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“Krz masası” ve “Ekonom Blm Kurulu”
ANKARA GÜNLÜĞÜ
Canan Sakarya
canan.sakarya@dunya.com

Koronavirüsün
ekonomiye ve sosyal kesimlere etkisinin azaltılmasına ilişkin atılması gereken adımlar çerçevesinde
CHP’den “Kriz Masası” İYİ Parti’den “Ekonomi Bilim Kurulu”
önerisi geldi. CHP Parti Sözcüsü
Faik Öztrak, bir an evvel bir kriz
masası oluşturulması ve ekonomi bürokrasisi içerisinde koordinasyonun sağlanması daha sonra da Ekonomik ve Sosyal Konseyin toplanarak toplumun tüm

kesimleriyle bir araya gelinerek
ortak akıl aranması gerektiğini
belirtti. Öztrak, yol haritasını, ardından bu yılın büyüme, enﬂasyon, cari açık, işsizlik hedeﬂerini
ve tüm temel makro göstergelerinin revize edilerek salgın bitince izlenecek stratejinin açıklanması olarak çizdi. Olağanüstü bir
dönemden geçildiğini bu dönemlerde hem parasal hem mali gevşemenin olabileceğini belirtirken, “Ancak bu ülkemizin üretim
ve büyüme potansiyelini tahkim
eden, işçiyi ve işyerini koruyan,
aynı zamanda güvenlik çıpalarını ve çıkış stratejilerini de ortaya
koyan, güçlü bir ekonomik prog-

ramın parçası olarak tasarlanmalıdır. Bu yapılabilirse çok sorun çıkmaz. Yapılmazsa ödeyeceğimiz fatura çok daha kabarır”
uyarısını yaptı.
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, ise şimdiden salgın sonrası oluşabilecek olumsuz ekonomik etkilere karşı önceden
öngörülebilir önlemlerin alınması, ülkenin bu süreçten mümkün olan en az hasarla çıkabilmesi ve bu süreçte toplanan yardım
ve bağışların şeffaf ve verimli bir
şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla Ekonomi Bilim Kurulu kurulması önerisini
getirdi.

Hava yolu yolcularının blet
adeler garant altına alındı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu, “Hava yolu yolcu
haklarına ait yönetmelikte yapılan
düzenleme ile hava yollarından bilet iadelerinin yapılmasını yolcu
hakları bakımından garanti altına
aldık. Vatandaşlarımız isterse biletlerini açığa aldırabilecek ve bu
biletleri 6 ay içerisinde kullanabilecekler” dedi.
Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, koronovirüs salgınının küresel
ticarete yönelik etkilerini en aza indirmek amacıyla gerekli tedbirleri
aldıklarını aktardı. Alınan önlemler sayesinde virüsle mücadelede
önemli mesafe katedildiğini kaydeden Karaismailoğlu, söz konusu salgından en fazla etkilenen sektörlerin
başında gelen sivil havacılıkta yaşanacak sıkıntıları da en aza indirmek
için gerekenin yapıldığını ifade etti.
Karaismailoğlu, sivil havacılığa
yönelik öncelikle hava yolu sefer

İsteyen bletn
açığa alablecek

iptallerinden dolayı işletmecilerin
slot kaybına uğramaması için gerekli çalışmaları yaptıklarının altını çizdi. Havalimanı, terminal ve
yer hizmetlerine ait işletmelerin de
ruhsat ve temdit ödemelerini uçuşların başlamasından 3 ay sonrasına
ertelendiğini bildiren Karaismailoğlu, böylece sektörün ödemesi
gereken yaklaşık 38 milyon liralık
borcun ötelendiğine işaret etti. Diğer hizmetlerin ücretlerinde bu yıl
için yüzde 50 indirime gidildiğine

Tüm turstk ve taşımacılık
faalyetler ptal edlen sıcak
hava balonu şletmelernn,
ruhsat ve temdt ödemelerne at
yaklaşık 15 mlyon lra tutarındak
alacakların da br yıl ertelendğn
belrten Karasmaloğlu,
“Blet ücret ades steyen
vatandaşlarımız da hava yolu
frmaları tarafından uçuşların
başlatılmasının ardından k ay
çersnde ödedğ blet ücretn
ade alablecek” dye konuştu.

dikkati çeken Karaismailoğlu, hava
yollarının Eurocontrol’e olan yaklaşık 30 milyon Euro borcunun da
ertelendiğini vurguladı.

