
EREĞLİ (KONYA) TİCARET VE SANAYİ ODASI

COVİD-19 SALGINININ ETKİSİNİ AZALTMAK 
İÇİN ALINAN ÖNLEMLER



❖18.03.2020 
Cumhurbaşkanlığı "Ekonomik 
İstikrar Kalkanı’’ paketini 
açıklandı. 

DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

❖22.03.2020 İçişleri Bakanlığı "65 Yaş 
ve Üstü ile Kronik Rahatsızlığı Olanlara 
Sokağa Çıkma Yasağı genelgesi" 
yayınlandı. 

DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

❖23.03.2020 Türkiye Bankalar 
Birliği ‘Mesai saatlerini yeniden 
düzenledi.

DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

❖23.03.2020 İŞKUR "Kısa Çalışma 
Ödeneği" başvuruları başladı.

DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

❖23.03.2020 Kamu bankaları 
müşterilerine destek 
paketlerini devreye soktu.

DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

❖23.03.2020 Kredi borçlarını 
erteleyen banka sayısı 9 oldu.

DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/117037/-ulkemizin-maruz-kaldigi-virus-tehdidinin-en-kisa-surede-bertaraf-edilmesi-icin-devlet-olarak-tum-imk-nlarimizi-seferber-ettik-
https://www.icisleri.gov.tr/65-yas-ve-ustu-ile-kronik-rahatsizligi-olanlara-sokaga-cikma-yasagi-ek-genelgesi
https://www.tbb.org.tr/tr
https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/kamu-bankalari-musterilerine-destek-paketlerini-devreye-soktu/1775480
https://www.sondakika.com/haber/haber-son-dakika-is-bankasi-musterilerin-30-nisan-a-13043074/


❖24.03.2020 Türk Eximbank, 
virüs salgını sürecinden 
ihracatçıların en az etkilenmesi 
için destek paketi devreye aldı.

DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

❖24.03.2020 Hazine ve Maliye 
Bakanlığı ekonomiye destek paketinin 
kapsamını genişletti. 1.9 milyon gelir 
vergisi mükellefinin de vergileri 
ertelenecek. 

DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

❖24.03.2020 Hazine ve Maliye 
Bakanlığı KDV ve BA/BS 
beyannameleri ve demeleri 1 
ay ertelendi 

DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

❖24.03.2020 Koronavirüs Salgınından 
Alınan Tedbirlerden Doğrudan 
Etkilenen Mükelleflerin Mücbir Sebep 
Hükümlerinden Faydalanmasına 
İlişkin Tebliğ Yayımlandı. 

DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

❖25.03.2020 Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı dezenfektan, koruyucu 
elbise, gözlük, maske, eldiven gibi 
ürünleri yerli üretenlere KOSGEB'den 
6 milyon liraya kadar destek verecek.

DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

❖24.03.2020 İçişleri Bakanlığı 
marketlerin çalışma saati ve 
marketlerde alışveriş yapan 
müşteri sayısı düzenlemeye 
gitti.

DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turk-eximbank-ihracatcilara-destek-paketini-devreye-aldi/1777175
https://www.ahaber.com.tr/galeri/ekonomi/milyonlarca-kisiyi-ilgilendiriyor-o-odemeler-6-ay-ertelendi-iste-detaylar/13
https://www.gib.gov.tr/katma-deger-vergisi-beyannamelerinin-verilme-ve-odeme-sureleri-ile-form-ba-bs-bildirimlerinin-0
https://www.gib.gov.tr/koronavirus-salginindan-ve-bu-kapsamda-alinan-tedbirlerden-dogrudan-etkilenen-mukelleflerin-213
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7426/kobilere-kovid19-kalkani-bakan-varank-kosgebin-3lu-koruma-paketini-acikladi
https://www.icisleri.gov.tr/koronavirus-salgini-ile-mucadele-kapsaminda-marketlerle-ilgili-ek-genelge


❖25.03.2020 Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, kamu bankaları ve 
katılım finans kuruluşlarıyla 
tüm sektörler ve firmalar için 
"İş'e Devam Desteği" 
başlattıklarını bildirdi. 

DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

❖25.03.2020 Ekonomiye ilişkin 'torba 
teklif' TBMM Genel Kurulunda kabul 
edildi.

DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

❖27.03.2020 Kısa çalışma 
ödeneği düzenlemesi TBMM'de 
kabul edildi. 

DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

❖27.03.2020 TOBB, üyelerinin aidat 
ödemelerini ekim ayına erteledi.

DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

❖27.03.2020 KOBİ alacakları 
devlet garantisinde.

DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

❖27.03.2020 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
koronavirüs tedbir paketini açıkladı.  

DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

https://www.cnnturk.com/ekonomi/bakan-albayrak-duyurdu-tum-firmalaraise-devam-destegi
https://www.cnnturk.com/ekonomi/ekonomiye-iliskin-torba-teklif-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edildi
https://www.haberturk.com/kisa-calisma-kolayligi-gecici-telafi-calismasindaki-uzatma-kalici-olacak-2624856-ekonomi
https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=25569&lst=MansetListesi
https://www.dunya.com/ekonomi/kobi-alacaklari-devlet-garantisinde-haberi-466062
https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/118070/-kovid-19-ile-mucadelemizi-milletimizle-birlikte-kararlilikla-surduruyoruz-


❖28.03.2020 Koronavirüs
Tebdirleri Kapsamında 
Şehirlerarası Otobüs Yolcu 
Taşımacılığı İle İlgili Ek Genelge 
yayınlandı. 

DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

❖30.03.2020 Banka şubelerinin 
kredi uygulamalarından kaynaklı 
sorunların iletilmesi için BDDK 
nezdinde şikayet hattı oluşturuldu. 

DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

❖30.03.2020 Kredi Garanti Fonu 
tarafından verilen kefaletlerin 
toplam bakiye tutarı 250 milyar 
liradan 500 milyar liraya 
çıkarıldı.

DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

❖31.03.2020 T.C Merkez Bankası 
koronavirüs tedbir paketini 
açıkladı.

DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

❖02.04.2020 KOBİ'lere kredi üst 
limiti 3 milyon TL'ye çıkarıldı. 

DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

❖02.04.2020 Muayene süresi gelen 
tüm araçlar için araç muayene 
süreleri için 3 ay ertelendi.

DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

https://www.icisleri.gov.tr/koronavirus-tebdirleri-kapsaminda-sehirlerarasi-otobus-yolcu-tasimaciligi-ile-ilgili-ek-genelge
https://ebulten.bddk.org.tr/esikayet/
https://www.sabah.com.tr/apara/haberler/2020/03/30/resmi-gazetede-yayimlandi-kredi-garanti-kurumlari-kefaleti-500-milyar-liraya-cikarildi
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/basin/2020/duy2020-21
https://www.dunya.com/ekonomi/kosgeb-de-devrede-80-milyon-liraya-kadar-faizsiz-kredi-imkani-haberi-466745
https://www.sabah.com.tr/otomobil/2020/04/03/arac-muayeneleri-ertelendi-mi-arac-muayene-islemleri-ne-zaman-yapilacak


❖02.04.2020 Sağlık Bakanlığı, 
Kapıkule’de hızlı tanı sağlayan PCR 
testi yapılması için mobil 
laboratuvar kurulmasına onay 
verdi. 

DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

❖02.04.2020 Kamu kurumları 
tarafından gerçekleştirilen ihaleler 
için, koronavirüs (Covid-19) salgını 
nedeniyle sözleşme şartlarının 
yerine getirilememesi halinde, “süre 
uzatımı verilmesi” veya 
“sözleşmenin feshedilmesi” 
mümkün hale geldi.

DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

❖03.04.2020 İçişleri Bakanlığı, 81 il 
valilğine 'Şehir Giriş-Çıkış Tedbirleri 
ve Yaş Sınırlaması' konulu genelge 
gönderdi.

DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

❖06.04.2020 Ücretsiz maske 
dağıtımında başvurular e-Devlet 
Kapısı üzerinden alınacak. 

DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

❖07.04.2020 KOSGEB'in kredi destek programından 
faydalanan ve bankalara ödemeleri devam eden 136 
bin KOBİ'nin, nisan, mayıs ve haziran aylarındaki kredi 
taksitleri 3 ay ertelendi.

DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

https://www.dunya.com/sektorler/lojistik/soforlerin-14-gun-karantina-derdine-cozum-haberi-466734
https://www.ihale.gov.tr/Duyuru/350/covid-19_salginina_bagli_mucbir_sebep_basvurulari.html
https://www.icisleri.gov.tr/sehir-giriscikis-tebirleri-ve-yas-sinirlamasi
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/ucretsiz-maske-dagitiminda-basvurular-e-devlet-kapisi-uzerinden-alinacak/1793564
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7449/kosgeb-baskani-uzkurt-o-destegin-ayrintilarini-anlatti


18.03.2020 Cumhurbaşkanı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" açıklandı.
DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

Bu çerçevede devreye sokacağımız tedbirler
şunlardır:

❖Perakende, AVM, demir-çelik, otomotiv,
lojistik, ulaşım, sinema, tiyatro,
konaklama, yiyecek-içecek, tekstil
konfeksiyon ve etkinlik-organizasyon
sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı
ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve
Haziran ödemelerini 6’şar ay erteliyoruz.

❖Konaklama Vergisini Kasım ayına kadar uygulamayacağız.
❖Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı
ödemelerini Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle erteledik.
❖ İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranını yüzde 18’den
yüzde 1’e indiriyoruz.
❖Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı
bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini
asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği
sağlayacağız.
❖İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının
korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği vereceğiz.

https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/117037/-ulkemizin-maruz-kaldigi-virus-tehdidinin-en-kisa-surede-bertaraf-edilmesi-icin-devlet-olarak-tum-imk-nlarimizi-seferber-ettik-


❖ Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte
bulunan esnaf ve sanatkârların Halkbank’a olan kredi borçlarının
Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemelerini 3 ay süreyle ve
faizsiz olarak erteleyeceğiz.

❖Kredi Garanti Fonu limitini 25 milyar liradan 50 milyar liraya
çıkartacak, kredilerde önceliği gelişmelerden olumsuz etkilendiği
için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile
KOBİ’lere vereceğiz.

❖ Vatandaşlarımız için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı
kredi paketleri devreye alınmasını teşvik edeceğiz.

❖500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarını
yüzde 80’den yüzde 90’a çıkartacak, asgari peşinatı yüzde 10’a
düşüreceğiz.

❖ Koronavirüs etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde
düşen firmaların kredi siciline “mücbir sebep” notu düşülmesini
sağlayacağız.

❖ Asgari ücret desteğini devam ettireceğiz.

❖Mevzuatımızdaki esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin
hâle getirilmesini temin edeceğiz.



❖Kısa çalışma ödeneğini devreye alacak, bundan faydalanmak için
gereken süreçleri kolaylaştırılacak veya hızlandırılacağız. Böylece
faaliyetine ara veren işyerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği
verirken, işverenlerin de maliyetini azaltmış olacağız.

❖En düşük emekli maaşını 1.500 liraya yükseltiyoruz.

❖Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz.

❖ Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın belirlediği
kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için
ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayırıyoruz.

❖İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma
süresini 4 aya çıkartıyoruz.

❖Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılarımız için sosyal hizmet ve
evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programını
devreye alıyoruz.



22.03.2020 İçişleri Bakanlığı "65 Yaş ve Üstü ile Kronik Rahatsızlığı 
Olanlara Sokağa Çıkma Yasağı Genelgesi" yayınlandı.DETAYİÇİN 
TIKLAYINIZ
❖Bakanlığımız 81 İl Valiliğine 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı

bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı
genelgesine ek bir genelgeyi 22 Mart saat 01.00’da valiliklere
gönderdi. Valiliklere gönderilen ek genelge ile 65 yaş ve üstü ile
kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa
çıkma yasağı kapsamında getirilecek istisnalar belirtildi.

❖Bakanlığımızın valiliklere gönderdiği genelgede; ikametlerinden
ayrılmalarına yasaklama/kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile
kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar arasında olan ancak
yürüttükleri görev nedeniyle bazı istisnalar getirildi. Buna göre
yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve
kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında kanser hastaları ve
organ nakli olanlar hariç olmak üzere hizmetine ihtiyaç duyulacak
başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları, belediye başkanları,
kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri, vb kamu
görevlileri/kamu hizmeti yürütenler ile eczacılar,
valilik/kaymakamlıklar tarafından yasaklama/kısıtlama kararlarına
belirtilen kapsamda olmak üzere istisnalar getirildi.

https://www.icisleri.gov.tr/65-yas-ve-ustu-ile-kronik-rahatsizligi-olanlara-sokaga-cikma-yasagi-ek-genelgesi


❖Söz konusu genelge kapsamında olan
vatandaşlardan yasakların yürürlüğe girmesi
ile kendi ikameti dışında bir yerde olanlar
başta olmak üzere seyahat etmesi/evden
çıkması zorunlu olanlar 155, 156, 112 acil
arama hatları üzerinden taleplerini
iletebilecek.

❖ Bu talepler valilik/kaymakamlıklarda oluşturulan vefa iletişim
merkezlerini tarafından takip edilecek. Uygun görülenler için
düzenlenecek; tarih, zaman, güzergah ve seyahat edenlerin açık
kimlikleri belirtilerek düzenlenecek seyahat belgeleri talep
sahiplerine kolluk birimleri tarafından teslim edilecek.



23.03.2020 Türkiye Bankalar Birliği ‘Bankalar Kısa Çalışma Sürecini’ 
Başlattı DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

❖Türkiye Bankalar Birliği (TBB),
bankalara Covid-19 salgını ile ortaya
çıkan olağan üstü durum nedeniyle,
"takdiri üyelere ait olmak üzere" yeni
çalışma saatleri olarak 12.00 ile 17.00
arasını önerdi.

❖ Buna göre; Akbank, Garanti BBVA, Türk Ekonomi
Bankası, Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank ve Yapı
Kredi Bankası, şubelerdeki gişe hizmet saatlerinde
değişikliğe gitti.

https://www.tbb.org.tr/tr


23.03.2020 Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 9 oldu.DETAYİÇİN 
TIKLAYINIZ

❖Kamu bankalarının kredi
borçlarını ertelemesinin
ardından İş Bankası, Ziraat
Katılım, Vakıf Katılım,
Akbank, DenizBank ve
Garanti BBVA da ödemeleri
erteleme kararı aldı.
Böylece erteleme kararı
alan banka sayısı 9'a ulaştı.

https://www.sondakika.com/haber/haber-son-dakika-is-bankasi-musterilerin-30-nisan-a-13043074/


Kamu bankaları müşterilerine destek paketlerini devreye soktu. DETAY 
İÇİN TIKLAYINIZ

❖Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, müşterilerinin virüs salgını
sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmesi amacıyla
hazırladıkları destek paketlerini devreye aldı.

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/kamu-bankalari-musterilerine-destek-paketlerini-devreye-soktu/1775480


Türkiye Bankalar Birliği Destek Kredi Protokolleri 

❖Gerçek ticari işlemlere dayalı 
keşide edilen ve edilecek 
çeklere yönelik başta KOBİ 
olmak üzere kurumsal ve 
ticari müşterilerin itibarlarını 
koruma amacıyla bankalar 
tarafından ayrı ayrı 
belirlenmek üzere tahsis 
edilen limitler dahilinde kredi 
kullandırılmaya devam 
edilecektir. 

Kredi desteği; 3 ay ana para ve faiz ödemesiz, toplam 12 
ay vadeli ve yıllık %9,5 faizli olacaktır. 

