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KORONAVİRÜS (KOVİD-19) KAPSAMINDA 

EKONOMİ ALANINDA AÇIKLANAN 

DESTEKLER HAKKINDA 

BİLGİ NOTU 

 
Söz konusu destekler ile ilgili olarak kapsamlı bir bilgi notu Odamızca hazırlanmış olup, ekte sunulmaktadır. Söz 
konusu destekler hâlihazırda desteklerin açıklanmaya başladığı tarihten 25 Mart 2020 Çarşamba gününe kadar 

olanları kapsamaktadır. 
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GÜNCELLEME TARİHİ: 25/03/2020



 
 

 

Muğla Ticaret  ve Sanayi Odası 25.03.2020 
 
 

Malumları olduğu üzere, Koronavirüs (KOVİD-19) salgınının yarattığı olumsuz süreç hâlihazırda 

ülkemizi ve tüm dünyayı etkilemektedir. Olumsuz etkilerin en önemlilerinden birisi de ekonomik 

faaliyetler üzerinde görülmektedir. Bu doğrultuda Hükümetimizce Koronavirüs salgınına karşı 

ekonomik alanda çeşitli önlemler alınmaya başlanmıştır. 

 
Bu kapsamda ilk olarak “Ekonomik İstikrar Kalkanı” adı verilen paket Cumhurbaşkanımız Recep 

Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmış olup, devamında ise çeşitli kurumlarca destek unsurları 

devreye sokulmaya başlanmıştır. 

 
Söz konusu destekler ilgili başlıklar altında şu şekilde özetlenmektedir; 

 

“Ekonomik İstikrar Kalkanı” Destek Paketi 

 

- 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 primleri nisan, mayıs ve haziran ödemeleri 6'şar ay ertelenmiştir. 

 
- 1 Nisan 2020'de yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 

2021'e ertelenmiştir. 

 

- Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri nisan, mayıs ve 

haziran ayları için 6 ay süreyle ertelenmiştir. 

 

- İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1'e indirilmiştir. 

 

- Kovid-19  salgınıyla  ilgili  tedbirlerden  etkilendiği  için  nakit  akışı  bozulan  firmaların 

bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelenerek gerektiğinde bunlara 

ilave finansman desteği sağlanacaktır. 

 
- İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla 

ihracatçıya stok finansmanı desteği verilecektir. 

 

- Kredi Garanti Fonu limiti 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartılarak kredilerde öncelik, 

gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan 

firmalar ile KOBİ'lere verilecektir. 

 
- Vatandaşlar için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketlerinin devreye 

alınması teşvik edilecektir. 
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- 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktar yüzde 80'den yüzde 90'a 

çıkartılıp, asgari peşinat yüzde 10'a düşürülecektir. 

 

- Koronavirüs etkisiyle nisan, mayıs ve haziran aylarında temerrüte düşen firmaların kredi 

siciline “mücbir sebep” notu düşülmeyecektir. Bu bağlamda anapara ve taksit ödeme tarihi 

24 Mart 2020'den önce olup da kullandığı nakdi ve gayrinakdi kredilerinin anapara, faiz ve 

ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve 

bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş 

senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi 

nezdinde tutulan kayıtları,  borçların ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık 2020'ye kadar 

tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal 

işlemlerde,  kredi  kuruluşları  ve  finansal  kuruluşlar  tarafından  dikkate  alınmayacaktır. 

Yeniden  yapılandırma  veya  yeni  kredi  kullandırması,  hukuki  ve  cezai  sorumluluk 

doğurmayacaktır. 

 
- Asgari ücret desteği devam ettirilecektir. 

 

- Esnek ve uzaktan çalışma modelleri daha etkin hale getirilecektir. 

 

- Kısa  Çalışma  Ödeneği  devreye  alınarak  bundan  faydalanmak  için  gereken  süreçler 

kolaylaştırılacak ve hızlandırılacaktır. Böylece faaliyetine ara veren iş yerlerindeki işçilere 

geçici bir gelir desteği verilirken işverenlerin de maliyeti azaltmış olacaktır. 

 
- En düşük emekli maaşı 1500 liraya yükseltilecektir. 

