
1 
 

GÜNÜN GELİŞMELERİ -IV- 26.03.2020 
 

S:17.45 itibariyle 
 

---KOVİD-19 SALGINI--- ................................................................................................... 2 

-ANTALYA TSO BAŞKANI ÇETİN: “TEK AMACIMIZ, İSTİHDAMI VE ÇALIŞANLARIMIZI 
KORUMAKTIR” ....................................................................................................................... 2 

-EBSO: “OLAĞANÜSTÜ DÖNEMLER, OLAĞANÜSTÜ TEDBİRLER GEREKTİRİR” ............ 3 

-DENİZLİ SO BAŞKANI KEÇECİ: "FABRİKALARIMIZI KAPATIP KAPATMAMA 
KONUSUNDA, İKİLEMDEYİZ" ................................................................................................ 3 

-ERZURUM TSO BAŞKANI YÜCELİK: “KGF DESTEĞİNİN ARTIRILMASI, REEL SEKTÖRÜ 
RAHATLATACAK” .................................................................................................................. 4 

-İNEGÖL TSO’DAN, ÜYELERİNE FİNANS VE KOBİ DANIŞMANLIĞI HİZMETİ .................... 5 

-BAKAN ALBAYRAK'TAN, "KISA ÇALIŞMA DESTEĞİ" AÇIKLAMASI ................................ 5 

-EPDK BAŞKANI YILMAZ: “ELEKTRİKTE, 3 AY HERHANGİ BİR FİYAT ARTIŞI SÖZ 
KONUSU DEĞİLDİR” .............................................................................................................. 6 

-TÜRK KARGO SEKTÖRÜ, KORONAVİRÜSE KARŞI ÖNLEMLERİNİ ALDI ......................... 6 

-TOHUM ÜRETİCİLERİNDEN, DESTEK TALEBİ .................................................................... 7 

-FED BAŞKANI POWELL: "EKONOMİMİZLE İLGİLİ TEMELDE, BİR YANLIŞ YOK" ............ 7 

-ABD'DE İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI, KOVİD-19 ETKİSİYLE REKOR SEVİYEYE 
ULAŞTI ..................................................................................................................................... 7 

---DİĞER HABERLER--- ................................................................................................... 7 

-BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN, KREDİ HACMİ ARTTI ........................................................... 7 

-BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN, MEVDUATI ARTTI ................................................................. 8 

-MERKEZ BANKASI REZERVLERİ, 93 MİLYAR 448 MİLYON DOLAR OLDU ...................... 8 

-M3, PARA ARZI ARTTI ........................................................................................................... 8 

-YURT DIŞINDA YERLEŞİKLERİN, HİSSE SENEDİ, DİBS VE ŞBS STOKU .......................... 8 

-ALTININ KİLOGRAMI, 334 BİN 300 LİRAYA YÜKSELDİ ...................................................... 9 

-KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE, 
DEĞİŞİKLİK YAPILDI .............................................................................................................. 9 

---DIŞ HABERLER---......................................................................................................... 9 

-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN, VİDEO KONFERANSLA KATILDIĞI G20 LİDERLER 
OLAĞANÜSTÜ ZİRVESİ, SONA ERDİ .................................................................................... 9 

-RUSYA'NIN ULUSLARARASI REZERVLERİ, 30 MİLYAR DOLAR AZALDI ......................... 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

