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       Ünye Ticaret Borsası tarafından gerçekleştirilen bu anket, ülkemizde ve dünyada 

yoğun şekilde yaşanan koronavirüs salgını kapsamında üye işyerlerimizin genel 

uygulamalardan ve özellikle ekonomik anlamda nasıl etkilendiklerinden, gelecekten ve 

devletimizden beklentilerini araştırmak amacı ile gerçekleştirilmiştir. 

      Bu kapsamda koronavirüs salgınının devam etmesi nedeniyle önlem amaçlı olarak 

üyelerimizin % 25 ile ( 30 kişi) uygulama yapılmış olup genel anlamda KOBİ statüsündeki 

üyelerimiz ile yüz yüze görüşülmüştür. 

     Bu anket bölgemizde, üyelerimizin salgın nedeniyle gerçekleştirilen mücadele 

yöntemleri, halkımızın duyarlılığı, kendi aldıkları ya da alamadıkları önlemler ile geleceğe 

yönelik kaygılar ve devletimizden beklentilerini ortaya koymak amacını gütmekte olup 

bilgi amaçlı olarak paylaşılmaktadır. Ağustos.2020 

 

1-Devletimizin korona salgını kapsamında sağlık alanında aldığı önlemleri yeterli görüyor 

musunuz? 

Bu soruya üyelerimizin; 

- 25 tanesi,  % 83,33) oranında evet, 

- 4 tanesi ,  % 13.33 oranında kısmen ve 

- 1 üyemiz, % 3.33 oranında hayır yanıtını vermiştir. 

 

 

2-İşyerinizde korona virüse karşı önlem alabildiniz mi? İkinci bir dalga bekliyor musunuz?  

Bu soruya üyelerimizin; 

- 20 tanesi % 66.66 oranında evet, 

              -8 tanesi, % 26.66 oranında kısmen ve 

              -1, Üyemizde % 3,33 oranında hayır yanıtını vermiştir. 

 

83,33%

13,33%

3,33%

Evet Hayır Kısmen
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3-Halkımızın korona virüsle mücadele konusunda yeterince bilinçlendiğini, alınan 

kararlara uyduğunu düşünüyor musunuz? 

Bu soruda ilginç bir şekilde üyelerimizin tamamı  % 100 oranında hayır yanıtını 

vermiştir. 

 

 
 

4-Alınan ekonomik önlemler sizce yeterli midir? 

Bu soruya üyelerimizin; 

 -16 tanesi, % 53.33 oranında evet 

 -10 tanesi % 33,33 oranında kısmen, 

 -4 -  üyemiz ise  % 13,33 oranında hayır yanıtı vermiştir. 

 

66,66%

26,66%

3,33%

Evet Kısmen Hayır

100%

Hayır



3 
 

 
 

       5-Salgın ve devam eden süreçte geliriniz olumlu/olumsuz olarak değişti mi? 

            Bu soruya üyelerimizin; 

              (2 tanesi, % 6,66 oranında olumsuz yönde olmak üzere) 9 üyemiz %        

              30 oranında evet, 

              -19 Üyemiz ise  % 63,33 oranında kısmen  

              -2 üyemiz ise % 6,66 oranında hayır yanıtı vermiştir. 

  

      6-Ülkemizde ve dünyada küresel boyutta bir ekonomik durgunluk beklentiniz var mı? 

               Bu soruda; 

                -18 üyemiz,  % 60 oranında evet derken, 

                -10 Üyemiz, % 33,33 oranında kısmen ve 

                 -2 üyemiz ise, % 6,66 oranında hayır yanıtını vermiştir. 

53,33%

33,33%

13,33%

Evet Kısmen Hayır

6,66%

63,33%

6,66%

Evet Kısmen Hayır
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      7- Önümüzdeki dönemde salgının etkisi ile satışlarınızın/işlerinizin etkileneceğini   

           Düşünüyor musunuz? Sorusuna ise; 

 -16 üyemiz, % 53 oranında evet, 

 -10 üyemiz, % 33,33 oranında olmak üzere kısmen, 

 -3 üyemiz, % 10 oranında hayır ve 

 -1 Üyemiz ise,  % 3,33 oranında olmak üzere kararsızım yanıtını vermiştir. 

 

     8-Bu salgın kapsamında sizi en çok etkileyen uygulama/durum nedir? Sorusuna ise; 

 Sokağa çıkma yasağı, 6 üye % 20 oranında,    

   Ekonomik Durgunluk; 14 üyemiz % 46,66 oranında,    

 Gelecek Kaygısını ise;  10 üyemiz %  33,33 oranında olmak üzere yanıtlamışlardır. 

60%

33,33%

6,66%

Evet Kısmen Hayır

53%

33,33%

10%

3,33%

Evet Kısmen Hayır Kararsızım
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    9-SSK-vergi primleri  gibi  ödeme  konularında öteleme yapmak mı  istersiniz yoksa     başka 

öneriniz var mı?    

   Bu soruda ; 

 -26 üyemiz, % 86,66 oranında Ötelenmeli derken 

 - 4 üyemiz, % 13,33 oranında mevcut hali ile ödenmeye devam etmeli yanıtını 

 vermiştir.      

 

 10-Devlet desteklerine rahat ulaşabildiniz mi? Bu konuda bürokratik engeller olduğunu 

düşünüyor musunuz? 

Bu soruya; 

- 10 üyemiz % 33,33 oranında Evet derken, 

 -12 üyemiz, % 40 oranında Hayır, 

20%

46,66%

33,33%

Sokağa çıkma yasağı Ekonomik Durgunluk Gelecek Kaygısı

86,66%

13,33%

Ötelenmeli Ödemeye devam etmeli
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 -8 üyemiz ise, % 26,66 oranında Kısmen yanıtını vermiştir.   

 
 

11-Salgın kapsamında alınan önlemlere ve desteklere rağmen önümüzdeki dönemde devlet 

tarafından ek teşvikler ve destekler bekliyor musunuz? 

Bu soruda ise; 

  - 25 üyemiz, % 83,33 oranında evet derken,     

  -4 üyemiz ise, % 13,13 oranında hayır,        

  -1 üyemiz de %  3,33 oranında kısmen yanıtı vermiştir.  

 

 Bütün bu değerlendirmelerden sonra üyelerimiz Devletimizden beklentilerini; 

-Bu teşvikler sizce neler olmalı?   

Sorusunda; 

1- Salgın süresince işsizlik ödeneği uygulaması artırılarak devam 

ettirilmeli. 

33,33%

40%

26,66%

Evet Hayır Kısmen

83,33%

13,33%

3,33%

Evet Hayır Kısmen
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2- Stopaj vergisi 1 yıl süre (Ya da belli bir süre) ile alınmamalı. 

3- Kirada bulunan esnafa kira yardımı yapılarak korunması sağlanmalı. 

4- Finansmana ulaşmada bankaların çıkardığı zorlukların aşılması 

gerekliliği. 

5- Kobi statüsünde olan işletmelere uygun koşullarda kaynak sağlanmalı. 

(Bankaların daha önceden verilen kredileri büyük şirketlere 

kullandırarak küçük işletmeleri mağdur ettikleri görüşü hakim) 

6- SSK desteği, Vergi erteleme ve stopaj oranlarında destek sağlanmalı. 

7- Devletimiz faiz ödemesiz ve belli bir sürede ötelenen kredi desteği 

sağlamalı, eğer bu olmuyor ise ucuz faiz oranları ile kredi temin olanağı 

sağlanmalı. 

8- KDV oranlarında düşüş sağlanmalı. 


