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"TOBB aracllığıYla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a
ilettilen talepler hayatageçti,,
SakarYa Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu
Başkanı Adem Sarı konu ile ilgili yaptığı
aÇıklamada, "Yeni tiP koronavinis (Covid-lg)
salgınına karşı tedbirlerin alındığı bir dönemde,
üyelerimizin sıkıntı ve önerilerini tepe kuruluşumM
Ttı.kiy. odalar ve Borsalar Birliğine iletmiştik.
Birlik olarak odalar, borsalar ve sektör meclislerinden gelen
sorunları ve önerileri talepler
doğrultusunda ilgili kamu kurumlanmıza ilettiğimiz
talepler sonuçlanmıştır.
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Perakende, AVM, Demir Çelik, otomotiv, LojislikUlaşım, Sinema, Tiyatro, Konaklama, yiyecek_lçecek,
Tekstil
seitö,leri

,"'ıaiiÜniaki

lçih ıisan, Mayıs
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Muhtasar, KDV, sGK
KGF desteği 25 milYar liradan 50 milyar liraya
çıka,tı|acak, böylece 350 milyar. TL,nin üzerinde ilave kefalet
sağ|anacak, Kullandırımlarda likidite ve teminaİaç,o,
limiti
nrİr""" firmalar ile KoBi,lere öncelik verilecek.
Kovid-19 salglnıYla ilgili tedbirlerden etkilendiğiİçi"-""tıİ'akışı
bozulan nrraıann kredi anapara ve faiz
ödemeleri asgari
3 ay ötelenecek ve ilave

ffijHİ"'?fj?lffi rili:'""j,l"glı'|.

nnrn.ii.rio"siI!i'sa5ıanacaı,,

tarafınoan vao"riÖ"T"" çek, maaş, kredi, dönem
sonu faizigibiödeme|er

ihracatçıya stok finansma";;;;İ;ğ; verilecek.
Reeskont kredisi geri ödeme|erine"sb gıine
kadar vade uzatımı sağlanacak, yeni kullanım
lara 12ay ek taahhüt
kapama süresi verilecek, kredi kullanım
süreleri z+o 9tıne ve__ uzun vadelile r için 720güne
KoSGEB'in 30 Haziran'a tanaxı,ri eoe""ı,
çıkarılacak.
ertelenecek.
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ni"illnin
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aınmasını sağıayan Kısa

Bu dönemde ÇaİŞılamaYan
İeıansl lçin]anınan-İeİan
çaıışma süresi 2 aydan 4aya çıkartılacak,
10, Esnek ve uzaitan çaıışmi ,"o"ıı"rj
o"na etxin nJe g"iirıı"""*.
11. icra ve iflas takipleİi eO NL"n;u k"jaİourdurulacak.
12' Nisan, MaYıs ve.Haziran aYıarındİ temerrude
düşen firmaların kredi siciline ,mücbir sebep,notu
,|3.
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Konaklama vergisi Kasım İyına
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trjrİ

düşülecek.

uygrlrnmayacak.

ıriitat n,tı,i o6o"ıGı ,,i nrliırt payı ödemeıeri
Nisan, Mayıs ve Haziran ayıarı için 6

15, Havayolu yolcu taşlmacı|ığında KDV
oranı

,e

30.06.2020 tarihine kadar
1
indirilecek
16' FaaliYetleri zorun|u olarakiurdurulan iş yeıerl
lçln tamu io"rJ".lnce ı<ira oeJeii iarıiı,trx
17, TeknoParklardaki kuluÇka nrrriİnno"n
ve ticariişıetm"]"ro"n z ay süreyle kira
"ttiriıreyecek.
'l8 Geri kazanım payı 1crxne; oeyannameıeri
alınmayacak.
altı ayda bir verilecek.
19, Kapıkule Sınır.Kapısl'nda
iön;e;i;J".urorro"'urşrt,imiiı,tampon.bölgede

değiŞimibaŞlatıldı, Uygulamb lpsaıa ve

o/o

ıı"ri"o"vrİlİıjrİİ"j';"

şoför, dorse veya konteyner

yaygınıaştırııacak.

ÜYelerimizden gelen sorun ve önerileri iletmeye,
sorunlara çözüm bulmaya yönelik
çalışmalara
devam edeceklerini söYleyen Sarı ayrıca yeni
tip koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen
tüm
işletme ve girişimcilere
çağrıda bulundu; "çalışanını koru, istihdamını düşürme,
ihtiyacın
olan
kaYnak Kısa ÇalıŞma Ödeneğinde. Başvuruları
başlayan çalışma http://iskur.gov.tr adresinde
a"tuyı|
bilgileri yer alıyor.
"Hem sağlık hem de ekonomi anlamında
bugünleri birlikte atlatacağız'' dedi.
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