Çek Ödeme Destek Kredisi



23.03.2020 İŞKUR "Kısa Çalışma Ödeneği" başvuruları başladı.DETAY 
İÇİN TIKLAYINIZ

❖İşyerinde faaliyetin tamamen veya
kısmen en az dört hafta süreyle
durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı
aşmamak üzere sigortalılara
çalışamadıkları dönem için gelir desteği
sağlayan bir uygulamadır.

❖Kısa Çalışma Kapsamında;

- İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi,

- Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi,
hizmetleri sağlanmaktadır.

Kısa Çalışma Ödeneği 
Tanıtım için TIKLAYINIZ

Kısa Çalışma Talebinde Bulunulması ve Talebin Değerlendirilmesi
İşverenler, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı
sebeplerle KISA ÇALIŞMA UYGULANACAK İŞÇİ LİSTESİ ve KISA
ÇALIŞMA TALEP FORMU tanzim ederek kısa çalışma başvurusunda
bulunulabilir.

https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/
https://www.youtube.com/watch?v=M9YRmpm7lL4
KISA ÇALIŞMA UYGULANACAK İŞÇİ LİSTESİ.xlsx
KISA ÇALIŞMA TALEP FORMU.docx


24.03.2020 Türk Eximbank, virüs salgını sürecinden ihracatçıların en 
az etkilenmesi için destek paketi devreye aldı.DETAYİÇİN TIKLAYINIZ

❖Türk Eximbank'tan yapılan açıklamada,
ihracatı destekleme misyonu
çerçevesinde tüm dünyayı saran virüs
salgını nedeniyle siparişleri azalan veya
iptal olan, ihracat pazarı daralan
ihracatçıların üretimlerinin durmaması ve
istihdam kaybı yaşamamaları için kredi
ve sigorta destekleri ile tedbirlerle
ihracatçıların yanında olmaya devam
edileceği bildirildi.

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turk-eximbank-ihracatcilara-destek-paketini-devreye-aldi/1777175


24.03.2020 Hazine ve Maliye Bakanlığı KDV ve BA/BS beyannameleri 
ve demeleri 1 ay ertelendi DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

❖ALBAYRAK, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip
KORONAVİRÜS (COVİD-19) salgınına karşı ekonomide alınan
önlemlere ilişkin açıklama yaptı.

❖Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda, 26 Mart 2020 tarihine
kadar verilmesi gereken KDV beyanname verme ve ödeme
sürelerinin 24 Nisan, 31 Mart'a kadar verilmesi gereken Ba-Bs
formlarının verilme süresinin de 30 Nisan gün sonuna kadar
uzatıldığını belirten Albayrak, şunları kaydetti: "Ayrıca belediyelerin
aylık vergi payı ödemelerinde borçlarına karşılık yapılan 3 milyar
liralık 3 aylık (Nisan-Mayıs-Haziran) kesinti yapılmayacaktır. Böylece
tüm belediyelere, koronavirüs ile mücadele kapsamında önemli bir
kaynak sağlanmış olacak."

https://www.gib.gov.tr/katma-deger-vergisi-beyannamelerinin-verilme-ve-odeme-sureleri-ile-form-ba-bs-bildirimlerinin-0
https://www.cnnturk.com/haberleri/albayrak
https://www.cnnturk.com/haberleri/koronavirus
https://www.cnnturk.com/haberleri/beyanname


SGK Prim Ödemelerinin Ertelenmesi

24.03.2020 tarihli, 31078 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca Hazine ve Maliye
Bakanlığınca 01.04.2020 ile 30.06.2020 (bu tarihler dahil) tarihleri
arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen ticari, zirai ve
mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan
mükelleflere yönelik,

❖2020/Nisan ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mart ayına
ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31/10/2020 tarihinin
cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 02/11/2020 tarihine,

❖2020/Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Nisan ayına
ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 30/11/2020 tarihine,
2020/Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gereken

❖2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31/12/2020
tarihine ertelenmiştir.

❖SGK ve Muhtasar beyannameleri birleştirmesi, 1 Temmuz 2020’ye
ertelendi.

❖Pandemi hastanesi olarak ilan edilen özel hastanelere, SGK
tarafından ödenecek tutarlar yükseltildi



❖Erteleme nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde
belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır.

❖Ayrıca, İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaşını
doldurmuş veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa
çıkma yasağı kapsamına giren gerçek kişi işverenler ile isteğe bağlı
sigortalılar hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılardan;

❖22/03/2020 tarihi ile mücbir sebep döneminin sonuna kadar 65
yaşını doldurmuş olanların, Kronik rahatsızlığını sağlık
kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik
edenlerin, mücbir sebep dönemi boyunca tahakkuk edecek sigorta
primleri, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15
üncü günün sonuna kadar ertelenmiştir.

❖5510 sayılı Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi,
belge ve beyanname ile yapılması gereken başvuruların sürelerinde
ertelemeye gidilmemiş olup cari usul ve sürelere göre işlem
yapılacaktır.











24.03.2020 İçişleri Bakanlığı marketlerin çalışma saati ve marketlerde 
alışveriş yapan müşteri sayısı düzenlemeye gitti. DETAY İÇİN 
TIKLAYINIZ

❖Bakanlığımız, 81 İl Valiliğine Koronavirüs (Kovıd-19) salgını ile
mücadele kapsamında ek bir genelge daha gönderdi. Genelgeyle
marketlerin çalışma saati ve marketlerde alışveriş yapan müşteri
sayısı düzenlendi. Ayrıca tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu
taşıma araçları, geçici bir süreliğine araç ruhsatında belirtilen yolcu
taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edecek.

❖Bakanlığımız valiliklere gönderdiği genelge ile birçok ülkede olduğu
gibi Türkiye’de de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan
yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can
kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ettiği belirtildi.

❖Genelgede, Covid-19 salgınında en temel risk unsuru virüsün
bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması nedeniyle vatandaşların toplu
olarak bulunduğu mekanlar olduğu tekrar hatırlatıldı.

❖Bu nedenle devletin tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve
vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok
umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak
üzere tedbir alındığı ve bu kapsamda uyulması gereken kuralların
belirlenerek vatandaşlarla paylaşıldığı ifade edildi.

https://www.icisleri.gov.tr/koronavirus-salgini-ile-mucadele-kapsaminda-marketlerle-ilgili-ek-genelge


❖Yaşanan salgının biran önce
engellenmesi için marketler ile şehir
içi ve şehirler arası yolcu taşıma
araçları için ilave tedbirlerin alınması
gerekli görüldüğü belirtilen genelgede
alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

İl/ilçelerde tüm marketler 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet
verecek. Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye
doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar
vb. hariç) onda biri kadar olacak. Örneğin marketin müşterilerin
hizmetine sunulan alanı 100 metrekare ise aynı anda içeride en
fazla 10 müşteri olması gerekecek.



KOSGEB DESTEKLERİ DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7426/kobilere-kovid19-kalkani-bakan-varank-kosgebin-3lu-koruma-paketini-acikladi


25.03.2020 Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu bankaları ve katılım 
finans kuruluşlarıyla tüm sektörler ve firmalar için "İş'e Devam 
Desteği" başlattıklarını bildirdi. DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

❖Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından kurumsal ve ticari
ölçekteki firmaların sermaye ihtiyaçlarını karşılayacak 'İşe Devam
Kredi Desteği' hayata geçirildi.

❖Söz konusu destek için herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin
salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmalar
başvuruda bulunabilecek. Kredi desteği, 6 ay anapara ve faiz
ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı olacak.

❖Kredi desteğini kullanmak isteyen firmalarda, şubat sonu itibarıyla
kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları koşulu aranacak.
Teminat eksiği bulunan firmaların krediye erişimi için Hazine
Destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti de sağlanabilecek.

