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---KOVİD-19 SALGINI--- 
 
-BURSA TB BAŞKANI MATLI: “TALEPLERİMİZ, BİR BİR HAYATA GEÇİYOR” 
-Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer 
Matlı, Oda ve Borsalara kayıtlı üye taleplerinin ilgili bakanlıklara iletilerek çözüldüğünü ve talepler 
geldikçe zaman kaybetmeden çözümü için girişimlerde bulunulmaya devam edildiğini söyledi.  
“AÇIKLANAN DESTEKLER YÜZ BİNLERCE İŞLETME İÇİN CAN SUYU” 
Üye taleplerinin 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketi desteklerine dâhil edilmesinin kendilerini son 
derece memnun ettiğini belirten BTB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı “Bu zor sürecin 
atlatılmasında göstermiş olduğu öncülük için TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na 
özellikle teşekkür ediyorum.  
TOBB olarak üyelerimizden gelen tüm talepler üzerinde büyük bir titizlikle çalışıldı ve ilgili 
Bakanlıklarımıza hiç zaman kaybetmeden tüm talepler bir bir iletildi.  
Bugüne kadar, Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların 
kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelenerek ilave finansman desteği sağlanmasından, 
kamu bankaları ve bazı özel bankalar tarafından vadesi gelen çek, maaş, kredi, dönem sonu faizi 
gibi ödemeler için ilave kredi limiti tahsis edilmesine, Kredi Garanti Fonu desteğinin 25 milyar 
liradan 50 milyar liraya çıkartılarak 350 milyar TL’nin üzerinde ilave kefalet limiti verilmesinden, 
çalıştırılamayan personelin brüt maaşının yüzde 60’ına kadarının İşsizlik Fonu’ndan karşılanmasını 
sağlayan Kısa Çalışma Ödeneğine kadar birçok talebimiz hükümetimiz tarafından kabul gördü. 
Ayrıca 1,9 milyar gelir vergisi mükellefinin de mücbir sebep dolayısıyla dönemi gelen vergi 
ödemeleri ötelendi.  
Bu kapsama, gıda ürünlerini üreten ve ticaretini yapan firmalar ile dondurulmuş gıda, konserve 
fabrikaları ile meyve sebze işleme tesislerinin alınması için de gerekli girişimlerimizi başlattık. 
Çünkü hayata geçirilecek olan tüm bu destekler, böylesine zorlu bir süreçte kamuya olan ödeme 
yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanacak olan yüz binlerce işletmemiz için adeta can suyu 
olacak” dedi. 
“TÜRKİYE, YATIRIMCILARIN GÖZDESİ OLACAK” 
Bu küresel salgın karşısında sadece sağlık sektörünün değil ekonominin de sağlam yapısının 
ortaya çıktığını belirten Başkan Matlı “Ekonomimizi sağlam tutmak adına para, maliye ve direkt 
kontrol politikalarıyla topyekûn ve etkili bir süreç yönetiliyor.  
Alınan ekonomik tedbirler ile ekonominin tüm dinamikleri gözetilmeye çalışılıyor.  
Bu emin ve kararlı duruş ile ekonomimiz, gelecek temellerini de şimdiden atmış oluyor.  
Bu zorlu sürecin hep birlikte atlatılması sonucunda, Türkiye yatırımcıların gözdesi olacak” dedi. 
“EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI PAKETİNE YAPILMASINI BEKLEDİĞİMİZ İLAVELER VAR” 
Başkan Özer Matlı; Türkiye`nin sabırlı ve tedbirli bir şekilde hareket ettiği takdirde bu süreci başarılı 
bir şekilde atlatacağına inandıklarını ve Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketine eklenmesini bekledikleri 
tedbirler olduğunu söyleyerek, üyelerinden gelecek tüm talepleri ilgili mercilere hızla iletmeye 
devam edeceklerini belirtti.  
 