---KOVİD-19 SALGINI--- 
 
-ANTALYA TSO BAŞKANI ÇETİN: “TEK AMACIMIZ, İSTİHDAMI VE ÇALIŞANLARIMIZI 
KORUMAKTIR” 
-Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, COVİD 19 virüs salgınından dolayı iş 
dünyasının, istihdamın ve çalışanların korunması amacıyla bir açıklama yayımladı.  
Davut Çetin yaptığı açıklamada şunları kaydetti;  “Odalar ve Borsalar olarak bu zor dönemde 
üyelerimizin ve çalışanlarımızın ekonomik sıkıntılarını azaltmak için Hükümet ve bankalar nezdinde 
girişimlerimiz yoğun şekilde devam etmektedir.  
Ekonomiye destek önlemleri dinamik bir yaklaşımla güncellenmeye ve genişletilmeye başlamıştır. 
Sektörlerimizden gelen talepler doğrultusunda kredi imkânlarının artırılması ve kısa çalışma 
ödeneği koşullarının iyileştirilmesi konusunda Hükümet tarafından yeni adımlar atılmıştır. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve KOSGEB’in büyük hissedarlar olarak Bankalarla birlikte 
ortak olduğu Kredi Garanti Fonu’nun Hazine destekli İşe Devam Kredisi, kamu bankaları kanalıyla 
devreye girmiş bulunmaktadır.  
6 ay ödemesiz, 36 vadeli, yıllık %7.5 maliyetli İşe Devam Kredi paketinde sektör ayrımı 
yapılmamakta, ancak çalışan sayısında azalma olmaması koşulu bulunmaktadır.  
Yıllık cirosu 25 milyon TL altındaki işletmeler 10 milyon TL’ye kadar, cirosu 25-125 milyon TL 
arasında olanlar25 milyon TL, daha büyük ciroya sahip işletmeler 100 milyon TL’ye kadar kredi 
kullanabileceklerdir.  
Bu kredi paketinin şirketlerin ayakta kalmasına ve istihdamın korunmasına destek olmasını temenni 
ediyorum.  
Kredi desteğinde üyelerimizin karşılaştığı önemli bir sorun geçmişte kredi ödemelerindeki çok 
küçük aksamaların bile kredi sicilinde engel olarak çıkarılmasıdır.  
Geçmişteki bir aylık bir ödeme gecikmesi bugünkü krediye engel olmamalıdır.  
Bankalarımız kredi sicili konusunda katı bürokratik anlayıştan çıkmalı ve şirketlerin son dönemdeki 
ve güncel durumlarını dikkate almalıdırlar.  
Bilindiği gibi, Coronavirüs salgınından kaynaklanan geçici sorunlar karşısında şirketlerin ayakta 
kalması istihdamın korunması ve kitlesel işten çıkarmaların önlenmesi için hayati önem 
taşımaktadır.  
Şu anda iş dünyası olarak tek amacımız istihdamı ve çalışanlarımızı korumaktır.  
Bu konuda vergi ve kredi ertelemeleri ve İşe Devam Kredisi yanında bir başka önemli gelişme kısa 
çalışma ödeneği koşullarının değiştirilmesidir.  
Kısa çalışma ödeneğinde hizmet akdi süresi 60 güne, işsizlik sigortası prim ödeme süresi 450 güne 
düşürülmüştür.  
Üç aylık ödenek desteğinin Cumhurbaşkanlığı kararıyla 6 aya uzatılması da mümkündür.  
Üyelerimizin, bu desteklerden azami ölçüde yararlanarak istihdamlarını korumalarını ümit ediyoruz. 
Kuşkusuz, kamu, özel sektör, işveren ve çalışan herkesin dayanışma ruhuyla ortak fedakârlık 
yapması gereken bir dönemden geçiyoruz.  
Bu dönemde en çok sıkıntı yaşayan, faaliyetleri durdurulan sektörlere ve işsizlere destek için 
herkes sorumluluk üstlenmelidir.  
Verilen kredi ve istihdam desteklerinden en çok ihtiyacı olan sektörler ve işletmeler öncelikli olarak 
yararlanmalıdır.  
Zorunlu ve acil destek ihtiyacı olmayan şirketlerimiz dayanışma ve ortak fedakârlık anlayışı içinde 
davranmalıdır.  
Bankalarımız ve ilgili kurumlarımız da acil ihtiyaç halindeki sektörlere ve işletmelere karşı duyarlı 
olmalıdır. 
Önümüzdeki günlerde yeni destek önlemleri de gündeme gelecektir.  
Oda aidat ödemelerinin ertelenmesi için Bakanlığımıza taleplerimiz iletilmiştir.  
Aidatların ertelenmesi gibi yeni destek önlemlerini de en kısa zamanda üyelerimizle paylaşmayı 
bekliyoruz.  
Coronavirüs salgınıyla etkin mücadele ve ekonomiye destek önemleriyle bu zor dönemi en kısa 
sürede atlatmayı diliyorum.” 
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-EBSO: “OLAĞANÜSTÜ DÖNEMLER, OLAĞANÜSTÜ TEDBİRLER GEREKTİRİR” 

-EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ile Meclis Başkanı Salih Esen’in açıklaması 
şöyle: “Küresel salgın Covid-19, etkisini artırırken, küresel ekonomi de ciddi şekilde hasar görmeye 
devam etmektedir. 
Bunun için de, tüm ülkelerde olağanüstü ekonomik tedbir paketleri açıklanmaktadır. 
Çünkü olağanüstü dönemler olağanüstü önlemler gerektirmektedir. 
Bu anlamda, Hükümetimizden de art arda önleyici adımlar açıklanmaktadır. İş dünyası olarak atılan 
her bir adımı çok önemsiyor ve teşekkür ediyoruz.  
Ancak, zaman geçtikçe anlıyoruz ki, belirsizlik ve sıkıntılar artarak devam etmektedir.  
İyiniyetli olarak yapılan ertelemeler kısa vade için olumlu ama ne yazık ki yeterli olmayacaktır. O 
nedenle, daha somut ve radikal adımlara ihtiyacımız vardır. 
İşçi çıkarılmasının önüne geçmek için uygulamaya alınan kısa çalışma ödeneği, birtakım kısıtlar 
nedeni ile toplam harcamanın sadece üçte birini karşılamaktadır.  
Ancak, geldiğimiz süreç itibari ile tamamının ödenmesi zorunluluğu doğmuştur.  
Bu sebeple, çalışanların ücretlerinin tamamının ödenmesi için acilen işsizlik fonunun devreye 
sokulması gerekmektedir. 
İcra işlemlerinin durdurulması, çek ödemelerine getirilen üstü kapalı korumacılık, kira ödemelerinin 
3 ay süre ile ödenmemesine yol açacak tedbirler, vatandaşın vatandaşa olan borcunu ödemedeki 
her aksama, piyasada zincirleme bir şekilde tüm kesimlere olumsuz yansıyacaktır. 
Ve hatta kötü niyetli kişilerce bu durum kullanılarak, ödemelerin tamamen durma noktasına gelmesi 
de söz konusudur. 
Vatandaş bir yandan can derdinde, diğer yandan yıllarını verdiği şirketinin yok olacağı endişesi 
arasında sıkışıp kalmıştır.  
Biz diyoruz ki; gün, enflasyon ve sıkı para politika hedeflerinin tutturulacağı gün değildir. 
Gün, devletin elini cebine atarak yurtdışı örneklerinde gördüğümüz gibi işverenin işlerini devam 
ettirmesini sağlayacak, vatandaşların da temel ihtiyaçlarını giderecek ödemeleri üstleneceği 
gündür.  
Yani, herkesin kamuya olanlar dışındaki vadesi gelen borçlarını, maaşlarını ödeyebilmesi 
sağlanabilmelidir. 
Çünkü gün, işverene, çalışana, vatandaşa nefes olma günüdür. Devlet de, bugünler içindir. 
Birlikte hareket ettiğimiz sürece en kısa sürede atlatacağımıza inancımız tamdır. 
Bu zorlu kritik süreçte; bireyden, devlete, özel sektöre kadar her birimize düşen görevleri seferberlik 
mantığı içerisinde ama moral ve motivasyonumuzu da yüksek tutarak yerine getirmek zorunda 
olduğumuzu da unutmamalıyız.” 
 
-DENİZLİ SO BAŞKANI KEÇECİ: "FABRİKALARIMIZI KAPATIP KAPATMAMA KONUSUNDA, 
İKİLEMDEYİZ" 
-Denizli Sanayi Odası Başkanı (DSO) Müjdat Keçeci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine 
ilişkin, "Alınan ekonomik önlemleri takdirle karşılıyoruz.  
Sanayiciler olarak şu anda içinde bulunduğumuz belirsizlikten çok rahatsızız. Fabrikalarımızı 
kapatıp kapatmama konusunda ikilemdeyiz" dedi. 
Keçeci, yaptığı yazılı açıklamada, meclis üyelerinin video konferans yoluyla gerçekleştirdikleri 
toplantıda kent sanayisinin durumunun ele alındığını kaydetti. 
Toplantıların iki günde bir dijital ortamda gerçekleştirilmesini öngördüklerini aktaran Keçeci, şu 
değerlendirmede bulundu: "Alınan ekonomik önlemleri takdirle karşılıyoruz.  
Ancak bizler sanayiciler olarak şu anda içinde bulunduğumuz belirsizlikten çok rahatsızız. 
Fabrikalarımızı kapatıp kapatmama konusunda ikilemdeyiz.  
Çünkü çoğumuz bir ekosistemin içerisinde yer alıyoruz. İşçilerimizi düşündüğümüz kadar bu 
ekosistemin parçası olan tedarikçilerimizi, müşterilerimizi ve işin sürdürülebilirliğini de düşünmemiz 
gerekiyor.  
Ticareti telafi ederiz ama can kayıplarını telafi edemeyiz. Bu sebeple ani alınacak bir karar yerine 
programlı bir şekilde uygulanacak bir sokağa çıkma yasağının alınmasını talep ediyoruz.  
Üretim zincirinin sadece elzem olan parçalarını bırakıp geri kalanını tamamen kapatmak ve 
bununla birlikte uygulanacak bir sokağa çıkma yasağının, salgını kontrol altına alarak daha belirsiz 
bir ortama girmemizi engelleyeceğini düşünüyoruz.  
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Yapılacak bu programla ilgili gerek yerel gerekse ulusal karar vericilerle birlikte çalışmaktan ve 
çalışmalara destek vermekten mutluluk duyacağız."  
 
