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• KGF’nin sağladığı kefaletlerin bakiye tutarı 250 milyar TL’den 500 milyar TL’ye arttırılmıştır. 

KGF’nin kefalet limiti 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye çıkarıldı.

Resmi Gazete: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200330-8.pdf

• Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’na kredinin açılış tarihinden itibaren başlamak üzere 

bireysel ve işletme kredilerinde 96 ay, yatırım kredilerinde ise 156 ayı aşmamak üzere birden 

fazla yapılandırma yapabilme ve kredinin vadesini değiştirme imkanı getirildi. 

Resmi Gazete: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200330-8.pdf

KREDİ GARANTİ FONU KEFALET LİMİTLERİ
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FİNANSAL DESTEKLER

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200330-8.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200330-8.pdf


➢Hazine ve Maliye Bakanlığınca kefalet limiti:

- Kobi tanımını haiz yararlanıcılarda azami 12 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 çıkarıldı.

- Kefalet limitlerinin 31 Aralık'a kadar; KOBİ tanımını haiz yararlanıcılar için 50 milyon TL, 

- KOBİ tanımı dışında kalan tüzel kişi yararlanıcılar için ise azami 350 milyon TL olarak 

uygulanması hüküm altına alındı.

- Başvurular Türkiye Halk Bankası A.ş., Vakıfbank ya da T.C. Ziraat Bankası A.Ş. üzerinden 

yapılabilmektedir.

FİNANSAL DESTEKLER

***Detaylı Bilgi: http://www.kgf.com.tr/index.php/tr/

***Resmi Gazete: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200330-8.pdf

KREDİ GARANTİ FONU KEFALET LİMİTLERİ
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FİNANSAL DESTEKLER

• Çek Ödeme Destek Kredisi ve Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği ile istihdamda azaltma

yapmamaları ön koşulu ile:

✓ Çek Ödeme Destek Kredisi (KOBİ ve KOBİ Dışı İşletme bazında 1-10 Milyon TL tutarında)

✓ Kredi Desteği (KOBİ ve KOBİ Dışı İşletme bazında 5-50 Milyon TL tutarında) verilmeye

başlandı.

✓ Her iki kredi de 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9,5 faizle

alınabilecektir.

Her iki destek için de;

✓ Yıllık Ciro 0-25 Milyon TL için Azami 1 Milyon TL

✓ Yıllık Ciro 25-125 Milyon TL için Azami 5 Milyon TL

✓ Yıllık Ciro 125 Milyon TL üzeri için Azami 10 Milyon TL tutarlarında faydalanılabilecektir.

ÇEK ÖDEME DESTEK KREDİSİ VE EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI KREDİ DESTEĞİ
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FİNANSAL DESTEKLER

• 18 Mart 2020-30 Haziran 2020 tarihleri arasında vadesi gelecek reeskont kredisi geri ödemelerine 90

güne kadar vade uzatım imkânı tanındı.

• Firmalar kredi kullanımına aracılık eden bankalara başvuruda bulunarak herhangi bir geri ödemede bulunmaksızın mevcut

senetlerini 90 güne kadar daha uzun vadede bir senet ile değiştirebilme imkânı tanındı.

• Kredi taahhüt hesabı açık olan reeskont kredileri ile 18 Mart 2020-30 Haziran 2020 tarihleri arasında

kullanılacak reeskont kredilerine 12 ay ek taahhüt kapatma süresi verilerek bu kredilerin taahhüt

kapatma süreleri 24 aydan 36 aya uzatıldı.

• Mevcut reeskont kredisi azami vadesi 20.03.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kısa vadeli

kullanımlar için 120 günden 240 güne, daha uzun vadeli kullanımlar için ise 720 güne çıkarıldı.

• Mal ve hizmet ihracatçısı firmalara Türk Lirası cinsi ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi

kullandırılacak ve bu kredilerin toplam limiti 60 milyar TL olacaktır.

MERKEZ BANKASI DESTEKLERİ
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FİNANSAL DESTEKLER

• Türk Eximbank kendi kaynaklarından ve TCMB kaynaklarından kullandırdığı kredilerin vadesi

Haziran sonuna kadar gelecek kredi geri ödemelerinde firmaların talepleri doğrultusunda 3 ile

6 aya kadar uzattı. Bu bağlamda ihracatçıların faiz ödemelerine de 6 ay erteleme imkanı

getirildi.

• Türk Eximbank kısa vadeli kredilerde 2 yıl olan taahhüt kapatma süresi:

- Henüz taahhüdü kapatılmamış ve taahhüt süresi dolmasına rağmen ceza uygulanmamış olan

krediler,

- Haziran sonuna kadar kullandırılacak tüm krediler için 3 yıla çıkarıldı.

• Türk Eximbank reeskont kredilerinin Azami 1 yıl olan vadesi azami 2 yıla çıkarıldı.

TÜRK EXİMBANK DESTEKLERİ
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FİNANSAL DESTEKLER

Reeskont Kredileri Başvuru için:

✓ Kredi Talep Formu

✓ Niyet Mektubu

✓ Banka Avalini taşıyan Bono veya Devredilebilir Kesin Banka Teminat Mektubu (Eximbank

nezdinde gayri nakdi limiti olan bankalardan biri) ile birlikte aval taşımayan Bono veya KGF

Avalini taşıyan Bono evraklarının Türk Eximbank’a ibrazı gerekmektedir.

