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Vergi Sirküleri 

 

No: 2020/23 

 

  Tarih: 30/03/2020 

Konu:  Bankacılık Sektörünce Açıklanan Finansman 

Olanakları Ve Destekler Hk. 

   

 

 

 

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan 

Koronavirüs (COVID- 19) salgınının ekonomi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılması amacıyla ilk 

olarak 18.03.2020 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 

toplam 100 Milyar TL büyüklüğünde “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi” açıklanmıştı. Söz 

konusu paket doğrultusunda işletmeler açısından getirilen finansal düzenlemeler sirkülerimizin 

konusunu oluşturmaktadır. 

 

I. TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ TAVSİYE KARARI 

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu’nun 18 Mart 2020 tarihli toplantısında 

yaşanmakta olan küresel salgının getirdiği riskler ve etkileri değerlendirilmiş ve bu doğrultuda 

aşağıdaki tavsiye kararı alınmıştır. 

“Bankalarımıza, sağlık alanındaki gelişmelerden ve salgının sınırlandırılmasına yönelik 

alınan tedbirlerden dolayı gelir- gider dengesi geçici olarak etkilendiği için ek kredi ihtiyacı olan, 

borçlarını vadesinde ödemekte zorlanan, borçlarını ödemeye niyetli ancak edimlerini zamanında 

yerine getiremeyecek olan müşterilerinin; her birinin mali durumu, ödeme gücü ve uzun dönem 

borçlu - alacaklı ilişkisi ayrı ayrı ve özenle değerlendirilerek, karşılıklı iyi niyet ve özveri esas 

olmak üzere;  

• Kaynak imkânları ve kredi limiti dikkate alınarak, kurumsal firmaların,  

KOBİ’lerin ve bireysel kesimin kredi taleplerinin hızlıca değerlendirilmesi ve 

karşılanması, 

• Krediye erişim imkânlarının ve kredi koşullarının iyileştirilmesi, 
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• Kredi kanallarının açık tutulması, 

• Vade, ödeme, taksit ödeme ve teminat koşullarında esneklik sağlanması, 

• Yapılandırma taleplerinin kısa sürede sonuçlandırılması tavsiye edilmiştir. 

Ayrıca, koronavirüs salgınına maruz kalan gerçek kişiler ile salgının etkilerinin 

sınırlandırılması amacıyla alınan önlemlerden dolayı faaliyetlerini yerine getiremeyen tüzel 

kişilerin kredi, çek, senet gibi ödemelerinde gecikmeler yaşanması muhtemeldir. Bu nedenle 

Üyelerimize, salgından olumsuz şekilde etkilendiğini tespit ettikleri müşterilerin, ekonomik 

faaliyetlerinden değil, koronavirüsü salgınından etkilendikleri şeklinde Risk Merkezi’ne 

bildirilmesinin, bu müşteriler hakkında daha sağlıklı değerlendirme yapılması açısından faydalı 

olacağı belirtilmiştir.” 

 

II. ÇEŞİTLİ BANKA KARARLARI 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın çağrısı üzerine öncelikli olarak üç Kamu Bankası (Ziraat 

Bankası, Halkbank ve Vakıfbank) tarafından salgından etkilenen bireysel ve tüzel müşterilere ek 

imkânlar getirilmiştir. Daha sonra Türkiye Bankalar Birliği’nin tavsiye kararı doğrultusunda da 

birçok banka ve katılım bankası müşterileri için yeni önlemleri devreye almıştır. Bu minvalde; 

• Kredi ve fon kullanan bireysel ve tüzel müşterilere ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda, 

kredi anapara, faiz ve komisyon ödemelerini 3 ay erteleme hakkı dönemsel olarak etkilenen 

sektörlerde faaliyet gösteren tüzel müşterilerden de nakit akış problemi yaşayanlara, 1 yıla kadar 