 

- Emeklilerin bayram ikramiyesi nisan ayı başında ödenecektir. 

 

- Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi 

ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayırılacaktır. 

 

- İstihdamdaki  sürekliliği  temin  etmek  amacıyla  2  aylık  telafi  çalışma  süresi  4  aya 

çıkartılacaktır. 

 

- Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılar için sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden 

oluşan periyodik takip programı devreye alınacaktır. 
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Torba Yasa Çerçevesinde Getirilen Destekler 

 

- Ekonomik tedbir paketine eklenen madde ile dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, 

şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu 

idari başvuru  süreleri  de dâhil olmak üzere bir hakkın  doğumu,  kullanımı  veya  sona 

ermesine ilişkin tüm süreler, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından 

belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk 

ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13 Mart 2020 tarihinden 30 Nisan 2020'ye kadar 

durdurulmuştur. İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen 

süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler, 

nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip 

işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve 

infazına ilişkin işlemler 22 Mart 2020 tarihinden itibaren 30 Nisan 2020 tarihine kadar 

durdurulmuştur. 

 
- Çek Kanunun yapılan değişiklikle 24 Mart 2020'ye kadar işlenen suçtan dolayı mahkûm 

olanların cezalarının infazı durdurulacak. Hükümlü, tahliye tarihinden itibaren en geç üç ay 

içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödeyecek. Kalan kısmını üç 

aylık  sürenin  bitiminden  itibaren  ikişer  ay  arayla  15  eşit  taksitle  ödemesi  halinde 

mahkemece, ceza mahkûmiyeti bütün sonuçlarıyla ortadan kalkacak. İnfazın 

durdurulduğu tarihten itibaren en geç 3 ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda 

biri  ödenmediği  takdirde  alacaklının  şikâyeti  üzerine  mahkemece  hükmün  infazının 

devamına karar verilecek. Hükümlü, taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği 

takdirde,  ödemediği  bu  taksit  sürenin  sonuna  bir  taksit  olarak  eklenecek.  Kalan 

taksitlerden  birini  daha  ödemediği  takdirde  alacaklının  şikâyeti  üzerine  mahkemece 

hükmün infazının devamına karar verilecektir. 

 
- 1 Mart 2020'den 30 Haziran 2020'ye kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi, 

kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacak, söz konusu bu hüküm 1 Mart 

2020'den itibaren uygulanacaktır. 

 
- Hazine ve Maliye Bakanının, kredi garanti kurumlarına nakit kaynak aktarma veya özel 

tertip Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihraç etme yetkisi 25 milyar liradan 35 milyar 

liraya yükseltilecektir. 
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İstihdam Desteği ve Kısa Çalışma Ödeneği 

 

- 2020  yılında  işverene  günlük  2,50  lira  aylık  75  lira  asgari  ücret  desteği  sağlanacak. 

Sağlanacak desteğin ekonomik büyüklüğü yaklaşık 7 milyar lira olacaktır. 

 

- Kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak için son 3 yılda prim gün sayısı 600 günden 450’ye, 

çalışma süresi 90 günden 60 güven indirilmiştir. 30 Haziran 2020'ye kadar geçerli olmak 

üzere, Kovid-19 kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için, 

işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için öngörülen hizmet akdinin feshi hariç 

işsizlik  sigortası  hak  etme  koşullarını  yerine  getirmesi  hükmü,  kısa  çalışma  başlama 

tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün 

sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanacaktır. Bu 

koşulu  taşımayanlar,  kısa  çalışma  süresini  geçmemek  üzere  son  işsizlik  ödeneği  hak 

sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam edecektir. 

Kısa  çalışma  uygulamasından  yararlanabilmek  için  işyerinde  kısa  çalışma  uygulanan 

dönemde,   işveren   tarafından   işçi   çıkarılmaması   gerekecektir.   Başvurular,   başvuru 

tarihinden  itibaren  60  gün  içinde  sonuçlandırılacak  ve  bu  konudaki  başvuru  tarihini, 

Cumhurbaşkanı 31 Aralık 2020'ye kadar uzatabilecektir. 

 

- Telafi çalışması süresi iki aydan dört aya çıkarılmıştır. Cumhurbaşkanına bu süreyi iki katına 

kadar artırma yetkisi verilmiştir. 

