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ANGĠAD ÜYELERĠNDEN EKONOMĠ 

YÖNETĠMĠNE ÇAĞRI 

 

Ankara, 11.04.2020 

 

(Derneğin Resmi Instagram Hesabında Yapılan Toplantı Üzerine Hazırlanmıştır.) 
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Kısaca ANGİAD, 

Ankara’nın önde gelen iş insanları tarafından kurulan bir sivil toplum kuruluşu 

olan Ankara Genç İş Adamları Derneği (ANGİAD), Ankara’daki genç iş 

insanlarının kaynaşması, mesleki etkileşimi, ekonomik alışverişi, iktisadi 

dayanışması, Ankara’nın ve Ülke Sorunlarının çözümü maksadıyla, diğer sivil 

toplum kuruluşları ve resmi/özel kuruluşlarla da işbirliği gerçekleştirmektedir. 

ANGİAD, Türkiye’de kurulan Genç İşadamları Dernekleri arasında ilklerdendir. 

11 Kurucu üye ile yola çıkan ANGİAD’ın üye sayısı bugün 800’ü aşmış iken, 

ANGİAD üyeleri ekonomik alışverişle yetinmemekte, sosyal anlamda da 

yakınlaşmak için her olanağı en iyi biçimde değerlendirmeye çalışmaktadır. 

ANGİAD üyeleri güçlü dayanışma duygusuyla toplumun gereksinim duyduğu 

her alanda adlarına yakışır bir biçimde varlık ve çaba göstermektedir. 21.yüzyıl 

ekonomisinde 1000’den fazla firma ve bunların 10.000’e yakın çalışanıyla 

Ankara ve ülkemiz ekonomisine ve toplumsal yaşamına güç katan ANGİAD; 

amacı, misyonu ve vizyonuyla iş insanları dernekleri arasında açık ara liderliğini 

sürdürmektedir. 

 

 

 



 

Sayfa 3 / 7 

 

 

 

ANGĠAD ÜYELERĠNDEN EKONOMĠ YÖNETĠMĠNE ÇAĞRI 

 

Bilgi Kirliliği ve Belirsizlik, Geleceği Okumamızı ZorlaĢtırıyor, Paket ve 

Tedbirlere Yasal Güvence ġart 

Üyelerimiz;kendileri ile yapmış olduğumuz iletişim neticesinde, olağanüstü bir dönemden 

geçtiğimiz bu günlerde devlet yönetiminin tek elden ve düzenli bir şekilde bilgi akışı 

sağlanmasını ve açıklanan her tedbirin ve uygulamanın yasal güvence ile koruma altına 

alınması gerektiğini düşünmektedirler. Elbette bazı kararlar günlük alınmak zorunda ancak 

ileriye dönük hususlarında ilgililer tarafından paylaşılması gerektiğini düşünmektedirler. 

 

Hazine Destekli KGF Kefaleti Ġle Kullandırılacak “ĠġE DEVAM DESTEK 

PAKETĠ” ve “ÇEK ÖDEME DESTEK PAKETĠ” isimli krediler 

kullandırılırken; 

1. Bankaların bu tip kredileri kullandırırken müşteri seçtiği, dolayısı ile kredilerin 

ihtiyacı olan firmalara ulaşamadığını,  

2. Kullandırılacak kredilerin doğrudan firma hesaplarına serbest olarak aktarılması 

yerine, bankaya önümüzdeki dönemler için firmanın sunacağı ödeme projeksiyonuna 

göre, doğrudan ödeme yapılacak kurum/kuruluş veya kişiye ödeme yapılması,  

3. Kullandırılan kredilerin ödemesiz dönemlerine denk gelen faiz tutarlarını kredinin 

anaparasına eklendiği, yani ertelemenin bedelli olarak yapıldığını, üstelik ertelenen 

döneme denk gelen faiz tutarının üzerinden yeniden faiz alındığını, 

4. Paketin tek olması karşısında kullandırım yapan bankaların farklı koşullar öne 

sürdüğü,  

5. Bankalar, özel amaçlı bu kredinin kullanıldıktan sonra,firmaları bankanın diğer 

ürünlerini de kullanmaya zorlanması, 

6. Kredi kullanımı esnasında, firmalara Şubat / 2020 istihdam sayısının korunması 

hususunda taahhütname imzalatıldığı, ilgili taahhüdün ihlali halinde firmaların nasıl 

bir yaptırımla karşılaşacağı bilgisinin belirtilmediği, 

Hususları gerek e-posta, gerekse yapılan görüşmeler esnasında sıkça dile getirilmektedir. 
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Doğrudan Etkilenen Sektörlerin Enerji ve Kira Ödemelerine Destek 

Gerekmektedir. 

Elektrik ve doğalgaz faturaları ödenemediğinden dolayı, dağıtım şirketleri kesme işlemlerinin 

durdurulmasını EPDK kararıyla yapılması gerektiğini beyan etmektedirler, bu hususta EPDK 

nındainisiyatif alarak bir bilgilendirme yapması şarttır. 