✓ İlk defa başvuruda bulunacak firmalar için: Yukarıdaki belgelerin yanı sıra

✓ Mali analizi ve istihbarat çalışması için talep edilen bilgi ve belgeleri Eximbank’a sunmaları gerekmektedir.

✓ Bankada daha önce analiz ve istihbarat çalışması bulunan ancak son mali yıl ve analiz istihbarat çalışması olmayan

firmaların da söz konusu belgeleri Eximbank’a ibraz etmeleri gerekmektedir.

TÜRK EXİMBANK DESTEKLERİ

***Detaylı Bilgi için: https://www.eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz/krediler/kisa-vadeli-ihracat-kredileri/reeskont-kredisi#gerekli-belgeler 8

https://www.eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz/krediler/kisa-vadeli-ihracat-kredileri/reeskont-kredisi#gerekli-belgeler


FİNANSAL DESTEKLER

TL Reeskont Kredisi

✓ Çalışanlara ücret ödemeleri,

✓ Tedarikçilere olan borçlara ve ticari borçlara ilişkin

firmalara yapılan ödemeler,

✓ Kira ödemeleri,

✓ Yurt içi mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan
ödemeler,

✓ Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan ödemeler
finanse edilebilir.

(Bankalara olan kredi borcu ödemeleri ve vergi borçları
finanse edilmeyecektir)

Firma Limiti Ne Kadardır?

Kobiler için 25 milyon TL, Kobi dışı işletmeler için 50
milyon TL.

Hangi Teminatlar Kullanılabilir

✓ Devredilebilir Kesin Teminat Mektubu (DKTM),

✓ Avalli Bono veya KGF PGS teminatı.

Vade, Faiz ve Ek Teminat Oranları

✓ DKTM ve Avalli Bono için yıllık %9,00,

✓ KGF PGS için yıllık %9,75

✓ Yalnızca 360 gün vadeli.

✓ Risklerine karşı kredi tutarının %14,50’si oranında
nakit blokaj, avalli bono veya teminat mektubu
alınacaktır.
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FİNANSAL DESTEKLER

• Türk Eximbank aracı bankalar üzerinden kullandırılan sevk öncesi ihracat kredi (SÖİK) vadeleri
uzatılmıştır.

▪ 01.04.2020 (dahil) tarihinden 30.06.2020 (dahil) tarihine kadar vadesi gelecek kredilerin (tek ödeme kalan
kredilerde nihai vadesi veya taksit vadesi), firmanın talepte bulunması ve talebin ilgili aracı banka tarafından
uygun görülmesi koşulu ile 180 güne kadar vadesi uzatılabilecektir.

▪ Vadesi uzatılacak kredinin faizinin tahsil edilmesi veya ödeme gücü olmayan ve faizlerin de anaparaya eklenmesi
yönünde talepte bulunan firmalar için faizler anaparaya eklenebilecektir.

▪ Vade uzatım işlemleri Eximbank tarafından belirlenecek vade uzatım faiz oranı ile gerçekleştirilecektir.

Başvuru için :

✓ Başvuru Belgeleri

✓ Kredi Talep Formu

✓ Firma Taahhütnamesi

✓ Muvafakatname ile birlikte aracı bankalara kredi müracaatı yapılması gerekmektedir.

TÜRK EXİMBANK DESTEKLERİ
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FİNANSAL DESTEKLER

İlk Defa Kredi Kullanacak Firmalar Tarafından ise:

✓ Kapasite Raporu’nun,

✓ Firma unvanının yer aldığı ilgili Ticaret Sicil Gazetesi’nin son sayısının,

✓ Alım-satım veya üretim faaliyetine ilişkin Faaliyet Ruhsatı’nın (SB firmaları için),

✓ Altı aydan eski tarihli olmamak kaydıyla KKTC mevzuatı uyarınca düzenlenecek Ticaret

veya Sanayi Odası Kayıt Belgesi ve Şirketler Mukayitliği Onay Belgesi veya Ticaret

Dairesince düzenlenen İhracatçı Belgesi veya ilgili mevzuata göre bunların yerine geçecek

belgelerin (KKTC firmaları için) fotokopilerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

TÜRK EXİMBANK DESTEKLERİ
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FİNANSAL DESTEKLER

• Türk Eximbank Haziran ayı sonuna kadar alıcı

firmaların sigortalı firmalardan talep edeceği 3 aya

kadarki vade uzatımlarında sigortalı firmalardan

herhangi bir ek sigorta primi alınmaması sağlandı.

• Sigortalı firmalar tarafından ödenmekte olan

sigorta primleri ve alıcı analiz ücretlerinin vadeleri

30 gün uzatıldı.

TÜRK EXİMBANK DESTEKLERİ

***Türk Eximbank desteklerine dair detaylı bilgi: https://www.eximbank.gov.tr/#size-nasil-yardimci-olabiliriz 12

https://www.eximbank.gov.tr/#size-nasil-yardimci-olabiliriz


FİNANSAL DESTEKLER

• Kredi geri ödemelerine esneklik tanındı.

