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Covid-19: Şirketlere verilen Finansal Desteğe ilişkin Özet, 27.03.2020 

Alınan 

Tedbirler  

Kapsamı 

Vergisel Yükümlülüklere İlişkin Tedbirler 

Gelir Vergisi 

ve KDV 

Ertelemeleri 

17.03.2020 tarihli ve 125 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile:  

▪ 31 Mart 2020 sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılına ait Yıllık Gelir 

Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk 

eden vergilerin ödeme süreleri 30 Nisan 2020 sonuna kadar uzatıldı.  

23.03.2020 tarihli ve 126 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile:  

▪ 26 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi 

Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden 

vergilerin ödeme süreleri 24 Nisan 2020 sonuna kadar uzatılmıştır. 

▪ 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020/Şubat dönemine ilişkin 

"Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 30 Nisan 2020 sonuna kadar 

uzatılmıştır.  

▪ 31 Mart 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-

Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı 

Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme 

süresi 30 Nisan 2020 sonuna kadar uzatılmıştır.  

Dolayısıyla, mevcut vergi yükümlülükleri uzatılmış, gelecek dönemlere ilişkin vergi 

yükümlülükleri ise ertelenmiştir.  

Mücbir sebep 

ilanı  
24/03/2020 tarihli tebliğ ile salgından doğrudan etkilenen ve ana faaliyetleri itibariyle:  

Alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve 

metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak 

imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, 

araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal 

hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık 

faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, 

kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile 

halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan ve 

65 yaş üstü olması veya sağlık sebebiyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren vergi 

mükelleflerinin 01.04.2020 ile 30.06.2020 tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu 

kabul edilmiştir. Vergi Usul Kanunu’nun 15’inci maddesi kapsamında mücbir sebeplerden 

herhangi birinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar süreler işlemez. 

Bu takdirde tarh zamanaşımı işlemeyen süreler kadar uzar. 

Yukarıda sayılan mükellefler açısından Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında 

vermesi/yüklenmesi gereken:  

▪ Muhtasar beyannamesi  

▪ Katma değer vergisi beyannamesi  

▪ Form Ba-Bs” bildirimleri ve  
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Alınan 

Tedbirler  

Kapsamı 

▪ e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile “Elektronik Defter Beratları”nın  

yüklenme/verilme süresi 27.07.2020 günü sonuna kadar uzatılmıştır. Bu beyannamelere 

tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi ise 6’şar ay ertelenerek:  

▪ Nisan beyannameleri, 27.10.2020;  

▪ Mayıs beyannameleri, 27.11.2020; ve  

▪ Haziran beyannameleri, 28.12.2020 günü sonuna karar ertelenmiştir. 

YMM Raporları 26/3/2020 tarih ve YMM / 2020-1 sayılı sirküler yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarının 

verilme süreleri, son günü 30/6/2020 tarihine kadar olanlar için geçerli olmak üzere iki ay 

süreyle uzatılmıştır.  

Son verilme tarihi 30/6/2020 tarihinden sonra olan raporlar için herhangi bir süre uzatımı 

söz konusu olmayıp, bu raporların ilgili mevzuatta öngörülen süre içerisinde verilmesi 

gerekmektedir. 

Çalışma Hayatına İlişkin Tedbirler 

Kısa Çalışma 

Ödeneğinden 

Yararlanma 

 

Yeni düzenleme sayesinde, 30.06.2020 tarihine kadar COVID-19 kaynaklı zorlayıcı 

sebeplerle kısa çalışma ödeneğine başvuranlar için, kısa çalışma ödeneğinden 

yararlanmak için son 3 yıl içerisinde aranan 120 gün hizmet akdi süresi 60 güne, en az 

600 gün prim ödeme şartı ise 450 güne indirilmiştir.  

Bu durumda, işverenin kendinden kaynaklanmayan, önceden bilinme imkanı olmayan ve 

geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen 

durdurulmasına yol açan durumların varlığı halinde, işveren 3 ayı aşmamak üzere, 

işyerinde kısa çalışma uygulamasına geçebilir. İşçinin aylık olarak ödenen bu ödeneği 

alabilmesi için (i) kısa çalışmanın başladığı tarihten önce 60 gündür çalışıyor ve (ii) adına 

son üç yıl içinde toplam en az 450 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödenmiş olması 

gerekmektedir. 

İşçinin alabileceği ödenek miktarı ise işçinin son on iki aylık prime esas kazançları dikkate 

alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan 

kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemeyecektir. 

Ek olarak yeni düzenleme ile, işverenlerin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmeleri 

için ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller kapsamındaki fesih sebepleri haricinde 

işçi çıkarmaması gerektiği düzenlenmiştir. 

Telafi Çalışma 

Süresi 
Zorlayıcı nedenlerle işin durması nedeniyle çalışma sürelerinin azalması veya işyerinin 

tamamen tatil edilmesi ya da işçinin kendi talebi ile izin verilmesi hallerinde, işverenin 2 

ay içerisinde çalışılmayan süreler için telafi çalışma yaptırabileceği hususu 4 aya 

çıkarılmıştır. Kısaca yapılan değişiklik ile işveren çalışmayan süreler için telafi çalışmaları 

4 ay içerisinde yaptırabilecektir. Ayrıca cumhurbaşkanı tarafından bu sürenin 2 katına 

çıkarılabileceği düzenlenmiştir.  

