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DEVA PARTİSİ’NİN TURİZM HAFTASINA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI
Turizm sektörü istihdama katkısı, yarattığı katma değer ve ülkeye döviz girdisi sağlamasının yanında,
insanlar arası diyaloğu geliştirerek ülkeleri ve toplumları birbirine daha da yaklaştırmakta ve dünya
barışına katkı sağlamaktadır.
Lojistik, konaklama tesisleri ve acenteler ile birlikte geniş bir ileri geri bağlantısı olan, yüzlerce yan
sektöre de istihdam ve katma değer yaratan turizm sektörü, 2019 yılını yaklaşık 52 milyon turist, 35
milyar dolar civarında gelir ile tamamlarken yaklaşık 1 milyon kişiye istihdam imkânı sağlamıştır.
Son 30 yılda Körfez savaşları, deprem, Arap baharı, Rusya ile uçak krizi gibi sorunlar yaşayan sektör,
şimdi de Koronavirüs yüzünden ciddi bir kriz yaşamaktadır.
Sektörün pandemi krizinden yaşadığı olumsuzlukları, sıkıntıları aşmak için DEVA Partisi olarak 18 Nisan
2020 tarihinde yaptığımız basın açıklamasında aşağıdaki önerilerimizi kamuoyuna sunduk.
-31 Aralık 2019 sonrasında hükümetlerin tedbir niteliğinde uyguladıkları ülkelere giriş çıkış yasakları,
salgının tespit edildiği bölgelerde uygulanan karantinalar, iptali söz konusu olan uluslararası çapta spor
ve sanat etkinlikleri, kongreler ve seyahat kısıtlamaları gibi turizm sektörünü doğrudan etkileyen özel
önlemler turizm sektöründeki faaliyetleri tam anlamıyla durma noktasına getirmiş; yaza yönelik mevcut
rezervasyonlar ve turlar iptal edilmiştir. Ülke ekonomisinde önemli bir yeri olan, yüzlerce yan sektöre iş
hacmi yaratan ve önemli bir istihdam kaynağı olan sektörün ciddi anlamda desteklenmesi gerekmektedir.
Demokrasi ve Atılım Partisi olarak aşağıdaki önlemlerin ivedilikle hayata geçirilmesini öneriyoruz:







Tüm sektörün (otel, acente, hava yolu şirketleri) mevcut borçlarının yapılandırarak
minimum 36 ay olacak şekilde uzun vadeye yayılmalıdır.
Turizm çalışanlarının işsiz kalmaması ve kalifiye işgücünün kaybedilmemesi açısından yıl
sonuna kadar devlet tarafından ücret desteği sağlanmalıdır.
Turizme ilişkin tüm vergi, stopaj, ecrimisil bedelleri yıl sonuna kadar alınmamalıdır.
Seyahat acentalarının önceden ödemiş olduğu hava yolu bilet, tren, konaklama ve
benzeri ödemelerinin iptaller nedeniyle iadeleri sağlanmalıdır.
Kriz sonrası sektörün hızlı toparlanabilmesi için reklam ve pazarlama desteği verileceği
şimdiden açıklanmalıdır.

Önümüzdeki süreçte insanların turist olarak seyahatlerinin daha kontrollü ve kısıtlı olacağı, turizm
işletmelerinin hijyen, konaklama sunum ve diğer hizmetlerinde yeni standartların oluşacağı öngörüsüyle
sektörde dönüşüm olacağını hesaba katarak buna uygun bir yapılanmaya geçmek gerekecektir. Bu
süreçte devletin sektörün yanında ve destekleyicisi olması gerektiği açıktır. Ayrıca, turizm işletmeleri,
turizm sezonunu kapalı geçirdiği için neredeyse 1 yıllık işletme sermayelerini kaybetmişlerdir. Sektörün
ayakta kalabilmesi için en az 6 aylık işletme sermayeleri kadar bir kredi düşük faizli “işletme sermaye
desteği” olarak verilmelidir.

Turizm potansiyelimizden yeterince yaralanmak için de sektörün yapısal sorunlarına yönelik Parti
Programımızda yer verdiğimiz çözüm önerilerini de kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.
Partimiz, turizm sektöründe verimli, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme hedeflemektedir.
Turizmde koruma kullanma dengesi ve sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde önce envanter akabinde de
ulusal düzeyde master plan ve altyapı çalışmalarını gerçekleştireceğiz.
Sektördeki alt ve üst yapıların kalitesini arttırarak ziyaretçiler için çok önemli olan ülkemizin “emniyetli ve
güvenli ülke” imajını titizlikle koruyacağız.
Yüksek gelir grubunda yer alan turistlerin ülkemize çekilmesini sağlayacak düzenlemeler ve teşvikleri
hayata geçireceğiz.
Turizmde mevsimsel bağımlılığın azaltılması, nitelikli turist girişinin arttırılması ve sektörde
çeşitlendirmenin sağlanması amacıyla, sağlık, spor, tarih, kültür, termal, üçüncü yaş, yat, kurvaziyer,
kongre ve fuar alanlarındaki turizmi destekleyeceğiz.
Ülkemizin tarih ve kültür zenginliği sayesinde kültür turizminde sahip olduğu yüksek potansiyelden en üst
düzeyde faydalanılmasını sağlayacak adımları atacağız.
Özellikle müzecilikle ilgili iklimlendirilmiş ortam, eserlerin güvenliğinin sağlanması ve benzeri çalışmaları
yaparak eşsiz tarihi eserlerimizin kalıcılığını muhafaza edeceğiz.
Yerel yönetimler ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde nokta tanıtım yoluyla markalaşmış
destinasyonlar oluşturacağız.
Turistik tesislerin civarında yer alan esnaf ve sektörlerin de turizm faaliyetlerinden daha fazla
faydalanmasını sağlayacak adımları atacağız.
Kapsamlı bir tanıtım stratejisi çerçevesinde, yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinden, sosyal medyadan ve
özellikle dizi ve film sektörlerinden çok daha verimli şekilde faydalanacağız.
İşletmelerimizin uluslararası yönetim ve kalite sertifikalarına sahip olmasını destekleyerek uluslararası
pazarlama sürecini kolaylaştıracağız.
Sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik gerekli adımları atacağız.
Türkiye’nin güçlü bir uluslararası tur operatörüne sahip olması için paydaşlarla beraber bir çalışma
başlatacağız.
Bu vesile ile sıkıntılı bir dönemden geçen sektörümüzün bir an önce normale dönmesini arzu ediyor,
bugüne kadar ülke ekonomisi ve ülke tanıtımı için yapmış oldukları çalışmalardan dolayı minnet
duygularımızı sunuyor ve turizm haftalarını kutluyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyulur.

