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EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI PAKETİ ÖNLEMLERİ 

 
 DÜZENLEME ALANI ALINAN KARAR KARARIN AMACI 

1 

 

 
Muhtasar ve KDV Tevkifatı ile 
SGK Primleri 

Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-

Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, 

Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizasyon sektörleri 

için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin 

Nisan, Mayıs ve Haziran ödemeleri 6’şar ay ertelenecek. 

 

Nakit akışında yaşanabilecek olumsuzlukları 

önlemek amacıyla firmaların nakit çıkışını 

rahatlatmak. 

2 
 
Turizm Sektörü, Konaklama 
ve İrtifak Hakkı Bedeli 

Konaklama vergisi Kasım ayına kadar uygulanmayacak ve 

otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat 

payı ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay 

süreyle ertelenecek.  

 

Mobiletinin azalması ve azalacağı beklentisi ile 

sektöre olan talebi canlı tutmak. 

3 Havayolu Taşımacılığı 
İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranı yüzde 

18’den yüzde 1’e indirildi.  

 

Sektöre olan talebi canlandırarak, iç mobiliteyi 

arttırmak. 
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4 
 
Banka Kredi Geri Ödeme 
Ertelenmesi 

COVID-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 sağlanması.  

Belirsizliğin artmasıyla birlikte kredi geri 

ödemesinde sorun yaşayacak firmalara 

öteleme imkânı sağlamak. 

5 
 
İhracatçıya Stok Finansman 
Desteği  

İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım 

oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok 

finansmanı desteği sağlanması.  

İhracat siparişlerinde ortaya çıkabilecek 

aksaklıkları önlemek amacıyla firmalara uygun 

finansman desteği sağlamak. 

 

6 

 
 
 
Esnaf ve Sanatkâr Desteği  

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 ertelenecek.  

 

İç talepteki daralmayla, gelire ulaşma imkânları 

azalacak olan esnaf ve sanatkârın korumak.  

 

7 

 
 
 
Kredi Garanti Fonu Desteği  

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 verilecek.  

Likiditeye ulaşma imkânları azalan firmalara 

KGF aracılığı ile likiditeye ulaşma kolaylığı 

sağlamak. 

8 
 
Tüketiciye Kredi Desteği 

Vatandaşlar için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı 

kredi paketlerinin devreye alınması teşvik edilecek. 

İç talebi canlı tutmak amacıyla hanehalkına 

kolay krediye ulaşma imkânı sağlamak. 
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9 
 
Konut Alım Desteği  

500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir 

miktar yüzde 80’den yüzde 90’a çıkartılarak, asgari peşinatı 

yüzde 10’a düşürülecek. 

Son birkaç yıldır daralan sektörü 

canlandırmak.  

10 
 
Temerrüd Durumunda 
Mücbir Sicil Uygulaması 

Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, 

Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların 

kredi siciline “mücbir sebep” notu düşülmesi sağlanacak. 

Firmaların güvenilirlik ve sicil bozulmasını 

önlemek. 

11 
 
Muhtasar Beyannamesi 
Düzenlemesi  

Stopaj gibi kaynağında yapılan kesintilerin ödemelerini 

içeren muhtasar beyannamelerin sürelerini 3 ay 

ertelenecek. 

Nakit akışının devamlılığını sağlamak. 

12 
 
Asgari Ücret Desteği 

Asgari ücret desteği devam edecek.  Firmaların işgücü maliyetlerini azaltmak.  

13 
 
Esnek Çalışmaya Teşvik 

Mevzuattaki esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha 

etkin hale getirilmesini temin edilecek. 

Esnek ve uzaktan çalışmaya teşvik ederek 

virüsün bulaşmasını engellemek. 

14 
 
Kısa Çalışma Ödeneği  

Kısa Çalışma Ödeneği devreye alınacak, bundan 

faydalanmak için gereken süreçler kolaylaştırılacak ve 

hızlandırılacak. Böylece faaliyetine ara veren işyerlerindeki 

işçilere geçici bir gelir desteği verilirken, işverenlerin de 

maliyeti azaltılacak.  