Gecikmeye giren kredilerin takipteki

kredilere aktarılması süresi 90 günden 180

güne çıkarıldı. Uygulama 31 Aralık 2020’ye

kadar sürecektir.

• Yeniden yapılandırılmış olan kredilerin geri

ödemelerine esneklik getirildi. Bir yıllık

izleme süresi içerisinde anapara ve faiz

ödemesi 30 günden fazla geciken ya da bu

süre içerisinde bir kez daha yeniden

yapılandırmaya tabi tutulan kredilerin tahsil

imkanı Sınırlı Krediler Grubuna (3.Grup

Krediler) alınması şartı kaldırılmıştır.

Uygulama 31 Aralık 2020’ye kadar sürecektir.

BDDK DESTEKLERİ
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FİNANSAL DESTEKLER

✓Dezenfektan, koruyucu elbise, gözlük, 
maske, eldiven gibi ürünleri yerli üretenlere 
KOSGEB'den 10 milyon liraya kadar desteği 
sağlandı.

• Başvuru için: 
https://edevlet.kosgeb.gov.tr/OAuth?h=52F6C
2FD-F685-48FB-B915-A58181351024

• Detaylı Bilgi: 
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay
/7442/koronavirus-covid19-salginindan-
korunmak-uzere-alinan-tedbirler-kapsaminda-
uretilecek-urunlere-destek-veriyoruz

KOSGEB DESTEKLERİ
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FİNANSAL DESTEKLER

✓KOSGEB’in geri ödemeli olarak verdiği 
destekler kapsamında 30 Haziran 2020’ye 
kadar olan alacaklar 3 ay ertelendi.

✓KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda 
Finansal Destek Sağlanması Amacı ile: 

• Yatırım ve işletme kredi üst limiti KOBİ başına 
300.000 TL’de 3 milyon TL’ye çıkarılmış,

• Kredilerin vadesi 48 aydan 60 aya uzatılmıştır.

• Başvuru için: KOBİ'lere sağlanacak finansman 
desteğine ilişkin başvuru, değerlendirme ve 
destekten faydalanma koşulları ile iş ve işlem akışı 
KOSGEB ve bankalar ile yapılacak protokollerle 
belirlenecektir.

KOSGEB DESTEKLERİ
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FİNANSAL DESTEKLER

✓Vergi Ödevlerinde ertelemelere gidildi.

Resmi Gazete: 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/202

00324M1-4.htm

Mücbir sebepten vergi ertelemelerinden 

yararlanabilme sorgusu için takip edilecek adımlar: 

interaktif vergi dairesi (www.ivd.gib.gov.tr) > 

Kullanıcı Girişi > BİLGİLERİM > 518 Sıra No’lu VUK 

Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durum 

Sorgusu.

✓Muhtasar Ve KDV Tevkifatı İle SGK Primlerinin 

Nisan, Mayıs Ve Haziran Ödemeleri 6 Ay 

ertelendi 

Resmi Gazete:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/202

00324M1-4.htm

✓Tüm gelir vergisi mükellefleri mücbir sebep 

hali kapsamına alınmıştır. 

BAKANLIK DESTEKLERİ
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FİNANSAL DESTEKLER

BAKANLIK DESTEKLERİ
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✓22.03.2020 tarihinden 30/04/2020 tarihine kadar, nafaka 

alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt 

genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin 

durduruldu.
Resmi Gazete: 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200322-2.pdf

✓Faaliyetlerini durduran iş yerlerinin su faturası borçlarının 3 ay 

süreyle ertelenmesine imkan tanınmıştır.

✓Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan 

ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri 

durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmı 

alınmaz.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200417-2.htm

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200322-2.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200417-2.htm


FİNANSAL DESTEKLER

BAKANLIK DESTEKLERİ
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Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetler;

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Bölge sınırları içinde 

yürütülen faaliyetlerin Bölge dışında da yürütülmesine 11/3/2020 tarihinden 

itibaren 4 ay süreyle sınırlı olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

tarafından izin verilebilecektir. 

Resmi Gazete:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200417-2.htm

TEDAŞ’a Ait Geçmiş Dönem Elektrik Tüketiminden Kaynaklanan Borçlar;
Ödenmemiş veya yapılandırılmamış olan alacakların asıllarının tamamının,
2021 yılının Eylül ayı sonuna kadar TEDAŞ’a iletilmek üzere dağıtım/perakende
satış şirketlerine veya TEDAŞ’a yazılı başvuruda bulunulması ve ödenmesi
gereken tutarın ilk taksiti 2021 yılının Ekim ayının son gününe kadar ödenmek
üzere ve her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam üç eşit taksitte
ödenmesi şartıyla, bu alacakların ödenen kısmına isabet eden asıl alacağa
olan eklentilerin tahsilinden vazgeçilmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200417-2.htm


FİNANSAL DESTEKLER

✓Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında 
temerrüde düşen firmaların kredi siciline 
“Mücbir Sebep” notu düşülmesine olanak 
tanındı.