 

- Ay içerisinde 10 gün ve üzeri çalışan; "kısmi süreli çalışanlar", "puantaj usulü çalışanlar" ve 

"ev  hizmetlerinde  çalışanlar"ın  eksik  günlerine  ait  genel  sağlık  sigortası  primlerini 

tamamlama zorunluluğu kaldırılmıştır. 

 
- Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, işveren sendikalarına 

üye  işletmelerin  değişen  ekonomik  şartlara  ve  zorlayıcı  sebeplere  bağlı  durumlara, 

uyumlarına  destek  olunması  amacıyla  işçilerinin  sigorta  primlerinin  işveren  hissesi 

ödemesinde kullanılabilecek işveren sendikası dayanışma ve yardımlaşma fonu desteğinin 

azami sınırı yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkarılmıştır. 
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Katma  Değer  Vergisi  (KDV)  Beyanname  Verme  ve  Ödeme  Süreleri  ile  İlgili 

Değişiklikler 

 
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yapılan duyuruya göre KDV beyanname verme ve ödeme süresi 24 

Nisan’a,  BA-BS formlarının verilme süresi de 30 Nisan’a uzatılmış olup, bu bağlamda; 

 
- 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. 
 
 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından Açıklanan Destekler 

 

- Dezenfektan,  koruyucu  elbise,  koruyucu  gözlük,  maske  ve  eldiven  gibi  ürünleri  yerli 

imkânlarla üreten işletmeler KOSGEB’in TEKNOYATIRIM Destek Programından 

faydalanabilecek.  KOSGEB  aracılığıyla  dezenfektan,  koruyucu  elbise,  koruyucu  gözlük, 

maske, eldiven gibi ürünlerin yerli üretimine işletme başına 6 milyon TL’ye kadar destek 

verilecektir. Bunun 4 milyon 200 bin TL’si geri ödemeli olacaktır. 

 
- KOSGEB alacakları 3 ay ertelenecek. 

 
- Proje süresi yükümlülüklerini ya da girişimcilik programı yükümlülüklerini 11 Mart 2020 ve 

sonrasında yerine getirmesi gereken işletmelere 4 ay ek süre verilecektir. 

 

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, KOVİD-19 nedeniyle artan dezenfektan ve kolonya 

ihtiyacının yerli üretim ile karşılaması için benzine yüzde 3 oranında etanol karıştırma 

zorunluluğunu 3 aylığına askıya almıştır. 

 
- Teknopark yönetici şirketlerine, kuluçka firmalarından ve teknoparklarda yer alan restoran 

ve kafe gibi ticari işletmelerden 2 ay boyunca kira almamaları hususunda Bakanlıkça 

talimat gönderilmiştir.   Ayrıca, yine bu kampüslerde Ar-Ge ve tasarım alanında çalışan 

firmaların  da  2  aylık  kira  ödemelerinin  ertelenmesi  ve  ödeme  planlarında  kolaylık 

sağlanması talep edilmiştir. 
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Türk Eximbank Tarafından Açıklanan Destekler 

 

- İhracatçıların   daralan  talepten  veya  virüsün  yayılmasını  engellemek  için  ülkelerin 

uyguladığı kısıtlamalardan etkilenmemeleri için Türk Eximbank'ın TCMB kaynaklarından ve 

kendi kaynaklarından kullandırdığı kredilerin vadesi, Haziran sonuna kadar gelecek kredi 

geri ödemelerinde firmaların talepleri doğrultusunda 3 ile 6 aya kadar uzatılacaktır. Bu 

bağlamda ihracatçıların faiz ödemeleri de 6 ay ertelenebilecektir. 

 
- Kısa vadeli kredilerde 2 yıl olan taahhüt kapatma süresi, henüz taahhüdü kapatılmamış 

olan ve taahhüt süresi dolmasına karşı ceza uygulanmamış olan krediler ile Haziran sonuna 

kadar kullandırılacak tüm krediler için 3 yıla çıkarılarak ihracatçılara ihracat yapmaları için 

verilen süre ilave 1 yıl artırılmıştır. 

