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Odamız 8 Nolu Cafe-Restaurant- Catering Hizmetleri Meslek Komitesi tarafından, COVID-19 salgını tedbirleri
kapsamında faaliyetlerinin kısıtlanması nedeniyle yaşanan problem ve çözüm önerilerinden oluşan bir rapor hazırlanmıştır.
Meslek komitesi üyelerimiz; söz konusu rapor kapsamındaki önerilerin hayata geçirilmesiyle ülke çapında, tamamen
kapanma tehlikesi altında bulunan pek çok işletme kapanmaktan kurtulacağını, ekonomi ve istihdama katkı sağlamaya devam
edeceklerini vurgulamakta ve Odamızdan destek talep etmektedir.
Bu çerçevede; yeme- içme sektörü açısından son derece önemli olan söz konusu raporu ekte görüş ve desteklerinize
saygıyla arz eder, bilvesile saygılar sunarım.
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YEME-İÇME SEKTÖRÜ COVID-19 PANDEMİSİ KAYNAKLI SORUNLARINA ÇÖZÜM İSTİYOR
T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgelerle 2 kez faaliyetine ara verilen yeme içme
sektöründe, kapatılma ve açma tarihlerinin ani şekilde duyurulması nedeniyle işletmeler, kapanmadan
önce stoklarında bulunan gıda ürünleri konusunda, açma kararlarında da personel bulma ve gerekli
hazırlıkların yapılması konusunda ciddi sıkıntılar yaşamaktadır.
Son alınan kararların ardından kısıtlamaların kaldırılması ve normalleşmenin başlama tarihiyle ilgili
kamuoyunda herhangi bir bilgi olmaması nedeniyle sektör temsilcileri yaşanan belirsizlik nedeniyle
sıkıntılar yaşamaktadır. Bu nedenle normalleşme için ön görülen tarihlerin sektör temsilcileri
ya da kamuoyuyla paylaşılması oldukça zor günler geçiren sektörü bir nebze de olsa
rahatlatacaktır. Faaliyetlerinin kısıtlanması nedeniyle, sektördeki işletmelerin,









Birikmiş vergi ve SGK borçlarına işletmelerin açılma tarihine kadar olan dönemin de dahil
edilerek, sektöre özel olarak ödemelerinin yıl sonuna kadar uzatılması,
Pandemi başlangıcında verilen ve faaliyetlerin kısıtlanması nedeniyle ödemeleri imkansızlaşan
kredi ödemelerinin faizsiz olarak durdurularak, pandemi süreci sonrasında ödeme
planlarının aynen devam etmesi,
Birikmiş enerji faturalarının işletmeler faaliyetlerine başladıktan sonra taksitlendirilmesi ,
Pandemi dönemi içerisindeki itilaflardan dolayı mülk sahipleri tarafından açılacak tahliye
taleplerinin reddedilmesi,
Mülkiyeti kamuya ait gayrimenkuller için yapılan, kira sözleşmelerinin pandemi dönemi kadar
uzatılması uygulamasının, özel mülkler için de uygulanması birçok işletmeyi kapanmaktan
koruyacaktır.
Mart 2020’den başlamak üzere borçlu işletmeler için icra dosyası açılmaması, bu süre
zarfında yazılan çek ve protesto olan senetlerin sicil kaydına yansıtılmaması
gerekmektedir. Yansıtılması durumunda pek çok işletme finansal anlamda, kurum ve
kuruluşlardan destek almaktan mahrum kalacak, kredi, teşvik ve hibe alamayacak, işletmesini
kapatmak zorunda kalacak, borçları tahsil edilemez hale gelecektir. Bu durumda da
ekonomide çarkların durmasına kadar gidecek bir durum ortaya çıkacaktır.

İstihdama büyük ölçüde katkı sağlayan yeme-içme sektör temsilcilerinin yaşanan bu süreçte ayakta
kalmalarının sağlanması için çok ciddi desteğe ihtiyaç duyduğu aşikardır. Bunun yanında ekonomide
çarkların durmaması için, faaliyetlerin başlamasıyla birlikte işletmelere sermaye desteği
sağlanmasına da ihtiyaç duyulacaktır.
Alışveriş merkezleri, toplu taşımalar ve kamu kurum ve kuruluşları gibi kalabalık alanlarda uygulanan
HES kodu uygulaması ile lokanta, restoran ve kafelerin de hizmet verebilecek durumda olduğu gibi,
Bakanlıklar tarafından belirlenen çalışma rehberindeki tüm kurallara harfiyen uyan işletmeler, bu
konuda yapılacak her türlü denetimin yapılmasını da talep etmektedir.
Maalesef sektörün önde gelenleri bu sürecin atlatılmasından sonra işletmelerin %40’ının faaliyete
başlayamadan kapanmak zorunda kalacağını belirtmektedir.
Bu vahim sonuç tüm sektörleri, ülke ekonomisini ve istihdamı oldukça derinden etkileyeceği için sektör
temsilcileri olarak ilgili kurum ve kuruluşlardan destek talep ediyoruz, yaşanan sorunların görmezden
gelinmeden, çözüm odaklı yaklaşımla ele alınması için sektör temsilcileri olarak bizler elimizden geleni
yapmaya hazırız.
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