✓Devlet destekli alacak sigortası kapsamı 
genişleterek KOBİ’lerin alacaklarının 
garantilenmesi sağlandı.

Bu kapsamda devlet destekli alacak sigortası 25 
milyon TL’den 125 milyon TL’ye çıkartılmıştır.

DİĞER DESTEKLER
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✓İhracatçılara Stok Finansmanı Desteği 
Verilecektir. 
Uygulama Usul ve Esasları henüz 
açıklanmamıştır.



FİNANSAL DESTEKLER

✓Şirketler Kârın Yüzde 25’ine Kadarını
Dağıtabilecek

Sermaye şirketlerinde, 30 Eylül 2020 tarihine kadar
2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beş (%25) ile
sınırlandırılarak şirket kaynaklarının nakit kâr
dağıtımı yapılmak suretiyle azaltılmaması,
şirketlerimizin mevcut öz kaynak yapılarının
korunması ve ilave finansman ihtiyacının doğmaması
amaçlanmaktadır.

✓Tarım Satış Kooperatif ve Birliklerinin DFİF
Kaynaklı Kredi Borçlarının Ertelenmesi

2020 yılında ödenecek DFİF kaynaklı kredi borçları
faizsiz olarak 2021 yılına; 2021 yılı dahil daha sonraki
yıllarda ödenecek taksit tutarları da faizsiz olarak
birer yıl ertelenmiştir

DİĞER DESTEKLER
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✓Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk 
Kanunu Çerçevesinde Verilen Lisansların 
Kullanım Sürelerinin 1 Yıl Uzatılması

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu
kapsamında verilmiş olup 2020 yılı içinde
geçerlilik süresi dolacak olan lisansların
geçerlilik süresi bir yıl uzatılmıştır.



FİNANSAL DESTEKLER

DİĞER DESTEKLER
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Mevcut krediler 6 aya kadar 
ödemesiz dönem olmak üzere 

yapılandırılabilecek

31 Mart 2020 tarihine kadar 
taksit, faiz ve anaparasını 

ödemeyenler bu döneme dair 
ödemelerini erteleyebilecek

Firmaların kurumsal kart 
limitleri artırılacak

Ödemesiz dönem, turizm 
gibi dönemsel faaliyeti olan 

sektörlerde 12 aya kadar 
uzatılabilecek

Firmalara istihdam 
azaltmamak şartıyla 3 aylık 
dönem boyunca personel 

maaş gideri kadar ilave kredi 
limiti verilecek



FİNANSAL DESTEKLER

DİĞER DESTEKLER
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İşletmelere 3 aylık maaş gideri 
kadar uzun vadeli kredi 

kullandırılacak

Firmaların, 31 Mart 2020 
tarihindeki devre sonu faizleri 

de dahil olmak üzere 30 
Haziran 2020 tarihine kadar 

olan tüm anapara ve faiz 
ödemeleri konusunda 
esneklik sağlanmıştır.

Bireysel kredi müşterilerinin taksit, 
kredi kartı ödemeleri 3 aya kadar 

ötelenebilecek

Turizm ve şehir içi toplu 
taşıma dahil en çok etkilenen 

sektörlere özgü krediler, 12 
aya kadar ödemesiz dönemli 

olarak yapılandırılacak

Firmaların nakit yönetim limitleri 
artırılarak, bu limitlerden yapılacak 

ödemelere 3 ay ödemesiz, 12 aya 
kadar taksit imkanı verilecek

Kurumsal, Ticari ve KOBİ 
segmentinde yer alan 

müşterilerin düzenledikleri 
çeklerin ödenmesi amacıyla 
"Çek Ödeme Destek Kredisi” 

hazırlandı.



FİNANSAL DESTEKLER

DİĞER DESTEKLER
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Firmaların kurumsal 
kart limitleri 
arttırılacak

Ödemesiz dönem, turizm 
gibi dönemsel faaliyeti 
olan sektörlerde 12 aya 

kadar uzatılabilecek

31 Mart 2020 tarihine kadar taksit, faiz 
ve anaparasını ödemeyenler bu döneme 

dair ödemelerini erteleyebilecek

Banka müşterilerine 6 aya 
kadar ödemesiz dönemle 
kredilerini uygun vadeli 

yapılandırma imkanı 
sunulacak

Firmalara istihdam 
azaltmamak şartıyla 3 aylık 
dönem boyunca personel 

maaş gideri kadar ilave kredi 
limiti verilecek

Esnaf ve sanatkarların 
ödemeleri 3 ay süreyle 

ve faizsiz olarak 
ertelenebilecek



FİNANSAL DESTEKLER

DİĞER DESTEKLER
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✓ Halkbank tarafından tüm esnaflar için " işletme ve finans desteği " ile " paraf esnaf kart 
desteği " paketlerini hayata geçirilecek.

Paraf Esnaf Kart Desteği; 
• Esnaf ve sanatkarlarımızın mal ve hizmet 
alımında taksitli ve vadeli işlem yapabilecekleri, 
nakit akışlarını düzenleyebilecekleri kart imkanı 
• 3 ay ödemesiz 
• 12 ay vadeli 
• 25 bin TL’ye kadar limitli

İşletme Finansman Desteği; 
• 6 ay ödemesiz 
• 36 ay vadeli 
• 25 bin TL limitli 
• Hazine desteği yıllık %4,5 
maliyetli 



FİNANSAL DESTEKLER

DİĞER DESTEKLER

25

✓ Salgından etkilenen tüm firmalara iş’e devam kredi desteği 
verilecektir.