 

Normal Vade Tarihi 17.05.2020 olan, 2020/1 Dönem Kurum Geçici Vergi 

Beyanname Ödeme Süreleri Uzatılmalıdır. 

Salgın öncesi döneme ilişkin tahakkuk eden muhasebe karlarının beyan edilip ödendiği 

2020/01. Dönem kurum geçici vergi beyanname ödeme süreleri de diğer vergiler gibi 

uzatılmalıdır. Likiditeye en çok ihtiyaç duyulan bu dönemde vergisel ödevleri ertelemek en az 

krediler kadar değerli olacaktır. 

 

KDV Ġade Talepleri Bekletilmeden, Her Zamankinden Daha Hızlı Bir 

ġekilde Yerine Getirilmelidir. Ön Kontrol Raporuna Dayalı Ġade Sistemi 

Ġstinasız Tüm Mükellefler Ġçin Uygulanmalıdır. 

 

31.03.2020 ve öncesi dönemlere ait iade hakkı doğuran işlemlerden dolayı, iade talebinde 

bulunan mükelleflerin iadeleri, her zamankinden daha hızlı bir şekilde yerine getirilmeli, 

ayrıca bu dönemden sonra iade talebinde bulunacak mükellefler, mücbir sebep hükümlerinden 

faydalanan mükelleflerden yapmış oldukları yüklenimlerden dolayı da mağdur 

edilmemelidirler. Beyana göre iadeler gerçekleştirilmeli, inceleme ve kontroller sonrasında 

yapılmalıdır.  

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Sistemi İçin Yer alan 

Kriterler (YMM KDV İade Raporu, Daha Önce 3 Vergilendirme Dönemi KDV İadesi 

Sonuçlanmış Olmak, En Az 24 Aylık Mükellef Olmak vs.) bu dönem için uygulanmaksızın, 

ön kontrol raporu oluşmasına müteakip yerine getirilmelidir.  
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Daha Öncede Belirttiğimiz, YanlıĢ Bir Uygulama Olan Geri Kazanım Payı 

Uygulamasından (GEKAP) Vazgeçilmelidir.  

Salgın öncesi dönemde de birçok kez farklı platformlarda dile getirmiş olduğumuz, GEKAP 

bildirimlerinin gerçek amacına uygun bir hale getirilinceye dek uygulamadan kaldırılması 

yinelenen talebimizdir. Kapsamda bulunan ambalajların üreticileri veya ithalatçıları tarafından 

hali hazırda ilgili bakanlığa bildirimde bulunduğu, aynı zamanda mevcut uygulamasının  

uygulamasının fiilen imkansız olması nedeniyle uygulamadan kaldırılması gerekmektedir 

 

Ekonomi Yönetimi ve ĠĢ Dünyasının PaydaĢları Koronavirüs Sonrası 

Döneme Odaklanmalı, Doğal BağıĢıklık Kazanılması Beklenmemesi 

Gerekir. 

Her olağanüstü durumda olduğu gibi, yaşadığımız bu günlerde elbet geçecek, önemli olan 

husus salgının etkisi geçtiğinde işlerimizi bıraktığımız yerde bulabilecek miyiz? (Cirolarımız, 

yoğun pazarlama yaptığımız pazarlar, yeni geliştirdiğimiz ürünler vs. bu listeyi uzatmak 

mümkün.) ANGİAD olarak bizde sorumluluk hissetmekte ve durum hakkında ekonomi 

yönetimine ve iş dünyası paydaşlarına aşağıdaki önerileri sıralamak istiyoruz; 

 

1. ĠĢ Dünyasının Yeni Bir Stratejik Plana Ġhtiyacı Vardır. 

Koronavirüs öncesi dönemin tespitleri, ihtiyaçları, hedefleri ve bu hedefleri ölçmek için 

geliştirilmiş göstergeler artık güncelliğini yitirmiştir. Zaman kaybetmeksizin, kamu-özel 

ayrımı yapmaksızın her kurum ve kuruluş gelecek planlarını revize etmelidir.  

Her işletme kendi sektörünün önceliklerini yeniden belirlemeli, durum ve kaynak analizi 

yapmalı, yeni tespit ve ihtiyaçları belirlemeli, buna göre yetkinlik analizi yapılmalı ve 

muhtemel yetkinlik eksikliği tespit edilmelidir.  

 

2. Hazine Kefaleti, Salgın Öncesi Hazırlanan 2019 Yılı Mali Verilerine 

Göre Değil, Salgın Süresince Etkilenecek Mali Verilere Göre 

Verilmelidir. 

An itibariyle finansal kurumlara sunulan mali tablolar 31.12.2019 tarihlidir. Yani salgının 

işletmelerde veya sektörlerde etkisini görmediğimiz, ölçemediğimiz verilerdir. Hazine kefaleti 

bu verilere göre değil, salgından etkilendiği ilan edilen ve etkilenmesi muhtemel sektörlerin 

bozulan mali tablolarına göre verilmelidir. Bu etkiyi her kurum düzenleyeceği, proforma mali 

veriler ile bankalara sunabilir.  
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3. Kredi verilecek firmalar olağan dönem finansal kriterlerine göre 

değil, aĢağıda belirtmiĢ olduğumuz kriterlere göre 

değerlendirilmelidir. 

