
İŞLETMELER 
İÇİN VERİLEN 
HİBE VE KREDİ 
DESTEKLERİ

KORONAVİRÜS
DÖNEMİNDE



HER İŞİN BAŞI SAĞLIK

  BU
  KiTAPÇIKTA 
NELER 
VAR?

İnsanlık olarak Koronavirüs (COVID-19) ile 
savaştığımız şu günlerde, hem kendi 
sağlığımızı hem de sevdiklerimizin sağlığını 
korumak için almamız gereken birçok hayati 
tedbir mevcut. 

Aynı durum kurum ve kuruluşların 
ticari faaliyetleri için de geçerli.
Bu nedenle de yaklaşık 12 yıldır farklı sektörlerden yüzlerce işletmeye yol göstermiş 
bir danışmanlık şirketi olarak sizleri bu tedbirlerden haberdar etmek, yaşayacağınız 
muhtemel bilgi kirliliğinin önüne geçmek istedik. Faydalanabileceğiniz tüm destek 
ve teşvik alternatiflerini sizler için bir araya getirdik.

KORONA KRİZİNDE İŞLETMELERE 
NAKİT AKIŞ YÖNETİMİNE İLİŞKİN ÖNERİLER

KOSGEB DESTEKLERİ

KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BANKA DESTEKLERİ

SGK VE İŞKUR DESTEKLERİ

KURUMLARIN SÜRE UZATIM DESTEKLERİ



Üretimini yaptığınız ürünler Koronavirüs 
salgınına karşı verilen savaşta aktif rol 
alıyorsa, KOSGEB’in 
KOBİ Teknoyatırım-KOBİ Teknolojik Ürün 
Yatırım Destek Programı ile 

5 Milyon TL
’ye kadar destek alabilirsiniz.

Ya da virüsün yayılımının önlenmesi ve 
kontrol altına alınması, halk sağlığı için 
acil hazırlık ve müdahale çalışmaları 
veya salgının ülke ve bölge 
ekonomisine negatif etkilerinin 
azaltılmasına yönelik yenilikçi 
çalışmalarınız varsa, 
Kalkınma Ajansları vasıtasıyla 
başlatılan
COVID-19 ile Mücadele ve 
Dayanıklılık Programı size %100’e 
varan destek sağlayabilir.

KOSGEB VE
KALKINMA 
AJANSLARINDAN
VİRÜSE KARŞI
YENİ DESTEK 
PROGRAMLARI



(COVID-19) Salgınından 
Korunmak Üzere Alınan 
Tedbirler Kapsamında 
Üretilecek Ürünlere Yönelik

KOBİ TEKNOYATIRIM - 
KOBİ TEKNOLOJİK 
ÜRÜN YATIRIM 
DESTEK PROGRAMI

 PROGRAM KOŞULLARI

a - Yatırım projesi bütçesinin 10.000.000 (on milyon) TL’yi geçmemesi

b - Başvuru sahibi işletmenin paydaş ile başvuruda bulunması

c.  Listede yer alan ürünler Koronavirüs (COVID-19) salgınından korunmak üzere alınan   

 tedbirler kapsamında üretilmek üzere projelendirilmesi esastır.

DESTEK VERİLECEK ÜRÜNLER 

Ürünler HS6/GTİP Kodu HS6/GTİP Tanımı

Dezenfektanlar 290512 Propan1ol (propil alkol) ve propan2ol (izopropil alkol)

 340290 Diğer yıkama, temizleme müstahzarları

 380894 Dezenfekte ediciler

Kolonya 330300900011 Kolonyolar

Koruyucu Elbise 621132 Erkek/erkek çocuk için diğer giyim eşyası; pamuktan

 621133 Erkek/erkek çocuk için diğer giyim eşyası; sentetik/suni liften

 621142 Kadın/kız çocuk için diğer giyim eşyası; pamuktan

 621143 Kadın/kız çocuk için diğer giyim eşyası; sentetik/suni liften

 621149 Kadın/kız çocuk için diğer giyim eşyası; dokunabilir diğer  maddeden

Koruyucu Gözlük 900490 Diğer gözlükler

Maske 630790981011 Tıbbi maskeler (bir kullanımlık); dokunmamış mensucattan; örme veya kroşe HARİÇ

Eldiven 401511000000 Cerrahide kullanılan eldiven (sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan)

Ventilatör** 901920 Ozonoterapi, oksijenoterapi, /diğer terapi cihazları ve aksam, parçaları



DESTEK KALEMLERİ 

Destek Süresi: Yatırım Projesi Süresi: Azami 36 Ay

Destek Üst Limitleri: Desteklerin üst limiti geri ödemeli 3.500.000 TL ve geri ödemesiz 

1.500.000 TL olmak üzere toplam 5.000.000 TL’dir.

Bu destek programı kapsamında uygulanacak destek oranı % 60 olup; destek tutarının %70’i 

geri ödemeli ve %30’u geri ödemesiz olarak verilir. 

COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programının bütçe büyüklüğü ve programdan 
kimlerin yararlanacağı da belli oldu. Programa göre; yenilikçi uygulama geliştirenler 
desteklenirken, programdan kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte, sivil toplum örgütleri ile 
firmalar yararlanabilecek.
Türkiye genelindeki 26 ajansın hepsi bu süreçte olacak. Haftanın her günü elektronik olarak 
başvuru yapılabilecek. Programın toplam bütçe büyüklüğü de yaklaşık 220 milyon lira olarak 
belirlendi. Bir ay süreyle askıda kalacak programa başvurular üç gün içinde 
sonuçlandırılacak.
Program kapsamın %100‘e varan oranlarda destek verilebilmektedir. (Kuruluş Türüne ve İlgili 
Kalkınma Ajansı’na göre değişmektedir.)

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ 
Öncelik 1:  Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması
Öncelik 2:  Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları
Öncelik 3:  Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik   
 yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi

KALKINMA AJANSLARI
COVID-19 İLE MÜCADELE 
VE DAYANIKLILIK 
PROGRAMI

Destek Kalemleri Destek Oranları

a) Makine-teçhizat desteği* %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

b) Üretim hattı tasarım giderleri desteği %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

c) Yazılım giderleri desteği* %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

ç) Personel gideri desteği %100 Geri ödemesiz

d) Eğitim ve danışmanlık desteği %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

e) Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

*Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına  %15 ilave edilerek %45 olarak 
uygulanır. Geri ödemeli destek oranından aynı oran azaltılarak %55 olarak uygulanır.



EKONOMİK 
İSTİKRAR 
KALKANI 
DEVREDE
Ülkemİzde faalİyet gösteren 
bİrçok banka, salgının yaratacağı 
ekonomİk stresİ azaltmak adına 
İşletmelere çeşİtlİ kolaylıklar 
sunan hİzmet paketlerİ açıkladı.

PEKİ HANGİ BANKA 
NASIL SEÇENEKLER 
SUNMAKTA?



 DESTEK KOŞULLARI 
■ 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.

DESTEK İÇERİĞİ
Kredi desteği; 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık % 7,5 faiz oranlı 

olacaktır.

KOBİ-KOBİ Dışı İşletmeler bazında azami kredi tutarları aşağıdaki gibi olacaktır.

YILLIK CİRO (TL) AZAMİ KREDİ TUTARI (TL)

0-25 Milyon 10.000.000

25-125 Milyon 25.000.000

125 milyon üzeri 100.000.000

ZİRAAT BANKASI, 
HALKBANK
VE VAKIFBANK’TAN  
İŞE DEVAM KREDİ 
DESTEĞİ
Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de 
etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik 
hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası 
hasarlarını en aza indirme hedefiyle 
uygulamaya alınan  “Ekonomik İstikrar 
Kalkanı” tedbirleri doğrultusunda Ziraat 
Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından 
sağlanan kredi desteğidir.



 KGF TEMİNATLI ÇEK ÖDEME DESTEK PAKETİ

■  Banka küresel çapta toplum sağlığını tehdit eden salgından etkilenen müşterilerinin ödemekle  

 yükümlü oldukları çek bedellerini uygun finansman kaynağı kullanarak ödeyebilmelerine imkan  

 sağlamaktadır.

 Destek kapsamında;

■ 25 Milyon TL ciroya kadar azami 1 Milyon TL; üzerindeki ciroda ise azami 5 Milyon TL'ye kadar   

 finansmana erişim sağlanabilir.

■ %9,5 faiz oranlı kredi için müşterilerimize Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacaktır.

■ Azami 3 ay anapara ve faiz ödemesiz dönem olmak üzere, azami 12 aya kadar vadelendirilebilir.

■ 25.03.2020 tarihi ve öncesinde yapılan gerçek ticari işlemlerden kaynaklanan ve bu işlemler   

 kapsamında düzenlenen (25.03.2020'ye kadar tarihli) faturalarla bağlantılı azami 30.06.2020   

 tarihli olarak keşide edilmiş/ edilecek çekler, krediye konu edilebilecektir.