❖Yıllık cirosu 0-25 milyon TL arasında olan firmalara 10 milyon TL,
25-125 milyon TL arasında olan firmalara 25 milyon TL, 125 milyon
ve üzeri olan firmalara 100 milyon TL üst limit uygulanacaktır.

https://www.cnnturk.com/ekonomi/bakan-albayrak-duyurdu-tum-firmalaraise-devam-destegi




Kredi Desteği – Temel İhtiyaç Desteği 

❖KAMU BANKALARINDAN AYLIK 5 BİN TL’NİN ALTINDA GELİRİ 
OLAN TÜM VATANDAŞLAR İÇİN TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ 

▪ Ziraat Bankası

▪ Vakıfbank

▪ Vakıf Katılım

▪ Halkbank

▪ Ziraat Katılım

▪ Emlak Katılım



Torba Yasa - 24 Mart 2020 DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

❖Kredi Garanti Fonu limiti 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarıldı.

❖1 Mart 2020'den 30 Haziran 2020'ye kadar işleyecek iş yeri kira
bedelinin ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi
oluşturmayacak.

❖Konaklama vergisi 1 Ocak 2021'e ertelendi.

❖Kamu arazisi tahsis edilen, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli
yatırımcılar ve işletmecilerden kira ve diğer gider kalemlerinin
ödeme süreleri 6 ay ertelendi.

❖En düşük emekli aylığı 1500 liraya çıkarıldı, emeklilere bayram
ikramiyesi ödemesi olan 1000 TL bir ay erkene alınarak Nisan
ayında yapılacak.

❖2020 yılında işverene günlük 2,50 lira aylık 75 lira asgari ücret
desteği sağlanacak. (Sağlanacak desteğin ekonomik büyüklüğünün
yaklaşık 7 milyar lirayı bulması bekleniyor)

https://www.cnnturk.com/ekonomi/ekonomiye-iliskin-torba-teklif-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edildi


27.03.2020 Kısa çalışma ödeneği düzenlemesi TBMM'de kabul edildi. 
DETAY İÇİN TIKLAYINIZ
❖Olağanüstü dönemlerde işyerini kapatan işletmelerde, işçi

ücretlerinin yüzde 60'ının devlet tarafından ödenmesini sağlayan
Kısa Çalışma Ödeneğinde yeni düzenlemeler yapıldı. Aile, Çalışma
ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM'de gece
yarısı kabul edilen önergeye göre, kısa çalışma ödeneği şartları
kolaylaştırıldı.

❖600 gün olan süre 450'ye, 120 gün olan süre de 60 güne düşürüldü.
Kısa çalışma ödeneği verilebilmesi için mevcut düzenleme şu
şekildeydi: "Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün
hizmet akdine tabi olanlardan, son üç yıl içinde;

a) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan
sigortalı işsizlere 180 gün,

b) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan
sigortalı işsizlere 240 gün,

c) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş
olan sigortalı işsizlere 300 gün, süre ile ödenek verilir.

https://www.haberturk.com/kisa-calisma-kolayligi-gecici-telafi-calismasindaki-uzatma-kalici-olacak-2624856-ekonomi


❖Yani bu düzenlemeye göre, son 60 gün sigortalı olarak
çalışanlardan, son 3 yıl içinde en az 450 gün primi sigorta primi
yatırılanlara kısa çalışma ödeneği verilebilecektir.

❖Kısa çalışma ödeneğini düzenleyen 4447 nolu İşsizlik Sigortası
Kanununun Ek 12. maddesi ise şu şekildedir: Ek Madde 2 - Genel
ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle
işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde
azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici
olarak durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere
kısa çalışma yapılabilir. Bu Kanuna göre sigortalı sayılan kişileri
hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işveren, kısa çalışma talebini,
derhal gerekçeleri ile birlikte Türkiye İş Kurumuna, varsa toplu iş
sözleşmesi tarafı sendikaya bir yazı ile bildirir.



❖Talebin uygunluğunun belirlenmesine
ilişkin usul ve esaslar, ilgili kurum ve
kuruluşların da görüşü alınarak Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Kısa
çalışma halinde İşsizlik Sigortası
Fonundan kısa çalışma ödeneği ödenir.
İşçinin kısa çalışma ödeneğine hak
kazanabilmesi için, hizmet akdinin feshi
hariç işsizlik sigortası hak etme
koşullarını yerine getirmesi gerekir.

❖ Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas
kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt
kazancının % 60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği
miktarı, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre 16 yaşından
büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının %
150'sini geçemez. Kısa çalışma ödeneğinden yararlananlara ait
sigorta primlerinin aktarılması ve sağlık hizmetlerinin sunulmasına
ilişkin işlemler 5510 sayılı Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde
yürütülür.



27.03.2020 TOBB, üyelerinin aidat ödemelerini ekim ayına 
erteledi.DETAYİÇİN TIKLAYINIZ

❖Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB), üye firmaların oda ve
borsalara haziran ayı sonuna kadar
ödemesi gereken aidatları ekim
ayına erteledi.

❖TOBB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Birlik, firmaların
mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla bazı kararlar aldı. Bu
kapsamda, üye firmaların oda ve borsalara haziran ayı sonuna
kadar ödeyeceği yıllık üyelik ve munzam aidat hiçbir gecikme
zammı ve faizi olmaksızın ekim ayına ertelendi.
❖Konuya ilişkin yazı, 81 ildeki oda ve borsaya gönderildi.

https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=25569&lst=MansetListesi


27.03.2020 KOBİ alacakları devlet garantisinde DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

❖Hazine ve Maliye Bakanlığının "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine
ek olarak aldığı, KOBİ'lere yönelik devlet destekli ticari alacak
sigortasına ilişkin yeni kararı, bu dönemde ticari alacaklarından
endişe eden işletmeleri rahatlatacak.

❖1 Nisan'da yürürlüğe girecek kararla mevcutta sadece yıllık cirosu
25 milyon lira ve altında olan kurumlara sağlanan "devlet destekli
ticari alacak sigortası"nın kapsamı genişletilecek. Böylece, yıllık
cirosu 125 milyon liraya kadar olan tüm KOBİ'ler bu imkandan
yararlanacak.

❖Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte, tüm KOBİ'ler ödenmeme
riskine karşı ticari alacaklarını sigortalama imkanına kavuşacak.

- Alıcı başına 750 bin lira teminat limiti

❖Bakanlığın "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet
Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği'nde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i 25 Mart'ta Resmi Gazete'de
yayımlanmıştı.

https://www.dunya.com/ekonomi/kobi-alacaklari-devlet-garantisinde-haberi-466062


❖ Yeni düzenlemeye göre,
ticari alacağını sigortalamak
isteyen KOBİ'ye, alıcı başına
750 bin liraya kadar teminat
limiti sağlanacak. Bu rakam,
risk değerlendirme kriterleri
dikkate alınarak
artırılabilecek. Alacak
sigortası, tacir sıfatı taşımayan
gerçek kişilere yapılan
satışlara teminat
sağlamayacak.

❖Küçük ve orta ölçekli işletmelere, finansal risk yönetimi açısından
büyük bir güvence olacak "KOBİ'lere yönelik devlet destekli ticari
alacak sigortası" sistemine, devletin verdiği desteğin yanı sıra Türk
Reasürans AŞ liderliğinde bu alandaki yerli ve uluslararası şirketler de
reasürans desteği sağladı.
❖Ticari alacaklarını sigortalamak isteyen küçük işletmeler
"www.alacaksigortasi.gov.tr" üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilecek.



27.03.2020 Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüstedbir paketini 
açıkladı. DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

❖Şehirler arası seyahatler izne bağlanmıştır.

❖Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek
çalışmaya geçilecek.

❖Toplu taşımada seyrek oturma uygulanacak

❖Piknik alanları, tören alanları gibi yerle haf sonları kapalı olacak.