-GAZİANTEP TB BAŞKANI AKINCI: "KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ, BAŞVURU ŞARTLARI 
DEĞİŞTİ" 
-Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, kısa çalışma 
ödeneğinde başvuru şartlarında yapılan yeni düzenlemeyle değişikliğe gidildiğini belirterek, 
uygulamadan yararlanmak isteyenler için istenilen gün sayısının 600 günden 450 güne, 120 gün 
şartının ise 60 güne düşürüldüğünü ifade etti.  
Akıncı, istihdamını korumak isteyen işletmelerin İŞKUR aracılığıyla bu uygulamadan 
faydalanabileceklerini söyledi. 
Yeni korona virüs salgınının ekonomi ve istihdam piyasaları üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak 
amacıyla alınan tedbirler kapsamında kısa çalışma ödeneği uygulamasının geçtiğimiz günlerde 
başlatıldığını anımsatan GTB Başkanı Akıncı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen yasa değişikliği 
ile Kısa Çalışma Ödeneği şartlarının daha kolay hale getirildiğini açıkladı. 
İşvereni ve istihdamı korumaya yönelik atılan somut adımlardan iş dünyası olarak memnuniyet 
duyduklarını kaydeden Akıncı, yerinde ve zamanında alınan ekonomik kararların işletme ve 
çalışanlar için bu süreçte koruma kalkanı görevi üstlendiğini söyledi.  
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İşverenlere çalışanlarını koruyarak, istihdamı düşürmemeleri çağrısında bulunan Akıncı, bu 
bağlamda korona virüsten olumsuz etkilenen işverenlerin İŞKUR kısa çalışma ödeneği 
uygulamasından kaynak olarak faydalanabileceklerini kaydetti. 
Başvuruların İŞKUR il müdürlüklerine elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli görülen 
evrakların yapılabildiğini aktaran Akıncı, "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa değişikliği ile 
kısa çalışma ödeneği uygulamasından faydalanmak isteyenler için belirtilen gün sayısında 
değişikliğe gidildi.  
Uygulamadan daha önceleri sadece kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet 
akdine tabi olup, son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödemiş olanlar yararlanabiliyordu.  
Şimdi yeni yapılan değişiklikle artık 600 gün şartı 450 güne, 120 gün şartı ise 60 güne düşürüldü. 
İşverene mevcut istihdamı koruma şartı da getiren uygulama, bu süreçte işveren ve çalışan için 
belirsizliklerin ortadan kalkması noktasına önemli bir destek sağlayacak" dedi. 
 
-AYDIN TB’DEN, ÜYELERİNE KOLAYLIK 
-Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, üyelerinin tescil işlemlerini e-posta 
ve faks yolu ile yapabileceklerini ifade etti. 
Konu ile ilgili açıklamada bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, 
“Korona virüs (Covid-19) nedeniyle hassas günlerden geçtiğimiz bu dönemde, Aydın Ticaret 
Borsası olarak üyelerimizin sağlığınızı korumaya büyük önem veriyoruz.  
Bilindiği üzere, söz konusu salgını sınırlamanın ve kontrol altına almanın en etkili yolu sosyal 
izolasyon olarak işaret edilmektedir.  
Bu amaca yönelik olarak üyelerimiz tescil işlemlerini e-posta ve faks yolu ile gerçekleştirebilecek” 
dedi. 
Üyelerin tescil işlemlerini borsaya gelmeden yaptırabilmesi için 0 256-211 50 00 dahili (127-124) 
sabit numaradan veya 0 530 442 91 15 nolu telefondan iletişime geçebilecek. Ayrıca borsa mesai 
saatlerinin tedbir amaçlı 12.00-17.30 olarak değiştirildi açıklandı. 
 
-İŞVERENLERDEN, "KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ" TEŞEKKÜRÜ 
-Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak 
Akkol, Kısa Çalışma Ödeneği şartlarının kolaylaştırılması ve telafi çalışma süresinin artırılmasına 
ilişkin, "İstihdamın korunmasını ve üretimin devamını sağlayacak bu desteklerden dolayı başta 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk ile katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.  
Akkol, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılma riskine karşı gerekli olan 
sosyal mesafe nedeniyle doğal olarak ekonominin yavaşladığını belirterek, hükümetin virüsün 
ekonomi üzerindeki olumsuzluklarını bertaraf etmek için "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi"ni 
devreye aldığını anımsattı. 
Pakette toplumun birçok kesimi gibi işverenleri ilgilendiren düzenlemelerin de olduğunu hatırlatan 
Akkol, şunları kaydetti: "Paketteki tedbirler kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği'nde işsizlik sigortası 
primi ödeme süresi 600 günden 450 güne, kesintisiz çalışma süresi ise 120 günden 60 güne 
düşürüldü.  
Telafi çalışma süresi ise 2 aydan 4 aya çıkartıldı.  
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 26'ncı maddesi uyarınca işveren sendikalarının 
kuracakları yardımlaşma ve dayanışma fonu sınırının nakit mevcutları yüzde 35'e yükseltildi.  
Bunun yanında, asgari ücret desteğinin devamı da sağlandı. 
Bu tedbirlerin yasalaşmasından memnuniyet duyuyoruz.  
İstihdamın korunmasını ve üretimin devamını sağlayacak bu desteklerden dolayı başta Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk ile katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz." 
 