***Çalışan sayılarında azaltma yapılmaması ön koşuldur

Yıllık Ciro Azami Kredi Tutarı ( TL )

0-25 Milyon 10.000.000

25-125 Milyon 25.000.000

125 + 100.000.000

*6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli, %7,5 yıllık maliyetli



FİNANSAL DESTEKLER

DİĞER DESTEKLER

26

✓ Kira ödemeleri konusunda 
destek ve esneklik sağlanmıştır
İl özel idarelerinin, belediyelerin ve bağlı 
kuruluşların mülkiyetinde veya 
tasarrufunda olup kiraya verilen 
taşınmazlara kira ödemeleri konusunda 
destek ve esneklik sağlanmıştır.

✓ Teknoloji geliştirme bölgesinde 
yer alan firmalardan 2 ay 
boyunca kira alınmayacaktır.

Ar-Ge ve tasarım firmalarının da 2 aylık kira 
ödemelerinin ertelenmesi hususunda talimat 
gönderilmiştir. 

✓Hazine taşınmazları üzerinde tahsisli olan ve 
faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden bu 
süreçte kira bedeli alınmayacak, açık olan ticari 
ünitelerde ise personel sayısı ve faaliyet süresi 
dikkate alınarak kira bedelinde indirim sağlandı.



FİNANSAL DESTEKLER

DİĞER DESTEKLER

27

Türkiye Varlık Fonu’na İlişkin Düzenleme

✓ Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) ve alt fon ve şirketlerinin denetim
raporlarının Cumhurbaşkanı’na sunum tarihi, Haziran ayından
Ağustos ayına alınmıştır.

✓ Türkiye Varlık Fonu’nun üçüncü kişilerle birlikte veya tek başına
kontrolünü sağlayacak işlemlerinde, Sermaye Piyasası Kanunu’nun
“Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri” ve “Ortaklıktan çıkarma
hakkı ve satma hakkı” başlıklı madde hükümleri uygulanmayacaktır.

✓ Türkiye Varlık Fonu’nun üçüncü kişilerle birlikte veya tek başlarına
kontrolünü sağlayacak işlemlerinde “Hakimiyetin hukuka aykırı
kullanılması” başlıklı maddesi de uygulanmayacaktır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200417-2.htm

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200417-2.htm


İHRACAT İŞLEMLERİNE YÖNELİK DESTEKLER

✓Bir kullanımlık maske ithalatında vergi muafiyeti sağlandı.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200325-6.pdf

✓Etil Alkol, Kolonya, Dezenfektan, Hidrojen peroksit ve Meltblown kumaşlar, ihracatı kayda 

bağlı mallar listesine ilave edildi.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200318-9.htm

TEK KULLANIMLIK MASKE İTHALATINA VERGİ MUAFİYETİ

28

5603 GTİP ALTINDAKİ MELTBLOWN KUMAŞ İHRACATI KAYDA BAĞLANDI

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200325-6.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200318-9.htm


İHRACAT İŞLEMLERİNE YÖNELİK DESTEKLER

İhracat İşleminin Kayda Alınması İçin:

1- İhracatçı firma tarafından, ilgili ürüne ait taahhütname ve ek belgeler (ürün formu) 

ilgili İhracatçı Birliği’ne e-posta ile iletilir.

2- İlgili İhracatçı Birliği tarafından, ihracatçı firmanın ibraz etmiş olduğu bilgi ve 
belgelerin ön incelemesi yapılır, eksiklik var ise ihracatçı firmadan talep edilir.

3- İlgili İhracatçı Birliği tarafından kontrolleri yapılan bilgi ve belgeler nihai 
değerlendirmenin yapılabilmesini teminen Ticaret Bakanlığına iletilir.

4- Bakanlık tarafından yapılan nihai değerlendirme sonucunda, ilgili İhracatçı Birliği onay 
masasında bekleyen ihracat beyannamesinin olumlu veya olumsuz olarak 
sonuçlandırıldığı bilgisi ilgili İhracatçı Birliği’ne iletilir.

5603 GTİP ALTINDAKİ MELTBLOWN KUMAŞ İHRACATI KAYDA BAĞLANDI

***Detaylı Bilgi için: uygulama@itkib.org.tr adresine mail atabilirsiniz. 29

mailto:uygulama@itkib.org.tr


İHRACAT İŞLEMLERİNE YÖNELİK DESTEKLER

✓DMO Genel Müdürlüğü ile Cerrahi Maske, FFP3/FFP2/N95 Maske ve Koruyucu

ürünlerinin üretimini/tedariğini yapan yüklenici firmalarla imzalanacak sözleşme

çerçevesinde DMO Genel Müdürlüğü’ne teslim edilen ürün bilgilerinin, DMO Genel

Müdürlüğünce TİTCK’e bildirilmesi sonucunda TİTCK tarafından yüklenici firmalara

ihracat izni verilecektir:

✓Yüklenici firmaların sözleşme şartlarına uygun olarak DMO Genel Müdürlüğü’ne teslim ettiği ve

kabulü yapılan ürün sayısı haftalık olarak DMO tarafından TİTCK’na yazılı olarak bildirilecek olup,

teslim edilen ürünler için TİTCK tarafından aşağıdaki tablo esas alınarak yüklenici firmaya ihracat

izni verilecektir.

