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TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR 
BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 
9. Km.) 06530 /ANKARA Konu : Müşterek Konsey Toplantısı

İlgi : 03/03/2021 tarihli ve 2152 sayılı yazınız

İlgili yazıda, TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret 
Odaları ve Ticaret Borsaları konsey toplantılarının müşterek olarak önümüzdeki günlerde video 
konferans yöntemiyle gerçekleştirileceği bildirilmiştir.
 
Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Lütfi Elvan ve Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar Pekcan ‘ın 
katılımlarının planlandığı toplantının gündemin oluşturulması için, 3 (üç) üye sorunu ve sorunlara 
ilişkin çözüm önerilerinin iletilmesi talep edilmiştir.
 
Odamız üyelerinin 3 (üç) sorunu ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin yer aldığı form ekte olup 
bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla,

Ezgi KULLUKÇU
Genel Sekreter

Ek :Müşterek Konsey Toplantısı - Sorunlar Çözüm Önerileri (2 sayfa)

Dağıtım:
Gereği:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanlığına
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. 
Km.) 06530 /ANKARA

Bilgi:
Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına
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FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI 

  SORUN ÇÖZÜM ÖNERİSİ 

İLGİLİ KURUM/ 

KURULUŞLAR 

1 Turizm Bölgelerinde Ve Turizm Sektöründe Aşılama 

Çalışması 

 
2019 yılı sonunda başlayan ve tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgını 

ülkemizde de etkilerini en ağır şekilde göstermektedir. 2020 yaz turizm 

sezonunda birçok işletme kısıtlamalar kapsamında kapalı kalmış daha 

sonraki açıklamalar ile turizm işletmeleri kısa bir süre de olsa 

faaliyetlerini sürdürebilmişlerdir. 

 

Uluslararası tedbirler kapsamında sınır geçişlerinin uzun dönem 

kısıtlandığı bu dönemde yerli misafirler turizm işletmelerine nefes 

aldırmıştır. Küresel boyutta yaşanan gelişmeler neticesinde gerekli 

tedbirleri alan ülkeler güvenli koridorda yer almış ve sınır 

geçişlerine müsaade edilmiştir. Daha sonrasında ülkemizde ve 

dünyada yaşanan vaka sayılarındaki değişim ülkemizin güvenli 

koridordan erken çıkması ile sonuçlanmıştır. 

 

2020 yılı turizm sezonunda yaşanan benzer senaryoların 2021 turizm 

sezonunda da yaşanmaması adına Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sağlık 

Bakanımızın açıklamış olduğu şekilde başlanan aşılama çalışmalarında 

turizm sektörüne öncelik verilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Başta 

sağlık çalışanlarımız ve eğitim kurumlarımız olmak üzere sonrasında ülkemize 

en önemli döviz girdisini sağlayan,  bacasız sanayi olan turizm sektöründe 

faaliyet gösteren işletmelerimizin (konaklama, seyahat acenteleri, tur 

firmaları vb.) personellerinin aşılanması büyük önem arz etmektedir. 

 

Özellikle yurt dışından gelecek olan misafirlerimiz için; pazar ülkelerin 

belirledikleri sınır geçişlerinin sağlanması amacı ile güvenli koridorda yer 

almak adına, turizm sektörünün aşılanması, çok önemli bir unsur teşkil 

edecektir. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteği ile Sağlık 

Bakanlığımızca yürütülecek aşılama faaliyetlerine turizm sektörünün ihtiyacı 

zorunludur. 

 

T.C. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, T.C. Sağlık 

Bakanlığı 
 

2 Kredi Sicil Affı 

 
2020 yılı Covid-19 pandemisi etkisi altında geçmiştir. Yavaş yavaş 

normalleşme adımlarının atılmaya başlandığı 2021 yılında işletmelerin 

faaliyetlerini “normal” kapasitelerine getirebilmeleri adına 
finansmana ihtiyaç duyulmaktadır.  

 

İşletmelerin finansmana erişim anlamında ilk çaldıkları kapı olan 

banka kredilerinde karşılaştıkları en önemli sorunların başında 

“Banka Sicil” sorunu gelmektedir. Bu sebeple işletmeler daha önce 

yaşamış oldukları finansal ödeme zorluklarının seviyesine 

bakılmaksızın “sicili bozuk” ilan edilmekte ve ihtiyaç duydukları 

nakde ulaşamamaktadırlar. 

 

Ülkemiz ticaret çarklarının yeniden en güçlü şekilde dönmesi için işletmelerin 

finansman ihtiyaçları göz ardı edilmemelidir. Döviz kurunda yaşanan 

dalgalanmalar, pandemi sebebi ile küresel boyutta ekonomide yaşanan 

durgunluk işletmelerin faaliyetlerini yeniden son hız sürdürmeleri ile mümkün 

olacaktır. 

 

Bu sebeple, zorluklarla geçen pandemi dönemi sonrasında işletmelerin 

sorunlarını bir nebze olsun çözebilecek bir “Sicil Affı” uygulaması ile büyük 

bir finansa erişim engeli ortadan kaldırılacaktır.  

 

Türkiye Büyük Millet 

Meclisi, T.C. Hazine 

ve Maliye Bakanlığı 

3 Kredi Ödemelerinin Ötelenmesi Ve Ödemelerle İlgili 

Finansman Desteğinin Sağlanması 

 
Turizm işletmeleri başta olmak üzere pandemiden etkilenen sektörler 

için pandemi sürecinde başlatılan, ilk 6 ay ödemesiz KGF teminatlı, 

Devlet destekli ve KGF Teminatlı kredilerin ödemelerinin faiz farkı 

uygulanmaksızın tekrar 6 ay daha uzatılması işletmeler için üst üste binen 

borç ödemelerini rahatlatmak anlamında büyük önem arz etmektedir. Söz 

konusu salgınla ile mücadelede vatandaşların ekonomik açıdan en az hasarla 

Türkiye Büyük Millet 

Meclisi, T.C. Hazine 

ve Maliye Bakanlığı, 

Kredi Garanti Fonu 

2893



Devlet destekli kredilerinin ödemelerin geçtiğimiz sonbahar aylarında 

başlaması ile üstüne gelen vergi borçları sezonu zararla geçirmiş olan 

işletmeleri zor durumda bırakmıştır. 

 

Neredeyse 1 yılı bulan süre zarfından kısıtlamalar ve ekonomide 

yaşanan durgunluk sonucunda sosyal hayatta normalleşmeye yavaş 

yavaş geçilirken işletmelerin nefes alıp rahatlamaları gerekmektedir. 

Yatırım, bakım, tadilat, personel vb. masraflar için finansmana 

ihtiyaç duyan işletmeler için borç ödeme takvimlerini normalleşme 

sonrasına atmaları gerekmektedir. 

süreci atlatabilmeleri amacı ile birçok bankadan da destek paketleri 

kampanyaları müşterilerine duyurulmuştur. 

 

Bunun yanı sıra KGF Destek Kredisi’nden yararlanmış olan işletmelerimiz için 

geri ödemelerin ertelenmesi de büyük önem arz etmekte olup iki belki üç 

kredinin geri ödemesini gerçekleştiren üyelerimiz için üzerlerindeki yükleri 

azaltacak bir önlem olacaktır. 
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