❖Askerlerimiz 14 gün karantina şekline uygun olarak celp ve terhis
uygulamasına tabi tutulacak

❖Yurt dışı uçuşlar tamamen kaldırılacak.

❖Tüm illerimizde valilerin başkanlığında pandemi kurulu
oluşturularak gerektiğinde ilave tedbirler kararlaştırılacaktır.

!! 30 Büyükşehirin tamamında titizlikle uygulanmasına
geçilecek.

https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/118070/-kovid-19-ile-mucadelemizi-milletimizle-birlikte-kararlilikla-surduruyoruz-


28.03.2020 Koronavirüs Tebdirleri Kapsamında Şehirlerarası 
Otobüs Yolcu Taşımacılığı İle İlgili Ek Genelge yayınlandı. DETAY 
İÇİN TIKLAYINIZ

❖Bakanlığımız 81 İl Valililiğine gönderdiği genelge şu şekildedir:

❖Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısında artışlar
yaşanan Koronavirüs (Covid-19) virüsünün en temel özelliği, fiziksel
temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan
sayısının çok hızlı artmasıdır.

❖Bu salgının yayılmasının engellenmesinin en etkili yolu ise sosyal
hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu
sağlamaktır. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve
tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme
riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına
sebep olunmaktadır. Bu kapsamda; Sağlık Bakanlığı ve Bilim
Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin
arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu
düzeni korumak için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs
seferleri ile ilgili olarak aşağıdaki ek tedbirlerin alınması zaruriyeti
oluşmuştur. Alınan ek tedbirler kapsamında;

https://www.icisleri.gov.tr/koronavirus-tebdirleri-kapsaminda-sehirlerarasi-otobus-yolcu-tasimaciligi-ile-ilgili-ek-genelge


1. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile iller arası otobüs seferleri
28.03.2020 tarihi 17:00'den itibaren ancak valiliklerin izni ile
yapılabilecektir.

2. Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır.
Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen,
birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile
özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak
yeri bulunmayan vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapması
Valilik izni ile gerçekleştirilebilecektir.

3. İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar,
valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat
İzin Kurulu’na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi
talebinde bulunacaklardır. Talebi uygun görülenlere kurul
tarafından seyahat güzergâhı ve süresini de içerecek şekilde
şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi düzenlenecektir.



4) Seyahat İzin Kurulu vali/kaymakamın belirleyeceği kamu
görevlisinin başkanlığında, emniyet temsilcisi, belediye temsilci,
otogar sorumlusu ve ilgili meslek odası temsilcisi yoksa konuya
ilişkin sivil toplum temsilcisinden oluşacaktır. Bu kurullar
otogarlarda görev yapacak, bu amaçla görevin niteliğine uygun
yerlerin tahsis edilmesi sağlanacaktır.

5) Seyahat İzin Kurulunca, şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi
verilenler tarafından yapılan başvurular dikkate alınarak otobüs
seferi planlaması yapılacak ve ilgililere bilgi verilecektir.

6) Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve
personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar
çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak, yolcuların
sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine
başlayacaktır.

7) Seyahat İzin Kurulunca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların
listesi, telefonları, gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirtilen
yolcu listeleri gidilecek ildeki Valiliğe bildirilecektir.



8) Valiliklerce, illerine gelecekleri bildirilen yolcuları il girişlerinde
kontrolleri gerçekleştirilecektir. Karantinaya alınmasını
gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14
gün süreyle karantinaya alınacaktır. Karantinaya alınmayanlar
arasında 14 gün süreyle gözlem altına kalmaları gereken
vatandaşlara evlerinde kalmaları hususu tebliğ edilecek ve
uyulup uyulmadığı sürekli kontrol edilecektir.

9) Bu süreçte otogarlarda görev yapacak tüm personelin rutin
aralıklarla sağlık kontrolünden geçirilmesi sağlanacaktır.

10) Yolculuğuna izin verilen otobüsler seyahat güzergahlarında ancak
il otogarlarında duracak ve durdukları illerin Valiliklerince
seyahat etmesine izin verilen yolcuları kapasitelerinde boşluk
olması durumunda alabileceklerdir.

11) Süreç boyunca otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetleri
yasaklanacaktır.



12) İzinsiz yolculukların önlenmesi için Valiliklerce yol kontrol
noktalarında gerekli tedbirler planlanacaktır.

13) Otobüslerin güzergahlarında mola verdikleri yerler, valiliklerce
sürekli hijyen kuralları açısından denetlenecek ve sağlık
kurallarına uygun olarak faaliyet yürütmeleri sağlanacaktır.

Söz konusu kararlar çerçevesinde, il Valileri tarafından, İl
İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha
Kanunun 27 nci ve 72 nci maddeleri gereğince otobüs
seferlerinin 28.03.2020 tarihi 17:00'den durdurulması için
gerekli kararların ivedilikle alınması, çalışmaların/tedbirlerin
ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimlerimiz
tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir
aksaklığa meydan verilmemelidir



30.03.2020 Kredi Garanti Fonu tarafından verilen kefaletlerin toplam 
bakiye tutarı 250 milyar liradan 500 milyar liraya çıkarıldı. DETAY İÇİN 
TIKLAYINIZ

❖Kredi garanti kurumu tarafından verilen kefaletlerin toplam bakiye
tutarı 250 milyar TL’den 500 milyar TL’ye yükseltilmiştir.

❖Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kredi garanti kurumlarına
aktarılabilecek kaynak sınırı 25milyar TL’den 50milyarTL’ye
yükseltilmiştir.

❖Gerçek kişilerin kredilerine de kefalet sağlanması imkanı
getirilmiştir ve her bir yararlanıcı için azami limit tutarı 100 bin TL
olarak belirlenmiştir.

❖Koronavirüs (COVID-19) salgınının ekonomik etkilerinin
azaltılmasına yönelik tedbirler kapsamında eklenen geçici
maddelerle 31.12.2020 tarihine kadar, yararlanıcıların
kullanabilecekleri kefalet limitleri arttırılmış ve yararlanıcılar da
aranılacak koşullar esnetilmiştir.

https://www.sabah.com.tr/apara/haberler/2020/03/30/resmi-gazetede-yayimlandi-kredi-garanti-kurumlari-kefaleti-500-milyar-liraya-cikarildi


❖KOBİ tanımına uyan
yararlanıcılarda azami kefalet
limiti 25 milyon TL’den 35 milyon
TL’ye,

❖ KOBİ tanımı dışında kalan tüzel
kişi yararlanıcılar için ise azami
200 milyon TL’den 250 milyon
TL’ye çıkarılmıştır.

❖Ayrıca karara eklenen bir geçici maddeyle, kefalet limitlerinin
31.12.2020 tarihine kadar KOBİ tanımına uyan yararlanıcılar için 50
milyon TL, KOBİ tanımı dışında kalan tüzel kişi yararlanıcılar için ise
azami 350 milyon TL olarak uygulanması hüküm altına alınmıştır.
❖Kararda kredi veren kuruluşların kapsamı genişletilerek Türkiye
Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.’de dahil edilmiştir.



31.03.2020 T.C Merkez Bankası koronavirüstedbir paketini açıkladı. 
DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

❖17 Mart 2020 tarihinde kamuoyuna duyurulan Ekonomik İstikrar
Kalkanına Ek olarak Merkez Bankası 31 Mart 2020 tarihinde aynı
amaç doğrultusunda aşağıdaki tedbirleri açıklamıştır.

❖Açık Piyasa İşlemleri (APİ) portföyü doğrudan alım işlemleri önden
yüklemeli olarak gerçekleştirilebilecek ve gerektiğinde söz konusu
limitler piyasa koşullarına göre güncellenebilecektir.

