
 

MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI  

YÖNETİM KURULU 

21 NİSAN - 28 MAYIS 2020 TARİHLİ 

FAALİYET RAPORU 



21 Nisan – 28 Mayıs tarihleri arasında: 
• Yeni üye kaydı      : 31 
• Silinen üye kaydı     : 9 
• Sicil kayıtlarında değişiklik yapılan üye kaydı : 75 

adet gerçekleştirildi. 
 
Her hafta Salı günleri gerçekleştirdiğimiz Yönetim 
Kurulu toplantıları sonucu 18 adet karar alınmıştır. 

 
Yönetim Kurulunun harcama kararlarıyla ilgili tüm 
ayrıntılar mizanda bilginize sunulmuştur. 

 

MUTSO Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (21 Nisan - 28 Mayıs) 



Odamız güncel üye sayısı 8023’ tür. 

 

4732’si faal üye 

3165’i askıda üye 

 

Tasfiye halinde ise 126 şirket bulunmaktadır. 

 

MUTSO Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (21 Nisan - 28 Mayıs) 



Nisan ayı gelir giderleri detaylı olarak mizandan 
takip edebilirsiniz. 
 

Rakamlarla bahsedecek olursak; 

 

MUTSO Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (21 Nisan - 28 Mayıs) 

NİSAN AYI 

GELİR 209.945,76 TL 

GİDER 533.574,32 TL 



MUTSO Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (21 Nisan - 28 Mayıs) 

GELİR KALEMLERİ NİSAN AYI 

Oda Hizmet ve Aidat Bedeli  115.763,96 TL 

Faiz 13.776,14 TL 

Kira 51.942,50 TL 

Diğer 28.463,16 TL 

GİDER KALEMLERİ NİSAN AYI 
 

DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE 
HİZMET (Elektrik, Akaryakıt, 
Danışmanlık, Temizlik Vs.) 

137.747,71 TL 

GENEL GİDERLER 
(Seyahat Giderleri, Huzur Hakları, 

Temsilcilik Giderleri) 
139.140,55 TL 

Toplam 209.945,76 TL 

Toplam 533.574,32 TL 



 

 



MUTSO Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (21 Nisan - 28 Mayıs) 

• TOBB nezdinde yaptığımız çalışmalar sonucu, üyelerimizin 
finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere 
‘TOBB 2020 NEFES KREDİSİ’ 27 Nisan tarihi itibariyle 
başlamıştır.  

• Bunun için Odanın bankadaki mevduatının zorunlu 
ihtiyaçlar dışında kalan kısmı bankaya yatırıldı. 1,500,000 
TL’lik bu miktarın kredi hacmi 15,000,000 TL. Buna TOBB 
1.080.000 TL ilave etti ve kredi hacmimiz 25,800,000 
TL ye ulaştı. 

• Başvurular Halk Bankası ve Denizbank aracılığı ile 
yapılmaktadır.   

• Krediye başvurabilmek için “Nefes Kredisi Başvurusu 
İçindir.” ibareli Oda Faaliyet Belgesi alınması 
gerekmektedir. 
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30 Nisan Perşembe günü düzenlenen basın toplantısı ile 
Nefes Kredisinin tanıtımını gerçekleştirdik.  



29 Nisan Çarşamba 

TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki protokol ile Muğla Şehit 
Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Odamızın 
hamiliğine bırakılmıştı. Müdür İzdaş Odamızı ziyaret ederek, 
bölgeye ve ülkeye katkı sunmak amacıyla çalışmalarını 
sürdürdükleri dezenfektan malzemeleri ve elektrik elektronik tıp 

cihazları hakkında bilgi verdi.  
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MUTSO Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (21 Nisan - 28 Mayıs) 

7 Mayıs Perşembe  

FRT TV ekranlarında yayınlanan, Odamız Meslek Komite Başkanı Cem 
Kaytan’ın hazırlayıp sunduğu Muğla Gündemi programına konuk 
olduk. Covid-19 kapsamında Odamızın yapmış olduğu çalışmalara 
ilişkin bilgi verdik. 
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22 Mayıs Cuma  

Bloomberg HT ekranlarında yayınlanan, Ali Çağatay’ın sunduğu 30 
Dakika programına konuk olduk. Programda  pandeminin  Muğla’ya 
etkileri ve pandemi sonrası ekonomik beklentiler konuşuldu. 



