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Merhaba, sayın Cumhurbaşkanı tarafından KOVİD-19 (Korona virüs) Değerlendirme toplantısı
sonrasında açıklanan ekonomi paketinin özetini sizlere kısaca sunacağız. Paketin ayrıntılarını ve
yapılacak yasal & idari düzenlemeleri yakından takip edip sizleri zamanından bilgilendireceğiz.
İçinden geçilen sağlık krizinden dolayı uzaktan çalışma, toplantı ve iletişim formatına uygun olarak bu
tür bilgilendirmeleri sizlere daha sıklıkla ulaştırmak istiyoruz.
Şimdi ayrıntılara geçelim.
Ekonomik İstikrar Kalkanı adı verilen bir paketle, KOVİD-19 salgınının etkilerini azaltmak için
toplamda 100 milyar liralık bir kaynak seti devreye alınmıştır.
Bu tedbirlerin yakından takibi ve uygulanması iş alemi ile tüketicilerin ekonomik zorluk yaşamadan bu
süreci atlatabilmeleri için hayati önemdedir. Bu çerçevede devreye sokulması planlanan tedbirler
şunlardır:
1- Etkilenen bazı sektörler için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs
ve Haziran ödemeleri 6’şar ay ertelenecektir. Bu sektörler Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv,
Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve EtkinlikOrganizasyon sektörleridir.
2- Nisan ayı başında yürürlüğe girecek olan konaklama vergisi Kasım 2020’ye kadar
uygulanmayacaktır. Bu yıl başlaması planlanan değerli konut vergisi zaten 1 yıl ötelenmişti.
3- Kamu arazisi kullanan otellerde uygulanan irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri
Nisan, Mayıs ve haziran ayları için 6 ay süreyle ertelenmektedir.
4- İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranı yüzde 18’den yüzde 1’e indirilmektedir.
Hali hazırda yurt dışına yapılan uçuşlarda yurt dışı parkura isabet eden hizmet ve teslimlerden KDV
alınmamaktadır.
5- KOVİD-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların
bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerinin asgari 3 ay ötelenmesi ve gerekmesi halinde
bunlara ilave finansman desteği sağlanması planlanmaktadır.
6- İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla
ihracatçıya stok finansmanı desteği sağlanacaktır.
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7- Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve
sanatkârların Halkbank’a olan kredi borçlarına ilişkin olarak, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz
ödemeleri 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecektir.
8- Kredi Garanti Fonu limiti 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartılacaktır. Kredilerde öncelik
yaşanan gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan
firmalar ile KOBİ’lere verilecektir.
9- Vatandaşlar için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketleri devreye
alınmasını teşvik eden önlemler alınacaktır.
10- 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarın yüzde 80’den yüzde 90’a
çıkartılarak, asgari peşinatın yüzde 10’a düşürülmesi düşünülmektedir.
11- Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında
temerrüde düşen firmaların kredi sicillerine “mücbir sebep” notu düşülmesi sağlanacaktır.
12- Stopaj gibi kaynağında yapılan vergi kesintilerine ilişkin ödemeleri içeren muhtasar
beyannamelerin süreleri 3 ay ertelenecektir.
13- Geçmiş yıllarda uygulanan asgari ücret desteği devam ettirilecektir.
14- Mevzuatımızdaki esnek ve uzaktan çalışma modelleri daha etkin hale getirilecektir. Hali
hazırda iş hukukumuzda bulunan ve çok tercih edilmeyen bu yöntemler bu kriz sebebiyle önemli hale
gelmiştir.
15- Kısa Çalışma Ödeneği devreye alınacak, bundan faydalanmak için gereken süreçler
kolaylaştırılacak ve hızlandırılacaktır. Böylece faaliyetine ara veren işyerlerindeki işçilere geçici bir
gelir desteği verilirken, işverenlerin de maliyeti azaltılmış olacaktır.
16- En düşük emekli maaşı 1.500 liraya yükseltilecektir.
17- Emeklilerin bayram ikramiyesi Nisan ayı başında ödenecektir. Aynı şekilde emeklilerin
maaş promosyon ödemeleri de banka şubelerine gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan
hesaplarına yatırılacaktır.
18- Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığının belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi
ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayrılacaktır.
19- İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresi 4 aya
çıkartılacaktır. Bu uygulama mevcutta İş Kanunu’na dayalı olarak sezon yoğunluğu fazla olan bazı
sektörlerde kullanılmakta ve 2 ay yetersiz kalmaktadır.