❖ Piyasa Yapıcı bankalara, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan satın aldıkları
DİBS’leri TCMB tarafından belirlenen koşullar ve tutarlar dahilinde
TCMB’ye satma veya Piyasa Yapıcılığı sistemi kapsamında APİ
çerçevesinde tanınan likidite imkanını belirli oranlar dahilinde
artırma olanakları sağlanacaktır.

❖DİB Salımları, APİ portföyü için belirlenmiş olan limitlerin dışında
değerlendirilecektir.

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/basin/2020/duy2020-21


❖TCMB bünyesinde gerçekleştirilen Türk lirası ve döviz işlemleri
çerçevesinde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ile İpotek Teminatlı
Menkul Kıymetlerin teminat havuzuna dahil edilmesine karar
verilmiştir.

❖91 güne kadar vadeli repo ve 1 yıl vadeli döviz karşılığı Türk lirası
swap hedefli likidite imkanlarına ek olarak 6 ay vadeli döviz karşılığı
Türk lirası swap ihaleleri düzenlenecek olup bu vadedeki ihalelerle
ilgili bankalara TCMB politika faiz oranı olan bir hafta vadeli repo
ihale faiz oranının 125 baz puan altında faiz oranı üzerinden ABD
doları, Euro veya altın karşılığı Türk lirası likidite sağlanacaktır.



REESKONT KREDİLERİ
❖ Mal ve hizmet ihracatçısı firmaların finans mana erişimlerini

kolaylaştırmak ve istihdam sürekliliğini desteklemek amacıyla Türk
lirası cinsi ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi
kullandırılacaktır. Bu kredilerin toplam limitinin 60 milyar TL
olmasına karar verilmiştir.

❖Eximbank dışındaki bankalar aracılığıyla kullandırılacak kredilerin
asgari yüzde70'i KOBİ'lere tahsis edilecektir.

❖Firma bazında azami kredi tutarları, KOBİ'ler için 25milyon TL, diğer
firmalar için ise 50 milyon TL olarak belirlenmiştir.

❖Kredi imkanından yabancı para reeskont kredisi kullanabilen
firmalar ile yurt dışına yönelik müteahhitlik hizmeti sunan firmalar
ve uluslararası fuarlara katılım sağlayan firmalar
yararlanabilecektir.

❖Kredilere TCMB politika faiz oranı olan bir hafta vadeli repo ihale
faiz oranının 150 baz puan altında faiz oranı uygulanacaktır.

❖Aracı bankaların komisyon oranı azami 150 baz puan olabilecektir.
❖Krediler, azami 360 gün vadeli olacak, ihracat veya döviz kazandırıcı

hizmet taahhüdü ile 1 Mart 2020 tarihindeki istihdam düzeyinin
kredi vadesi süresince muhafaza edilmesi koşulu karşılığında
kullandırılacaktır.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Türk Lirası Cinsi İhracat 
Reeskont Kredileri

❖Mal ve hizmet ihracatçısı firmaların finansmana erişimlerini
kolaylaştırmak ve istihdam sürekliliğini desteklemek amacıyla Türk
Lirası cinsi ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi
kullandırılmasına karar verilmiştir Türk Lirası cinsi reeskont
kredileri aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde kullandırılacaktır

✓KREDİLER İÇİN TOPLAM 60 MİLYAR TÜRK LİRASI LİMİT
BELİRLENMİŞTİR

✓ BU LİMİTİN 20 MİLYAR TÜRK LİRASI TÜRK EXİMBANK, 30 MİLYAR
TÜRK LİRASI KAMU BANKALARI, 10 MİLYAR TÜRK LİRASI İSE DİĞER
BANKALAR ARACILIĞIYLA YAPILACAK KREDİ KULLANIMLARINA
TAHSİS EDİLMİŞTİR.

✓ EXİMBANK DIŞINDAKİ BANKALAR ARACILIĞI İLE KULLANDIRILACAK
KREDİLERİN ASGARİ YÜZDE 70’İ KOBİ’LERE TAHSİS EDİLECEKTİR.



✓FİRMA BAZINDA AZAMİ KREDİ TUTARLARI, KOBİ’LER İÇİN 25
MİLYON TÜRK LİRASI, DİĞER FİRMALAR İÇİN İSE 50 MİLYON TÜRK
LİRASI OLARAK BELİRLENMİŞTİR.

✓KREDİ İMKÂNINDAN YABANCI PARA REESKONT KREDİSİ
KULLANABİLEN FİRMALAR İLE YURT DIŞINA YÖNELİK
MÜTEAHHİTLİK HİZMETİ SUNAN FİRMALAR VE ULUSLARARASI
FUARLARA KATILIM SAĞLAYAN FİRMALAR YARARLANABİLECEKTİR.

✓KREDİLERE TCMB POLİTİKA FAİZ ORANI OLAN BİR HAFTA VADELİ
REPO İHALE FAİZ ORANININ 150 BAZ PUAN ALTINDA FAİZ ORANI
UYGULANACAKTIR.

✓ARACI BANKALARIN KOMİSYON ORANI AZAMİ 150 BAZ PUAN
OLABİLECEKTİR.

✓KREDİLER AZAMİ 360 GÜN VADELİ OLACAK, İHRACAT VEYA DÖVİZ
KAZANDIRICI HİZMET TAAHHÜDÜ İLE 1 MART 2020 TARİHİNDEKİ
İSTİHDAM DÜZEYİNİN KREDİ VADESİ SÜRESİNCE MUHAFAZA
EDİLMESİ KOŞULU KARŞILIĞINDA KULLANDIRILACAKTIR.



02.04.2020 KOBİ'lere kredi üst limiti 3 milyon TL'ye çıkarıldı. DETAY 
İÇİN TIKLAYINIZ

❖Resmi Gazetede yayımlanan 02.04.2020 tarihli ve 2350 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı ile, “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi
İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB
Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında
Karar”da değişiklikler yapılmıştır.

– KOSGEB tarafından finansal destek sağlanacak işletmeler
için “Sanayi” ibaresinin kaldırıldı.

– KOSGEB tarafından sağlanacak kredi faiz desteğinin işletme başına
olan üst limitinin her bir destek programı kapsamında 300 Bin TL’den
3 Milyon TL’ye çıkarılması,

– Kullandırılacak kredilerin vadesinin 48 aydan 60 aya çıkarılması

https://www.dunya.com/ekonomi/kosgeb-de-devrede-80-milyon-liraya-kadar-faizsiz-kredi-imkani-haberi-466745


❖Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Küçük ve
Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi
Amacıyla Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında
Karar’ın başlığındaki “sanayi” ifadesi çıkarıldı. Böylece KOSGEB’in
faiz desteklerinden sanayi işletmeleri yerine bütün işletmelerin
yararlanabilmesinin önü açılmış oldu. Bu konuda daha önce yapılan
düzenlemede, KOSGEB’in diğer programlarında sanayi işletmelerini
destekleme şartı kaldırılarak, desteklenecek işletmelerin kapsamı
genişletilmişti.

❖Kararın, “kapsam” başlıklı 5’inci maddesinden de “sanayi” ifadesi
çıkarıldı. Maddenin yeni haline göre, küçük ve orta ölçekli
işletmelerin sektörel veya ölçek nitelikleri KOSGEB tarafından
belirlenmek kaydıyla finansman sorunlarının çözümüne yönelik
olarak, yatırım, işletme sermayesi ve ihracata yönelik TL veya döviz
cinsinden kullandırılacak kredi faiz giderleri KOSGEB tarafından
karşılanacak.

