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: Talep ve Şikayetler

Sayın Başkanım,

2020 yılında başlayan ve tüm dünyayı etkisine alan Covid-l9 pandemisİ ülkemizi de her aÇıdan

olumsu, etkilemiş, özellikle ekonomik olarak başta kısıtlamadan doğrudan etkilenen sektörler

olmak üzere işletmelerin ciddi kayıplar vermesine sebep olmuştur.

Bu süreçte çatı kuruluşumuz olarak Birliğimizin yaşanan ekonomik sıkıntıların Çözümüne iliŞkin

yoğun faaliyetleri, ilgiİi bakanhklarla olan iletişimi ve ilişkileri ile elde edilen sonuÇlar Yakından

İaklp edilmİş, ,onr"u ulaşan konularda üyelerimize ivedilikle bilgilendirmeler yapılmıŞtır.

Bunun yanı sıra gerek bölge odaları olarak ortak konularda görüşler bildirilmiŞ, gerekse Yetkimiz
döhilinde olan ve bölgeyi ilgilendiren münferit konularda üyelerimizle sıklıkla istiŞarelerde

bulunulmuş, toplantılaİ yaprlmış; sorunlar hassasiyetle irdelenerek Çözüm önerileri ile beraber

Birliğimize ve ilgili kurumlara iletilmiştir.

Ancak ti.im bu çalışmaların ekonominin olumsuz etkisini derinden yaşayan; gelir kaybına

uğrayan, dolayısıyla en temel ihtiyaçlarıntn yanı sıra işletmelerin olağan giderlerini ödemekte

,Zrıİnun ya da hiç ödeyemeyen; sonuç olarak koşullar nedeniyle finansal Çarklarını

döndüremeyen kimi sektörler için yeterli olmadığı muhakkaktır.

Firmaların en temel beklentisi başta cari ödemelerinin karşılanması iÇin süreci kaPsaYacak

şekilde gerekli miktarda hibe desteğinin sağlanmasıdır. Bunun yanl Slra kamu kurum ve

turuluşıa-rına yapılan ödemelerde de ileri tarihe öteleme yapılması ve borÇlann uzun vadeYe

yayılmas,, uantırosGEB vs. gibi kurumların verdiği kredi koşullarında şartlara bağlı olarak

esneklik sağlanması, kamu alacaklarındafaizlerin kaldırılması malumlarınız olduğu gibi en Çok

beklenen talepler arasında yer almaktadır. Yine sağlık açısından bakıldığında da aŞılanma baŞta

olmak üzere tüm tedbirleİin hız|ıca alınarak yasakların kaldırılması ve sosyal ve ekonomik

normalleşmeye ivedilikle dönülmesi başlıca beklentiler arasındadır,

oda olarak gerek Birliğimizin, gerekse üyelerimizin her zaman yanındayız. Bununla beraber bu

zor|ıı zamanlarda biziİı de cevaplam akta zor|andığımız noktalar gün geÇtikÇe aıtmaktadır. Bu

noktada üyelerimizden gelen şİkuy.t ve talepleri sizinle paylaşmak ve ekonominin mikro

boyutunda birebir işletmJ sahiplerinin düşüncelerinin neler olduğunu tarafınızailetmek istedik.

Taİepler her gün elİmize ulaşan pek çok şikayet arasından örnek olarak seçilmiŞ oluP üYelerin

genel görüşlerini yansıtmaktadır.
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Tüm bu talepler ışığında firmalarımızı zor durumdaki vaziyetlerinden kurtaracak somut
ekonomik/sosyal tedbirlerin gerekli merciler tarafindan ivedilikle alınmasını temenni eder, konu
ile ilgili gereğini bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla,

Osman ÇIRALI
yönetim kurulu
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