 
- Reeskont kredilerinin daha önce azami 1 yıl olan kredi vadeleri, bu dönemde azami 2 yıla 

çıkarılacaktır. 

 

- Sigorta limitlerinde alıcıya tanınan vadeler ücretsiz uzatılmıştır. Haziran ayı sonuna kadar 

alıcı  firmaların  sigortalı  firmalardan  talep  edeceği  3  aya  kadarki  vade  uzatımlarında 

sigortalı firmalardan herhangi bir ek sigorta primi alınmayacaktır. Ayrıca sigortalı firmalar 

tarafından ödenmekte olan sigorta primleri ve alıcı analiz ücretlerinin vadeleri 30 gün 

uzatılacaktır. 

 

Kamu Bankalarınca Açıklanan “İşe Devam Kredi Desteği” 
 
 

Ziraat   Bankası,   Halkbank   ve   Vakıfbank   tarafından   “Ekonomik   İstikrar   Kalkanı”   tedbirleri 

doğrultusunda yürürlüğe konulan “İşe Devam Kredi Desteği”nin kapsamı şu şekildedir; 

 
- Söz konusu destek için herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin salgından ekonomik 

olarak olumsuz etkilenen tüm firmalar başvuruda bulunabilecektir. 

 

- Kredi desteğini kullanacak firmaların 2020 yılı Şubat ayı sonu itibariyle kayıtlı çalışan 

sayılarında azaltma yapmamaları ön koşulu bulunmaktadır. 

 

- Teminat eksiği bulunan firmaların, krediye erişimi için Hazine Destekli KGF Kefaleti de 

sağlanabilecektir. 
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- Kredi desteği; 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7,5 faiz 

oranlı olacaktır. 

 

- İlgili Bankalar 26 Mart 2020 tarihinden itibaren talepleri kabul etmeye başlayacaklardır. 

 

- KOBİ-KOBİ Dışı İşletmeler bazında azami kredi tutarları ise yıllık cirosu 25 Milyon TL’ye 

kadar olan firmalar için 10 Milyon TL, cirosu 25-125 Milyon TL arasında olan firmalar için 

25 Milyon TL, cirosu 125 Milyon TL ve üzeri olan firmalar içinse 100 Milyon TL seviyesinde 

olacaktır. 

 

Bankalar Tarafından Açıklanan Diğer Destekler 

 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 

 

- 31.03.2020   tarihinde   ödenmesi   gereken   dönem   sonu   taksit,   faiz   ve   anaparasını 

ödeyemeyen  firma  ve  bireysel  müşterilerin  talepleri  üzerine  söz  konusu  ödemelerin 

ötelenmesine imkân verilmesi, 

 
- Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan müşterilerin mevcut kredilerinin; 6 aya 

kadar ödemesiz dönem olmak üzere, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 

aya  kadar  ilave  süre  tanınmak  suretiyle,  uygun  vadeli  yapılandırma  uygulamalarının 

geliştirilmesi, 

 
- Personel maaşlarını, Ziraat Bankası üzerinden ödeyen firmaların 2020 Şubat ayı sonu 

itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla; Önümüzdeki 3 aylık personel maaş 

gideri kadar ilave limit imkânı verilmesi, 

- Kredili müşterileri tarafından Ziraat Bankası üzerine keşide edilmiş çeklerin ödenmesi 

amacıyla kullanılmak üzere; genel kredi limitlerinin artırılarak ilave nakit kredi limiti tahsis 

edilmesi 

 
- İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere; Ziraat Bankası kurumsal kredi kartı ve 

DBS limiti bulunan müşterilerinin kurumsal kart limitlerinin artırılması. 

 

Türkiye Halk Bankası A.Ş. 

 

- 31 Mart 2020 tarihine kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel 

müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek. 
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- Esnaf ve sanatkârların bu dönemde yaşadıkları olumsuzluklara destek olmak amacıyla 

talep  etmeleri  halinde  kullanmış  oldukları  kredilerin;  Nisan,  Mayıs  ve  Haziran  2020 

aylarında vadeleri gelecek olan anapara ve faiz ödemeleri, ödeme vadelerinden itibaren 3 

ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek. 