Daralan piyasada işten çıkarılmaların önüne 

geçmek. 
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15 
 
Emekli Desteği  

En düşük emekli maaşı 1.500 liraya yükseltilecek. 

Emeklilerin bayram ikramiyesi Nisan ayı başında 

ödenecek. Emeklilerin maaş promosyon ödemelerinin de, 

şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan 

hesaplarına yatırılması sağlanacak.  

 

Düşük gelirli gruba transfer harcama desteğini 

artırarak mali imkânlarını iyileştirmek.  

16 
 
Sosyal Destek 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın belirlediği 

kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi 

yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayırıldı. Tek 

başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılarımız için, sosyal hizmet 

ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip 

programı devreye alındı.  

Düşük gelirli bireylerin gelir seviyesine katkı 

sağlamak ve periyodik sağlık hizmetlerinin 

etkinliğini artırmak.  

17 
 
Telafi Çalışma Süresi  

İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi 

çalışma süresini 4 aya çıkartılacak. 

Daralan ekonomide istihdam kaybını önüne 

geçmek. 

18 
 
Küresel Tedarik Zinciri   

Küresel tedarik zincirlerindeki aksama ihtimaline karşı 

hem üretimde, hem de perakende de belirlediğimiz 

önceliklere göre alternatif kanallar geliştirilecek.  

Küresel tedarik zincirlerindeki aksama 

ihtimaline karşı alternatif kanallar sağlamak.  
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BAKANLIKLARIN ALDIĞI ÖNLEMLER 

 
BAKANLIK DÜZENLEME ALANI ALINAN KARAR KARARIN AMACI 

Cumhurbaşkanlığı İcra İflas Takipleri 
Nafaka alacakları dışındaki tüm icra 
ve iflas takipleri durdurulacak, 
ihtiyati haciz kararları 
uygulanmayacaktır. 

Üretimin devamlılığını 
sağlamak.  

 
Hazine ve Maliye 
Bakanlığı 

 
Kurumlar Vergisi 

Kurumlar vergisi tahakkuk ve ödemesi 
30 Nisan 2020 tarihine uzatılmıştır. 

Daralan ekonomide 
firmaların nakit akışında 
devamlılığı sağlamak. 

Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı 

Yardım Dar gelirli 2 milyon aileye 1000 TL 
nakdi yardım yapılacaktır. 

Zor dönemde dar gelirlerin 
sıkıntılarını gidermek.  

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı 

Su faturası  Su faturası ödemelerinin gecikmesi 

hâlinde dahi kesinti 

yapılamayacaktır. 

Temizlik ve hijyen 
faaliyetlerinin kesintisiz 
devam etmesini sağlamak.  

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı 

Kira İndirimi ve Ertelenmesi Hazine taşınmazları üzerinde 
tahsisli olan ve faaliyetleri 
durdurulan ticari ünitelerden bu 
süreçte kira bedeli alınmayacak, 
açık olan ticari ünitelerde ise 

Ticari faaliyetlerin devamlılığını 
sağlamak.  



 
                                                                                                                                              
 
  
  

 

 
 

                                                                               

 

ANKARA SANAYİ ODASI 
Atatürk Bulvarı No:193 
Kavaklıdere / ANKARA 
Tel:0 312 417 12 00 
Faks: 0 312 417 52 05 
www.aso.org.tr 
aso@aso.org.tr 

personel sayısı ve faaliyet süresi 
dikkate alınarak kira bedelinde 
indirim sağlanacak. 

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı 

Otoparklarda Yapı Ruhsatı 
Başvuruları 

Otopark Yönetmeliği uyarınca, yapı 
ruhsatı başvurularının  talep 
edilmesi halinde, 30/6/2020 tarihine 
kadar bu Yönetmeliğin yürürlüğe 
girmesinden önceki Yönetmeliğe 
göre sonuçlandırılması sağlanacak. 
 