MUTSO Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (21 Nisan - 28 Mayıs) 

8 Mayıs Cuma  

Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz Odamıza nezaket 
ziyaretinde bulundu. Tümer, İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin 
görevlerini başarı ile yerine getirmesinde Odamızın destekleri 
nedeniyle teşekkür plaketi takdim etti. 



8 Mayıs Cuma  

Odamız koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Kadın 
Girişimciler Kurulu İl İcra Komitesi olağan toplantısını video 
konferans ile gerçekleştirdi. Mehtap Şeniz Çahan başkanlığında 
gerçekleştirilen toplantıda, son dönemlerde dünyayı etkisi altına alan 
Covid 19 hakkında görüşüldü.  
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MUTSO Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (21 Nisan - 28 Mayıs) 

Kadın Girişimciler Kurulumuz bu süreçte ikinci toplantılarını                 
22 Mayıs Cuma günü gerçekleştirdi.  Kurul ayrıca Hürriyet Gazetesine 

video konferans yöntemiyle röportaj verdi. Röportaj ilerleyen 
günlerde yayınlanacak. 
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12 Mayıs Salı 

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-
19 salgını sebebi ile ara verilen üye 

ziyaretlerine başladık. 

Odamız Stratejik Planı ve 
akreditasyon çalışmaları 
kapsamında düzenli olarak 
gerçekleştirilen üye ziyaretlerine, 
normalleşme süreci kapsamında 
salgın tedbirlerine dikkat ederek  
yeniden başlandı. 
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Ayrıca ziyaretlerde ve Odamız hizmet 
noktalarında, üyelerimiz için tedarik 

ettiğimiz maskelerin dağıtımını 
sürdürüyoruz.  



14 Mayıs Perşembe 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde video konferans 
yöntemi ile Ege Bölge toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda salgının 
reel sektör üzerindeki etkileri, yeni destek önerileri ve normalleşme 
süreci hakkında görüşler paylaşıldı. 
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15 Mayıs Salı 

Odamız Meclis Başkanı  

Koray Özcan,  

Manisa Ticaret ve Sanayi 

Odasını ziyaret ederek,                             

Meclis Başkanı   Ümit Türek 
ile 

görüştü. Ziyarette, yaşanan 

pandemi sürecinin ekonomik 

etkileri, üyelerin yaşadığı 

sorunlar ve bu sorunların 

çözümü noktasında yapılan 

çalışmalar hakkında bilgi 

paylaşımında bulunuldu. 
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Yenilenen Menteşe Devlet Hastanesinde 100 yatak kapasitesi 20'si 
palyatif bakım ünitesi tek kişilik odalar, 4 ameliyathane salonu, TDL 
(travay-doğum-lohusa) alanları, 6 yataklı yoğun bakım, 2 röntgen, 2 
USG, 1 kemik dansitometri cihazı mevcut olup, 26 Uzman ve 10 
pratisyen hekimin görev alacağı hastanede kadro atamalarının devam 
etmekte olduğu bilgisi edinilmiştir.  

15 Mayıs Cuma 
Yaklaşık 1,5 yıldır 

tadilatı devam eden, 
Odamızın da 

destekçileri arasında 
olduğu 100 yataklı 

Menteşe Devlet 
Hastanesi Acil Servisi 

hizmet vermeye 
başladı. 
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Muğla Ticaret ve Sanayi Odası olarak,  
üyelerimizden gelen sorunları ve üyelerimizin menfaatine 
olabilecek çalışmaları Valiliğimize, ilçe belediyelerimize, 
kaymakamlıklarımıza ve üst kuruluşumuz olan  
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği aracılığı ile  
ilgili bakanlıklara ilettik. 
 