-ERZURUM TSO BAŞKANI YÜCELİK: “KGF DESTEĞİNİN ARTIRILMASI, REEL SEKTÖRÜ 
RAHATLATACAK” 
-Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, korona virüs 
(Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini sınırlandırmak amacıyla birçok tedbirin alınmasını 
memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, KGF desteğinin 25 milyar liradan 50 milyar liraya 
çıkartılarak, 350 milyar TL’nin üzerinde ilave kefalet limiti sağlanacak olmasının reel sektöre büyük 
fayda sağlayacağını dile getirdi. 
İş dünyasının ileriye dönük endişelerini asgariye indirecek olan tedbirlerin alınmasının ve bu 
süreçte reel sektörün taleplerini karşılayacak düzenlemeler yapılmasının önemine dikkati çeken 
ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik, KGF destekli kredilerin kullandırılmasında likidite ve 
teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere öncelik verilecek olmasının çok isabetli olduğunu 
vurguladı. 
İş dünyasına TOBB aracılığıyla Cumhurbaşkanlığına iletilen talepleri ve beklentilerinin 
karşılanmaya devam edildiğinin altını çizen Başkan Yücelik, bu güne iş dünyasına yönelik yapılan 
bazı düzenlemelerle ilgili şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımızın ekonomik destek paketini 
açıkladığı günden bu güne kadar iş dünyamızı rahatlatacağını umut ettiğimiz bazı düzenlemeler 
bizlere moral veriyor.  
Ancak özellikle üretimi ve istihdamı muhafaza etmemiz için yapılan düzenlemelerin ve sağlanacak 
desteklerin hiçbir ayrım yapılmadan bütün sektörleri kapsaması ve bankaların, kredi talebinde 
bulunan firmaların, esnafın, tüccarın sicil durumlarını bahane etmeden ve geri çevrilmeden kredi 
kullandırmaları, bu süreci en az kayıpla atlatmamız açısından büyük önem taşıyor.” 
Başkan Yücelik yapılan düzenlemeler ve sağlanan desteklerle ilgili olarak şunları söyledi: “Hazine 
ve Maliye Bakanlığı-KGF ve 3 kamu bankasıyla birlikte, kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların 
işletme sermayesi ihtiyaçları için; ‘İşe Devam Kredi Desteği’ni hayata geçirecek.  
Söz konusu destek için herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin salgından ekonomik olarak 
olumsuz etkilenen tüm firmalar başvuruda bulunabilecek.  
Kredi desteği, 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı 
olacak.  
Kredi desteğini kullanmak isteyen firmalarda, Şubat sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında 
azaltma yapmamaları koşulu aranacak.  
Mart ayı KDV ve BA/BS (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu) / (Mal ve Hizmet 
Satışlarına İlişkin Bildirim Formu) beyannameleri ve ödemeleri 1 ay ertelendi. 
Mart, Nisan, Mayıs aylarına ilişkin 6 aylık Muhtasar ve KDV ertelemeleri, tüm şahıs işletmelerini ve 
bazı ilave sektörleri (Mobilya, Madencilik, İnşaat, Endüstriyel Mutfak, Araç Kiralama, Matbaacılık, 
Sağlık Hizmetleri) de kapsayacak şekilde genişletildi.  
Otopark Yönetmeliği’nin yürürlük tarihi 30 Haziran’a ertelendi.  
Perakende, AVM, Demir Çelik, Otomotiv, Lojistik- Ulaşım, Sinema, Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-
İçecek, Tekstil Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizasyon sektörleri için Nisan, Mayıs ve Haziran’daki 
Muhtasar, KDV, SGK ödemeleri 6’şar ay ertelenecek.  
KGF desteği 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartılacak, böylece 350 milyar TL’nin üzerinde ilave 
kefalet limiti sağlanacak.  
Kullandırımlar da likidite ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere öncelik verilecek. Kovid-19 
salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların kredi anapara ve faiz 
ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek ve ilave finansman desteği sağlanacak.  
Kamu bankaları ve bazı özel bankalar tarafından vadesi gelen çek, maaş, kredi, dönem sonu faizi 
gibi ödemeler için ilave kredi limiti tahsis edilecek.  
İhracatçıya stok finansmanı desteği verilecek. Reeskont kredisi geri ödemelerine 90 güne kadar 
vade uzatımı sağlanacak, yeni kullanımlara 12 ay ek taahhüt kapama süresi verilecek, kredi 
kullanım süreleri 240 güne ve uzun vadeliler için 720 güne çıkarılacak.  
KOSGEB’in 30 Haziran’a tahakkuk edecek alacakları 2021 yılına ertelenecek.  
Çalıştırılamayan personelin brüt maaşının yüzde 60’ına kadarının İşsizlik Fonu’ndan alınmasını 
sağlayan Kısa Çalışma Ödeneği süreci kolaylaştırılacak ve hızlandırılacak.  
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Bu dönemde çalışılamayan mesainin telafisi için tanınan Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya 
çıkartılacak.  
Esnek ve uzaktan çalışma modelleri daha etkin hale getirilecek. İcra ve iflas takipleri 30 Nisan’a 
kadar durdurulacak.  
Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline ‘mücbir sebep’ notu 
düşülecek.  
Konaklama vergisi Kasım ayına kadar uygulanmayacak.  
Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran 
ayları için 6 ay süreyle ertelenecek.  
Havayolu yolcu taşımacılığında KDV oranı 30.06.2020 tarihine kadar yüzde 1’e indirilecek. 
Faaliyetleri zorunlu olarak durdurulan iş yerleri için kamu idarelerince kira bedeli tahakkuk 
ettirilmeyecek.  
Teknoparklardaki kuluçka firmalarından ve ticari işletmelerden 2 ay süreyle kira alınmayacak. Geri 
kazanım payı (GEKAP) beyannameleri altı ayda bir verilecek.  
Kapıkule Sınır Kapısı’nda (öncesinde Habur’da başlatılmıştı) tampon bölgede şoför, dorse veya 
konteyner değişimi başlatıldı.  
Uygulama İpsala ve Hamzabeyli kapılarına da yaygınlaştırılacak.” 
Başkan Yücelik, ülkemizde salgının boyutunun artmaması için yetkililerin her türlü uyarısının 
dikkate alınması gerektiğini ifade ederek, “ETSO olarak, firmalarımızın taleplerinin dikkate alınması 
ve karşılanması için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sesimizi en üst seviyede duyurmaya 
gayret göstereceğiz.  
İnşallah alınan bu tedbirler ve sağlanan bu desteklerle ülke ekonomisinin sıkıntılı günleri 
atlatacağını ve toplumsal hayatımızın normale döneceğini ümit ediyoruz” dedi. 
 
