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        Ö z e t   B ü l t e n 
        Tarih  : 19.03.2020 

        Sayı  : 2020/44 

                                                                    

  

Değerli Müşterimiz;   

 

 

COVID-19 Koronovirüs pandemisi nedeniyle şirketimiz 23 Mart 2020 tarihinden 

itibaren evlerden uzaktan çalışma sürecine geçecektir. Hizmetlerimizin aksamaması 

için her türlü tedbir alınmış olup, denetçilerimizin ve bizlerin iletişim araçları “online” 

durumda açık olacaktır.                                                     
   

  
KORONAVİRÜS SALGININA İLİŞKİN EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI PAKETİ 

 

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan COVID-19 

(Koronavirüsü) pandemisinin yarattığı kaos; günlük hayat, sosyal ilişkiler, ekonomi ve 

ticaret gibi alanları derinden etkilemeye ve piyasa dengelerini alt üst etmeye devam 

etmektedir. 

 

Buna ilişkin olarak; 18 Mart 2020 tarihli Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm 

Toplantısı sonrası Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 

tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi ve bu çerçevede devreye 

sokulacak tedbirler özet halinde aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 

 

1. Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, 

Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon, Etkinlik-Organizasyon sektörleri 

için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan-Mayıs-Haziran ayı 

ödemeleri 6 ay ertelenmiştir. 

 

2. Konaklama vergisi Kasım 2020’ye kadar uygulanmayacaktır. 

 

3. Otel kiralamalarında, irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı Nisan-Mayıs-Haziran 

ayı ödemeleri 6 ay ertelenmiştir. 

 

4. Havayolu taşımacılığı iç hat yolculuklarında KDV oranı 3 ay süreyle %18’den 

%1’e düşürülmüştür. 

 

5. Koronavirüs salgını nedeniyle nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi 

anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek ve gerektiğinde bunlara 

ilave finansman desteği sağlanacaktır. 

 

6. İhracatta kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok 

finansman desteği verilecektir. 
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7. Koronavirüs salgını nedeniyle işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan eden esnaf ve 

sanatkarların talep etmeleri halinde, Halkbank’a olan borçları için Nisan-Mayıs-

Haziran anapara ve faiz ödemeleri 3 ay süreyle, faizsiz olarak ertelenecektir. 

 

8. Kredi Garanti Fonu limiti, 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartılacak, kredilerde 

öncelik; gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat 

açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere verilecektir. 

 

9. Vatandaşlara yönelik uygun ve avantajlı koşullarda sosyal amaçlı kredi 

paketlerinin devreye sokulması teşvik edilecektir. 

 

10. 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktar %80’den %90’a 

çıkartılacak ve asgari peşinat %10’a indirilecektir. 

 

11. Nisan-Mayıs-Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline mücbir 

sebep notu yazılacaktır. 

 

12. Tek başına yaşayan 80 yaş ve üstü bireyler için evde sağlık hizmetleri ve 

periyodik bakım uygulanacaktır. 

 

13. Asgari ücret desteği devam edecektir. 

 

14. Mevzuattaki esnek ve uzaktan çalışma modellerinin etkin hale getirilmesi 

sağlanacaktır. 

 

15. Kısa çalışma ödeneği devreye alınacak, bundan faydalanma süreçleri 

kolaylaştırılacak ve böylece faaliyetine ara veren iş yerlerindeki işçilere geçici 

gelir desteği verilerek, işverenlerin maliyeti azaltılmış olacaktır. 

 

16. En düşük emekli maaşı 1.500 lira olacaktır. 

 

17. Emeklilerin bayram ikramiyesi Nisan ayının başında ödenecek ve yine 

emeklilerin maaş promosyon ödemeleri doğrudan hesaplarına yatırılacaktır. 

 

18. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kriterleri doğrultusunda ihtiyaç 

içerisinde olan ailelere, nakdi yardım yapılması amacıyla 2 milyar liralık kaynak 

ayırılacaktır. 

 

19. İstihdam sürekliliğinin sağlanması amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresi 4 aya 

çıkarılacaktır. 

 

Yukarıda yer verilen ve ekonominin tüm sektör ve faaliyet alanlarını kapsayıcı 

olmadığı görülen başlıklar altındaki düzenlemelerin, detayı ve ilave gelecek 

hususlara ilişkin (kanun, yönetmelik ya da tebliğ bazında) açıklamalar ayrıca 

bildirilecektir. 

 

 

                           Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