Odalar ve Borsalar olarak ilettiğimiz taleplerden 
sonuçlananlar:  
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• Kamu bankaları öncülüğünde “İş’e Devam Kredi Desteği” açıklandı. 
6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık %7,5 
faiz oranlı kredi başvuruları 26 Mart 2020 tarihi itibariyle başladı.  

• Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanma şartları iyileştirildi. 600 
gün sigorta primi şartı 450 güne, son 120 günlük prim ödeme şartı 
60 güne indirildi. Ayrıca Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu için 
istenen belge sayısı 10’dan 2’ye düşürüldü. 

• 1 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020’ye kadar işyeri kira bedelinin 
ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi 
oluşturmayacak. 

• Turizm sektöründe 1 Nisan 2020 tarihi ile 30 Haziran 2020 tarihi 
arasında kamuya ödenecek tüm kira, hasılat, ecrimisil ödemeleri 6 
ay ertelendi. 

• Konaklama Vergisi, 1 Ocak 2021 tarihine ertelendi. 
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• 24 Mart 2020 öncesine ait ödenmeyen kredi/çek/senet/kredi kartı 
borçları, 31 Aralık 2020 tarihine kadar ödenir veya yeniden 
yapılandırılırsa, sicile işlenmeyecek. 

• Mikro ve küçük ölçekli işletmeler için geçerli olan “Ticari Alacak 
Sigortası” kapsamında orta ölçekli (cirosu 125 Milyon TL’ye kadar 
olan) işletmeler de dahil edildi. 

• Haziran ayında Oda ve Borsalara ödenmesi gereken yıllık üyelik ve 
munzam aidatları, “gecikme zammı” ve “faiz” tahakkuk 
ettirilmeksizin Ekim 2020 tarihine ertelendi. 

• İşletmelerin çeklerini ödeyebilmeleri için, tüm sektörlerde Kredi 
Garanti Fonu destekli 3 ay anapara ve faiz ödemesiz “Çek Ödeme 
Destek Kredisi” 30 Mart 2020’de uygulamaya alındı.  

• Tarım Kredi Kooperatifleri’ne Nisan ve Mayıs’ta ödenmesi gereken 
krediler, faizsiz olarak 2 ay süreyle ertelendi 

 



• Kamu bankaları tarafından açıklanan “İşe Devam Kredi Desteği” 
yanında özel bankaların da katılabileceği %9,5 faizli, 3 ay ödemesiz 
12 ay vadeli “Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği” paketi 
Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklandı. Bu kredi paketine 
başvurular 30 Mart 2020’de kabul edilmeye başlandı.  

• Banka şubelerinin kredi uygulamalarından kaynaklı sorunların 
iletilmesi için BDDK nezdinde şikayet hattı oluşturuldu. 

• Kredi Garanti Fonu’nun kefalet kapasitesi 500 milyar TL’ye 
çıkarıldı, ayrıca 31.12.2020 tarihine kadar kullandırılacak 
kredilerde, “vergi borcu yoktur” ve “SGK prim borcu yoktur” 
belgeleri aranmayacak. 

• 11 Mart 2020 tarihi itibariyle, ticari taşımacılık yapan firmaların 
yetki belgelerinde kayıtlı olan ve muayene süreleri geçen araçların 
(tır, kamyon, kamyonet vb.) yetki belgelerinden düşüm işlemleri 
ertelendi 
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• Gelir İdaresi Başkanlığı interaktif vergi dairesi internet adresinde, 
“mücbir sebep durum sorgu ekranı” açıldı, işletmeler internet 
üzerinden “mücbir sebep” hükümlerinden faydalanıp 
faydalanamayacaklarını sorgulayabilmekte.  

• Kamu kurumları tarafından gerçekleştirilen ihaleler için, Covid-19 
salgını nedeniyle sözleşme şartlarının yerine getirilememesi 
halinde, “süre uzatımı verilmesi” / “sözleşmenin feshedilmesi” 
mümkün hale geldi. 