Düşen petrol fiyatları
pompaya yansıyor mu?
Dünya pyasalarında tarh düşüş gerçekleştren
petrol fyatlarının Türkye’de pompaya sadece yüzde
24 oranında yansıdığına dkkat çeken CHP Mersn
Mlletvekl Cengz Gökçel, “Ocak ayında 67 dolar
sevyesnden şlem gören ham petrol fyatları 26
dolara kadar gerled. Yüzde 60 kadar değer kaybeden
petrolün pompaya yansıması se yalnızca yüzde 24’te
kaldı. Ocak ayında 6,65 lra dolayında olan mazotun
pompa fyatı Nsan ayında ortalama 5,35 lradan alıcı
buldu” ded. Gökçel, tarımsal üretmn artması çn
mazot fyatlarının ucuzlatılarak çftçlere destek
olunması gerektğn söyled.

Elektronik Fon Transfer (EFT) Sistemi
ve Elektronik Menkul Kıymet Transfer
(EMKT) Sistemi İşlemleri 20.04.2020
verileri Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası’nca (TCMB) yayınlanacak.
Perakende Ödeme Sistemi (PÖS) İşlemleri
20.04.2020 verileri Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası’nca (TCMB) açıklanacak.

Yarın
Boru Hatları ile Doğal Gaz Taşıma
İstatistikleri (Ulusal ara hatlar) 2019
verileri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
(ETKB) tarafından yayınlanacak.
Uluslararası Standart Kitap Numarası
(ISBN) İstatistikleri 2019 verileri
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
tarafından açıklanacak.
Kredi Kartı Harcamalarına İlişkin 13.
Hafta 2020 İstatistikleri Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca
(BDDK) açıklanacak.
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Nalbant, COVID-19 süCOVID-19 sürecindeki
recinde üyelerinin durudurum
raporunu
İŞ DÜNYASINDA DİYALOG
munu öğrenmek için Mainceledikten
sonra
Vahap Munyar
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nekleri Federasyonu’nun
Mart 2020’de açıklanan ilk
(MAKFED) anketine bakpaketi anımsattı:
tı, diğer yandan kendisi de görüşmeler yaptı:
- KDV, muhtasar ve SGK’nın 3 ay erte- Üyelerimizin (205 firma) yüzde 60’ı
lenmesi söz konusuydu. Ödemelerin 6’şar
faaliyetlerini bir süreliğine durdurmuştu.
ay ertelenmesi, bu tür ötelemelerden ekBunların arasında kısıtlı sayıdaki
siksiz yararlanma şansı için makine sektöpersonel ile yeniden üretime başlayanlar
rünün “mücbir sebep” kapsamına alında görülüyor.
ması gerekiyor.
Üyelerinin yüzde 40’ının
Nalbant, sektörün durumunu
durumunu değerlendirdi:
ortaya koyup, talepleri sıralar- Üretime şimdilik ara
ken maske makinesi konusuvermeyenler,
kısıtlı
nu açtım:
sayıdaki personel ile
- Türkiye’de maske mamevcut
siparişlerini
kinesi üreten var mı?
tamamlamaya çalışıyor.
Yanıtladı:
Sektörde kapasite kullanım
2-3 üretici arkadaş
oranının yüzde 75 düzeyinde olduvar. Yalnız, makinenin “ultğunu irdeledi:
rasonik kaynak” bölümü için
- Firmalarımız yeni sipariş alamaÇin’e bağımlılık söz konusu. Söz komakla birlikte, sipariş iptalleri de yaşıyor.
nusu parçada “Piezo seramik” kullanılıyor.
Firmalarımızın işten çıkarma yapmadığı
Ardından Çin’den ithal edilen maske makinegörülüyor.
lerine işaret etti:
Üyelerinin çoğunun kısa çalışma ödeneği için
- Günde 120 bin adet maske üretme kabaşvurduğunu saptadı:
pasitesi olan Çin malı makineler 35-40 bin
- Ancak, aralarından olumlu dönüş aladolara ithal edilebilirken şimdi 100 bin dobilen şimdilik görünmüyor.
lara çıktı.
İhracat ve ara mal tedarikini gözden geçirdi:
Bu noktada şu saptamayı yaptı:
- Ara mal tedariki ve sevkiyatlarla ilgili
- “Globalizm” derken Avrupa ve ABD, basıkıntılar sıkça dile getiriliyor. COVID-19
zı kritik üretimleri Çin’e kaptırmış oldu.
sürecinde ihracatta da ciddi daralma teMaske üretmek için “Nonwoven” kumaşta
dirginliği yaşanıyor.
dünya ikincisi olmak tek başına yetmiyor.
Tekstil makinesi üreticilerinin COVID-19
Binlerce konfeksiyon işçisi gece-gündüz çasürecini en az hasarla atlatma çabasına odaklışarak el işçiliği ile şimdilik maske ihtiyacını
landı:
karşılıyor…
- Makine sektörünün tümüyle “mücbir
Maske makinesinde Çin’e bağımlılığa nokta
sebep” kapsamına alınmasının gerekliliği,
koymak gerekmez mi?