 MAAŞ KREDİSİ

■ İstikrar Kalkanı kapsamında, maaşlarını bankadan ödeyen işletmeler, 2020 Şubat ayı sonu   

 itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla maaş ödemelerinde kullanılmak üzere 3  

 aylık personel brüt maaş ödemeleri için finansman desteğinden faydalanabilir.

 FAİZ ÖDEME KREDİSİ

■ 31.03.2020 tarihinde ödenmesi gereken dönem sonu faizini ödeyemeyen serbest meslek   

 sahipleri, talep ederlerse, bu ödemelerin ötelenmesine imkan sağlayan finansmana    

 ulaşabileceklerdir.

■ Müşterilerin 30 Nisan’a kadar ihtiyaç duyması halinde; anapara/faiz/taksit ödemelerinin 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 dahil gerekli tüm destek verilecek.

■ 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 gösterilecektir.

■ 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.

ZİRAAT BANKASI 
DESTEKLERİ

İŞ BANKASI EKONOMİYE 
DESTEK PAKETİ



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

 aranmaksızın, 30 Haziran 2020 tarihine kadar öteleme imkânı sağlandı.

■ Ticari kredilerde mevcut kredilerin anapara ödemeleri 6 aya kadar uzatılabilme; sonrasında ise   

 firmaların nakit akışına göre yeniden yapılandırma imkanı sağlandı.

■ KOBİ’ler ile mikro ölçekli işletmelerin hâlihazırdaki finansal yükümlülüklerini karşılayabilmeleri   

 adına, mevcut limitlerinin yanında, ihtiyaç durumunda proaktif limit çalışmalarıyla destekleme   

 kararı alındı.

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

 sağlandı.

■ Koronivirüs 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 kararı alındı. 

GARANTİ BBVA 
BANKASI DESTEKLERİ

■ Dönemsel olarak etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren tüzel müşterilerden de nakit akış   

 problemi yaşayanlara, 6 ay ila 1 yıl ödemesiz dönem içerecek şekilde yapılandırma imkânı   

 sağlanacak. Kredilerinde erteleme talep eden müşteriler Çağrı Merkezimiz  üzerinden başvuru   

 yapabilecek.

■ Bankada kredi kartı bulunan ve kredi kullanan bireysel ve tüzel müşterilerin, ödeme sıkıntısı   

 çekmeleri durumunda kredi kartı borç, kredi anapara, faiz ve komisyon ödemelerini 3 ay   

 ertelenecek.

QNB 
FİNANSBANK 
DESTEKLERİ

■ Akbank Korona virüs salgınının etkileri nedeni ile müşterilerinin tüketici ve ticari kredilerinin 30  

 Nisan 2020'ye kadar olan anapara, faiz veya taksit ödemeleri, talep edilmesi halinde, mevcut faiz  

 koşulları ile  erteleme faizi alınarak, kredi kartı borçları ise  alışveriş faizi alınarak 30 Haziran 2020  

 tarihine kadar öteleyebilecektir.

AKBANK
DESTEKLERİ



■ 30 Nisan’a kadar olan tüm bireysel ve ticari kredi ürünlerinin ana para, faiz ve taksit ödemelerinin,  

 talep etmeleri halinde, mevcut koşullarla 30 Haziran’a kadar ötelenmesine imkan tanınacak.

■ Bireysel ve tüzel müşterilerin, günlük bankacılık ihtiyaçları ve ticari faaliyetlerini mevcut limitlerle  

 destekleyecek ve gerekirse ek limit çıkarmak için çalışmalar yapılacak.  

YAPI KREDİ BANKASI 
EKONOMİK 
DESTEK PAKETİ

■ Koronavirüs salgınından ekonomik olarak olumsuz etkilenen müşterilerin anapara, faiz ve taksit  

 ödemelerini 30 Haziran’a kadar ertelenecek.