• Turizm sektöründe, iş sözleşmeleri askıda olan çalışanlardan Nisan 
ayında sigortalı girişi yapılan işçiler “kısa çalışma ödeneği” 
kapsamına alındı. 

• Kısa çalışma kapsamında bulunan işyerlerinde çalışmasını 
sürdüren çalışanlar için, asgari ücret desteği ödenmeye devam 
edecek. 
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• Muayene süresi gelen araçlar için vize yaptırma zorunluluğu 3 ay 
ertelendi. 

• Pandemi hastanesi olarak ilan edilen özel hastanelere, SGK 
tarafından ödenecek tutarlar yükseltildi. 

• SGK ve Muhtasar beyannameleri birleştirmesi, 1 Temmuz 2020’ye 
ertelendi. 

• Egzoz gazı emisyon ölçüm işlemleri, üç ay süreyle ertelendi 

• KOSGEB’in kredi destek programları kapsamında bankalardan 
kredi kullanan işletmelerin 30 Haziran’a kadar olan borçları, 3 ay 
süreyle faizsiz olarak ertelendi. 
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• Whatsapp destek hattını devreye aldık. (05339317350) 
• Üyelerimizin maske ihtiyaçları için gelen talepleri topladık ve 

Valiliğe ilettik. Gelen maskeleri dağıttık. Ayrıca Muğla Ticaret ve 
Sanayi odası olarak maske satın alımı yaparak üyelerimize 
ücretsiz olarak dağıttık. 

• Üretim yapan işletmelerin sokağa çıkma yasağından muaf olması 
konusunda kaymakamlıklar ile görüşmelerimizi gerçekleştirdik.  

• Şehir Giriş/Çıkış Genelgesi kapsamında, Valiliğimiz ile yaptığımız 
görüşmeler sonucunda, ilimizde toptan ve perakende ticaret ile 
iştigal eden üyelerimizin, ticaret hayatlarını sürdürülebilmeleri 
için plasiyer, pazarlama, satış ve servis çalışanlarının, şehir 
dışında bulunan müşterilerinden sipariş alabilmeleri, servis ve 
tahsilat yapabilmeleri amacıyla görev belgesi düzenlenmesi 
Odamız tarafından yapılmaktadır. Bu kapsamda sadece 
pazarlama, sipariş alma, servis ve tahsilat amaçlı görev belgesi 
düzenlenmesi talebinde bulunan üyelerimiz, “Görev Belgesi” 
formlarını doldurarak başvuruda bulunabilirler. 



• Üyemiz olan ve genelge ile 70 gün kapalı olan üyemiz kalan 
kuaför, berber, güzellik salonlarına maske ve dezenfektan verip 
iş yerlerine ilaçlama yaptırdık. 

• Bazı finansmana ulaşmakta zorluk çeken üyelerimizden 
durumu uygun olanlar için banka müdürleri ile görüşüp kredi 
kullanabilmelerini sağladık. Bankalar sadece geçmişte açık 
takibe düşmüş firmalara kredi vermemekteler. Çeki yazılmış 
senedi protesto olmuş firmalar bile kredi kullanabilmekteler. 

• Ayrıca, katı atık bertaraf ücretleri konusunda, faaliyet alanımız 
dahilindeki ilçe belediyelerine; Devlet tarafından yasal olarak 
işyerini kapatmak zorunda kalan ve işyerlerini kendi istekleri ile 
kapatan işletme sahiplerinden kesinlikle katık atık bertaraf 
ücreti alınmaması ve Eczane ve zincir marketler dışında açık 
olan ve faaliyetlerini sürdürmek zorunda olan, işlem hacimleri 
%70-90 arasında düşen işletmelerden de katı atık bertaraf 
ücretlerinin en azından 2020 yılı sonuna kadar alınmaması 
konusunda taleplerimizi ilettik. Sürecin takipçisi olacağız. 

 



Teşekkürler… 