 
- Nakit  akışı  bozulduğu  için  ödeme  sorunu  yaşayan  Banka  müşterilerine,  6  aya  kadar 

ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırma imkânı sunulacak. Ödemesiz 

dönem, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılabilecek. 

 
- Personel maaşlarını Halkbank üzerinden ödeyen firmalara, istihdamlarını Şubat sonuna 

göre azaltmamaları şartıyla, gelecek 3 aylık dönem boyunca personel maaş gideri kadar 

ilave kredi limiti verilecek. 

 
- Bankanın kredili müşterileri tarafından Halkbank üzerine keşide edilmiş çeklerin ödenmesi 

amacıyla, genel kredi limitleri artırılarak firmalara ilave nakit kredi limit tahsis edilecek. 

 
- İşletme  sermayesi  ihtiyaçlarını  karşılamak  üzere;  Halkbank  kurumsal  kredi  kartı  ve 

Doğrudan Borçlandırma Sistemi limiti bulunan firmaların kurumsal kart limitleri artırılacak. 
 
 
 

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 

 

- Firmaların, 31 Mart devre sonu faizleri de dâhil olmak üzere 30 Haziran 2020 tarihine 

kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanması, 

 

- İstihdam koruma amaçlı kredi taleplerini karşılamak amacıyla işletmelere “3 aylık maaş 

gideri” kadar uzun vadeli kredi kullandırılması, 

 

- İşletmelerin mevcut kredilerinin kendi nakit akışlarına uygun ve sektörel durumlarına göre 

ödemesiz dönemli olarak yeniden yapılandırılması, 

 

- Turizm ve şehir içi toplu taşıma dâhil en çok etkilenen sektörlere özgü kredilerin 12 aya 

kadar ödemesiz dönemli olarak yapılandırılması, 

 

- Firmaların vergi, SGK gibi kamusal ödeme yükümlülüklerini kolaylaştırmak amacıyla nakit 

yönetim limitlerinin artırılarak, bu limitlerden yapılacak ödemelere 3 ay ödemesiz, 12 aya 

kadar taksit imkânı verilmesi, 
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- Firmalara ait Business Kartlarda limit artırımına gidilerek, maliyetsiz tedarik kapasitelerinin 

artırılması, 

 

- VBanko Çek ürünü limiti ve yaygınlığının artırılarak, bankacılık garanti imkânının dolaşıma 

sürülmesi yoluyla nakit ihtiyacının azaltılması ve maliyetsiz finansman imkânı sağlanması, 

- Bireysel  kredi  ihtiyacı  olan  vatandaşların  kredi  taleplerinin  VakıfBank  Mobil,  İnternet 

Bankacılığı ve Sky Limitler üzerinden sağlanarak salgın riskine maruz bırakılmaması, 

 

- Bireysel kredi müşterilerinin taksit, kredi kartı ödemelerinin 3 aya kadar ötelenebilmesi. 

 

Türkiye İş Bankası A.Ş. 

 

- Müşterilerin 30 Nisan’a kadar ihtiyaç duyması halinde; anapara/faiz/taksit ödemelerinin 

ilave bir koşul aranmaksızın 30 Haziran’a kadar ötelenmesine imkan verilecek. 

 

- Salgın sebebiyle mali bünyesi olumsuz etkilenen başta turizm, lojistik, AVM, perakende 

sektörleri   olmak   üzere   sektör   ayrımı   olmaksızın   her   bir   ihtiyaç,   vaka   bazında 

değerlendirilerek ödemesiz dönem dâhil gerekli tüm destek verilecek. 

 
- KOBİ’ler ve mikro işletmeler, tabana yaygın yararlanmasını teminen, salgın öncesi girdiği 

ticari yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla mevcut limitlerle desteklenecek ve 

gerekirse ilave limit için de azami çaba gösterilecek. 

 
- Maaş  anlaşmalı  olsun  olmasın  Banka  müşterilerinin  önümüzdeki  3  aya  ait  maaş 

ödemelerini herhangi bir istihdam azaltımı yapmamaları kaydıyla gerekirse ilave limit 

tahsisi suretiyle ödenmesine katkı sağlanacak. 

 
- Dijital kanallar üzerinden yapılacak EFT/havale işlemlerinden 30 Nisan’a kadar (karttan 

karta havale dâhil) hiçbir Banka müşterisinden ücret alınmayacaktır. 