Sosyal 

Sigortalar 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 88. maddesinin 4. 

fıkrasında yapılan değişiklik ile kısmi süreli ve çağrı üzerine çalışanlar ile ay içerisinde 

günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanlardan, ay içerisinde 
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Alınan 

Tedbirler  

Kapsamı 

20 gün ve daha az çalışanlar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 

güne tamamlanması zorunluluğu, 8 gün ve daha az çalışanlar için 30 güne 

tamamlanması gerektiği şeklinde değiştirilmiştir.  

İşyeri Kiraları 01.03.2020 tarihinden 30.06.2020 tarihine kadar işleyecek olan işyeri kira bedellerinin 

ödenmemesi halinde, kira sözleşmesinin fesih ve tahliyesinin istenemeyeceği hüküm 

altına alınmıştır.  

Kredi Destekleri 

Devlet 

Bankaları 
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank sektör ayrımı yapmaksızın tüm firmaların işletme 

sermayesi ihtiyaçları için “İşe Devam Kredi Desteği” vereceklerini açıklamıştır. Bu kredi 

desteğinden faydalanmak isteyen firmalarda 2020 yılı Şubat ayı sonu itibariyle kayıtlı 

çalışan sayılarında azaltma yapılmamış olması ön koşul olarak aranmaktadır. Kredi 

desteği, 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık %7,5 faiz oranlı 

olacaktır. Azami kredi tutarları ise aşağıdaki şekilde olacaktır: 

YILLIK CİRO (TL) AZAMİ KREDİ TUTARI (TL) 

0-25 Milyon 10 Milyon 

25-125 Milyon 25 Milyon 

125 milyon üzeri 100 milyon 

Ayrıca bankalar ilgili açıklamada teminat eksiği bulunan firmaların, krediye erişimi için 

Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) Kefaletinin de sağlanabileceğini belirtmiştir. 

Hükümet tarafından açıklanan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketi kapsamında mevcut 

KGF limitinin 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye çıkarılacağı belirtilmiştir. 

Ziraat Bankası 
▪ 31 Mart’a kadar taksit, faiz ve anaparasını ödemeyenlerin ödemelerinin erteleneceği,  

▪ mevcut kredilerin 6 aya kadar ödemesiz dönem olarak yapılandırılacağı,  

▪ ödemesiz dönemin turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar 

uzatılacağı,  

▪ firmalardaki istihdamın azaltılmaması şartıyla 3 aylık dönem boyunca personel maaş 

gideri kadar ilave kredi limiti verileceği,  

▪ firmaların kurumsal kart limitlerinin artırılacağı açıklanmıştır. 

Vakıfbank 
▪ Bireysel kredi müşterilerinin taksit, kredi kartı ödemeleri 3 aya kadar erteleneceği,  

▪ işletmelere 3 aylık maaş gideri kadar uzun vadeli kredilerin kullandırılacağı,  

▪ en çok etkilenen sektörlere özgü kredilerin 12 aya kadar ödemesiz dönemli olarak 

yapılandırılacağı, 

▪ firmaların nakit yönetim limitleri artırılarak bu limitlerden yapılacak ödemelere 3 ay 

ödemesiz 12 aya kadar taksit imkanı verileceği,  
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Tedbirler  
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▪ firmalara 30 Haziran’a kadarki tüm kredi taksitleri konusunda esneklik sağlanacağı 

açıklanmıştır.  

Halkbank 
▪ 31 Mart’a kadar taksit, faiz ve anaparasını ödemeyenlerin ödemelerinin erteleneceği,  

▪ esnaf ve sanatkârların ödemelerinin 3 ay süreyle faizsiz olarak ertelenebileceği,  

▪ banka müşterilerine 6 aya kadar ödemesiz dönem olacak şekilde yapılandırılacağı,  

▪ en çok etkilenen sektörlere özgü kredilerin 12 aya kadar uzatılabileceği,  

▪ firmalardaki istihdamın azaltılmaması şartıyla 3 aylık dönem boyunca personel maaş 

gideri kadar ilave kredi limiti verileceği,  

▪ firmaların kurumsal limitlerinin artırılacağı açıklanmıştır. 