-İNEGÖL TSO’DAN, ÜYELERİNE FİNANS VE KOBİ DANIŞMANLIĞI HİZMETİ 
-İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), uzman kadrosunu Finans ve KOBİ Danışmanlığı birimi ile 
genişletti. 
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), Finans ve KOBİ Danışmanlığı birimini oluşturdu. Finans ve 
KOBİ Danışmanlığı görevine getirilen Caner Özer, bunun yanı sıra oda üyelerine Türk Eximbank 
teşvikleri ile Sanayi Bakanlığı yatırım teşvikleri ve Ticaret Bakanlığı ihracat teşvikleri konularında 
da bilgilendirmelerde bulunacak. 
Oluşturulan birimle ilgili bilgi veren İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, 
“Odamız üyelerinin daha kaliteli hizmet alabilmeleri noktasında çalışmalarımızı tüm hızıyla 
sürdürüyoruz.  
Hizmetlerimize bir yeni birim daha eklemiş bulunuyoruz.  
Bünyemizde oluşturulan finans ve KOBİ danışmanlığı biriminde görev alacak olan Finans 
Uzmanımız Caner Özer, üyelerimizin finansal konularda aradıkları cevapları yanıtlayarak 
kendilerine destek verecek.  
Bunun yanı sıra ihracatçı üyelerimizin talepleri doğrultusunda Türk Eximbank teşvikleri, krediler ve 
sigortalarla ilgili bilgiler verilecek.  
Birimimizde ayrıca, Sanayi Bakanlığı’nın yatırım teşvikleri ile Ticaret Bakanlığı’nın ihracat 
teşvikleriyle ilgili güncel bilgiler talep eden üyelerimizle paylaşılacak ve bu sayede üyelerimizin 
devlet desteklerinden bilinçli bir şekilde faydalanmaları sağlanacaktır.  
Birimimizin odamıza ve üyelerimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, tüm üyelerimizi 
hizmetimizden faydalanmaya davet ediyoruz” dedi. 
 
-BAKAN ALBAYRAK'TAN, "KISA ÇALIŞMA DESTEĞİ" AÇIKLAMASI 
-Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, firmalara maliyet ve istihdam desteği sağlamak için ilan 
ettikleri "kısa çalışma desteği"nin başladığını bildirdi. 
Bakan Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 
ekonomik etkilerine karşı alınan tedbirler kapsamında Ekonomik İstikrar Kalkanı ile firmalara 
maliyet ve istihdam desteği sağlamak için ilan ettikleri “kısa çalışma desteği”nin başladığını ifade 
ederek, süreçten etkilenen tüm firmaların başvurabileceğini açıkladı.  
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Söz konusu desteğin çalışanları koruyacağını, firmaları destekleyeceğini aktaran Albayrak, 
mesajında "BirlikteBaşaracağız" etiketiyle başvurunun yapılabileceği 
"https://iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi" internet adresini paylaştı.  
"KOVİD-19‘A RAĞMEN HEDEFLERİMİZ İÇİN HIZ KESMİYORUZ" 
Albayrak, diğer bir paylaşımında da Türkiye Varlık Fonunun, Çin İhracat ve Kredi Sigortası Kurumu 
(Sinosure) ile iş birliği mutabakatı imzaladığına dikkati çekerek, "Sinosure, TVF’nin cari açığı 
azaltacak projelerine 5 milyar dolar sigorta desteği sağlayacak, Çinli firmalarla köprü olacak.  
Kovid-19‘a rağmen hedeflerimiz için hız kesmiyoruz" ifadesini kullandı. 
 