ödemesiz dönem içerecek şekilde yapılandırma imkânı, 

• Personel maaşlarını Kamu bankaları üzerinden ödeyen firmaların 2020 Şubat ayı sonu 

itibariyle mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla; önümüzdeki üç aylık personel maaş 

gideri kadar ilave limit imkânı, 

• Nakit, yönetim limitleri artırılarak bu limitlerden yapılacak ödemelere 3 ay ödemesiz, 12 

aya kadar taksit imkânı, 

• 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 imkânı, 

• Esnaf ve sanatkârların kullandıkları kredilerin nisan, mayıs ve haziran aylarında vadesi 

gelecek olan anapara ve faiz ödemeleri, ödeme vadelerinden itibaren 3 ay süreyle ve faizsiz 

ertelenmesi imkânı, 
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• Salgın sebebiyle olumsuz etkilenen başta turizm, lojistik, AVM, perakende sektörleri 

olmak üzere sektörden bağımsız her bir ihtiyaç, vaka bazında değerlendirilerek ödemesiz dönem 

dâhil destek, 

• EFT, havale vb. işlemlerden bedel alınmaması imkânı, 

• Kredi kartı limit artırım imkânı, 

• POS ve ÖKC ücretlerinin 3 ay boyunca ötelenmesi imkânı sağlanmıştır. 

 

III. İŞE DEVAM DESTEĞİ KREDİSİ 

Üç Kamu Bankası tarafından özellikle “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi”nde yer alan 

hedefler doğrultusunda “İşe Devam Kredi Desteği” paketi açıklanmış olup Halkbank, Ziraat 

Bankası ve Vakıfbank tarafından özellikle KOBİ’ler başta olmak üzere kurumsal ve ticari 

ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmıştır. 

Herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen 

tüm firmalar 2020 yılı Şubat ayı sonu itibariyle kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları 

önkoşulu ile teminat eksiği bulunan firmaların teminatlarının Hazine Destekli KGF Kefaleti ile 

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

imkânı 26.03.2020 tarihi itibariyle devreye alınmıştır. 

 

Yıllık Ciro (TL) Azami Kredi Tutarı (TL) 

0-25 Milyon 10 Milyon 

25- 125 Milyon 25 Milyon 

125 Milyon üzeri 100 Milyon 

 

 

IV. EXIMBANK DESTEK PAKETİ 

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) internet sitesinde yayımladığı 

Duyuru ile, ihracatı destekleme misyonu çerçevesinde tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını 

nedeniyle siparişleri azalan veya iptal olan, ihracat pazarı daralan ihracatçıları desteklemek 

amacıyla çeşitli tedbirler aldığını açıklamıştır. 

Sözü edilen ihracatçıları destekleme amaçlı tedbirler, özetle şöyledir: 
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• Haziran ayının sonuna kadar kredi geri ödemesinde bulunması gereken firmaların, talep 

etmeleri durumunda, ödeme vadeleri 3 ila 6 aya kadar uzatılacaktır. 

• Kısa vadeli kredilerde 2 yıl olan taahhüt kapatma süresi, hâlihazırda kullandırılmış olan 

veya Haziran ayı sonuna kadar kullandırılacak olan krediler için 3 yıla çıkarılmıştır. Böylelikle, 

ihracatçılara ihracat yapmaları için verilen süre 1 yıl arttırılmıştır. 

• Reeskont kredilerinde uygulanan vadeler, azami 1 yıldan, azami 2 yıla çıkarılmıştır. Söz 

konusu düzenleme ile ihracatçıların finansal yüklerinin daha uzun bir vadeye yayılmasına imkân 

sağlanmıştır. 

• Haziran ayı sonuna kadar alıcı (ithalatçı) firmaların sigortalı firmalardan (ihracatçılardan) 

talep edeceği 3 aya kadar olan vade uzatımlarında sigortalı firmalardan ek sigorta primi 

alınmayacaktır. 

• Sigortalı firmalar tarafından ödenmekte olan sigorta primi ve alıcı analiz ücretlerinin 

vadeleri 30 gün uzatılmıştır. 

• İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla 

ihracatçıya stok finansmanı desteği verilecektir. 