TEMSAD Başkanı Adl Nalbant,
dernek üyelernn COVID-19 sürecn
atlatmaya dönük taleplern şöyle
sıraladı:
X Kısa Çalışma Ödeneğ başvuruları
hızlı sonuçlanıp, ödemeler başlasın.
Süres 3 aydan daha uzun olsun.
X İşletmelerin KDV alacakları
ödensin.
X Banka kredlernde gerekl
esneklk sağlansın, sürece özel
bankalar da dahl olsun.
X Elnde ürün kalan frmalar çn
stok fnansman desteğ hayata
geçsn.
X SGK prm ödemeler 3 ay devlet
tarafından karşılansın, 2020 çn
gelr vergs, kurumlar vergs
oranları düşürülsün.
X Pyasadak çek ve senetlern
koşulsuz ödenmes sağlansın,
ödenen mktarlar verlecek
kredlerden düşülsün.
Tekstl makneler sektörünün hracatı
2001’de 30 mlyon dolar ken, 2019’da
820 mlyon dolar oldu…
Sektör, bu yılın lk 3 ayında 179 mlyon
dolarlık hracat yaptı ama nsanda cdd
düşüş beklyor…
COVID-19 sürecnde tüm sektörlerden
talepler artıyor…
Talepler sıralamak kolay ama
karşılamak ne kadar mümkün?
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Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Şubat
2020 verileri Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) tarafından açıklanacak.

Maske makinesinin ultrasonik
kaynağı için Çin’e bağımlıyız

Gelir ve kurumlar
vergisi indirilir mi?

DUNYA

Bugün

COVID-19 hastaları
için Kore’den özel
uçakla ilaç getirtti
ASYA Port Yönetm Kurulu Başkanı
Ahmet Soyuer aradı:
- Şirketimizle ilgisi olmayan, sevindiğim
bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Kibar
Holding’e bağlı Hyundai Assan, Güney
Kore’den COVID-19 hastaları için özel
uçakla ilaç getirtti.
Kbar Holdng’le İskenderun’da ortak şler
olduğunu belrtt:
- İşle ilgili sohbet sırasında Güney
Kore’de ilaç getirme operasyonu duyunca
heyecanlandım.
Kbar Holdng Yönetm Kurulu Başkanı Al
Kbar’ı aradım, anlattı:
- Hyunda’den teknk br ekbn
fabrkamıza gelmes söz konusuydu.
Özel uçakla geleceklerd. O vesleyle
Sağlık Bakanlığı’na, “Güney Kore’den
getrtebleceğmz br htyaç var mı?” dye
sordum. “Hdroksklorokn” çeren tablete
htyaç olduğunu bldrdler.
İlacın temini konusunda Hyundai’nin ve
Türkiye’nin Seul Büyükelçisi Durmuş Ersn
Erçn’n desteğ olduğunu vurguladı:
- İlaç kolay bulunamıyor. Bütün ülkeler
bu ilacın peşinde olduğu için iş hatırla,
gönülle çözülebiliyor. 1 milyon 100 bin kutu
ilacı bulduk. İki parti halinde özel uçakla
getirtip, Sağlık Bakanlığımıza teslim ettik.
Özel sektör, açılan kampanyaya para yatırmakla
kalmıyor, COVID-19’la savaşta elnden gelen
her yardıma koşuyor…