-TİCARET BAKANI PEKCAN, "SALGIN FIRSATÇILARINA" KESİLEN CEZALARI AÇIKLADI 
-Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık il müdürlüklerince 28 Şubat-25 Mart döneminde maske, 
kolonya ve gıda gibi ürünlerin fiyatlarıyla ilgili 6 bin 448 firmanın ve 13 bin 280 ürünün denetlendiğini 
belirterek, "Reklam Kurulunca Mart ayında yapılan iki toplantıda haksız fiyat artışı yaptığı tespit 
edilen 198 firma hakkında 10 milyon 90 bin 60 lira idari para cezası uygulanmıştır" ifadesini kullandı. 
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Bakan Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 
koruyucu maske başta olmak üzere dezenfektan, kolonya ve bazı gıda ürünlerinin fiyatlarında fahiş 
miktarlarda artış yapıldığına ilişkin kendilerine gelen başvurular üzerine, Bakanlığın 81 il 
müdürlüğüne denetim talimatı verdiklerini ve hızlı bir şekilde gerekli adımların atıldığını bildirdi.  
Bu denetim kapsamında tüm illerde bulunan satış yerlerinde denetime konu ürünlerin Ocak-Şubat 
2020 alış ve satış fiyatları ile güncel fiyatlarının tespit edildiğini vurgulayan Pekcan, "28 Şubat-25 
Mart döneminde denetlenen 'cerrahi maske ve 3M maske çeşitleri, dezenfektan, cerrahi eldiven, el 
antiseptiği, kolonya ve makarna, bakliyat ve diğer gıda' gibi ürünlerin fiyatlarına yönelik olarak 
denetlenen firma sayısı 6 bin 448, denetlenen ürün sayısı 13 bin 280'dir" bilgisini verdi. 
Pekcan, bu süreçte Bakanlığın il müdürlüklerine Haksız Fiyat Artışı Şikâyet Sistemi Mobil 
Uygulaması kanalıyla 31 bin 817 başvuru, Bakanlığa da CİMER aracılığıyla 2 bin 74 başvuru 
yapıldığını aktararak, bu başvuruları gerçekleştiren vatandaşlara gerekli bilgilendirmelerin 
iletildiğini, denetim gereken hususlarda da anında yerinde denetim yapıldığını bildirdi.  
Bunun yanı sıra Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün de internet sitesi 
üzerinden satış yapan firmalar hakkında resen incelemeler başlattığına dikkati çeken Pekcan, bu 
ürünlerin satıldığı platformlara da dağıtımlı bir yazı yazılarak, içinde bulunulan süreci fırsata 
çevirmeye çalışan kötü niyetli satıcıların derhal platformlarından çıkarılmasını, aksi takdirde bu 
ürünleri satanların yanı sıra bu platformları işletenlerin de sorumlu olacağını ilettiklerini kaydetti.  
Pekcan, gerek resen yapılan incelemeler, gerek ticaret il müdürlüklerinden gelen denetim 
tutanakları ve gerekse bizzat vatandaşların yaptıkları şikâyetlerden incelemesi tamamlananların 
Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kuruluna intikal ettirildiğini belirterek, bu 
süreçte 10 Mart'ta yapılması planlanan kurul toplantısının bir hafta öne alınarak 3 
Mart'ta gerçekleştirildiğini hatırlattı.  
Pekcan, bu toplantıda çeşitli internet siteleri üzerinden satışa sunulan maske fiyatlarına ilişkin 
toplam 13 firma/şahsa ait uygulamalarda haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen 9 firmaya toplam 
943 bin 29 lira idari para cezası verildiğini de belirtti.  
Konunun önemine binaen Reklam Kurulunun Bakanlık tarafından bu ay ikinci kez olağanüstü 
toplantıya çağrıldığına dikkati çeken Pekcan, şunları kaydetti: "25 Mart'ta yapılan toplantıda, 
incelemesi tamamlanan 268 ticari işletme ve internet siteleri tarafından gerçekleştirilen 
uygulamalar gündeme alınmıştır.  
6 bin 335 firma hakkında ise inceleme ve yasal süreçler devam etmektedir.  
Reklam Kurulu tarafından yürütülen inceleme neticesinde 189 firmanın uygulamalarının Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanun'a aykırı olduğu tespit edilmiş olup, bu firmalar hakkında toplam 9 
milyon 147 bin 31 lira idari yaptırım uygulanması kararı alınmıştır. 
Söz konusu idari yaptırım kararının ayrıntılarına bakıldığında, internet üzerinden satış yapan 76 
ticari işletmeye, her bir firma hakkında 104 bin 781 Türk lirası olmak üzere, toplam 7 milyon 963 
bin 356 lira, fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen 113 diğer işletmeler hakkında ise her bir firmaya 
yönelik 10 bin 475 lira olmak üzere, toplam 1 milyon 183 bin 675 lira idari yaptırım uygulanmıştır. 
İdari yaptırıma konu uygulamaların 111'inin maske, 6’sının maske ve dezenfektan, 1'inin maske ve 
kolonya, 36'sının dezenfektan, 26'sının kolonya, 1'inin ıslak mendil ve kolonya, 2'sinin ıslak mendil 
ve 6'sının gıda ürünleri ile ilgili olduğu görülmektedir." 
''FIRSATÇI FİRMALARA TOPLAM 10 MİLYON 90 BİN 60 LİRA CEZA'' 
Bakan Pekcan, Reklam Kurulunun yaptığı toplantıların önemine dikkati çekerek, "Kurulca Mart 
ayında yapılan iki toplantıda haksız fiyat artışı uyguladığı tespit edilen 198 firma hakkında 10 milyon 
90 bin 60 lira idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerini kullandı. 
Söz konusu aykırılıkların devamı halinde para cezasının 10 katına kadar artırılması imkânını 
bulunduğuna işaret eden Pekcan, "Bakanlığımız tarafından temel ihtiyaç ve gıda maddelerinin arz 
zinciri güvenliğinin sağlanması için ithalatçılar, üreticiler, satıcılar nezdinde gerekli denetim 
faaliyetlerine ara vermeden devam edilecek ve aykırı bulunanlara da gerekli yaptırımlar 
uygulanacaktır" değerlendirmesinde bulundu. 
 
