
 

 

Ekonomik İstikrar Kalkanı 

KOVID-19 salgını sebebiyle, 18 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
başkanlığında, bakanlar, iş dünyası temsilcileri ve diğer resmi ve sivil kurum ve kuruluş 
temsilcilerinin katılımıyla kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantı 
sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KOVID-19 salgınının etkilerini azaltmak için 
"Ekonomik İstikrar Kalkanı" adı verilen ve toplamda 100 milyar Türk Lirası bütçeli bir kaynak 
setinin uygulamaya konulduğunu duyurmuştur. Büromuz tarafından, konu ile ilgili yasal 
düzenlemeler yürürlüğe girdiğinde daha detaylı bilgilendirme yapılacaktır. Paket kapsamındaki 
tedbirler şu şekildedir: 

Sosyal Sigorta Kurumu Prim Ödemeleri  

• Perakende, alışveriş merkezi, demir çelik, otomotiv, lojistik, ulaşım, sinema, tiyatro, 
konaklama, yiyecek, içecek, tekstil, konfeksiyon, etkinlik ve organizasyon sektörleri için 
SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemeleri altı ay süre ile ertelenmiştir. 

Katma Değer Vergisi ve Diğer Vergilere İlişkin Düzenlemeler  

• Perakende, alışveriş merkezi, demir çelik, otomotiv, lojistik, ulaşım, sinema, tiyatro, 
konaklama, yiyecek, içecek, tekstil, konfeksiyon, etkinlik ve organizasyon sektörleri için 
muhtasar ve KDV tevkifatı altı ay süre ile ertelenmiştir. 

• İç havayolu taşımacılığında KDV oranı üç ay süre ile %18 yerine %1 olarak 
uygulanacaktır. 

• Stopaj gibi kaynağında yapılan kesintilerin ödemelerini içeren muhtasar beyannamelerin 
sunulma tarihleri üç ay süre ile ertelenmiştir. 

Konaklamaya İlişkin Düzenlemeler 

• Konaklama vergisi Kasım 2020'ye kadar uygulanmayacaktır. 

• Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri Nisan, Mayıs ve 
Haziran ayları için altı ay süre ile ertelenmiştir. 
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Finansman Desteği  

• KOVID-19 salgını ile ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan şirketlerin 
bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari üç ay süre ile ertelenecek ve 
gerektiğinde söz konusu şirketlere ilave finansman desteği sağlanacaktır. 

• İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla 
ihracatçıya stok finansmanı desteği verilecektir. 

Mevcut Kredilerin Durumu ve Yeni Kredi İmkanları 

• KOVID-19 salgını süresince işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan 
esnaf ve sanatkârların Halkbank'a olan kredi borçları, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 
anapara ve faiz ödemeleri bakımından üç ay süre ile ertelenecektir. Erteleme süresine 
ilişkin faiz uygulanmayacaktır. 

• Kredi Garanti Fonu limiti 25 milyar Türk Lirası'ndan 50 milyar Türk Lirası'na çıkartılacaktır. 
Kredilerde öncelik, gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve 
teminat açığı bulunan şirketler ve KOBİlerde olacaktır. 

• Vatandaşların faydalanabileceği uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi 
paketlerinin devreye alınması teşvik edilecektir. 

• Değeri 500 bin Türk Lirası'nın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktar %80'den 
%90'a çıkartılacak ve asgari peşinat da %10'a düşürülecektir. 

• KOVID-19 salgınına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında 
temerrüde düşen şirketlerin kredi siciline "mücbir sebep" notu düşülmesi sağlanacaktır. 

İş Hukukuna İlişkin Tedbirler 

• Şirketlere sağlanan asgari ücret desteği devam edecektir. 

• İş Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında olanak tanınan esnek ve uzaktan çalışma 
modellerinin daha etkin hale getirilmesi temin edilecektir. 

• Kısa çalışma ödeneği devreye alınacaktır. Ödenekten faydalanmak için gereken süreçler 
kolaylaştırılacak ve hızlandırılacaktır. Böylece faaliyetine ara veren işyerlerindeki işçilere 
geçici bir gelir desteği verilirken, işverenlerin de maliyeti azaltılacaktır. 

• İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla iki aylık telafi çalışma süresi dört aya 
çıkarılmıştır. 

Sosyal Düzenlemeler 

• En düşük emekli maaşı 1.500 Türk Lirası'na yükseltilmiştir. 
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• Emeklilerin bayram ikramiyesi Nisan ayı başında ödenecek ve maaş promosyon 
ödemelerinin, şubeye gidilmesine gerek olmaksızın, doğrudan hesaba yatırılabilmesi 
sağlanacaktır. 

• Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi 
ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar Türk Lirası tutarında bir kaynak 
ayrılmıştır. 

• Küresel tedarik zincirlerindeki aksama ihtimaline karşı hem üretimde hem perakendede 
belirlenen önceliklere göre alternatif kanallar geliştirilecektir. 

• Tek başına yaşayan 80 yaş üstü kişiler için, sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden 
oluşan periyodik takip programı devreye alınmıştır. 

Konuya ilişkin herhangi bir sorunuz olması halinde bizlerle her zaman iletişime geçebilirsiniz. 