■ KOBİ’lere sunulacak “Sağlıklı Yaşam Paketi” kapsamında aşağıdaki destekler sağlanacaktır:

 ■ 3 ay ödemesiz dönem içeren kredi imkânı

 ■ Maaş ödemelerini banka aracılığıyla yapanlara, “mevcut istihdamı korumaları halinde” 3 aylık  

  maaş ödemeleri tutarında ilave kredi imkânı

 ■ Nisan 2020 sonuna kadar, POS cihazlarımız üzerinden geçen işlemlerinin ertesi gün   

  komisyonsuz olarak işletmelerin kullanımına bırakılması  

 ■ Mevcut kredili mevduat hesap limitlerinin, talep olması halinde yüzde 20’ye kadar artırılması

ŞEKERBANK 
EKONOMİYE 
DESTEK PAKETİ 

■ Bu kapsamda TEB'den kredi kullanan bireysel ve tüzel müşteriler, yaşanan salgın nedeniyle   

 ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda başvuruda bulunarak, 30 Nisan'a kadar olan anapara ve   

 faiz ödemelerini aynı koşullarla 3 ay erteleyebilecek. Kredi ödemelerinde erteleme talebinde   

 bulunmak isteyen müşteriler, TEB Şubeleri ve TEB Çağrı Merkezi üzerinden     

 başvuru yapabilecek.

TÜRK EKONOMİ 
BANKASI 
EKONOMİYE 
DESTEK PAKETİ



■ Banka talepte bulunan müşterilerinin 30 Nisan 2020 tarihine kadar olan anapara, faiz, ve taksite  

 ödemelerinin 30 Haziran 2020 tarihine kadar ertelenmesi konusunda esneklik sağlayacak. 

■ Koronavirüs sebebiyle nakit ihtiyacı doğan ve talepte bulunan firmalara aynı koşullarda limit artış  

 desteği için azami gayret gösterecek. 

■ Talepte bulunan firmaların doğrudan borçlanma limitleri desteklemeye devam edecek.

ANADOLUBANK 
EKONOMİYE DESTEK PAKETİ

■ Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanan KOBİ, kurumsal ve ticari müşterilerimize yönelik   

 Çek Ödemesi Destek Kredisi ve Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği programlarını 30 Mart   

 2020 itibariyle başlatıldı.

DENİZBANK DESTEKLERİ 

■ 30 Nisan’a kadar olan tüm bireysel ve ticari kredi ürünlerinin ana para, faiz ve taksit ödemelerine,  

 talep edilmesi halinde, mevcut koşullarla 30 Haziran’a kadar öteleme imkanı tanınacak.

BURGAN BANK DESTEKLERİ

■ Tüzel veya bireysel müşterilerin talep etmeleri halinde 30 Nisan’a kadar olan kredi anapara, faiz   

 ve taksit ödemelerini mevcut koşullarla 30 Haziran’a kadar öteleme imkanı sunulacak.

■ Salgının istihdam, üretim, ticaret ve ödeme sistemine potansiyel yansımalarını asgari seviyede   

 tutmak amacıyla Hazine desteği ve Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle devreye alınacak olan   

 Çek Ödeme Destek Kredisi ve Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği paketlerine katılım   

 sağlandı.

■ Müşterilerin ticari itibarının korunmasına ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamaya katkı   

 sağlamak amacıyla her iki paketi 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli, yıllık yüzde  

 9,5 faizle sunulacak.

■ Müşteriler, Çek Ödeme Destek Kredisini paketin açıklandığı tarihten önce keşide ettikleri   

 gerçek ticari ilişkilere dayalı çeklerinin finansmanı amacıyla yıllık ciro hacmine göre azami 10   

 milyon TL’ye kadar kullanabilecek. 

■ Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği kapsamında ise müşterilerin 2020 yılı Şubat ayı sonu   

 itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında kredi vadesi boyunca azaltma yapmamaları ön koşuluyla yıllık  

 ciro hacmine göre azami 50 milyon TL’ye kadar kredi kullanabilecek. 

■ Başvuruların 30 Mart’ta başlayacağı paketlerden, sektör gözetmeksizin salgından olumsuz   

 etkilenen KOBİ, kurumsal ve ticari müşteriler yararlanabilecek. 

ALTERNATİF BANK 
DESTEKLERİ



#EVDEKAL
İŞKUR-SGK 
DESTEKLERİ ve
KURUMLARIN 
SÜRE UZATIM 
DESTEKLERİ



2020 ASGARİ 
ÜCRET DESTEĞİ
Asgari ücret desteğinin 2020 yılında da uygulanması amacıyla TBMM Başkanlığına sunulmuş 
ve Plan ve Bütçe Komisyonunda da kabul edilmiş olan 17.02.2020 tarihli ve 99 sayılı Torba 
Kanun teklifinin 27.Maddesinde; 5510 sayılı Kanuna Geçici 80. madde eklenerek 2016 ila 2019 
yıllarında sağlanmış olan asgari ücret desteği uygulamasına sektör ayrımı yapılmaksızın 2020 
yılının tamamında devam edilmesi, İşverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup 
edilmek üzere günlük 2,50 TL, aylık 75 TL ve finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan 
karşılanacak şekilde, asgari ücret desteği sağlanması yönünde düzenleme öngörülmüştür.