-E-FATURALAMA SÜREÇLERİNİ YÖNETEN ŞİRKETLERDE, ‘KORONAVİRÜS’ YOĞUNLUĞU 
-Dünya geneline yayılan ve Türkiye’de çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açan korona 
virüs sebebiyle adeta hayat durdu.  
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Teknoloji ve bilişim sektöründe yer alan firmalar ise müşterilerine uzaktan yardımda bulunarak, 
faturalarını kesmeleri için yoğun mesai harcıyor. 
Çin’in Wuhan kentinde görülen ve ardından tüm dünyaya yayılan korona virüs, şirketleri de olumsuz 
etkiledi.  
Kalabalık alanların daha aza indirilmesi için firmalar çalışanlarına izin vererek, geçici süreyle 
faaliyetlerini durdurdu.  
Ancak firmalar faaliyetlerine geçici süreyle son vermesine rağmen, muhasebe birimlerinde 
çalışanlar faturalama süreçlerine ise devam ediyor.  
Herkesin çalışmalarına ara verdiği korona virüs sürecinde, e-fatura ve muhasebe programlarının 
takiplerini yapan firmalar ise yoğun bir mesai harcıyor.  
Teknoloji ve Bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmalar, müşterilerinin evden takip ettiği süreçleri 
yakından takip ediyor. 
 