 

- Sağlık ve gıda başta olmak üzere, müşterilerin alışveriş anında ihtiyaç duyması halinde 

kredi kartı limitlerinde artırıma gidilecek. 

 

- POS ve ÖKC ücretleri 3 ay boyunca ötelenecek. 

 

- Bireysel müşterilere; talep halinde tüketici kredisi, kredi kartı ve ek hesap ödemelerini 3 

ay boyunca öteleme imkânı getirilecek. 
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Akbank T.A.Ş. 

 

- Bireysel ve tüzel müşterilerin 30 Nisana kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri talep 

olması halinde mevcut koşullarla 30 Hazirana kadar ötelenebilecek. 

 

- Mobil, Internet Şube ve ATM üzerinden gerçekleştirilecek EFT ve havale işlemleri 30 

Nisana kadar ücretsiz olarak yapılabilecek. 

 

- Müşterilerin ATM'lerden günlük para çekme limiti kart ile ücretsiz 5,000 TL ve ek olarak 

Akbank Mobilden QR kod ile ücretsiz 5,000 TL olmak üzere 10,000 TL'ye çıkarılmıştı. Bu 

uygulamanın süresi 30 Nisana kadar uzatıldı. 

 
- Ayrıca müşterilerin Ortak ATM'lerde para çekme, yatırma, bakiye görüntüleme ve kredi 

kartı borcu ödeme gibi işlemleri 30 Nisana kadar ücretsiz hale getirildi. 

 

T. Garanti Bankası A.Ş. (Garanti BBVA) 

 

- Müşterilerin ihtiyacına göre, kredi anapara, faiz ve taksit ödemelerini, herhangi bir ek 

koşul aranmaksızın, 30 Haziran 2020 tarihine kadar öteleme imkânı, 

 

- Ticari  kredilerde  mevcut  kredilerin  anapara  ödemeleri  6  aya  kadar  uzatılabilme; 

sonrasında ise firmaların nakit akışına göre yeniden yapılandırma, 

 

- KOBİ’ler ile mikro ölçekli işletmelerin hâlihazırdaki finansal yükümlülüklerini 

karşılayabilmeleri adına, mevcut limitlerinin yanında, ihtiyaç durumunda proaktif limit 

çalışmalarıyla destekleme, 

 
- KOBİ’lerin nakit akışına destek olmak amacıyla tedarikçi finansman limitlerinde esneklik, 

 

- Bireysel müşterilere tüketici kredileri ve ek hesap ödemelerini 3 ay süreyle ertelemenin 

yanı sıra kredi kartı borcu ödemelerinde de destek sağlanması, 

 

- 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 sağlanması, 

 
- Her türlü masraf ve komisyon itibarıyla, sıkıntıda olan müşterilere içinde bulunduğu mali 

durum dikkate alınarak kişi bazında değerlendirilip destek olunması. 
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Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 

 

- Bireysel ve tüzel müşterilerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri, talep 

edilmesi halinde, mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenecek. 

 

- Bireysel ve tüzel müşterilerin günlük bankacılık ihtiyaçları ve ticari faaliyetlerinin mevcut 

limitlerle desteklenmesi ve gerekirse ek limit çıkartılması için çalışılacak. 

- Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Internet Şubesi ve ATM’lerden yapılacak EFT/havale ve kartsız 

para yatırma/çekme işlemlerinden 1 ay boyunca ücret alınmayacak. 

 

DenizBank A.Ş. 

 

- Bireysel ve ticari müşterilerden talep edenlerin 30 Nisan’a kadar olan anapara, faiz ve 

taksit ödemeleri mevcut koşullarla 30 Haziran’a kadar ötelenebilecektir. 

 

- Mobil, İnternet Şube, ATM, fastPay ve İletişim Merkezi üzerinden yapılacak EFT ve havale 

işlemleri aksi belirtilene kadar ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. 

 

- ATM’lerden kart veya QR Kod ile günlük para çekme limiti ücretsiz 5000 TL’ye kadar 

yükseltilmiştir. 

 

QNB Finansbank A.Ş. 