✓Yüklenici firmaya verilecek olan ihracat izin belgesi yüklenici tarafından kullanılabileceği gibi

üçüncü bir kişiye de devredilebilecektir.

TIBBİ CERRAHİ KORUYUCU ÜRÜN İHRACATI ÖN İZİNE BAĞLANDI

30



İHRACAT İŞLEMLERİNE YÖNELİK DESTEKLER

Detaylı Bilgi için: https://www.dmo.gov.tr/Home/Icerik/3619

DMO’ya Teslim Edilen Ürünler Karşılığında İhracat İzni Verilecek Ürün 
Bilgileri

31

TIBBİ CERRAHİ KORUYUCU ÜRÜN İHRACATI ÖN İZİNE BAĞLANDI

DMO’ya Teslim Edilen Ürün Sayısı  İhracat İzni Verilecek Ürün Sayısı  

1 (bir) adet cerrahi maske 1 (bir) adet cerrahi maske 

1 (bir) adet FFP3/FFP2/N95 maske 1 (bir) adet FFP3/FFP2/N95 maske 

1(bir) adet koruyucu tulum 3 (üç) adet koruyucu tulum 

2 (iki) adet FFP3/FFP2/N95 maske 1 (bir) adet koruyucu tulum 

20 (yirmi) adet cerrahi maske 1 (bir) adet koruyucu tulum 

10 (on) adet cerrahi maske 1 (bir) adet FFP3/FFP2/N95 maske 
 

https://www.dmo.gov.tr/Home/Icerik/3619


İHRACAT İŞLEMLERİNE YÖNELİK DESTEKLER

1) İmalatçısı tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri 
kapsamında piyasaya arz edilen tıbbi amaçlı maskeler ile 
tıbbi amaçlı eldivenlerin ihracatına dair ön izin 
taleplerinde;

✓ Ön izin başvuruları TİTCK’nun Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi 
(EBS) üzerinden yapılır.

✓ Kuruma yapılan “Tıbbi ve cerrahi amaçlı maske”, “Koruyucu 
Maske (Gaz, Toz ve Radyoaktif Toz Filtreli Maskeler)”, “Tulum 
(Koruyucu İş Elbisesi)” için ihracat ön izin taleplerinde Devlet 
Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’nce (DMO) tesis edilen işlemler 
de dikkate alınacak olup bu nedenle DMO’ya resmi başvuru 
yapılmadan önce firmaların firma kayıt işlemlerini tamamlayıp bu 
sistem üzerinden ihracat ön izin başvurularını yapmış olmaları 
gereklidir.

✓ İhracat ve ithalat ön izin başvurusu yapacak firmaların EBS’de
firma kayıtlarının bulunması gerekmektedir. 
https://ebs.titck.gov.tr adresi üzerinden hem firma kayıt işlemleri 
hem de ithalat/ihracat ön izin başvuru işlemleri gerçekleştirilir.

✓ EBS kullanımına ilişkin kılavuzlara aynı sayfada yer alan firma 
kullanıcı kılavuzu ve elektronik imza ile ilgili sıkça sorulan sorular 
kısımlarından ulaşılabilmekte olup kayıt sürecinin ilgili 
dokümanlara uygun olarak yürütülmesi gereklidir.

✓ Sisteme her başvuruda sadece tek bir ürün grubu (Örn: Koruyucu 
Maske) ve tek bir barkod/ürün/ihracat no için giriş yapılabilir. 
Çoklu ürün girişi yapılamaz. 

✓ Gümrük beyannamesi her ülke için ayrı olarak oluşturulduğundan 
başvuru, yalnızca o ihracat beyannamesine esas olmak üzere her 
ülke ve her ihracat işlemi için ayrı olacak şekilde yapılır.

Ekler ve Detaylı bilgi için: 
https://www.titck.gov.tr/duyuru/ihracatinda-ve- ithalatinda-
ihraci-yasak-ve-on-izne-bagli-mallara-iliskin-teblig-ihracat-96-31-
uyarinca-on-izne-tabi-urunler-27042020020057

TIBBİ CERRAHİ KORUYUCU ÜRÜN İHRACATI ÖN İZİNE BAĞLANDI

32

https://ebs.titck.gov.tr/
https://www.titck.gov.tr/duyuru/ihracatinda-ve-ithalatinda-ihraci-yasak-ve-on-izne-bagli-mallara-iliskin-teblig-ihracat-96-31-uyarinca-on-izne-tabi-urunler-27042020020057


İHRACAT İŞLEMLERİNE YÖNELİK DESTEKLER

✓ İran ve Irak'a açılan kara hudut kapılarında alınan tedbirlerden kaynaklanan gümrük işlemleri

için 20 günlük süre ile ilgili ek süre talepleri mücbir sebep kapsamında alındı.