İş Bankası 
▪ 30 Nisan'a kadar ihtiyaç duyulması halinde anapara/faiz/taksit ödemelerinin ilave bir 

koşul aranmaksızın 30 Haziran'a kadar ötelenmesine imkan verileceği,  

▪ başta turizm, lojistik, AVM, perakende sektörleri olmak üzere sektör ayrımı 

olmaksızın ihtiyaç, vaka bazında değerlendirilerek ödemesiz dönem dahil gerekli 

desteğin verileceği,  

▪ KOBİ'lere ve mikro işletmelere, tabana yaygın yararlanmasını teminen, salgın öncesi 

girdikleri ticari yükümlülüklerini yerine getirilebilmeleri amacıyla mevcut limitlerle 

destekleneceği ve gerekirse ilave limit imkanı tanınacağı,  

▪ maaş anlaşmasının olup olmadığına bakılmaksızın müşterilerin gelecek 3 aya ait 

maaş ödemelerini herhangi bir istihdam azaltımı yapmamaları kaydıyla gerektiğinde 

ilave limit tahsisi imkanı sağlanacağı,  

▪ dijital kanallar üzerinden yapılacak EFT/havale işlemlerinden 30 Nisan'a kadar 

(karttan karta havale dahil) hiçbir banka müşterisinden ücret alınmayacağı,  

▪ sağlık ve gıda başta olmak üzere, müşterilerin alışveriş anında ihtiyaç duyması 

halinde kredi kartı limitlerinde artırıma gidileceği,  

▪ POS ve Ödeme Kaydedici Cihaz ücretlerinin 3 ay boyunca erteleneceği açıklanmıştır. 

QNB 

Finansbank  

 

▪ Kredi kullanan bireysel ve tüzel müşterilerin ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda, 

çağrı merkezlerini aramaları halinde kredi anapara, faiz ve komisyon ödemelerinin 3 

ay erteleyebilecekleri,  

▪ dönemsel olarak etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren tüzel müşterilerden nakit akış 

problemi yaşayanlara, 6 ay ile 1 yıl ödemesiz dönem içerecek şekilde yapılandırma 

imkanı sağlanacağı,  

▪ temassız kart şifresiz işlem limitinin 120 TL’den 250 TL’ye yükseltildiği açıklanmıştır.  

Akbank 
▪ Bireysel ve tüzel müşterilerin talep etmeleri halinde 30 Nisan'a kadar olan anapara, 

faiz ve taksit ödemelerinin mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar erteleneceği,  

▪ mobil, internet şube ve ATM üzerinden gerçekleştirilecek EFT ve havale işlemlerinin 

30 Nisan'a kadar ücretsiz olarak yapılabileceği,  
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Tedbirler  
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▪ 30 Nisan' a kadar, ATM'lerden kartla günlük ücretsiz para çekme limitinin 5.000 TL'ye 

yükseltildiği, 

▪ ortak ATM'lerden para çekme, yatırma, bakiye görüntüleme ve kredi kartı borcu 

ödeme gibi işlemlerin 30 Nisan'a kadar ücretsiz olacağı açıklanmıştır.  

YapıKredi  

 

▪ 30 Nisan’a kadar olan tüm bireysel ve ticari kredi ürünlerinin ana para, faiz ve taksit 

ödemelerinin, talep edilmesi halinde, mevcut koşullarla 30 Haziran’a kadar 

erteleneceği,  

▪ bireysel ve tüzel müşterilerin, günlük bankacılık ihtiyaçları ve ticari faaliyetlerinin 

mevcut limitlerle destekleyeceği,  

▪ mobil, internet şube ve ATM üzerinden yapılacak EFT/havale ile kartsız para 

çekme/yatırma işlemlerinin 1 ay boyunca ücretsiz olacağı açıklanmıştır.  

Garanti BBVA 
▪ Müşterilerin ihtiyacına göre, kredi anapara, faiz ve taksit ödemelerinin, herhangi bir ek 

koşul aranmaksızın, 30 Haziran’a kadar ertelenebileceği,  

▪ Ticari kredilerde mevcut kredilerin anapara ödemelerinin 6 aya kadar uzatılabileceği; 

sonrasında ise firmaların nakit akışına göre yeniden yapılandırılabileceği,  

▪ KOBİ’ler ile mikro ölçekli işletmeler için mevcut limitlerinin yanında, ihtiyaç 

durumunda proaktif limit çalışmalarının yapılabileceği,  

▪ KOBİ’lerin nakit akışına destek olmak amacıyla tedarikçi finansman limitlerinde 

esneklik sağlanabileceği,  

▪ bireysel müşterilere tüketici kredileri ve ek hesap ödemelerini 3 ay süreyle 

ertelemenin yanı sıra kredi kartı borcu ödemelerinde de destek sağlanabileceği,  

▪ Koronavirüs salgınından ağırlıklı etkilenen sektörler başta olmak üzere, ekonomik 

destek ihtiyacı duyan tüm kurum, şirket ve işletmelere, sektörüne uygun olarak 

ödemesiz dönem seçeneği de dikkate alınarak gerekli desteğin sağlanacağı, her türlü 

masraf ve komisyon itibarıyla, sıkıntıda olan müşterilere içinde bulunduğu mali durum 

dikkate alınarak kişi bazında değerlendirilip destek olunacağı,  

▪ 30 Nisan’a kadar mobil, internet şube ve ATM üzerinden yapılacak EFT/havale 

ücretlerinin ücretsiz olacağı, müşteriler için ATM’lerden para çekme limitinin günlük 

5.000 TL’ye yükseltildiği açıklanmıştır.  
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