Bürokratik işlemlerde kolaylık 
sağlamak. 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ÖNLEMLERİ 

 
 DÜZENLEME ALANI ALINAN KARAR KARARIN AMACI 
1 Politika Faizi Para Politikası Kurulu (Kurul) tarafından, politika 

faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 100 

baz puan indirilerek, yüzde 10,75’ten yüzde 9,75’e 

indirilmiştir.  

Bankaların kredi kullandırma 

maliyetlerini düşürerek, reel sektörün 

ucuz maliyetli krediye ulaşmasının 

sağlanması.   

Merkez Bankası şunu ifade ediyor, faiz 

9,75’e seviyesine çekildi, bu durumda 

bankalar reel sektöre kredi kullandırsın, 

bunun için 91 gün vadeli 8,25 

borçlanabilir ya da bankalar swap 

yoluyla TCMB’dan 1 yıl vadeli 8,75’ten 

borçlanabilir. Bu karar reel sektörün 

krediye ulaşabilme imkânlarını oldukça 

kolaylaştıracaktır.  
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2 Bankalara Yönelik Likidite Politikası Gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkânlar 

çerçevesinde bankalara ihtiyaç duydukları tüm 

likiditenin sağlanması taahhüdü verildi.  

1 hafta vadeli repo ihalelerine ek ihtiyaç duyulan 

günlerde piyasaya 91 gün vadeye kadar repo 

ihaleleriyle likidite sağlanabilecek. 

Piyasa yapıcı bankalara tanınan Açık Piyasa 

İşlemleri (APİ) likidite imkânın limitleri artırılacak. 

1,3 ve 6 ay vadeli geleneksel yöntemle 

gerçekleştirilen ABD doları karşılığı swap 

ihalelerine ek Euro ve altın karşılığı swap ihalesi de 

düzenlenebilecek.  

Günlük repo ihaleleri ile ilave likidite verilecektir. 

Ek likidite imkânı 91 gün olarak belirlendi.  

Miktar ihalesi yöntemiyle 1 yıl vadeli döviz karşılığı 

Türk Lirası swap ihaleleri düzenlenecektir. 

Açık piyasa işlemleri çerçevesinde 

tanınan likidite imkânına ilişkin 

limitlerin artırılması, ortaya çıkabilecek 

likidite sıkışıklığına olumlu katkı 

sağlayacaktır. 
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3 Zorunlu Karşılık Düzenlemesi  Reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalar 

için yabancı para zorunlu karşılık oranları 500 baz 

puan indirildi. 

Bankalara hedefi ilave likidite imkânı tanınacak.  

Düzenlemedeki amaç reel sektöre kredi 

akışının kesintisiz devamını sağlamaktır.  

Bu uygulamayla 5,1 milyar dolar  

serbest bırakılmıştır.  

 
4 Reeskont Kredi Düzenlemesi  18 Mart 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine 

kadar vadesi gelecek reeskont kredisi geri 

ödemelerinin vadesi 90 gün uzatıldı. 

Halihazırda kredi taahhüdü açık olan reeskont 

kredileri ile 18 Mart 2020 tarihinden 30 Haziran 

2020 tarihine kadar kullanılacak reeskont 

kredilerine 12 ay ek taahhüt kapama süresi verildi.   

Mevcut reeskont kredisi azami vadeleri, 20 Mart 

2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kısa 

vadeli kullanımlar için 120 günden 240 güne, daha 

uzun vadeli kullanımlar için ise 720 güne çıkartıldı.   

 

İhracatçı firmaların nakit akışlarının 

devamlılığının sağlanmasıdır.  

Reeskont kredisi kullanan firmaların bir 

ihracat taahhüdü doğuyor. Bu taahhüdü 

eskiden 24 ayda kapatıyordu şimdi 36 

aya çıkarıldı. 

 Hazirana kadar vadesi dolacak olanlara 

90 gün ek süre tanınmıştır. 7,6 milyar 

dolar reeskont kredi ödemesi ötelenmiş 

olacak.  

