerinin halen devam ettiği, uluslararası kısıtlamaların sürdüğü 
bu günlerde işletmelerin destek olmadan normalleşme sürecine girmeleri 
mümkün görünmemektedir. 

 

 