 

V. KOBİ’LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ ALACAK SİGORTASI 

Devlet Destekli Alacak Sigortası, 04.06.2018 tarih ve 2018/ 11892 sayılı “Küçük ve Orta 

Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin 

İşleyişine Dair Bakanlar Kurulu Kararı” ile oluşturulan bir sigorta sistemi olup, 18.11.2005 tarihli 

Resmi Gazete'de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve 

Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmelikte” tanımlanan işletmelerden, T.C. Hazine ve Maliye 

Bakanlığı tarafından belirlenen koşulları sağlayan KOBİ'ler bu sistemden yararlanabilmektedir.  

Bu sistem ile herhangi bir teminata bağlanmamış olan vadeli satışlarından doğan borcun 

ödenmeme riski teminat altına alınmaktadır. Mevcut uygulamada ciro kriterinden dolayı 

alacaklarını sigorta altına alamayan KOBİ’lere de bu sistem ile ciddi bir imkân sunulmaktadır. 

Daha önce yıllık toplam cirosu 25 Milyon TL altındaki şirketler için uygulama alanı bulan Devlet 

Destekli Alacak Sigortası 01.04.2020 tarihinden itibaren yıllık toplam cirosu 125 Milyon TL 

altındaki şirketler için geçerli olacak şekilde genişletilmiştir. 

Devlet Destekli Alacak Sigortası’na ilişkin detaylar için 

https://www.alacaksigortasi.com.tr/ adresinden ek bilgi alınabilir. 

 

https://www.alacaksigortasi.com.tr/
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VI. ÇEK ÖDEME DESTEK KREDİSİ VE KREDİ DESTEĞİ 

Koronavirüs salgınının istihdam, üretim, ticaret ve ödeme sistemine olası etkilerini en az 

düzeyde tutmak amacıyla uygulamaya alınan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirlerinin sağlıklı 

olarak işlemesi ve ekonomik faaliyetin desteklenmesi için bankacılık sektörü tarafından aşağıdaki 

uygulamalar başlatılmıştır: 

 

1. Çek Ödeme Destek Kredisi 

Hazine destekli, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile başta KOBİ’ler olmak üzere 

kurumsal ve ticari müşterilerin, bugüne kadar gerçek ticari işlemlerine dayalı olarak keşide 

ettikleri ve edecekleri çeklerinin ödenmesi amacıyla, her bir banka tarafından ayrı ayrı belirlenmek 

üzere tahsis edilen limitler dâhilinde kredi kullandırılmaya devam edilecektir. İşbu kredi ile 

müşterilerin ticari itibarlarının korunmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. 

Kredi desteği; 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık %9,5 faizli 

olacaktır. KOBİ ve KOBİ dışı işletmeler bazında azami kredi tutarları aşağıdaki gibidir: 

 

Yıllık Ciro (TL) Azami Kredi Tutarı (TL) 

0-25 Milyon 1 Milyon 

25- 125 Milyon 5 Milyon 

125 Milyon üzeri 10 Milyon 

 

2. Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği 

Bankalar, başta KOBİ’lerimiz olmak üzere kurumsal ve ticari müşterilerin işletme 

sermayesi ihtiyaçları için “Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği” ne başlayacaktır. Kredi 

desteğini kullanacak firmaların, 2020 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında kredi 

vadesi boyunca azaltma yapmamaları ön koşulu bulunmaktadır. Teminat eksiği bulunan 

müşterilerin, krediye erişim imkânı için Hazine destekli KGF kefaleti de sağlanabilecektir. Kredi 

desteği; 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık %9,5 faizli olacaktır. KOBİ 

ve KOBİ dışı işletmeler bazında azami kredi tutarları aşağıdaki gibidir: 
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Yıllık Ciro (TL) Azami Kredi Tutarı (TL) 

0-25 Milyon 5 Milyon 

25- 125 Milyon 25 Milyon 

125 Milyon üzeri 50 Milyon 

 

Sektör farkı olmaksızın, salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen kurumsal ve ticari 

müşteriler her iki kredi paketine de başvurabileceklerdir. Uygulamaya katılacak olan bankalar, 

katılımlarını en kısa sürede kamuoyuna duyurup, 30.03.2020 tarihinden itibaren talep kabul 

etmeye başlayacaklardır. 

 

 

Saygılarımızla, 

Rotax Denetim  


