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DAĞITIM YERLERİNE

FETHıYE TıIARET VE SANAYı oıRsı

ÇoK IVEDI
Tarih : 2210412020
Sayı : 73933390-045.99-01_ 3630
Konu : Coronavirüs Salgınını Etkileri Hakkında

Sayın Bakanım,

Bilindiği üzere Çin'de ortaya Çıkan ve kısa bir stirede ti.im dünyaya yayılan Coronavirüs(Covid-l9)
salgınının etkilerini en yoğun ve derinden yaşayan sektörlerin Üaş,rOu turi zm,hizmetve konaklama
sektörleri gelmektedir. Turizm, sağladığl istihdam ve döviz rezervlerinin artışı açısından ülkemizde
kritik bir öneme sahiP olduğu gibi, bölgemizde de başlıca geçim kaynağıjır. Eaaliyet alanlanna
bakıldığında ne Yazıkki bu küresel virüs krizinin yıkıcı ekonİmik etkİleriİe en çok man.kalanlar
da turizm sektöriinde faaliyet gösteren üyelerimİz ve turizm sektörüne dolayİı hizmet sağlayan
sektörler olmuşfur.

Tüm dünYadahızla yayılan bu virüsün sağlığımız üzerindeki etkilerini en azaindirmek birincilodak noktası olsa da, bir yandan da böİgesel ekonomim ize o|an iktisadi etkisi göz önünde
bulundurulmalı ve bölge ekonomisini ayaktİtutmanın yollan araştırılmal ıdır. Zirageçtiğimiz eylülaYında Thomas Cook'un iflası ile büytik ölçüde sarsılan üyelerimiz ve paydaşlarımız,
Coronavirüs(Covid-l9) salgını dolayısıyla 202b sezonundan beklentilerini sıfira indirmişvaziYettedir, RezervasYon iptalleri ile perİonel yönetimi ve finansman yapılandırmada karşılaşılangüÇlüklerin baŞını Çektiği sorunlarla turizm ,.[to.tl epey zorlu bir donemde, geç-"ktedir. öte
Yandan, değer zincirleri iÇinde karşılıklı ylikümlülıiklerin yerine getirilemem.rT.irkiri, yiiksekolması,.geÇimini ağırlıklı olarak turizmden sağlayan b"olge ekonomimizi durma noktasınagetirecektir, KarŞılaŞılan zorluklar bu diizeyde ikeıİ, odemelerİı ve vergilerin ertelenmesi gibi bazımüdahaleler iIe kredi de.stek paketleri gibi devlet taİafından sağlanan de"st"küe., yaşanılan sorunlara
Paralel Yeterlilikte gözükmemektedir. Üyelerimize yönelik nuİdi yardımın sağlananlamasmın yanıSlra banka kredisi baŞwrularında bankaların çıkardıkları zorluklar nedeniyle kredidenfaYdalanabilen üYemiz Yok clenecek kaclar az olması ile; kredi, faiz ve finansman düzenlemelerihususlarında finansmana erişimlerin zorlaştığı açıkça gönilmekteJı.. ovı. ı.İ, rr.,.ri,nı, bankalartaraflndan normal PiYasa faizlerine yakın oranlarlİ kredi almaya yönlendirilmekte, mevcutkredilere t'aiz uYgulanarak ötelenmekie, 

!1tta bazı üyeleri İirinotişt* limitli treoi taıepıerindebile bankalar serTnaYe_artırımı istemekte, KGF kefaleİ kapasitesi iki katına çıkarılmasına rağmen"limit bitti" bahanesiYle üyelerimizin finansmana erişimleri engellenmektedir.