KISA 
ÇALIŞMA
ÖDENEĞİ
18.03.2020 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı 
Paketinde kısa çalışma konusuna değinilerek işverenlerin ödenekten yararlanmalarının 
kolaylaştırılacağı ve kısa çalışma ödeneğinin açıldığı belirtilmiştir. Bu çerçevede kısa çalışma 
uygulamasına geçen işyerlerinden gerekli şartları taşıyanlar ödenekten yararlanmak üzere 
başvuruda bulunabileceklerdir. Kısa çalışma; üç ayı geçmemek üzere; işyerinde uygulanan 
çalışma süresinin, işyerinin tamamında veya bir bölümünde geçici olarak en az üçte bir 
oranında azaltılmasını veya süreklilik koşulu aranmaksızın en az dört hafta süreyle faaliyetin 
tamamen veya kısmen durdurulmasını ifade etmektedir.

■ Kısa çalışma ödeneğinin miktarı ve ödenmesi

Günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı, 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık 
asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçmemek üzere, sigortalının son on iki aylık prime 
esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu 
çerçevede kısa çalışma talepleri uygun görülen işyerlerinde, çalışanlardan kısa çalışma 
ödeneği almaya hak kazanan işçilere son 12 aylık prime esas kazanç ortalamalarına göre 
işsizlik sigortası fonundan 1.765,80 ila 4.414,50 TL arasında aylık kısa çalışma ödeneği 
verilebilecektir. Kısa çalışma ödeneğinin süresi, üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma süresi 
kadardır. Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini 
tamamlayacak şekilde, çalışılmayan süreler için aylık olarak hesaplanır.



 İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ
 4447 sayılı Kanunun geçici 19 ve 21 nci maddeleri kapsamında uygulanmaktadır.
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 KADIN, GENÇ VE 
 MESLEKİ YETERLİLİK      
 BELGESİ OLANLARIN 
 TEŞVİKİ
 Faydalanma şartları
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■ Özel sektör işvereni olması
  Faydalanma süresi
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■ Çalışmakta iken; 01.03.2011 tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar, mesleki ve   
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KURUMLARIN 
SÜRE 
UZATIM 
DESTEKLERİ
KOSGEB 
KOSGEB’in geri ödemeli olarak verdiği destekler kapsamında 30 Haziran 2020’ye kadar olan 
alacakları ertelendi. Bu durumdaki KOBİ’lerin 30 Haziran 2020 tarihine kadar KOSGEB’e 
yapması gereken ödemeler 3 ay ertelendi.
Proje süresi yükümlülüklerini ya da girişimcilik programı yükümlülüklerini 11 Mart 2020 ve 
sonrasında yerine getirmesi gereken işletmelere, 4 aya kadar ek zaman verildi.

TUBİTAK 
Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB), Yenilik Destek Programları Başkanlığı 
(TEYDEB) ve Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından desteklenerek 
yürürlüğe giren projeler kapsamında 30 Haziran 2020 tarihine kadar gönderilmesi gereken 
Gelişme/Sonuç/Dönem Raporlarının son gönderim tarihleri, Ülkemizde ortaya çıkan 
Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında üç ay ertelendi.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Yatırım teşviklerinden faydalanan firmaların, kullandıkları kredi faizinin veya kar payının bir 
kısmını bakanlık tarafından karşılanmakta. Bu dönemde bankalara karşı yükümlülüğünü 
yerine getiremeyen firmalar için banka ödemelerini daha sonra gerçekleştirdiğinde de faiz 
veya kar payı desteğinden faydalanabilecek.

KALKINMA AJANSLARI
COVID-19 ile mücadele uygulanacak tedbirlerden ikincisi ise süre ertelemeleri oldu. Bu 
tedbirle ajans desteklerine başvuru süresi 2 ay ötelendi. Uygulaması devam eden projelere 
ilişkin sözleşme süreleri de 2 ay süreyle uzatıldı.

