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SALGIN DÖNEMİNDE YAPILAN DÜZENLEME VE DESTEKLER - ÖZET 

Reform Danışmanlık olarak, covid-19 kapsamından yapılan tüm düzenleme ve destekler ile ilgili 

kolay ve anlaşılır olması sebebiyle özet çalışma yaptık bilginize sunarız. 

İşten Çıkarmaya 3 Ay Süreyle Yasak 

İşten Çıkarmaya 3 Ay Süreyle Yasak Getiren Yasa TBMM'de Kabul Edildi. Yasaya göre ücretsiz 

izindekilere, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan günlük 39,24 Türk Lirası ödemesi yapılması da öngörüldü. 

Ancak 30 gün üzerinden ödeme yapılsa dahi ücretsiz izne çıkarılmış bir kişi için aylık yaklaşık 

sadece 1177 Türk Lirası ödeme yapılacak. 

Alacak Sigortasında Şartlar Kolaylaştırıldı 

Ticari alacak sigortasında değişiklik içeren tebliğ de 25 Mart’ta, Resmi Gazetede yayımlandı. 

Güncellemeyle bazı değişiklikler oldu. Devlet destekli ticari alacak sigortasından daha çok küçük 

işletmeler yararlanıyordu. Bunun için de ciro sınırı 25 milyon olarak belirlenmişti. Mevcut durumda 

mikro ve küçük işletmelere destek olan ticari alacak sigortasına, yeni düzenleme ile orta 

büyüklükteki işletmeler de dahil edildi ve ciro sınırı 125 milyon liraya çıkartıldı. Koronavirüs 

kapsamında ticari alacak sigortasında yapılan bir başka değişiklik ise ticari alacağını sigortalamak 

isteyen KOBİ’ye, alıcı başına 750 bin liraya kadar teminat limiti sağlanabilecek. Yeni düzenleme 1 

Nisan’da uygulamaya girdi.  Detaylı bilgi almak için, ilgili bankaların web sitelerinden destek 

alınabilir. 

Kısa Çalışma Ödeneği 

Haftalık çalışma süresinin önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya 

kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde, üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma yapılabilir ve 

karşılığında asgari ücretin 1,5 katını aşmamak üzere kişinin son 12 aylık ücret ortalamasının %60’ı 

devlet tarafından ödenir. 

Sigortalının 1/3 maaşını işveren bordro ile öder, kalan 2/3’lük kısım için maaşın %60’ı (asgari ücretin 

1,5 katına kadar) işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank 

aracılığı ile yapılmaktadır. 

Kısa çalışma ödeneği için başvuru İŞKUR'un web sitesinden gerekli formlar doldurularak 

yapılmaktadır. 

KOSGEB’den 3’lü Destek Paketi 

Dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi koruyucu sağlık ürünlerinin 

yerli üretimini yapan işletmelere 6 milyon TL’ye kadar destek verilecek. Desteğin 4 milyon 200 bin 

TL’si geri ödemeli olacak. 

1- KOBİ’lerin 30 Haziran 2020 tarihine kadar KOSGEB’e yapması gereken ödemeler 3 ay 

ötelenecek. 

2- Proje süresi yükümlülüklerini veya girişimcilik programı yükümlülüklerini 11 Mart 2020  ve 

sonrasında yerine getirmesi gereken firmalara, 4 aya kadar ek süre verilecek. 

 

 



 

 

Kredi, Faiz ve Finansman Düzenlemeleri 

Koronavirüs salgını için alınan tedbirlerden etkilenen ve nakit akışı bozulan firmaların bankalara 

olan kredi anapara ve faiz ödemeleri en az 3 ay süreyle ertelenecek ve gerekli durumlarda bu 

firmalara finansman desteği sağlanacak. 

Stok Finansman Desteği 

Koronavirüs salgını döneminde, ihracat sektöründe yaşanan yavaşlama nedeniyle kapasite 

kullanım oranlarının korunması için ihracat sektöründe çalışan firmalara stok finansmanı desteği 

verilecek. 

Çalışmalar ihracatçı birlikleri üzerinden devam ediyor. 

Esnafa Halkbank’tan 3 ay Süreyle Faizsiz Kredi Erteleme 

Salgın döneminde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan edip talepte bulunan esnaf ve 

sanatkârların Halkbank’a olan kredi borçlarının; Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemeleri 

3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek. 