coronavüs(covid-19) salgınının hem turizm gelirleri hem de tedarik zincirleri üzerindeki etkisininbölge ekonomimizi ileriki dönemlerde telafisi zorbır duruma düşüreceği aşikardır. Bı.ı çerçevede,turizmde faaliYet gösteren üyelerimiz ve tedarik zincirinde de yer 
""ı.. ttı. |aydaşlarımızınoPerasYonel ve finan_sal etkiYi azaltacak, daha geniş kapsamlı, büyük çaplı, bütiİncül ekonomikönlem paketleri ve hibelerle desteklenmesi gereliıektedii.
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Bu noktada, yılda ortalama 1.5 milyon yerli ve yabancı turist ağırlayan ilçemizde faaliyet gösteren
turizmci üyelerimiz ve sektör paydaşları tarafından, işletmelerin desteklenmesine yönelik olarak
Odamıza iletilen bazı talep|er mevcuttur. Bunların başında Coronaviriis(Covid-l9) pandemisi ile
mücadele kapsamında işletme sürekliliğini destekleyeçek ödeme destekleri (genelge ile kapatılan
işyerlerine kira desteği, istihdamı koruma amaçlı ücret desteği), turizm sektörünün tedarik
zincirinde bulunan tüm sektörlerin de 'mücbir sebep' kapsamına dahil edilmesi, en son Elazığ-
Malatya Depreminde uygulanan |2 ay ödemesiz, 36 ay vadeli, "0" faizli KOSGEB Acil Destek
Kredisinin 50,000 TL üst limitli olarak turizmcilere sağlanması, mücbir sebep kapsamında mevcut
durumda kapalı olan işletmelerin elektrik fafurasından muaf tufulması, açık olan işletmelere de
vergi muafiyeti getirilmesi, firınaların mevcut ticari kredi kartı borçlarının faizsiz ötelenmesi
gelmektedir.

Ayrıca, likidite darboğazını aşmak üzere kredilere tarafımızca aracılık sağlanabilmesinin; yani
Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifleri' nin küçük esnaf'a sağladığı kredi sistemine benzer olarak,
Odalar/Borsalann da üyelerine yönelik sağlayacağı bir kredi altyapısı olrışftırulmasının gerekliliği
bu süreçte daha iyi anlaşılmıştır. Ek olarak, devlet nezdinde sektöre yönelik daha elverişli bir kredi
bütÇesinin oluşturulması, 36 ay ve üstü uzun vadeli, 0 faizli ve ödeme ertelemeli kredi destek
Paketlerinin mali politika kapsamında devreye girmesinin teşvik edilmesi gerekmektedir.

Bunlann yanında, mücbir sebepten faydalandırılan mtikelleflerin beyanname ve bildirim
gönderiminin ertelenmesiyle, alabalık üretim tesislerinden KDV dahil ürün satın alımı yaparak
daha sonra KDV iadesi alma veya mahsuplaşma sistemiyle çalışan alabalık işleme tesislerine sahip
üYe iŞletmelerimizin de KDV iadesi alma süreleri uzamaktadır. Bu durum, büyük çaptaki alabalık
iŞleme tesislerini dahi iflas etme noktasına getirmiştir. Bu çerçevede alabalİk tiretim tesislerine
Yönelik uygulanan KDV oranının, en azından 3 ay gibi belirli bir süreyle oZ8'den o/ol'e indirilmesi,
iŞletmelerimizibir nebze rahatlatabilecek bir yöntem olarak önerilmektedir.

Sektör paydaŞlanmızın ve üyelerimizin sorunlannın çözümüne ilişkin devlet eliyle yapılacak
diizenlemeler ve müdahaleler bölge ekonomisinin ve ilçemizin ayakta kalabilmesi için zaruridir.
Bu zorlu süreÇte büyuk öneın arz eden, üyeleriınizin finansal pozisyonunu korumasında yardımcı
olacak, salgın sona erip her şey düzeldiğinde sektördeki talebe hızlı cevap verebilmelerini
sağlaYacak, turizm sektörüne ve üyelerimize umut verecek yöntemlerle tarafİnızca sağlanacak
destekleriniz ve ilginizden ötürü teşekkürleri mi arz ederim.

Saygılarımla

Osman ÇI,
Yönetim
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Dağıhm:
İçişleri Bakanlığına
Külttir ve Turizm Bakanlığına
Hazine ve Maliye Bakanlığına
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına
Tiçaret Bakanlığına

Aynnhlı Bilgi lçin: Kemal Köse
E-posta: kemal.kose@fto.org.tr

Dahili Telefon No: +90 252 614 ll 15ll22
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