İRAN-IRAK SINIR KAPILARINDAKİ DÜZENLEMELER 

33



İHRACAT İŞLEMLERİNE YÖNELİK DESTEKLER

✓ 18.03.2020 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin 

belgelerine/izinlerine, vergi resim harç istisnası belgelerine ve işbu onay tarihinden önce kullanılmış belgesiz ihracat 

kredilerine, D3 kodlu dahilde işleme izin belgelerine ek süre verilmesine karar verildi.

- 18.03.2020 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin 

belgelerine/izinlerine; en geç belge/izin süresi sonundan itibaren belge için üç (3) ay içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne, izin için 

ise bir (1) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine müracaat etmeleri gerekmektedir.

- 18.03.2020 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı henüz kapatılmamış vergi resim harç istisnası 

belgelerine, belgesiz ihracat kredilerine; vergi resim harç istisnası belgelerine konu işlemler için, vergi resim harç istisnası belgesi 

kapsamında en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Ticaret Bakanlığı’na, 

- Belgesiz ihracat kredisi kapsamında ise en geç kredinin istisnadan yararlanma süresinin sonunu takip eden 1 (bir) ay içerisinde 

ilgili bankaya müracaat edilmesi gerekmektedir.

- 18.03.2020 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibariyle taahhüt hesabı      henüz kapatılmamış D3 kodlu dahilde işleme izin 

belgelerine; belge süresi içinde veya en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Ticaret Bakanlığı ilgili bölge 

müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

İLAVE SÜRE İMKANLARI

34



İHRACAT İŞLEMLERİNE YÖNELİK DESTEKLER

✓08/04/2020 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı henüz 

kapatılmamış hariçte işleme izin belgelerine/izinlerine, en geç belge/izin süresi 

sonundan itibaren bir (1) ay içerisinde müracaat edilmesi halinde, ilave süre talebinin 

uygun görüldüğü tarihten itibaren, 6 (altı) aya kadar ek süre verilecektir.

İLAVE SÜRE İMKANLARI

35

08 Nisan 2020 



İHRACAT İŞLEMLERİNE YÖNELİK DESTEKLER

✓TOBB Yönetim Kurulu geçerlilik süresi

20 Mart-30 Nisan 2020 tarihleri arasında

sona erecek olan kapasite raporlarının

geçerlilik sürelerinin 1 Mayıs 2020

tarihine uzatılmasına karar verdi.

KAPASİTE RAPORLARININ SÜRESİNE DAİR DÜZENLEME

36

1 Mayıs 2020 



ÇALIŞMA HAYATI İLE İLGİLİ DESTEKLER

✓2020 yılının tamamında Aylık 75 TL Asgari Ücret Desteği sağlandı.

Resmi Gazete: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200326M1-1.htm

✓ 17.04.2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle ahlak ve iyi niyet hallerine vb. uymayan haller 

dışında hizmet/iş sözleşmeleri feshedilemeyecektir.

Resmi Gazete: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200417-2.htm

Telafi Çalışma: çeşitli sebeplerden dolayı işin durması, işyerinin tatil edilmesi veya işçinin talebi ile kendisine 

izin verilmesi hallerinde, işçinin çalışmadığı sürelerin daha sonra çalışılarak telafi edilmesidir. Söz konusu 

hallerde işveren dört ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. Telafi çalışması, işçinin 

ücretini aldığı ancak çeşitli sebeplerden dolayı çalışmadığı bir süreyi sonradan çalışarak yerine getirmesidir.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

37

2 

AYLIK TELAFİ DESTEĞİ 4 AYA ÇIKARILDI
2 AYLIK TELAFİ DESTEĞİ 4 AYA ÇIKARILDI

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200326M1-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200417-2.htm


ÇALIŞMA HAYATI İLE İLGİLİ DESTEKLER

• Dört aylık sürenin sona ermesi halinde artık telafi çalışması mümkün olmadığı gibi, işçinin telafi 

çalışması nedeniyle çalışmadığı sürenin ücreti de istenemez.

• Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresi olan 11 saati aşmamak koşulu ile günde 3 saatten 

fazla olamaz. Örneğin işyerinde bir işçi günlük 7 saat çalışıyorsa, telafi çalışmasıyla birlikte ancak 10 

saat çalışabilecektir.

• İş Kanunu’nun telafi çalışmasını düzenleyen 64’üncü maddesine uyulmaması halinde bu durumdaki 

her işçi için idari para cezası verilebiliyor.

Resmi Gazete: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200326M1-1.htm

2 AYLIK TELAFİ DESTEĞİ 4 AYA ÇIKARILDI

38

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200326M1-1.htm


ÇALIŞMA HAYATI İLE İLGİLİ DESTEKLER

✓23.03.2020 tarihinden itibaren başvuru şekli ve prosedürleri kolaylaştırılmış kısa çalışma

ödeneği devreye alındı.

Kısa Çalışma Ödeneğine Nasıl Başvurulur?