❖Resmi Gazeteye ulaşmak için tıklayınız

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200403-10.pdf


02.04.2020 Kamu kurumları tarafından gerçekleştirilen ihaleler için, 
koronavirüs(Covid-19) salgını nedeniyle sözleşme şartlarının yerine 
getirilememesi halinde, “süre uzatımı verilmesi” veya “sözleşmenin 
feshedilmesi” mümkün hale geldi. DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

❖COVID-19 salgını nedeniyle sözleşme
konusu işin yerine getirilmesinin geçici
veya sürekli olarak, kısmen veya
tamamen imkânsız hale geldiğine
ilişkin başvurularla ilgili olarak; 2 Nisan
2020 tarihli ve 31087 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 2020/5 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler
/2020/04/20200402-21.pdf

https://www.ihale.gov.tr/Duyuru/350/covid-19_salginina_bagli_mucbir_sebep_basvurulari.html
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200402-21.pdf


❖“COVID-19 salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla
ülkemizde ve dünya genelinde sosyal ve ekonomik hayata ilişkin
bazı tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda, 4/1/2002 tarihli ve 4734
sayılı Kamu İhale Kanunu (istisnaları dahil) ile bu Kanundan istisna
edilen düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilen ihaleler
sonucunda imzalanan sözleşmelerde, COVID-19 salgını nedeniyle
sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli
olarak, kısmen veya tamamen imkânsız hale geldiğine ilişkin
başvurular, yükleniciler tarafından bu durumun belgelendirilmesi
suretiyle sözleşmenin tarafı olan idareye yapılacaktır. İdarelerce bu
başvurular; 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanununun 10 uncu maddesi ve diğer mevzuat hükümleri
çerçevesinde incelenecek ve karar alınmadan önce idarelerce
Hazine ve Maliye Bakanlığının değerlendirmesi alınacaktır.
İdarelerce yapılan değerlendirme sonucunda; ortaya çıkan
durumun yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş
olması, yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine
getirmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli
ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi şartlarının birlikte
gerçekleştiğinin tespit edilmesi üzerine süre uzatımı verilmesine
veya sözleşmenin feshine karar verilebilecektir.”



02.04.2020 Sağlık Bakanlığı, Kapıkule’de hızlı tanı sağlayan PCR testi 
yapılması için mobil laboratuvar kurulmasına onay verdi. DETAY İÇİN 
TIKLAYINIZ

❖Türkiye’ye giriş yapan
ŞOFÖRLERİN 14 gün
karantiya alınması nedeniyle
oluşan sıkıntılara çözüm
geldi. Sağlık Bakanlığı
ihracatçı ve taşımacılardan
gelen talepler doğrultusunda
hızlı tanı PCR testi yapan
mobil laboratuvar kurularak
hızlı tanı Kovid-19 testi
yapılmasına onay verdi.

https://www.dunya.com/sektorler/lojistik/soforlerin-14-gun-karantina-derdine-cozum-haberi-466734
http://www.haber7.com/etiket/%C5%9Fof%C3%B6r


02.04.2020 Muayene süresi gelen tüm araçlar için araç muayene 
süreleri için 3 ay ertelendi. DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

❖Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; motorlu taşıta sahip olan ve
aracının muayene süresi gelenler için Resmi Gazete'de yayımladığı
yönetmelikte değişikliğe gitti.

❖GEREKİRSE UZATILABİLECEK Koronavirüs pandemisi nedeniyle
muayene süresi gelen ve yaptıramayanlar için üç aylık süre tanındı.
Üç aylık sürenin sonunda 45 gün içinde araç muayenesinin
yaptırılması şartı getirildi. Bu süre gerektiği takdirde Bakanlıkça
uzatılabilecek

https://www.sabah.com.tr/otomobil/2020/04/03/arac-muayeneleri-ertelendi-mi-arac-muayene-islemleri-ne-zaman-yapilacak


03.04.2020 İçişleri Bakanlığı, 81 il valilğine'Şehir Giriş-Çıkış Tedbirleri 
ve Yaş Sınırlaması' konulu genelge gönderdi. 
DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

❖Bakanlık valiliklere gönderdiği genelgede, Sağlık Bakanlığı ve Bilim
Kurulu’nun önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
talimatları doğrultusunda, corona virüsü tedbirleri kapsamında
büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak başta olmak üzere 81 il
valiliğine “Şehir Giriş/ Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması” ile ilgili bir
genelge gönderildiğini hatırlattı.

❖Söz konusu genelgede, yeni tip corona virüsü salgınıyla mücadele
kapsamında büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak'ta kara,
hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışlar ile 01 Ocak 2000
tarihinden sonra doğan vatandaşların sokağa çıkmalarının
sınırlandırıldığı belirtildi.

https://www.icisleri.gov.tr/sehir-giriscikis-tebirleri-ve-yas-sinirlamasi


06.04.2020 Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet Kapısı 
üzerinden alınacak. DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

❖Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan
ücretsiz maske dağıtımında
başvurular, e-Devlet Kapısı
üzerinden alınacak.

❖https://www.aa.com.tr/tr/korona
virus/cumhurbaskani-erdoganin-
talimatiyla-20-65-yas-arasi-
vatandaslara-maske-
dagitilacak/1793441

❖"PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Sağlık
Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda
"https://maske.epttavm.com" üzerinden yapılacak başvurulara
kısa sürede yoğun bir ilgi olduğu belirtildi. Duyuruda, "Sizlere daha
sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize
ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden
alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz."
ifadelerine yer verildi. Maskelerin, 20-65 yaş arasındaki her
vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılacağı açıklanmıştı.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/ucretsiz-maske-dagitiminda-basvurular-e-devlet-kapisi-uzerinden-alinacak/1793564
https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/cumhurbaskani-erdoganin-talimatiyla-20-65-yas-arasi-vatandaslara-maske-dagitilacak/1793441


07.04.2020 KOSGEB'in kredi destek programından faydalanan ve 
bankalara ödemeleri devam eden 136 bin KOBİ'nin, nisan, mayıs ve 
haziran aylarındaki kredi taksitleri 3 ay ertelendi. DETAY İÇİN 
TIKLAYINIZ

❖Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve 
KOBİ’lerin kredi taksitlerini 3 ay erteleyen kararın detayları belli 
oldu. KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, 136 bin KOBİ’yi 
ilgilendiren düzenlemeyle ilgili olarak “Bu durumdaki 
KOBİ’lerimizin bize veya bankalara başvurmalarına gerek yok. 
Hiçbir işleme gerek kalmaksızın 136 bin KOBİ’mizin taksitleri 3 ay 
ertelenmiştir. Bu zorlu ve bir o kadar da dinamik süreçte 
KOBİ’lerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

❖136 Bin KOBİ’yi İlgilendiriyor

❖Cumhurbaşkanı Erdoğan, son kabine toplantısının ardından yaptığı 
açıklamada, KOSGEB’in kredi destek programından faydalanan ve 
bankalara ödemeleri devam eden 136 bin KOBİ’nin nisan, mayıs ve 
haziran aylarındaki kredi taksitlerini 3 ay ertelediklerini açıkladı. 
Erdoğan, erteleme maliyetinin de KOSGEB tarafından 
karşılanacağını söyledi.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7449/kosgeb-baskani-uzkurt-o-destegin-ayrintilarini-anlatti


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu



Tebliğ ile mücbir sebep hali kapsamındaki sektörleri ve altında yer
alan iş kolları belirlenmiştir.
Sektörler: Perakende Ticaret ve AVM’ler, Demir-Çelik ve Metal
Sanayi, Otomotiv, Sinema ve Tiyatro Faaliyetleri, Lojistik ve Ulaşım,
Konaklama, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri, Tekstil ve Konfeksiyon,
Etkinlik ve Organizasyon, Sağlık Hizmetleri, Mobilya İmalatı,
Madencilik ve Taş Ocakçılığı, İnşaat, Endüstriyel Mutfak
Ekipmanları, Araç Kiralama, Basılı Yayın ve Matbaacılık.

Tebliğ ile belirlenen sektörler için
Nisan, Mayıs ve Haziran’da muhtasar ve KDV beyannamelerine
ilişkin ödemeleri 6’şar ay ötelenmiştir.
Bu aylarda verilmesi gereken muhtasar ve KDV beyannameleri de
verilmeyecek olup söz konusu beyannameler 27
Temmuz’a ertelenmiştir.