-EPDK BAŞKANI YILMAZ: “ELEKTRİKTE, 3 AY HERHANGİ BİR FİYAT ARTIŞI SÖZ KONUSU 
DEĞİLDİR” 
-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, bu yılın ikinci çeyreğinde 
elektrik fiyatlarına zam yapılmayacağını açıkladı. 
Bugün yapılan kurul toplantısında 2020 Nisan-Haziran dönemine ilişkin elektrik tarifelerinin 
belirlendiğini kaydeden EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "2020 yılı Nisan, Mayıs, Haziran aylarına 
yönelik herhangi bir fiyat artışı söz konusu değildir" ifadesini kullandı.  
Korona virüsle mücadele sürecinde elektrik ve doğalgazda kesinti yapılmaması ile ilgili de 
değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, enerji sektörünün üzerine düşen fedakârlığı yapması 
gerektiğini vurguladı.  
Yılmaz, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımızın elektrik ve doğalgaz kesme konusunda verdiği 
mesaj çok net.  
Sosyal devlet olmanın gereği ile biz de bu süreci yakından takip ediyoruz. Hizmetlerin aksamaması 
ve vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi hayati önem taşıyor.  
Enerji sektöründe görev yapan herkesin çok daha dikkatli, çok daha titiz çalışması gereken 
günlerdeyiz.  
Kurum olarak Bakanlığımızla eşgüdüm ve tam bir işbirliği ile çalışıyoruz ve ilerleyen günlerde 
alınması gereken yeni tedbirler olursa bu tedbirleri de vakit kaybetmeden alacağımızdan kimsenin 
şüphesi olmasın.” 
Akaryakıt sektöründen gelen dönüşümlü çalışma ve bazı bayilerin belirli saatlerde kapatılması 
yönündeki taleplerini de değerlendiren Yılmaz, henüz böyle bir adımın gündemlerinde olmadığını, 
öncelikle vatandaşlardan evde kalmalarını ve mümkün mertebe dışarı çıkmamalarını beklediklerini 
kaydetti.  
Hayatın akışında sorumlulukların ve ihtiyaçların sürdüğünü belirten Yılmaz, bu noktada akaryakıt 
sektöründeki hizmetlerin aksamamasının önemini vurgulayarak, “Vatandaşlarımız 7/24 akaryakıta 
ulaşabilmeli ve bu konuda en ufak bir sıkıntı ile karşılaşmamalı.  
Ancak piyasanın sürdürülebilirliğinin korunması için vatandaşlarımızı da mağdur etmeyecek 
şekilde yeni önlemler almak söz konusu olduğunda kurumlarımızla irtibatlı şekilde üzerimize düşeni 
yaparız” dedi. 
 
-TÜRK KARGO SEKTÖRÜ, KORONAVİRÜSE KARŞI ÖNLEMLERİNİ ALDI 
-Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği (KARİD) Başkanı Aslan Kut, "Yurt genelinde 
alınan sağlık önlemleri sebebiyle e-ticaret alışverişlerinde yaşanan yoğunluk kargo hacimlerinde 
de artışa neden olmaktadır.  
Ancak sektör temsilcilerimizin tüm koşullara hazırlıklı olduğunu, yeterli insan kaynağı ile hizmet 
kalitesini koruyarak iş sürekliliğine devam edeceklerini belirtmek isteriz" ifadelerini kullandı. 
KARİD Başkanı Kut, yazılı açıklamasında, dünyanın ve Türkiye'nin içinde bulunduğu yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) tehdidi karşısında derneğe bağlı tüm üye kurum ve kuruluşların ticari 
faaliyetlerin devamı ve evinde kalan vatandaşların ihtiyaçlarını ulaştırmak için kamu hizmeti 
niteliğinde önemli bir sorumluluk üstlendiğini dile getirdi. 
Kut, Tüm dünyada etkisini sürdüren Kovid-19’a ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun 
yayınladığı hizmet sağlayıcıların alması gereken önlemlere istinaden tüm üye kurum ve 
kuruluşların eylem planlarını hazırladığını ve ekonomik sürekliliği sağlamak adına kesintisiz hizmet 
sunmanın sorumluluğunu taşıdığını aktardı. 
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-TOHUM ÜRETİCİLERİNDEN, DESTEK TALEBİ 
-Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, tahıl, bakliyat, 
sebze, meyve ve endüstri bitkilerinde sürekliliğin yerli üretim ve milli çeşitlerle sağlanmasının şart 
olduğunu belirterek, "Bunun için özellikle bu dönem daha çok destek bekliyoruz" ifadesini kullandı. 
Akcan, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) olumsuz etkilerinin salgın 
sonrasında daha da ağırlaşmaması için gıda üretiminin kesintiye uğramaması gerektiğini bildirdi. 
Bu süreçte tarımın ve gıdanın vazgeçilmezliğinin daha iyi anlaşıldığına işaret eden Akcan, artık 
daha çok yerli ve milli üretim yapılması gerektiğini vurguladı. 
 
