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Çözüm Önerileri

iıgide kayıtlı yazınızda, son günlerde ülkemizde de etkisini gösteren Koronavirüs(Covid-19)

,uTgrr, ,eo.riyıe birçok sektoİde aksamalar olduğu belirtilmekte ve bu konuda, iŞ dünYasında

yuğn* .o*nİur,r, vL çözüm önerilerinin ilgili mİrcilere iletilmesi noktasında Odamız üYeleri

İarafindan iletilen sorun ve çözüm önerilerinin gönderilmesi istenmiştir.

Bu kapsamda, Koronavirüs salgını bölgemizde en büyük darbeyi lokomotif sektör konumunda

olan turizmde vunnuş olup, öİellikle önümüzdeki yaz turizm sezonu için üyelerimiz Çok büYük

1uyg,-iŞ_uş-*aktadır. Saİgın, çin'de çıktığı ilk andan itibaren Fethiye'Yi Çok Yüksek oranda

etkiLmişİir, ziru b<ılgemLin en etkili pazarlanndan, özellikle turizm sezonunu ızatan

pazarıanndan biri, çin-pazandır. Düa sonrasında ise; salgınınhız|ati.im dünyaYa YaYılması ile

u"İ 
" 

İ"gı,ere o1mak üzere diğer ülkelerin misafir rezervasyonları da ciddi oranda etkilenmiŞtir,

Tüm bu nedenlerle n. ,u.* başlayacağı belli olmayan turizm sezonunda, 2020 yaz Sezonuna

umutlu bir şekilde bakılamamakta, işletrrıeler büyük kaygılar taşımaktadır. Sezonluk ÇalıŞan Çoğu

işletme sezonun ne zaman açılacağı, yaşanan gelişmelerin turizmi nasıl ve ne kadar etkileYeceği

kuygr, ile beklemett.oirı.r. işıeĞe'rJt iplerinin yanı sıra sezonluk iŞletmelerde ÇalıŞan, baŞka

bir ifade ile sadece turizm sezonunda pru k-** çalışanlar da istihdam Sonınu ile karŞı karŞıYa

kalmaktadır.

Koronavirüs salgınından bölgemizde oldukça etkilenen bir diğer sektör ise alabahk sektörüdür,

ülkemizde üretilen alabalığıİ büyük bir kısmı bölgemizde üretilmekte oluP, özellikle bölgemiz

ihracatında sektörün puy, 6tıytıtİür. Ancak söz konusu salgın nedeni ile alabalık sektöründeki

üyelerimiz sipariş iptalleri ile karşılamaktadırlar,

Salgından etkilenen bölgemizdeki bir diğer sektör ise, ry sektörüdür,. Mermer ihracatı

özellikle çin pazarınu yJp,ıan bölgemizdğ çinliler Eylül aylannda mermer alrp, bunu kullanıp

Nisan uyrrrdui.k a, alim'yapryorıirdr. Ancak şu an Çin,de stoklar erimediği için yeni merTner

siparişleri alınmamaktadır. Bunun yanl sffa Çin'de bankaların çalıŞmaması nedeni ile ödemelerde

Sorun yaşanmaktadır. Ayrıca şu an bölgemiiden Irak,a gönderilen mermerlerin de gümrükte giriş

yapamamakta olduğu bil gisi üyelerimizden alınmaktadır,

Bu kapsamda söz konusu sorunlann yaşatacağı k!z11 etkisinin azaltılabilesi amacı ticaretin tiim

kollarinı etkileyen Koronavirüs salgını iebebi ile faaliyetleri durdurulan işletmelerin;

o Ticaretin etkilendiği bölgeler ve sektörler için vergi borçlarının, şG.k. borçlannın, kredi

borçlarının ve çek, senet ödemelerinin, kira ödİmelerinin belirli bir süre verilerek

ertelenmesi ya da yapılandırılması,

o personel maaşlan ve sigorta primlerinin devlet tarafından işsizlik fonundan karŞılanması,
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. sıfir faizli ilk 6 ay ödemesiz kredi desteği verilmesi,

. Öte yandan 2019 Eylül ayında yaşanan Thomas Cook kizinden etkilenen furizm
işletmelerinin alacaklarının; vergi borcu, SGK borcu, turizm katkı payı vb. ödemelerden
mahsuplaşılması hususunda herhangi bir gelişme yaşanmamış olup alınacak önlemler
kapsamında bu konuda da bir çalışma yapılması,

hususunda desteklerinizi ve gereğini arz ederim.

Saygılarımla,

Osman ÇIRALI /Dz
Yöneti m Kuru]ı,J/lü?Kanı