İhracat taahhüdü kapama süresi 24’ten 

36 aya çıkarıldı. 
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BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 

ÖNLEMLERİ 
 

 DÜZENLEME ALANI ALINAN KARAR KARARIN AMACI 

1 

 

 
Sermaye Yeterliliği Rasyosu ve Net 
Döviz Pozisyonu Hesaplamasında 
Kolaylık  

1)Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve 

Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca kredi 

riskine esas tutar hesaplamasında; parasal varlıklar ile parasal 

olmayan varlıklardan, tarihi maliyet cinsinden ölçülen 

yabancı para birimindeki kalemler dışında kalanların Türkiye 

Muhasebe Standartları uyarınca değerlenmiş tutarları ve ilgili 

özel karşılık tutarları hesaplanırken 31 Aralık 2019 tarihli 

finansal tablolarının hazırlanmasında esas alınan döviz alış 

kuru kullanılabilir.  

2)Bankaların sahip oldukları menkul kıymetlerden, 

23/3/2020 tarihi itibariyle “Gerçeğe Uygun Değer Farkı 

Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Menkul Değerler” 

 

Ülkemiz de dâhil olmak üzere birçok 

ülkeye yayılan COVID-19 salgını 

neticesinde finansal piyasalarda 

dalgalanmaların önlenmesi.     
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portföyünde yer alanların net değerleme farklarının negatif 

olması durumunda, bu farklar Bankaların Özkaynaklarına 

İlişkin Yönetmelik uyarınca hesaplanacak ve sermaye 

yeterliliği oranı için kullanılacak özkaynak tutarında dikkate 

alınmayabilir. Ancak, 23/03/2020 tarihinden sonra edinilen 

“Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire 

Yansıtılan Menkul Değerler” için Yönetmeliğin mevcut 

hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.  

3)Bankaların sahip oldukları menkul kıymetlerden, 

23/3/2020 tarihi itibariyle portföylerinde yer alanların değer 

düşüş karşılıklarının Yabancı Para Net Genel Pozisyon / 

Özkaynak Standart Oranın Bankalarca Konsolide ve 

Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması ve Uygulanması 

Hakkında Yönetmelik kapsamında yabancı para net genel 

pozisyonu hesaplamasında dikkate alınmayabilir. Ancak, 

23/03/2020 tarihinden sonra edinilen portföyler için bu 

Yönetmeliğin mevcut hükümlerinin uygulanmasına devam 

edilir.  
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2 
Geri Ödenemeyen Krediler 1)Gecikmeye giren kredilerin takipteki kredilere aktarılması 

süresi 90 günden 180 güne çıkartılmıştır. Uygulama bireysel 

ve ticari tüm kredileri kapsamaktadır ve uygulama 31 Aralık 

2020 ye kadar sürecektir. 

2)Yeniden yapılandırılmış olan kredilerin geri ödemelerine 

esneklik getirilmiştir; bir yıllık izleme süresi içinde ana para 

ve faiz ödemesi 30 günden fazla geciken ya da bu süre 

içinde bir kez daha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan 

kredilerin tahsil imkânı sınırlı krediler grubuna (3.grup 

krediler) alınması şartı kaldırılmıştır ve uygulama 31 Aralık 

2020 ye kadar sürecektir. 
 

Tüketiciler ve firmaların likidite 

koşullarını iyileştirmesi. 
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KAMU-ÖZEL BANKA ÖNLEMLERİ 

 
 ALINAN KARAR 

Ziraat Bankası 1) 31.03.2020 tarihinde ödenmesi gereken dönem sonu taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen 

firma ve bireysel müşterilerin talepleri üzerine söz konusu ödemelerin ötelenmesine imkan 

verilmesi, 

2) Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan müşterilerimizin 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, 

3) Personel maaşlarını, Banka üzerinden ödeyen firmaların 2020 Şubat ayı sonu itibarıyla mevcut 

istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla; 

Önümüzdeki 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilmesi, 

4) Kredili müşteriler tarafından Banka üzerine keşide edilmiş çeklerinin ödenmesi amacıyla 

kullanılmak üzere; genel kredi limitlerinin artırılarak ilave nakit kredi limiti tahsis edilmesi, 

5) İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere; Banka kurumsal kredi kartı ve DBS limiti 

bulunan müşterilerin kurumsal kart limitlerinin artırılması. 
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Halk Bank 1) 31 Mart'a kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler, bu 

döneme dair ödemelerini erteleyebilecek. 