-YÖK BAŞKANI SARAÇ: “BU SENE BAHAR DÖNEMİ EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRECİNİ, SADECE 
UZAKTAN EĞİTİM, AÇIK ÖĞRETİM VE DİJİTAL ÖĞRETİM İMKÂNLARI İLE SÜRDÜRMEYE 
KARAR VERDİK” 
-YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, “Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece 
uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretim imkânları ile sürdürmeye karar verdik. YKS’nın ise 
25-26 Temmuz tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı” dedi. 
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, bahar döneminde yüz yüze 
eğitimin yapılmayacağını, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) da 25-26 Temmuz’da 
yapılacağını açıkladı.  
YÖK Genel Kurulu’nda alınan kararları açıklayan Saraç, “Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim 
sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretim imkânları ile sürdürmeye karar 
verdik. Yani bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır” ifadelerini kullandı. 
Saraç, “Üniversitelerimiz yukarıda zikrettiğimiz uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretim 
imkânları altında sunamayacakları programları/dersleri ve uygulamalı dersleri yaz aylarında 
belirledikleri takvim içinde tamamlayacaklardır.  
Diğer bir ifade ile bu program ve dersler için bahar dönemi takvimini yaz aylarına taşımış oluyoruz. 
Türk yükseköğretiminin yaz okulu tecrübesi üniversitelerimiz için son derece değerli bir imkân 
sunmaktadır.  
Yaz okulunun bitiş tarihleri gözönünde tutularak önümüzdeki yıl eğitim öğretim takvimini 
belirleyeceğiz.  
Bu hususta da geçmiş yıllarda sıradışı durumlarda gerçekleştirdiğimiz uygulamalar ve tecrübeler 
ışığı altında bu konuyu rahatlıkla yönetebileceğimize inanıyoruz.  
Dolayısıyla şunu rahatlıkla söyleyebiliriz.  
Kontrolden çıkan bir durum sözkonusu olmadan inşallah bu olağanüstü zor süreci yöneteceğiz ve 
en az hasarla atlatacağız.  
Kampüslerde rektörlüklerce gerekli görülmeyen durumlar dışında öğrenci bulunmaması en doğru 
olandır. Bu konuda üniversitelerimiz gerekli tedbirleri alacaktır.  
İdari ve akademik personelin ise asgari oranda ve seyreltilerek görevlerini yapmaları için gerekli 
tedbirlere dair bir müddetten beri yönlendirmelerimiz ve kararlarımız bulunmaktadır. 
Üniversitelerimiz ile daimi olarak 7/24 irtibat halindeyiz” şeklinde konuştu. 
YKS hakkında da açıklamalarda bulunan Saraç, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan 
sınavın tarihlerinin ertelendiğini açıkladı.  
Saraç, “YKS’nın 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır.  
Bu kararı almamızdaki neden tedbirli olmak ve öğrencilerimizin daha salim ve dingin bir zihinle 
hazırlanarak bu imtihana girmesidir.  
ÖSYM ile bu takvimi birlikte sürdürüyoruz.  
Öğrencilerimiz ve ailelerimiz rahat olsun. Bu konudaki planlamalarımız tamamdır” dedi. 
Sorulacak sorularla ilgili ise Saraç, “YKS’da sorulacak müfredat ile ilgili önceliğimiz bugünün 
gerçeklerinin yansıdığı bir şekilde öğrencilerimizin lehine olanı aramaktır.  
Sınavda sorulacak sorular, bu soruların kapsamı ve alanları Milli Eğitim Bakanlığı ile uyum içinde 
onlardan gelen tekliflere göre şekillenecektir.  
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Yükseköğretime giriş sınavlarının ortaöğretimi desteklemesi gerektiğinin farkındayız. Sınava 
girecek öğrencilerimiz şu açıdan rahat olsunlar.  
Daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacaktır. Fırsat eşitliği ve sosyal adalet bizim 
vazgeçmeyeceğimiz bir esasımızdır” diye konuştu. 
 
-TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK: "196 BİN 116 YETİŞTİRİCİMİZİN HESAPLARINA, 580 
MİLYON LİRA 27 MART'TA YATMIŞ OLACAK” 
-TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, “Duymayan üreticimiz var ise ben de müjdemizi yinelemek 
istiyorum; anaç koyun keçi desteği kapsamında 80 ilde 196 bin 116 yetiştiricimize 580 milyon lira 
27 Mart Cuma günü saat 18.00 itibarı ile hesaplarına yatmış olacak” dedi. 
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 
Türkiye’de de etkili olan yeni tip korona virüs (Kovid-19) ve sektöre ilişkin açıklamalarda bulundu. 
Kovid-19 salgınında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyen Çelik, “Tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemiz de virüs salgını nedeniyle zor bir süreçten geçiyor.  
Öncelikle bu süreçte hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, 
hastanelerde tedavi görmekte olan vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum.  
Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlıklarımızın gayret ve 
çabalarıyla aldıkları tedbirler sayesinde bu zor süreci en kısa zamanda atlatacağımıza inanıyor, 
tüm vatandaşlarımızı alınan tedbirlere harfiyen uymaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı. 
İnsan yaşamını sürdürebilmek için gıdanın öneminden bahseden Çelik, Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli’nin de müjdesini verdiği anaç koyun yetiştiriciliği ile ilgili desteği yineledi.  
Çelik, “Gıda güvenliğimizin teminatının yerli üretim olduğu ve şu zor günlerde gıdanın her şart 
altında vazgeçilmezimiz olduğu bir kez daha ispatlanmıştır.  
Dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’nin önderliğinde ülkemizi besleyen 
tarım sektörünün çalışmaları aralıksız ve yoğun bir şekilde devam etmektedir.  
Bakanımız, yılın 365 günü, günün 24 saati çalışarak sektörün menfaatleri doğrultusunda yoğun 
emek sergilemektedir.  
Bu zorlu dönemde de devlet babanın her daim bizimle olduğunu bir kez daha göstermiş ve birçok 
alanda destek müjdelerini bize vermiştir.  
Tarımsal üretim için düşük faizli kredi kullanım imkânı tanınmıştır.  
Bu kapsamda geleneksel hayvansal üretim yapan işletmelerimiz, 100 bin TL'ye kadar yüzde 100 
sübvanse kredi kullanabilecekler.  
100 bin üzeri krediler ise en az yüzde 50 oranında sübvanse edilecek. Son olarak ise bakanımız 
bizim de talebimiz olan bir desteği öne çektiklerini müjdelemişlerdir.  
Buradan duymayan üreticimiz var ise ben de müjdemizi yinelemek istiyorum; anaç koyun keçi 
desteği kapsamında 80 ilde 196 bin 116 yetiştiricimize 580 milyon lira 27 Mart Cuma günü saat 
18.00 itibarı ile hesaplarına yatmış olacak” açıklamasında bulundu. 
 
-EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİNE GELEN ÇAĞRI SAYISI, KORONAVİRÜS NEDENİYLE 
6 KAT ARTTI 
-Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Biriminin günlük cevaplandırdığı 200 çağrı 
sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü bireylere ve kronik 
rahatsızlığı bulunan hastalara sokağa çıkma sınırlandırılması başlamasıyla 6 kat artış göstererek 
1200'e çıktı. 
İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, çeşitli hastalıklar nedeniyle evde sağlık hizmeti 
almaya ihtiyacı olan bireylere verdiği desteği, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 
sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan bireylere de vermeye 
başladı.  
Kent merkezinde 33, kırsal ilçelerde ise 13 ekiple gece gündüz demeden Ulusal Çağrı 
Merkezi'ne başvuran hastaların evlerine enjeksiyon, pansuman, kan tetkikleri, sonda uygulaması 
gibi ihtiyaç duyulan tıbbi sağlık hizmeti veren birim, 65 yaş ve üstü hastalardan sokağa çıkmak için 
izin kağıdı ve market alışverişlerinin yapılması yönünde gelen çağrıları yerel yönetimlere ve 
güvenlik güçlerine yönlendiriyor.  
 



7 
 

-ÇAVUŞOĞLU, NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ 
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, gelecek hafta 
video konferansla düzenlenmesi planlanan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan önce telefon 
görüşmesi yaptı.  
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Stoltenberg telefonda görüştü. 
Bakan Çavuşoğlu, dün Dışişleri Bakanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 Nisan'da 
düzenlenmesi planlanan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgını nedeniyle video konferans yoluyla yapılacağını belirterek toplantı öncesinde Stoltenberg ile 
telefonda görüşeceklerini söylemişti.  
 