✓ VİRÜSTEN olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işverenlerin, buna ilişkin kanıtlarla

birlikte ‘Kısa Çalışma Talep Formu’ ile ‘Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesini’ bağlı olduğu İŞKUR biriminin

elektronik posta adresine (www.iskur.gov.tr), elektronik posta göndermek suretiyle başvurmaları

gerekmektedir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ PROSEDÜRLERİ KOLAYLAŞTIRILDI 

39

http://www.iskur.gov.tr/


ÇALIŞMA HAYATI İLE İLGİLİ DESTEKLER

İşverenin faaliyetlerinin 1/3 oranında azalmış ya da 3 ay boyunca toplam 4 hafta faaliyetlerin
durdurulmuş olması,

İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, 450 gün işsizlik ödeneği ve 60 gün kesintisiz sigorta
prim ödeme şartlarını sağlamış olması,

Zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma ödeneği başvuruları için uygunluk tespitinin
tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi
gerçekleştirilecektir.

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayacak yada ücretsiz izne ayrılan çalışanlar için günlük
39,24 TL destek sağlanacaktır.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ PROSEDÜRLERİ KOLAYLAŞTIRILDI 

***Detaylı Bilgi: https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/
40

Kısa Çalışma Ödeneğinin Kabul Edilme
Kriterleri Nelerdir?

https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/


ÇALIŞMA HAYATI İLE İLGİLİ DESTEKLER

Kimler Yararlanacak?

✓ Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler

✓ İş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler

Ne Kadar Süre Ödeme Yapılacak?

✓ Ücretsiz izne ayrılanlar için ödeme süresi: 17/4/2020 - 17/7/2020 tarihleri arasında ücretsiz izinli olunan

süreler.

✓ İşsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler için nakdi ücret desteğinin süresi: 17/4/2020 - 17/7/2020 tarihleri

arasında işsiz olarak geçen süreleri kapsar.

GÜNLÜK 39,24 TL NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ

41

Her iki grup için: Cumhurbaşkanı tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu

maddesinde yer alan fesih yapılamayacak sürenin uzatılması halinde, nakdi ücret

desteği de aynı süre için uzatılacaktır



ÇALIŞMA HAYATI İLE İLGİLİ DESTEKLER

Ne Kadar Ödeme Yapılacak?

✓39,24 Türk Lirası olarak belirlenen bir günlük tutardan damga vergisi düşüldükten

sonra hesaplanan tutar ile ödemeye hak kazanılan gün sayısı çarpımı sonucu elde

edilen tutara tekabül etmektedir.

Nereye Ödeme Yapılacak?

✓Banka - PTT yoluyla işçinin kendisine ödenir.

Ne Zaman Ödeme Yapılacak?

✓Her ayın 8’inde ödenmeye başlanır.

GÜNLÜK 39,24 TL NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ
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ÇALIŞMA HAYATI İLE İLGİLİ DESTEKLER

Başvuru Nasıl Yapılır?

GÜNLÜK 39,24 TL NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ
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Ücretsiz İzne Ayrılan ve Kısa Çalışma 

Ödeneğinden Yararlanamayan İşçiler için: 

✓ Başvuruyu İŞVEREN 

https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi 

üzerinden yapar.

✓ Başvuru ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 

3’üne kadar yapılır.

✓ Bu şartlardaki işçiler için ilgili aya ait eksik gün 

nedeni olarak “28 Pandemi Ücretsiz İzin ” 

seçilmelidir.

İş Sözleşmesi Feshedilen İşsizler için: 

✓İşsizlik maaşına başvurulduysa: 15/03/2020 sonrası 

iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneği 

başvurusuna rağmen hak kazanamayan işçi 

BAŞVURU YAPMAYACAKTIR. İŞKUR otomatik ödeme 

tanımlayacaktır. 

✓İşsizlik maaşına başvurulmadıysa: 15/03/2020 

tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ancak 

işsizlik ödeneği başvurusu yapmadıysa İŞSİZİLİK 

MAAŞI BAŞVURUSU yapacaktır. Başvuru 

https://esube.iskur.gov.tr/ üzerinden gerçekleştirilir. 

https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi
https://esube.iskur.gov.tr/


ÇALIŞMA HAYATI İLE İLGİLİ DESTEKLER

Hak Kazanma Şartları Nelerdir?

GÜNLÜK 39,24 TL NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ
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Ücretsiz İzne Ayrılan Ve Kısa Çalışma Ödeneğinden 
Yararlanamayan İşçiler İçin;

a) 17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren 
tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi 
uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,

b) Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı 
almamak,

ç) SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 
55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak,

Koşullarını birlikte taşımaları ve işverenleri tarafından 5 inci 
maddenin birinci fıkrası kapsamında gerekli bildirimin 
yapılması halinde, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi 
kapsamında ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret 
desteğine hak kazanır

İş Sözleşmesi Feshedilen Ancak İşsizlik Ödeneği 

Başvurusuna Rağmen Bu Ödeneğe Hak 

Kazanamayan İşsizler İçin;

✓herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı 

almamaları kaydıyla, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu 

maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi 

geçmemek üzere, işsiz kaldıkları süre kadar nakdi ücret 

desteğine hak kazanır.
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