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TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR 
BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 
9. Km.) 06530 /ANKARA Konu : Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi 

(FİKKO)

İlgi : 27/04/2020 tarihli ve Bila sayılı yazınız

İlgili yazınızda, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) video konferans toplantısının 
T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Berat Albayrak başkanlığında 28 Nisan Salı 14:30'da 
yapılacağı bildirilmiştir.
 
Tüm dünyada ve ülkemizde etkisini gösteren Coronavirüs(Covid-19) salgının ticari hayata 
etkilerini en aza indirmek amacıyla uygulanan tedbirler ve Birliğimizin yoğun çalışmaları 
sonucunda uygulamaya geçilen ve geçilecek olan ekonomik destekler ticari hayatın devam etmesi 
adına büyük önem arz etmektedir.
 
Bu kapsamda, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak Birliğimiz Başkanı Sn. M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu tarafından gündeme getirilmesini istediğimiz hususlar ekte yer almakta olup ilgili 
toplantıda gündeme getirilmesi hususunda destek ve gereğini arz ederim.

Saygılarımla,

Ezgi KULLUKÇU
Genel Sekreter

Ek : Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi - FTSO Sorun ve Çözüm Önerileri (3 sayfa)

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI

 SORUN ÇÖZÜM ÖNERİSİ İLGİLİ KURUM/ 
KURULUŞLAR

1 İnşaat Sektöründe İşten Çıkarmalar Hakkında

Coronavirüs (COVID-19) salgınının ekonomik hayata etkilerini 
azaltmak amacı ile 7244 sayılı 'Ekonomik ve Sosyal Hayata 
Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' teklifi, geçtiğimiz hafta 
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmiş ve 
yasalaşmıştır. Kanunda yer alan değişikliklerden en dikkat çekici 
maddelerinden biri de Türkiye'de özel sektöre üç ay süreyle işten 
çıkarma yasağı getirilmesidir.

Bu konuyla ilgili olarak ilgili hüküm ''Bu kanun kapsamında olan 
veya olmayan her türlü işçinin iş sözleşmesi, COVID-19 salgın 
hastalık neticesinde kamu yararının gerektirmesi nedeni ile bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25'inci 
maddenin birinci fıkrasının ikinci bendinde gösterilen sebepler 
dışında işveren tarafından feshedilemez. Fesih yasağı uygulanan 
hallerde işveren işçiyi ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde 
kapsamında belirlenen fesih yasağı süresini altı aya kadar 
uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir'' şeklinde düzenlenmiştir. 
Kısaca, 7244 sayılı Kanun uyarınca, her türlü iş sözleşmesi ahlak 
ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında, üç (3) ay süreyle 
işveren tarafından feshedilemeyecektir.

Ancak, Koronavirüs salgını sebebiyle işten çıkarmaları 3 ay 
yasaklayan, aynı zamanda işverenin işçiyi ücretsiz izne çıkarması 
durumunda işçiye ödeme yapılmasını öngören düzenleme 
işçilerin kendi durumları ile ilgili güvensizlik ve belirsizlik 
durumlarını bertaraf ederek, işsizliği azaltsa da, bu yaptırımın 
bazı sektörler için de bazı ekonomik riskler ve sorunlar taşıdığının 
altı çizilmek durumundadır. Özellikle inşaat sektöründe faaliyet 
gösteren firmalar, inşaat faaliyetlerinin devamı esnasında birçok 
meslek dalına ait (sıvacı, kalıpçı, duvarcı vb.) çalışanları ilgili iş 
süresince (10-15 gün gibi) belirli süre ile çalıştırmakta; bu süre 
içinde çalışanı işe alıp sigortasını yapmakta ve iş bitimi itibariyle 

Ülke ekonomisi için hem katma değer yaratmakta hem de istihdam 
imkânlarıyla büyük bir öneme sahip olan inşaat sektörünün, COVID-19 
salgını esnasında ayakta kalabilmesi, bu süreci minimum hasarla 
atlatabilmesi adına, torba yasada işten çıkarma ile ilgili hükümden 
istisna tutulması zaruridir.

Bu çerçevede, inşaat sektörünün Coronavirüs (COVID-19) salgınının 
Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da bahsi geçen 3 
ay süreli işten çıkarma yasağından istisna tutulması gerekmektedir.
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de bu işçilerin çıkışlarını yapmaktadır. Ancak, inşaat sektöründe 
faaliyet gösteren üye firmalarımız, 10-15 gün süreyle çalıştırdığı 
işçiyi, 7244 sayılı Kanun uyarınca işten çıkarmamak ve 
çalıştırmadığı işçiye para ödemek, sigortasını yaptırmak 
durumunda kalmışlardır. Nitekim bir sıvacı 15 gün bir inşaatta, 
diğer 10 gün başka bir inşaatta çalışmakta ve çalıştığı her 
müteahhit sigortasını yapmaktadır. Bu noktada başka bir 
müteahhitle çalışmaya başlayan sıvacının bir önceki iş yaptığı 
işverenle bağlantısı işbu Kanun nedeni ile kesilememektedir. Bu 
durum da salgın dolayısıyla hali hazırda faaliyetleri sekteye 
uğramış inşaat sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizi 
etkilemekte ve çıkmaza sokmaktadır.