2) Esnaf ve sanatkarların kullandıkları kredilerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek 

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

3) Müşteriler, 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırabilecek.  

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

5) 2020 yılı KDV tevkifatı ve SGK primleri Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerinin 6'şar ay 

ertelenmesine karar verildi.  

6) Bankalara kredi borcu bulunan ve borcunu ertelemek isteyen esnafların anapara ve faiz 

ödemeleri asgari 3 ay ertelenecek ve gerektiğinde firmalara da ilave finansman desteği sağlanacak.  

7) Kredi Garanti Fonu'nda limit 50 milyar TL'ye çekildi ve likide ihtiyacı bulunan esnafa verilecek.  

8) Esnaf ve sanatkârlara 25 bin TL nakit kredi, 25 bin TL ticari kart desteği verecek. 

Vakıf Bank  1) Firmaların, 31 Mart devre sonu faizleri de dâhil olmak üzere 30 Haziran 2020 tarihine kadarki 

tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanması, 

2) İstihdam koruma amaçlı kredi taleplerini karşılamak amacıyla işletmelere ‘3 aylık maaş gideri’ 

kadar uzun vadeli kredi kullandırılması, 

3) İşletmelerin mevcut kredilerinin kendi nakit akışlarına uygun ve sektörel durumlarına göre 

 ödemesiz dönemli olarak yeniden yapılandırılması, 
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4) Turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere özgü kredilerin 12 aya kadar 

ödemesiz dönemli olarak yapılandırılması, 

5) Firmaların vergi, SGK gibi kamusal ödeme yükümlülüklerini kolaylaştırmak amacıyla nakit 

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

taksit imkanı verilmesi, 

6) Firmalara ait Business Kartlarda limit artırımına gidilerek, maliyetsiz tedarik kapasitelerinin 

artırılması, 

7) VBanko Çek ürünü limiti ve yaygınlığının artırılarak, bankacılık garanti imkanının dolaşıma 

sürülmesi yoluyla nakit ihtiyacının azaltılması ve maliyetsiz finansman imkanı sağlanması, 

8) Bireysel kredi ihtiyacı olan vatandaşlarımızın kredi taleplerinin VakıfBank Mobil, İnternet 

Bankacılığı ve Sky Limitler üzerinden sağlanarak salgın riskine maruz bırakılmaması, 

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

Vakıf Katılım 
 

1)Bireysel ve kurumsal fon kullanan müşterilerin talepleri üzerine, 30 Haziran'a kadarki taksit 

ödemelerinde esneklik sağlanacak.  

İş Bankası  1) Müşterilerin 30 Nisan’a kadar ihtiyaç duyması halinde anapara/faiz/taksit ödemelerinin ilave bir 

koşul aranmaksızın 30 Haziran’a kadar ötelenmesine imkân verilecek. 

2) Salgın sebebiyle mali bünyesi olumsuz etkilenen başta turizm, lojistik, AVM, perakende 
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sektörleri olmak üzere sektör ayrımı olmaksızın her bir ihtiyaç, vaka bazında değerlendirilerek 

ödemesiz dönem dâhil gerekli tüm destek verilecek. 

3) 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. 

4) KOBİ’lerin ve mikro işletmelerin, tabana yaygın yararlanmasını teminen, salgın öncesi girdiği 

ticari yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla mevcut limitlerle desteklenmesi ve gerekirse 

ilave limit için de azami çaba gösterilecek. 