Sektörlerin dışında, ticari, zirai kazanç sahibi veya serbest meslek
erbabı olan tüm gelir vergisi mükellefi vatandaşlarımız da (1,9
milyon kişi) mücbir sebep hali kapsamına alınmıştır. o Halka
ilişkiler, çiftçi, terzi, manav, avukat, mali müşavir, mimar,
mühendis, eczacı, doktor, dişçilerin de içinde olduğu ticari ve zirai
kazanç sağlayan serbest meslek erbabı tüm gelir vergisi
mükelleflerini kapsamaktadır.



2020 yılı fuar takviminde yer alan fuarlardan 16 Mart-
30 Nisan döneminde Türkiye’de düzenlenmesi
planlanan tüm ulusal ve uluslararası fuarlar 1 Mayıs
2020 sonrası döneme ertelenmiştir

Tek kullanımlık tıbbi maskelerde yüzde 20 ve ventilator,
oksijen konsantratörü gibi solunum cihazları için yüzde 13
olarak uygulanan ilave gümrük vergileri kaldırıldı.

Kolonya ve dezenfektan üretiminde ham madde olarak
kullanılan dökme etil alkol ithalatında halihazırda yüzde 10
olarak uygulanan gümrük vergisi kolonya ve dezenfektan
üreten sanayiciler için sıfırlanmıştır.

Ventilatör, ecmo, ventilasyon sarfları, entübasyon tüpleri,
yoğun bakım monitörleri gibi ürünlerin ihracatında Türkiye
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan ön izin alınması şartı
getirilmiştir



TÜBİTAK ile girişimcilerin ve bilim insanlarımızın
projelerinin hemen hayata geçmesini sağlayacak özel ve
hızlı bir program hazırlanmıştır.

Covid-19’un teşhis, tedavisinde kullanılacak ürünlere ve
koruyucu ürünlere hızlıca destek verilecek.

Yatırım teşviklerinden faydalananlar, bu döneme ilişkin banka
ödemelerini ötelediğinde faiz veya kar payı desteğinden aynen
faydalanabilecektir.



20 ilde 553 bin 326 üreticiye 1 milyar 145 milyon lira
mazot, gübre desteği ödemesi yapılacak.

Anaç koyun keçi desteği kapsamında 80 ilde 196 bin
116 yetiştiriciye 580 milyon lira, hububat-baklagil
desteği çerçevesinde 14 ilde 35 bin 34 üreticiye de 120
milyon lira ödeme yapılacak.

Dane mısır desteğinde 6 ilde 9 bin 485 üreticiye 20
milyon lira, hayvan hastalıkları tazminatı kapsamında
68 ilde 686 yetiştiriciye 16,2 milyon lira ve tiftik
keçilerine ilave destek çerçevesinde 3 ilde 131
yetiştiriciye 226 bin lira destek sağlanacak.

Toplam 1 milyar 881 milyon 426 bin liralık destek
ödemeleri 27 Mart Cuma günü yapılmaya başlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 21 ilde “Bitkisel
Üretimin Geliştirilmesi” programı kapsamında tohum
hibe desteği açıklandı



Koronavirüs önlemleri kapsamında faaliyeti 
durdurulan, belediye ve hazine taşınmazı üzerinde 
tahsisli kiracı işletmelerden; kira talep edilmeyecek, 
sözleşmeler uzatılacak, kira borçları ertelenecektir. 

Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 30 Haziran'a 
ertelenmiştir.

TOKİ ve Emlak Konut’tan ev alan vatandaşların nisan ve 
mayıs ayı konut taksitleri ertelenmiştir. 



Ulaştırma Bakanlığı, araç muayene süresi gelen araç
sahipleri için 3 aylık süre tanıdı.

Mevcut Yetki Belgesi Yenileme Mevcut Yetki Belgesi
Taşıt İlavesi Ve Düşümü Yetki Belgesi Devir, Bölünme,
Birleşme, Tür Değişikliği İşlemleri devam etmektedir.

Yetki Belgesi Yeni Alım İşlemleri Yetki Belgesi Değişimi
İşlemleri ikinci bir talimata kadar durdurulmuştur.



01.01.2000 sonrasında doğanların sokağa çıkmalarını geçici
olarak yasaklanmıştır. DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

Yetki Belgesi Yeni Alım İşlemleri ve Yetki Belgesi Değişimi
İşlemleri ikinci bir talimata kadar durdurulmuştur. Mevcut
Yetki Belgesi Yenileme, Mevcut Yetki Belgesi Taşıt İlavesi Ve
Düşümü, Yetki Belgesi Devir, Bölünme, Birleşme, Tür
Değişikliği İşlemleri devam etmektedir.

Mevsimlik tarım işçilerinin bulundukları illerden başka illere
gidişlerinde yaşanabilecek aksamalarla ilgili alınan tedbir
detayına ulaşmak için tıklayınız

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları
Hakkında Duyuruya ulaşmak için tıklayınız

Şehir Giriş / Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması Hakkında
Duyuruya ulaşmak için tıklayınız

https://www.icisleri.gov.tr/sokaga-cikma-yasagi-bulunan-18---20-yas-arasindaki-genclerle-ilgili-istisnalar
https://www.ertso.org.tr/wp-content/uploads/2020/04/mevsimlik-tar%C4%B1m-is%CC%A7c%CC%A7ileri.pdf
https://www.ertso.org.tr/wp-content/uploads/2020/04/Hukuki-2.pdf
https://www.icisleri.gov.tr/sokaga-cikma-yasagi-bulunan-18---20-yas-arasindaki-genclerle-ilgili-istisnalar


ALINAN DİĞER ÖNLEMLER

❖Kamu ihalelerine yönelik süre uzatımı ya da fesih imkanları Çevre
ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Otopark Yönetmeliği'nin
yürürlük tarihi 30 Haziran'a ertelenmiştir.

❖Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının talebi üzerine Enerji Piyasası
Düzenleme Kurulu, KOVİD-19 nedeniyle artan dezenfektan ve
kolonya ihtiyacının yerli üretim ile karşılaması için benzine yüzde 3
oranında etanol karıştırma zorunluluğunun 3 aylığına askıya
alınmıştır.

❖TÜRKŞEKER, 40 bin çiftçiye verilmesi gereken avans ile küspe
istihkak bedellerinin ödemesini erken yapacak. Erken ödeme
kapsamında toplam 250 milyon lira, 3 Nisan'da pancar çiftçisinin
hesaplarında olacak.

❖Otel kiralamalarına ilişkin ir.fak hakkı bedelleri ve hasılat payı
ödemelerini Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle
ertelendi.



❖Sağlık çalışanları performans ödemeleri 3 ay için üst tavandan
yapılacak. Ayrıca 32 bin yeni sağlık personeli alımı yapılacak. Bu iki
önlemin toplam maliyeti yaklaşık 4,5 milyar TL olarak
hesaplanmıştır.

❖26 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi
beyanname verme ve ödeme süreleri 24 Nisan, 31 Mart’a kadar
verilmesi gereken Ba-Bs formlarının verilme süresi de 30 Nisan gün
sonuna kadar uzatılmıştır.

❖Belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinde borçlarına karşılık
yapılan 3 milyar TL’lik 3 aylık (Nisan-Mayıs-Haziran) kesinti
yapılmayacaktır. Böylece tüm belediyelere, koronavirüs ile
mücadele kapsamında önemli bir kaynak sağlanmıştır.

❖En düşük emekli maaşı 1.000,00 TL’den 1.500,00 TL’ye çıkartılmıştır.

❖Telafi çalışma süresini 4 aya çıkararak istihdamda süreklilik
sağlandı.

❖500 Bin Türk Lirasının altındaki konutlarda kredilendirilebilir
miktarı % 80’den % 90’a çıkararak, asgari peşinat % 10’a düşürüldü.
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