-FED BAŞKANI POWELL: "EKONOMİMİZLE İLGİLİ TEMELDE, BİR YANLIŞ YOK" 
-ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 
nedeniyle ABD ekonomisinin bir resesyon içinde olabileceğini ancak bunun normal bir resesyon 
olmadığını belirterek, "Ekonomimizle ilgili temelde bir yanlış yok. Aksine ekonomi çok iyi 
performans gösterdi" dedi.  
Powell, katıldığı bir televizyon programında, FED'in acil kredi sağlama yetkisi bulunduğunu ve 
buradaki tek sınırın Hazine Bakanlığı'ndan alınan desteğin miktarı olduğunu söyledi. 
Salgının neden olduğu durumun tipik bir ekonomik daralma olmadığını belirten Powell, "Bu benzeri 
görülmeyen durumda geçici adımlar atma, bu kredileri sağlama imkanımız var ve bunu agresif bir 
şekilde yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.  
Powell, virüsün kontrol altına alınması için insanlardan işletmelerini kapatmaları ve evde 
kalmalarının istendiğini anımsatarak, salgının kontrol altına alınmasıyla işletmelerin yeniden 
açılacağını ve güvenin geri döneceğini söyledi. 
Bu süreçte işsizlik oranında artış ve ekonomik faaliyetlerde önemli bir azalmanın görülebileceğini 
vurgulayan Powell, diğer yandan bu durum geçtiğinde iyi bir toparlanmanın olabileceğini ifade etti.  
 
-ABD'DE İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI, KOVİD-19 ETKİSİYLE REKOR SEVİYEYE ULAŞTI 
-ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgının iş gücü piyasasını etkilemesiyle, 21 Mart ile biten haftada 3 milyon 283 bine yükseldi ve 
tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.  
ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. 
Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 21 Mart ile biten haftada 
önceki haftaya kıyasla 3 milyon kişi artarak 3 milyon 283 bine yükseldi. 
 

---DİĞER HABERLER--- 
 
-BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN, KREDİ HACMİ ARTTI 
-Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 45 milyar 457 milyon lira artarak 2 trilyon 853 
milyar 958 milyon liraya yükseldi.  
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, 
sektörün kredi hacmi 20 Mart ile biten haftada 45 milyar 457 milyon lira artış gösterdi. 
Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 808 milyar 801 milyon liradan 2 trilyon 853 milyar 
958 milyon liraya çıktı.  
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 34 milyar 434 milyon 
lira arttı.  
Söz konusu haftada yüzde 1,3 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 762 milyar 849 
milyon lira oldu. 
TÜKETİCİ KREDİLERİ 508 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI 
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 20 Mart ile biten haftada 700 milyon lira yükselerek 507 milyar 
999 milyon liraya ulaştı.  
Söz konusu kredilerin 210 milyar 245 milyon lirası konut, 7 milyar 54 milyon lirası taşıt ve 290 milyar 
700 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. 
Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 610 milyon lira artarak 427 milyar 6 
milyon liraya yükseldi.  
Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2 azalışla 114 milyar 49 milyon liraya düştü. 
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Bireysel kredi kartı alacaklarının 49 milyar 969 milyon lirası taksitli, 64 milyar 81 milyon lirası 
taksitsiz oldu. 
YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI 
BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 20 Mart itibarıyla bir önceki 
haftaya göre yüzde 0,5 artarak 153 milyar 578 milyon liraya çıktı.  
Söz konusu takipteki alacakların 102 milyar 955 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. 
Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 5 milyar 415 milyon lira yükselerek 655 
milyar 907 milyon lira oldu. 

 
-BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN, MEVDUATI ARTTI 
-Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 44,5 milyar lira artarak 2 trilyon 829,1  milyar 
liraya yükseldi. 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri 
yayımlandı. 
Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 20 Mart ile biten haftada 
44 milyar 453 milyon 541 bin lira artarak 2 trilyon 784 milyar 607 milyon 497 bin liradan, 2 trilyon 
829 milyar 61 milyon 38 bin liraya çıktı. 
Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,15 artışla 1 trilyon 298 milyar 848 milyon 270 
bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 3,22 yükselerek 1 trilyon 425 milyar 564 milyon 
634 bin lira oldu. 
Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 3 milyar 26 milyon dolar azalarak 228 milyar 
187 milyon dolara geriledi. 
Yurt içinde yerleşik kişilerin, YP mevduat tutarı 198 milyar 275 milyon dolar olurken, bunun 121 
milyar 919 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 76 milyar 356 milyon dolarını da yurt 
içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu. 
TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI 
Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 0,12 artarak 485 milyar 844 
milyon 606 bin liraya çıktı.  
Taksitli ticari krediler de yüzde 0,55 yükselerek 403 milyar 133 milyon 987 bin lira oldu.  
Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 1,31 azalışla 151 milyar 34 milyon 986 bin liraya 
geriledi.  
Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 194 milyar 560 milyon 361 bin lirası konut, 4 milyar 864 
milyon 842 bin lirası taşıt ve 286 milyar 419 milyon 403 bin lirası diğer kredilerden oluştu. 
Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 20 Mart ile biten haftada 41 milyar 227 
milyon 687 bin lira artarak 2 trilyon 749 milyar 744 milyon 247 bin liraya yükseldi. 
Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,31 artış gösterdi. 
 