2 Coronavirüs Salgının Turizm Sektörüne Etkileri

Coronavirüs(Covid-19) salgınının etkilerini en yoğun ve derinden 
yaşayan sektörlerin başında turizm, hizmet ve konaklama 
sektörleri gelmektedir. Turizm, sağladığı istihdam ve döviz 
rezervlerinin artışı açısından ülkemizde kritik bir öneme sahip 
olduğu gibi, bölgemizde de başlıca geçim kaynağıdır. Faaliyet 
alanlarına bakıldığında ne yazık ki bu küresel virüs krizinin yıkıcı 
ekonomik etkilerine en çok maruz kalanlar da turizm sektöründe 
faaliyet gösteren üyelerimiz ve turizm sektörüne dolaylı hizmet 
sağlayan sektörler olmuştur.

Tüm dünyada hızla yayılan bu virüsün sağlığımız üzerindeki 
etkilerini en aza indirmek birincil odak noktası olsa da, bir yandan 
da bölgesel ekonomimize olan iktisadi etkisi göz önünde 
bulundurulmalı ve bölge ekonomisini ayakta tutmanın yolları 
araştırılmalıdır. Zira geçtiğimiz eylül ayında Thomas Cook'un 
iflası ile büyük ölçüde sarsılan üyelerimiz ve paydaşlarımız, 
Coronavirüs(Covid-19) salgını dolayısıyla 2020 sezonundan 
beklentilerini sıfıra indirmiş vaziyettedir.  Rezervasyon iptalleri ile 
personel yönetimi ve finansman yapılandırmada karşılaşılan 
güçlüklerin başını çektiği sorunlarla turizm sektörü epey zorlu bir 
dönemden geçmektedir. Öte yandan, değer zincirleri içinde 

 Coronavirüs(Covid-19) salgınının hem turizm gelirleri hem de tedarik 
zincirleri üzerindeki etkisinin bölge ekonomimizi ileriki dönemlerde 
telafisi zor bir duruma düşüreceği aşikardır. Kültür ve Turizm Bakanı 
Sayın Mehmet Nuri Ersoy tarafından da açıklanan ve kamuoyunda 
corona sertifikası olarak geçen  uygulama ile turizm sektörüne dönük 
‘sertifikasyon’ uygulaması başlatılması gündemdedir. Söz konusu 
sertifikasyon işlemi için oluşturulacak kural ve kriterlerin sadece ilgili 
bürokratların katılımı ile değil, ilgili tüm paydaşların ve stk ların 
katılımı ile oluşturulması ve sadece büyük otel zincirleri düşünülerek 
değil, sektördeki tüm aktörleri kapsayıcı düzenlemelerin yapılması 
gerekmektedir. 

 Yılda ortalama 1.5 milyon yerli ve yabancı turist ağırlayan ilçemizde 
faaliyet gösteren turizmci üyelerimize yönelik Coronavirüs(Covid-
19) salgını ile mücadele kapsamında işletme sürekliliğini 
destekleyecek 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 12 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 faturasından muaf tutulması, açık olan 
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karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirilememesi riskinin yüksek 
olması,  geçimini ağırlıklı olarak turizmden sağlayan bölge 
ekonomimizi durma noktasına getirmiştir.

işletmelere de vergi muafiyeti getirilmesi, firmaların mevcut ticari 
kredi kartı borçlarının faizsiz ötelenmesi gelmektedir.

3 Çek Ödeme Destek Kredisi Hakkında

Coronavirüs(Covid-19) salgının ticari hayata etkilerini en aza 
indirmek amacıyla uygulanan tedbirler ve Birliğimizin yoğun 
çalışmaları sonucunda uygulamaya geçilen ekonomik destekler 
ticari hayatın devam etmesi adına büyük önem arz etmektedir.

Coronavirüs (Covid-19) salgının ekonomik etkilerini azalmak 
amacıyla uygulanan tedbirlerden birisi olan ve 30 Mart 2020 
tarihinde uygulanmasına başlanan “Çek Ödeme Destek Kredisi” 
bu uygulamaların en önemlilerinden birisidir. “Çek Ödeme 
Destek Kredisi” ile alakalı üyelerimizden gelen geri bildirimlerin 
başında destek kredisi başvurusunda talep edilen 25 Mart 2020 
tarihli ve öncesi olması gereken çeklere ait faturalardır. 
Bölgemizde ve Ülkemizde küçük kobilerin çoğunluğu cari hesap 
ile çalışmakta ve belirli dönemlerde ödeme öncesi fatura 
düzenlenmektedir.

Ülkemizin birçok yerinde yaşanan cari hesap ile çalışma yöntemi göz 
önünde bulundurularak fatura tarihi zorunluluğu en az 10 gün ötelenerek 
5 Nisan 2020 tarih ve öncesi düzenlenen faturaların, “Çek Ödeme 
Destek Kredisi” kapsamına dahil edilmesi ile birçok sektör paydaşı bu 
kredi paketinden faydalanabilecek ve çek borçlarını geciktirme ya da 
ödememe konusunda sicili temiz kalmaya devam edecektir.
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