İhtiyaç Sahiplerine 1000 Liralık Destek  

Salgın dönemine katkı sağlanması amacıyla yaklaşık 4 buçuk milyon kişiye destek sağlanacak. 

Çalışma Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. 

Mücbir Sebep Notu 

Salgının yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde 

düşen firmaların kredi siciline “mücbir sebep” notu düşülmesi sağlanacak. 

Kamu Bankalarından “İşe Devam Kredisi” 

kKamu bankaları (Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank) başta KOBİ’ler olmak üzere işletmelerin 

sermaye ihtiyaçlarını karşılamak için İşe Devam Kredi Desteği sağlayacak. 

İlgili kredi için başvuru şartları ise şu şekilde: 

2020 şubat sonu itibariyle kayıtlı çalışan sayısını azaltmayan firmalar kredi desteğinden 

yararlanabilecek. Kredi için teminat eksiği bulunan işletmelere Hazine Destekli KGF Kefaleti de 

sağlanabilecek. 

Kredi desteği 6 ay anapara ve faiz ya da kar payı ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık %7,5 faiz 

oranıyla sunulacak. 

26 Mart tarihinde başvuruya açılan kredi desteğinin azami limitleri ise şu şekilde: 

Yıllık ciro (TL)      Azami kredi tutarı (TL) 

0-25 Milyon                 10.000.000 

25-125 Milyon                 25.000.000 

125 Milyon Üzeri 100.000.000 

 

Vergi Ertelemeleri 

Salgınından etkilenen sektörler kapsamına giren vergi mükelleflerinin: 

Nisan-Mayıs-Haziran aylarında vermeleri gereken Muhtasar beyanname, KDV beyannameleri, 

BA/BS bildirimleri verme ve defter beratı yükleme süresi 27 Temmuz gün sonuna kadar uzatıldı. 



 

 

27 Temmuz tarihine kadar uzatılan beyannameler için yapılması gereken ödemelerin tarihlerinde 

de değişikliğe gidildi.  

 

Mükellefler mücbir sebep kapsamına girip girmediklerini belirlemek için gerekli sorgulamayı, 

İnteraktif Vergi Dairesi menüsü altında yer alan sorgulama bölümünden yapabilirler. 

 

Hangi mükellefler mücbir sebep kapsamına girer? 

Salgın ile mücadelede mücbir sebep halinden yararlanabilecek sektörler: 

 

 Alışveriş merkezleri de dahil olmak üzere perakende 

 Demir çelik ve metal sanayii 

 Motorlu kara taşıtlarının imalatı, toptan ve perakende satışı ile otomotiv yan sanayisi dahil 

otomotiv sanayii 

 Her türlü lojistik ve ulaşım hizmetleri 

 Sinema ve tiyatro faaliyetleri 

 Konaklama, yiyecek ve içecek hizmetleri 

 Tekstil ve konfeksiyon hizmetleri 

 Etkinlik ve organizasyon hizmetleri 

 Sağlık hizmetleri 

 Mobilya imalatı 

 Madencilik, taş ocakçılığı ve inşaat 

 Endüstriyel mutfak ekipmanları 

 Araç kiralama 

 Basın, yayın ve matbaacılık. 

 

Konaklama Vergisi Kasım Ayı Sonuna Kadar Uygulanmayacak. 

3 ay boyunca iç havayolu taşımacılığında uygulanan KDV oranı yüzde 18’den yüzde 1’e indirilecek. 

Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran 

ayları için 6 ay süreyle ertelenecek. 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarı 

yüzde 80’den yüzde 90’a çıkarıldı, asgari peşinat yüzde 10’a düşürüldü. 

 

Kira sözleşmeleri ile ilgili düzenleme 

İlgili düzenlemeye göre 1 Mart-30 Haziran 2020 tarihleri arasında işyeri kirasını ödeyemeyen 

firmalar için bina sahipleri kira sözleşmesinin feshini ve kiracının tahliyesini isteyemeyecek. 

KOBİ’lerin Alacaklarına Devlet Güvencesi 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, corona virüs salgını döneminde KOBİ’lerin karşılaşabileceği olumsuz 

durumları önlemek amacıyla firmaların alacaklarına 1 yıl devlet güvencesi sağlayacak. 

KOBİ’lerin alacaklarına yönelik sağlanacak destek, 1 Nisan 2020-1 Nisan 2021 tarihleri arasında 

yapılan sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan ve reasürans veya retrosesyon yoluyla transferi 

gerçekleştirilemeyen riskleri kapsayacak. 

 