-MERKEZ BANKASI REZERVLERİ, 93 MİLYAR 448 MİLYON DOLAR OLDU 
-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 10 milyar 717 milyon 
dolar azalarak 93 milyar 448 milyon dolara geriledi. 
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 20 Mart'ta Merkez 
Bankası brüt döviz rezervleri, 7 milyar 332 milyon dolar azalışla 65 milyar 143 milyon dolara indi. 
Brüt döviz rezervleri, 13 Mart'ta 72 milyar 475 milyon dolar seviyesindeydi. 
 
-M3, PARA ARZI ARTTI 
-En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 2,46 artışla 2 trilyon 768,8 milyar liraya yükseldi. 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri 
yayımlandı.  
Buna göre, 20 Mart'ta M3 para arzı, yüzde 2,46 yükselişle 2 trilyon 768 milyar 800 milyon 407 bin 
liraya ulaştı.  
M3 para arzı, 13 Mart'ta 2 trilyon 702 milyar 401 milyon 51 bin lira seviyesinde bulunuyordu. 
 
-YURT DIŞINDA YERLEŞİKLERİN, HİSSE SENEDİ, DİBS VE ŞBS STOKU 
-Yurt dışında yerleşik kişiler, 20 Mart haftasında 308,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı. Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.  
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Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 20 Mart haftasında net 308,2 milyon dolarlık hisse senedi, 
742,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 19,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma 
Senetleri (ŞBS) sattı. 
 
-ALTININ KİLOGRAMI, 334 BİN 300 LİRAYA YÜKSELDİ 
-Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının 
kilogramı 334 bin 300 liraya yükseldi. 
Altın piyasasında, en düşük 332 bin lira, en yüksek 336 bin lirayı gören standart altının kilogram 
fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 artışla 334 bin 300 liradan tamamladı. 
 
-KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE, DEĞİŞİKLİK 
YAPILDI 
-Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki 
Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. 
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan yönetmelik değişikliğine göre, Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarına İşci Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe, geçici 5'inci 
maddesinden sonra gelmek üzere geçici 6'ncı madde eklendi. 
Geçici 6'ncı maddeye göre, 2020'de devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma 
merkezlerinde (üniversite hastanesi) istihdam edilmek üzere, temizlik hizmetleri, güvenlik ve 
koruma hizmetleri ile bakım ve onarım hizmetleri için alınacak isçiler, sınava tabi tutulmaksızın 
noter kurasıyla belirlenecek. 
Bu durumda öncelikler de dahil olmak üzere talep şartlara uygun tüm başvuru sahipleri arasından 
açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenecek. 
Rektörlükçe yapılacak değerlendirme neticesinde, asıl adaylardan gerekli şartları taşımayanların 
yerine, sırasıyla aranan şartları haiz yedek adaylar işe alınacak. 
 

---DIŞ HABERLER--- 
 
-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN, VİDEO KONFERANSLA KATILDIĞI G20 LİDERLER 
OLAĞANÜSTÜ ZİRVESİ, SONA ERDİ 
-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
gündemiyle toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi sona erdi. 
Erdoğan'ın Tarabya'daki Huber Köşkü'nden iştirak ettiği zirve 2 saat 15 dakika sürdü. 
Video konferans yöntemiyle yapılan zirvede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye 
Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 
ve G20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan da yer aldı. 
G-20 ülkelerini Türkiye'nin yanı sıra Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, 
Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, 
Suudi Arabistan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu oluşturuyor. 
 
-RUSYA'NIN ULUSLARARASI REZERVLERİ, 30 MİLYAR DOLAR AZALDI 
-Rusya'nın uluslararası rezervleri, 13-20 Mart döneminde yüzde 5,1 azalarak 551,2 milyar dolara 
düştü. 
Rusya Merkez Bankası verilerine göre, ülkenin uluslararası rezervleri, 13-20 Mart'ta yüzde 5,1, 
miktar bazında da 29,8 milyar dolar azalarak 551,2 milyar dolara geriledi. 
Bankadan yapılan açıklamada, söz konusu düşüşün ana nedeni olarak "döviz piyasalarındaki 
olumsuz sürecin baskın etkisi" gösterildi. 