20- Küresel tedarik zincirlerindeki aksama ihtimaline karşı hem üretimde hem de perakendede
belirlenen önceliklere göre alternatif kanallar geliştirilecektir.
21- Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılar için, sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden
oluşan periyodik takip programı devreye alınacaktır.
22- 31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme
ve ödeme süreleri 30 Nisan 2020 gün sonuna kadar uzatılmıştır.
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23- Teknokent ve Ar-Ge & Tasarım Merkezi personeline yönelik kolaylaştırma yapılmış ve
evden çalışma imkânı getirilen teşvikli personel hakkında duyuru yapılmıştır.
24- Etil alkol, kolonya ve dezenfektan gibi bazı önemli malların ihracı kayda bağlı hale
getirilmiştir.
Bunun yanında sayın Cumhurbaşkanı tarafından değinilen diğer konular da şu şekildedir:
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T.C. Merkez Bankası piyasalar açısından oldukça önemli bazı adımları atmakta ve likidite
sıkıntısı yaşanmayacağının garantisini ortaya koymaktadır.
Bu kapsamda Merkez Bankası, ihracatçılar için de çok önemli uygulamalar başlatmıştır.
Nisan, Mayıs ve Haziran ayı vadeli açık reeskont kredi anapara ve faiz ödemeleri Ekim, Kasım
ve Aralık aylarına ertelenerek, azami vade 1 yıl uzatılmıştır.
Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vadesi dolan reeskont kredilerinin taahhüt kapama süresi
de aynı şekilde 1 yıl uzatılmıştır.
Böylece, ihracatçıların bu süreçteki belirsizliği atlatabilmesine destek olunmaktadır.
En büyük öncelik üretim ve istihdamın sekteye uğramamasıdır.
Yukarıda açıklanan ekonomi paketindeki imkanlardan istifade edecek firmalar için ön şart,
istihdam kaybına yol açılmamasıdır.
Finansal kurum ve kuruluşlarda kredi limiti olan firmaların, likidite ve nakit ihtiyacına yönelik
taleplerinin hızlıca karşılanması, ayrıca kredi limitlerinin kullandırılmasında kısıtlamaya
gidilmemesi önemlidir.
Finans
kuruluşlarından,
bu
ortamda
istihdamın muhafazası
ve
ekonomik
büyümenin sürdürülmesi için kredi şartlarının esnetilmesine yönelik adımlar beklenmektedir.
Tüm finans kuruluşlarından; kredi geri çağırma, mevcut kredi limitini kullandırmama, fiyat
artırma, teminat şartlarını zorlaştırma uygulamalarından özenle kaçınması istenmiştir.
Kurumsal firmaların, KOBİ’lerin, bireysel kesimin, geçici iş ve ciro kaybı veya benzeri
nedenlerle gelir kaybı yaşayanların, kredi borçlarıyla ilgili taksit, öteleme, yapılandırma,
düzenleme taleplerine de süratle ve olumlu cevap verilmesi istenmiştir.
Türkiye Bankalar Birliğinin bu konuda aldığı tavsiye kararlarına, tüm finans kuruluşlarının
uyması beklenmektedir.

Peki Dünyada Neler Oluyor? Benzer şekilde Avrupa Birliği, ABD ve Avrupa ülkeleri geniş
çaplı istikrar ve destek paketleri açıklamaktalar. Dünya ekonomisinin motoru olan ve herkesin
gözünün üzerinde olduğu ABD faiz indirimleri yanında 1,2 trilyon dolarlık ve Almanya 500
milyar avroya yakın bir bütçe ayırmıştır. IMF, OECD vb kuruluşların da benzeri çalışmaları ve
söylemleri olduğu bilinmektedir. İtalya, Fransa ve İngiltere’de etkilenen tüm kesimler için çok
geniş vergisel ve finansal kolaylıklar gündemdedir. Tüm dünya ekonomilerinin birbirine
bağlılığı düşünüldüğünde özellikle durgunluk, işsizlik ve daralmanın minimum seviyede
hareket edebilmesi için ülkeler arası eşgüdüm her zamankinden daha önemli bir hale
gelmektedir.
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Bültenlerimizden faydalandığınızı umuyor saygılar sunuyoruz. (Sadece Türkçe/İngilizce aylık veya 10
günlük özetler almak istiyorsanız bize bilgi vermeniz yeterlidir.)
Konuyla ilgili diğer gelişmeleri de sizlere duyurmaya devam ediyor olacağız.
Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.
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