5) 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. 

6) Dijital kanallar üzerinden yapılacak EFT/havale işlemlerinden 30 Nisan’a kadar (karttan karta 

havale dâhil) hiçbir Banka müşterisinden ücret alınmayacak. 

7) Sağlık ve gıda başta olmak üzere, müşterilerin alışveriş anında ihtiyaç duyması halinde kredi kartı 

limitlerinde artırıma gidilecek. 

8) POS ve ÖKC ücretleri 3 ay boyunca ötelenecek. Bireysel müşterilere tüketici kredisi, kredi kartı 

ve ek hesap ödemelerini 3 ay boyunca öteleme imkânı getirilecek. 

9) İş Bankası bu tedbirler manzumesi ile sınırlı olmamak ve başta işini kaybeden vatandaşlara 
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sağlanacak kolaylıklar olmak üzere, ülkenin içine girdiği zorlukları aşmak için yapıcı ve çözümcü 

anlayışını bugüne kadar olduğu gibi sürdürerek her türlü ilave tedbiri alacaktır. 

Garanti BBVA 
 

1) Müşterilerinin  ihtiyacına göre, kredi anapara, faiz ve taksit ödemelerini, herhangi bir ek koşul 

aranmaksızın 30 Haziran'a kadar öteleme imkanı sunacak. 

2) Ticari kredilerde ise müşteriler, mevcut kredilerin anapara ödemelerini 6 aya kadar uzatabilecek, 

sonrasında da firmaların nakit akışına göre yeniden yapılandırabilecek. 

3) KOBİ'ler ile mikro ölçekli işletmeler, halihazırdaki finansal yükümlülüklerini karşılayabilmeleri 

adına, mevcut limitlerinin yanında, ihtiyaç durumunda proaktif limit çalışmalarıyla desteklenecek. 

Ayrıca KOBİ'lerin nakit akışına destek olmak amacıyla tedarikçi finansman limitlerinde esneklik 

sağlanacak. 

4) Bireysel müşterilere tüketici kredileri ve ek hesap ödemelerini 3 ay süreyle ertelemenin yanı sıra 

kredi kartı borcu ödemelerinde de destek sağlanacak. 

5) Yeni tip corona virüs 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 destek verilecek. 

6) Her türlü masraf ve komisyon itibarıyla sıkıntıda olan müşterilere, içinde bulunduğu mali durum 

dikkate alınarak kişi bazında değerlendirme yapılarak destek olunacak. 

Yapı Kredi Bankası 1) Bireysel ve tüzel müşterilerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri, talep 
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edilmesi halinde, mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenecek. 

2) Bireysel ve tüzel müşterilerin günlük bankacılık ihtiyaçları ve ticari faaliyetlerinin mevcut 

limitlerle desteklenmesi ve gerekirse ek limit çıkartılması için çalışılacak. 

3) Bunlarla birlikte, geçen hafta duyurulduğu üzere, 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 
 

1) Bireysel ve ticari müşterilerden talep edenlerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit 

ödemeleri mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenebilecektir. 

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

işlemleri aksi belirtilene kadar ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. 

Akbank 1)Bireysel ve tüzel müşterilerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri talep olması 

halinde mevcut koşullarla 30 Haziran’a kadar ötelenebilecek. 
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TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 

ÖNLEMLERİ 
 

 DÜZENLEME ALANI ALINAN KARAR KARARIN AMACI 

1 

 

Kapasite Raporu 1)Geçerlilik süresi Mart ve Nisan aylarında sona 

erecek olan sanayi kapasite raporlarının geçerlilik 

süreleri, 1 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. 

2)Mart ve Nisan aylarında ilk kapasite raporu başvuruları 

ile değişiklik sorunluluğu bulunan kapasite raporu tespitleri 

eksper heyeti tarafından online/görüntülü olarak 

yapılabilecektir.   

Sosyal mesafenin korunması ve iş 

yoğunluğunun azaltılması.  

 
 
 

 