-KILIÇDAROĞLU, SİYASİ PARTİ LİDERLERİNE "KOVİD-19" MEKTUBU GÖNDERDİ 
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi parti liderlerine "Kovid-19" konulu birer mektup 
göndererek, "Bilineceği üzere bu salgın, gerekli önlemlerin alınmaması halinde ekonomik ve sosyal 
hayatımız üzerinde yıkıcı etkiler yaratma potansiyeli taşımaktadır" uyarısında bulundu.   
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile AK 
Parti, MHP, HDP, Türkiye İşçi Partisi, BBP, Vatan Partisi, DSP, SOL Parti, EMEP, TKP, BTP, 
Gelecek Partisi ve DEVA Partisi genel başkanlarına "Kovid-19" mektubu gönderdi.  
Kılıçdaroğlu, mektubunda şunları kaydetti: "Ülkemiz ve dünyamız Kovid-19 salgın hastalığı ile 
mücadele etmektedir.  
Bilineceği üzere bu salgın, gerekli önlemlerin alınmaması halinde ekonomik ve sosyal hayatımız 
üzerinde yıkıcı etkiler yaratma potansiyeli taşımaktadır.  
Bu kapsamda maruz kaldığımız salgınla mücadele etmek ve çözüm yolları üretmek üzere CHP 
Merkez Yönetim Kurulu'nun koordinasyonunda üç ayrı komisyon oluşturulmuştur. 
Kovid-19 Mücadele Programı başlıklı, 13 maddeden oluşan görüş ve önerilerimiz ile bu mücadele 
sırasında elde ettiğimiz bilgi ve tecrübeyi kapsayan ayrıntılı Koronavirüs Raporumuzu ekte 
bilgilerinize arz ediyorum." 
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, mektubunda siyasi parti liderlerine "Yaşadığımız bu zor günleri, 
aklın ve bilimin yol göstericiliğinde ve güçlü bir toplumsal dayanışmayla aşacağımıza inanıyorum" 
mesajını da iletti. 
 
-UYKUSUZ KALMAK, VİRÜSLERLE MÜCADELE EDEN "DOĞAL KATİL HÜCRELER"İN 
SAYISINI AZALTIYOR 
-Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent 
Öztürk, uykusuz kalmanın, özellikle virüslerle mücadelede önemli olan "doğal katil hücreler''in 
sayısını ve aktivitesini azalttığını bildirdi. 
Prof. Dr. Öztürk yaptığı açıklamada, son derece bulaşıcı olan yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) 
kontrol altına almanın önemli adımlarından birinin "az kişi ile temas" olduğunu ifade etti.  
Bunu sağlamanın en basit yolunun "evde kalmak" ve işleri evden yürütmek olduğunu belirten 
Öztürk, "Bu noktada birçoğumuz için alışık olduğumuz ev algısı değişmek durumunda.  
Evde geçirdiğimiz sürenin bir çeşit 'tatil' ya da 'boş zaman' olarak algılanması, uyku düzeninin 
değişmesine yol açabilir" dedi. 
Öztürk, "Nasıl olsa sabah erken kalkıp işe gitmek zorunda değilim" diye düşünen bireylerin gece 
geç vakitlere kadar televizyon ya da bilgisayar ekranı başında uykularından çalmaya 
başlayabileceklerini dile getirdi. 
 
-ALMANYA'DA, İHRACATÇILARIN BEKLENTİLERİ KÖTÜLEŞİYOR 
-Almanya'da Ifo Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 
küresel finansal krizden sonraki en düşük seviyesine gerileyerek eksi 19,8 puana indi. 
Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için Mart ayı ihracat beklenti anketinin sonuçlarını 
yayımladı. 
Buna göre, Almanya'da bu yılın Şubat ayında eksi 1,1 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, 
Martta sert düşüşe geçerek eksi 19,8 puana geriledi. 
Söz konusu rakam, 1991'den beri en büyük düşüş ve küresel finansal krizden sonra da en düşük 
seviye olarak kayıtlara geçti. 
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-AVRO BÖLGESİ'NDE, ŞİRKET KREDİLERİ ŞUBATTA İVME KAYBETTİ 
-Avro Bölgesi'nde, bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere 
verilen krediler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) öncesi Şubatta geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 3 artış gösterdi. 
Avrupa Merkez Bankası, bu yılın Şubat ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık artış oranlarını 
yayımladı.  
Buna göre Şubat ayında finans dışı krediler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 büyüdü. Söz 
konusu krediler Ocakta ise yüzde 3,2 artmıştı.   
Hane halkına verilen kredilerde 2019’un aynı dönemine göre yüzde 3,8 artarken bir önceki aya 
göre yüzde 0,1 puan artış görüldü.  
Şubatta geniş para arzı M3 ise yüzde 5,5 büyüyerek analistlerin beklentisi olan yüzde 5,2’nin 
üstünde kaldı. 

