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Sayın Başkanım,

Yeni tip Koronavirüs (Covid-l9) salgınının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler nedeniyle tüm Türkiye'de
olduğu gibi Fethiye'de de günlük hayat ve birçok sektörümüzdeki ekonomik faa|iyet adeta durma
noktasına gelmiştir. Özellikle, turizm bölgesi olan ilçemizde yaklaşan sezon öncesinde yaşanan söz konusu
salgın, 2020 yaz sezonundan beklentilerimizi komple yitirmemize sebep olmuştur.

Bir taraftan hızlayayılan ve hatkımızın sağlığını tehdit eden salgın ile mücadele edilirken, diğer taraftan

iş dünyamız, ticaret erbabımız, turizmcimiz, sanayicimiz, ihracatçımız ekonomİnİn çarklarını döndürme

gayreti içindedir.

Bu kapsamda, üyelerimizin bu süreçten daha az zarar görebilmeleri amacı ile Birliğimizin ve Sayın

Başkanımızın gayretleritakdirle karşılanmaktadır. Ancak Birliğimizin taleplerine rağmen Hükümetimizin

verdiği desteklerde piyasayı rahatlatacak desteklerin açıklanmaması, sadece çeşitli ödemelerin 3 aY,6 ay

stlrelerle ertelenmesi veya işletmelerimizin normal piyasa faizlerine yakın kedi almaYa Yönlendirilmeleri
ve hatta bazı üyelerimizin 50.000 _ l00.000 TL kredi taleplerİnde bİle bankaların sermaye artırımı

istemeleri ve çeşitli bahaneler ile üyelerimizin finansmana erişimlerinin engellendiğine üzülerek Şahit

olmaktayız. Özellikle bankalarımız bu kedilerin kullandırılması noktasında üyelerimize yaptcı

davranmamakta ve kedi süreci meşakkatli ve masraflı yürümektedir. Bu noktada Birliğimizin BDDK
nezdinde girişimleri ve desteğine ihtiyaç duyacağımız şüphesizdir.

Sayın Başkanım, 3 _ 6 ay sonra firmalarımızın daha zor durumlara düşmesinden dolayısıyla ekonomimizin

daiıa çok zarar görecelind"n endişeliyiz. Nitekim şu anda 400 bine yakın Birliğimiz üYesi iŞYerinin

faaliyetini tamameıı duİdurduğu göz önüne alındığında bu işletmelerin hibelere ne kadar ihtiYacı olduğu

ortadadır.

Bu noktada üyelerimiz nezdinde talep edilen bir diğer husus ise Esnaf Kefalet KooPeratifleri taraflndan

küçük esnafa verilen kredilerdir. Söz konusu krediler üyelerimiz tarafından bizlerden de taleP edilmekte

u" ,o, konusu talep üye saytmızı dahi etkilemektedir. Bu noktada esnaf kefalet sistemine uYgun bir YaPının

tacirler için de kurulmasını n zaruri olduğu değerlendirilmektedir.

Öte yandan, Koronavirüs(Covid-19) salgını sebebiyle alınacak ekonomik tedbirler kaPsamında,

Birliğimizin ve odalarımızın katkılarıyla hayata geçirilecek TOBB Nefes Kredisi benzeri kredi iÇin

odaürımızın vereceği destek miktarının Birliğimizin de bütçesi olanakları ile öncekiYlllardan mümkünse

daha fazla oranda katkıda bulunmasını, Odalarımızın ve TOBB'un yatıracağı finansman miktarının bu

olağanüstü dönemde zor durumda olan üyelerimizin en avantajlı finansmana ulaŞabilmesi iÇin sıflr faiz

talğimizin kabul edilerek, banka tarafından faizsiz olarak bloke edilmesini ve üyelerimize kGF
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garantisiyle kullandırılacak kedi için de Bankalarla görüşülerek slfir faizli, en az |2 aY ödemesiz' 48 - 60

ay vadeli kredi kullandırılabilme olanagının .ueıun-,n*,"ı,. kedi kullanan üyelerimizden kedileri geri

ödeme süresince herhangi bir ad altında irasraf, fomisyon vb. ücret alınmamasının sağlanmasını, Devlete

olanSGK,vergivb.borçlarınolmamasıkriterininaranmamasr(gerekirsebellibirborçakadar
aranmaması), kredinin erken kapatılması durumunda erken kapatma komisyonu ve herhangi bir masraf ve

ücret alınmamas, şartıa.yıu ı.r"ii verilınesi l-ıususunda destekleriııizi ve gereğini arz ederim,
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