 

- QNB Finansbank'tan kredi kullanan bireysel ve tüzel müşteriler, ödeme sıkıntısı çekmeleri 

durumunda  bankaya  başvurarak  kredi  anapara,  faiz  ve  komisyon  ödemelerini  3  ay 

erteleyebilecek. 

- Ayrıca, dönemsel olarak etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren tüzel müşterilerden de 

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

yapılandırma imkânı sağlanacak. 

 
- Kredilerinde erteleme talep eden müşteriler çağrı merkezi üzerinden başvuru yapabilecek. 

 

Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. 

 

- Bireysel ve kurumsal müşterilere, 31 Mart'a kadar yapılması gereken taksit, kar payı ve 

anapara ödemelerinde erteleme imkânı sunulacak. Söz konusu erteleme kapsamında 

müşterilerin koşullarına uygun vadeli yapılandırma sağlayacak. Ödemesiz dönem 6 aya 

kadar sağlanırken bu süre 12 aya kadar uzatılabilecektir. 
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- Ayrıca  maaş  müşterisi  olan  kurumsal  müşterilere,  ihtiyaç  duymaları  halinde  şubat 

sonundaki istihdamlarını korumaları koşuluyla 3 aylık çalışan maaş gideri kadar ek limit 

sağlanacak. 

 
- Finansman  limiti  olan  müşterilerinin  mevcut  koşullar  nedeniyle  oluşabilecek  işletme 

sermayesi  ve  Doğrudan  Borçlandırma  Sistemi'ne  yönelik  ilave  limit  ihtiyaçları  da 

karşılanacak. 

 
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 

 

- Pandemi nedeniyle gelirleri azalırken, nakit akımları olumsuz etkilenebilecek müşterilere 

sağlanacak  vaka  bazlı  çözümlerle,  piyasa  koşullarından  asgari  düzeyde  etkilenmeleri 

yönünde destek sunulacaktır. 

 
Vakıf Katılım Bankası A.Ş. 

 

- Bireysel ve kurumsal fon kullanan müşterilerin talepleri üzerine, 30 Haziran 2020 tarihine 

kadarki taksit ödemelerinde esneklik sağlanması, 

 

- İşletmelerin  kullanmış  olduğu  mevcut  fonların,  nakit  akışlarına  uygun  ve  sektörel 

durumlarına göre ödemesiz dönemli olarak yeniden yapılandırılması, 

 

- Turizm ve şehir içi toplu taşıma dâhil en çok etkilenen sektörlere özgü fon kullandırımların 

12 aya kadar ödemesiz dönemli olarak yapılandırılması, 

 

- Bankadan personel maaş ödemesi hizmeti alan işletmelerin, istihdam koruma amaçlı fon 

taleplerini karşılamak amacıyla, “3 aylık maaş gideri” kadar 1 yıl vadeli fon kullandırılması; 

 

- Firmaların Vergi ve SGK gibi kamusal ödeme yükümlülüklerini kolaylaştırmak amacıyla; 3 

ay ödemesiz, 12 aya kadar taksit imkânı verilmesi. 

 

Ziraat Katılım Bankası A.Ş. 

 

- Ticari ve bireysel müşterilerin talep etmeleri halinde 31 Mart'a kadar ödenmesi gereken 

taksit, kar payı ve anapara ödemeleri ötelenecek. 

 

- Nakit akışı bozulan veya bozulması öngörülen ve buna bağlı ödeme sorunu yaşayabilecek 

müşterilerin  mevcut  finansmanlarının  6  aya  kadar  ödemesiz  dönem  olmak  üzere, 
 

13 



 
 

 

Muğla Ticaret  ve Sanayi Odası 25.03.2020 
 
 

dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle, uygun 

vadeli yapılandırma uygulamaları geliştirilecek. 

 
- Personel maaşlarını banka üzerinden ödeyen firmaların şubat sonundaki istihdamlarını 

korumaları kaydıyla, ihtiyaç duymaları halinde 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit 

imkânı verilecek. 

 
- Bankadan  finansman  limiti  olan  müşterilerin  mevcut  koşullar  nedeniyle  oluşabilecek 

işletme sermayesi ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi'ne yönelik ilave limit ihtiyaçları 

ivedilikle karşılanacak. 
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