 
---DİĞER HABERLER--- 

 
-ÜRETİCİLERE, 1 MİLYAR 881 MİLYON LİRALIK DESTEK ÖDEMESİ YARIN BAŞLIYOR 
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Toplam 1 milyar 881 milyon 426 bin TL’lik destek 
ödemeleri 27 Mart Cuma günü saat 18.00’den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya 
başlanacak” dedi. 
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, mazot-gübre, anaç koyun ve keçi, hububat-baklagil, dane 
mısır, hayvan hastalık tazminatı ve tiftik keçilerine ilave desteklerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 
Bakan Pakdemirli, “Toplam 1 milyar 881 milyon 426 bin TL’lik destek ödemeleri 27 Mart Cuma 
günü (yarın) saat 18.00’den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak.  
Üreticilerin TCKN son hanelerine göre yatırılacak destek miktarları mazot-gübre desteği için 20 ilde 
553 bin 326 üreticimize 1,145 milyar TL, anaç koyun-keçi üretimi için 80 ilde 196 bin 116 
yetiştiricimize 580 milyon TL, hububat-baklagil desteği kapsamında 14 ilde 35 bin 34 üreticimize 
120 milyon TL, dane mısır desteği kapsamında 6 ilde 9 bin 485 üreticimize 20 milyon TL, hayvan 
hastalık tazminatı kapsamında 68 ilde 686 yetiştiricimize 16,2 milyon TL, tiftik keçilerine ilave 
destek için 3 ilde 131 yetiştiricimize 226 bin TL şeklindedir.  
Tüm üreticilerimize hayırlı olsun” dedi. 

 
---DIŞ HABERLER--- 

 
-TÜRKİYE VARLIK FONU İLE SINOSURE ARASINDA, 5 MİLYAR DOLARLIK İŞ BİRLİĞİ 
MUTABAKATI 
-Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile Çin İhracat ve Kredi Sigortası Kurumu (Sinosure), iki ülke arasındaki 
ekonomik, ticari ve yatırım iş birliğini artırmak için 5 milyar dolar tutarında mutabakat belgesi 
imzaladı. 
Türkiye Varlık Fonu (TVF) açıklamasına göre, bu hafta imzalanan belgeye göre Sinosure, TVF’nin 
cari açığın azaltılmasına dönük enerji, petrokimya ve madencilik sektörlerindeki projelerine Çinli 
yatırımcı, müteahhit ve finansal kurumları tavsiye edecek.  
Sinosure ayrıca ilgili projelerin finansman şartlarına bağlı olarak 5 milyar ABD dolarına kadar 
sigorta desteği de sunabilecek. 
TVF, yakın zamanda bu üç sektöre dair yatırım planlarının yanı sıra lojistik altyapı yatırımlarına 
katkıda bulunacağını duyurmuştu. 
"ÇİN İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ EKONOMİK, TİCARİ VE YATIRIM İŞ BİRLİKLERİ ARTIYOR" 
Açıklamada görüşlerine yer verilen TVF Üst Yöneticisi (CEO) Zafer Sönmez, "Türkiye’nin güçlü bir 
ticaret ve iş ortağı olan Çin ile iş birliğimizi yeni bir aşamaya getirmekten mutluluk duyuyoruz.  
Bu anlaşmayı tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı 
belirsizlik ortamında imzalamamız da iki ülke arasındaki ilişkinin ne kadar güçlü olduğunun bir 
kanıtı" ifadelerini kullandı. 
Sinosure CEO'su Wang Tingke ise, "Çin’in 'Bir Kuşak Bir Yol' projesi ve Türkiye’nin 'Orta Koridor' 
girişimi ilerleyip geliştikçe Çin ile Türkiye arasındaki ekonomik, ticari ve yatırım iş birlikleri de artıyor. 
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TVF ve Sinosure arasındaki iş birliğini derinleştirecek önemli bir kilometre taşı olan mutabakat 
belgesi ile iletişim ve koordinasyonu birlikte yer alacağımız projelerde sürdürüp geliştireceğimizi 
umuyoruz" değerlendirmesinde bulundu. 
 
-MISIR'DA, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KONTROL NOKTASINDA TRAFİK KAZASI: 18 ÖLÜ 
-Mısır'ın Giza kentinde sokağa çıkma yasağı kontrol noktasında meydana gelen trafik kazasında 
18 kişi yaşamını yitirdi.  
Yerel basına göre, Giza'nın es-Saf kentindeki şehirlerarası yol üzerinde bir kamyon, sokağa çıkma 
yasağı süresinin dolmasını yol kenarında bekleyen araçlara çarptı.   