Ülkemiz iş insanları, en şiddetli ekonomik krizleri bile; akıl, bilim, tecrübe, ve işine olan aşkı 

sayesinde aşmıştır. Bu sefer ki başka, bu arz/talep kaynaklı veya likiditide kaynaklı bir sorun 

değil. Bu ticarette yeni kuralların yazılacağı bambaşka bir dönüşüm başlangıcı. Bu sebeple  

kredi verilecek firmalar, finansal verilerine göre değil, şu kriterlere göre belirlenecek bir puan 

cetvelinden alınacak nota göre belirlenmelidir; 

a. Firmanın Kuruluş Yılı, 

b. Firmanın Sektöründeki Rolü (Üretici, Üretici-İhracatçı, İhracatçı, İthalatçı, İç 

Ticaret, Hizmet Üreten) 

c. Firmanın Sektörü 

d. İstihdam Sayısı 

e. Salgın Öncesinde Vergisel Ödevleri Hangi Oranda Yerine Getirdiği, 

f. Salgın Öncesinde Vergi ve SGK Prim Borcunun Olup Olmadığı, 

g. Aktif yatırım sürecinde olup olmadığı, (YTB Sahibi, Kosgeb/Tübitak gibi 

kurumlarla yürütülen projesinin olup olmadığı.) 

h. Üretim yapılan ürünlerin ithalat bağımlığı yüksek sektörde olması, 

i. Üretimi yapılan ürünlerin orta ve yüksek teknolojili ürünler listesinde olup 

olmadığı, 

j. Ar-Ge veya Tasarım Merkezi olup olmadığı, 

k. Teknoloji Geliştirme Bölgesi veya Teknokentler de faaliyet gösterip 

göstermediği, 

Bu liste ekonomi yönetimince oluşturulacak, bir komisyon tarafından daha detaylı ve hassas 

bir şekilde dizayn edilebilir.  

 

4. Merkez Bankası Para Basacak Ġse Basılan Para Talebe Değil, 

Üretime DönüĢmelidir. 

Karşılıksız para basmanın bedelini daha önce ödemiş bir ekonomik sisteme sahibiz. Kimse o 

günleri hatırlamak dahi istememektedir. Para basmak, devlet kontrolü altında Merkez 

Bankalarının görevidir. Ancak karşılıksız para da ekonomik sistemi enflasyon ile daha kötü 

bir duruma sokabilir.  

Biz diyoruz ki; para basılacaksa, basılan bu paralar yukarıda işaret ettiğimiz kriterlere uyan 

üreticilere, reel ekonomi aktörlerine verilsin. Basılan para, rakamları büyütmek yerine üretime 

dönsün. Böylelikle, kabiliyetlerimizi kaybetmeyelim. Arzı çoğaltalım, piyasadaki ürünü sabit 

tutup, talebe satınalma refahı sağlarsak sonucu maalesef enflasyon olur.  
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5. Nakdi Sermaye Artırımına Yapılan Vergi Ġndirimi Daha Cazip Hale 

Getirilmelidir. 

İşletmelerin fon kaynaklarından biri de ortaklarıdır. Ortakların şirketlerine koyacakları nakit 

sermayeler, vergi avantajları ile daha cazip hale getirilmelidir. Bu hususta mevzuatımızda yer 

alan “Nakit Sermaye Artırımında Faiz İndirimi” müessesesi ön plana çıkartılıp, daha cazip 

hale getirilmelidir. 

 

6. Hazine Katkılı Salgın Mevduatı Sistemi Kurulmalıdır.  

Ülkeler içinde bulundukları olağanüstü durumlarda veya orta/uzun vadede problem gördükleri 

hususlarda vatandaşını yönlendirmek maksadıyla belli oluşumlara destek vermektedir. Bunun 

örneği; bireysel emeklilik, ilk kez ev sahibi olma, çeyiz destekleri gibi uygulamalarda tecrübe 

edildi ve olumlu sonuçlar elde edildi.  

Ülkenin tasarruf sahipleri salgın etkilerini azaltmak amacıyla kurulan mevduat sistemine 

tasarruflarını yönlendirdiğinde, kendilerine piyasa faiz oranının da üzerinde bir devlet katkısı 

verilerek, bu sistem cazip hale getirilmelidir.  

 

7. Salgının Gelecek Dönem Finansal ve Yatırım Politikalarına Etkileri 

Kamuoyu Ġle PaylaĢılmalıdır. 

Orta vadede; 11.Kalkınma Planı, Bölgesel Planlar ve İl Planları bu duruma göre nasıl revize 

edileceği bilgisi ile 2020 yılı mali plan bütçesinin harcama ve gelir kalemlerinin nasıl 

değişeceği kamuoyu ile paylaşılmalıdır.  

 

 