TEKNOKENTLER
Teknopark firmaları ekonomik açıdan zorluk yaşamasınlar diye kiralar konusunda kritik adım 
atılarak yönetici şirketlere, kuluçka firmalarından ve teknoparklarda yer alan restoran ve kafe 
gibi ticari işletmelerden 2 ay boyunca kira almamaları hususunda talimat gönderildi. 
Teknopark kampüslerinde ar-ge ve tasarım alanında çalışan firmaların da ‘2 aylık kiraları 
ertelendi, ödeme planlarında da kolaylık sağlandı.

SGK
Prim Borçlarının ve Bilgi ve Belge Verme ile Başvurularının Ertelenmesi
 5510 sayılı Kanunun “Afet ve diğer mücbir sebep hâllerinde belgelerin verilme süresi ve 
primlerin ertelenmesi” başlıklı 91. Maddesinde; “Yangın, su baskını, sel, kuraklık, yer kayması, 
deprem gibi afetlerle ağır hastalık, ağır kaza, tutukluluk ve sabotaj gibi nedenlerle ticari veya 
ekonomik kayıplara uğrayan işverenler, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 
bendi kapsamındaki sigortalılar ile bu Kanuna göre primlerini kendileri ödeyen sigortalılar, 
bu durumu belgelemeleri kaydıyla vakanın veya afetin meydana geldiği tarihten itibaren üç 
ay içinde talepte bulunmaları ve prim ödeme aczine düştüklerinin, yapılacak inceleme 
sonucu anlaşılması hâlinde, yukarıda belirtilen vaka veya afet tarihinden önce ödeme süresi 
dolmuş mevcut Kuruma olan borçlar ile vaka veya afetin meydana geldiği tarihi takip eden 
üçüncü ayın sonuna kadar tahakkuk edecek Kuruma olan borçları, vaka veya afetin 
meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar Kurumca ertelenebilir.
18.03.2020 tarihinde Cumhurbaşkanı başkanlığında yapılan Koronavirüs Değerlendirme 
Toplantısı sonrasında alınan ve 21 maddeden oluşan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketinde, 
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 ödemelerinin 6’şar ay erteleneceği 
belirtilmiştir.
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KORONA 
KRİZİNDE
İŞLETMELERE 
NAKİT AKIŞ 
YÖNETİMİNE 
İLİŞKİN 
ÖNERİLER

“Bankalar, Ajanslar,       
KOSGEB, TÜBİTAK gİbİ 
bİrçok kurum bunları 
yapıyor, pekİ ben ne 
yapabİlİrİm?” dİye 
düşünenler İçİn:

Onur SEÇKİN
ODS Danışmanlık 
Yönetİm Kurulu Başkanı & Kurucu



FARKLI 
SENARYOLAR 
OLUŞTURUN
Krizin ne kadar süreceği ve bunun nakit akışını hangi ölçüde etkileyebileceği üzerine her işletme 

kendi yapısına uygun senaryolar geliştirmelidir. Örneğin faaliyetlerin tamamen durmasına sebep 

olacak OHAL vb. uygulamalara geçilmesi durumunda 1 ay boyunca iş görememe halinin tahsilat ve 

ödemelerdeki etkisi ne olur? Bu sürenin 2 ay, 3 ay, 6 ay sürmesi gibi farklı senaryolar geliştirerek olası 

diğer etkileri de hesaba katmak suretiyle nakit dengesi için planlama yapılmalıdır. Tüm bu senaryolar 

için kamu desteklerinin (kısmi çalışma desteği, kredilerin ötelenmesi vb.) de dikkate alınması ile 

yapılan hesaplamalar, nakit akışı kurgusunu gerçeğe yaklaştırmak açısından önemlidir.

KRİZ YÖNETİM 
EKİBİ KURUN 
VE ORGANİZASYON 
YAPISINI 
GÖZDEN GEÇİRİN
Birçok krizde olduğu gibi bu krizde de işletmelerin ilk yapması gereken kriz yönetim ekibi 

oluşturmaktır. Üst düzey yöneticilere ek olarak mutlaka İnsan Kaynakları, Muhasebe, Hukuk 

birimlerinin de içinde yer alacağı bir yapı kurulmalı, periyodik olarak işletmeyi ilgilendiren konular ele 

alınmalıdır. Dinamik bir süreç olması nedeniyle hızlı güncellemelerle bilgi paylaşımı esastır. Öte 

yandan faaliyetlerdeki hacim kaybı doğrultusunda organizasyonel yapılanmada da krize özgü 

yenilenme ihtiyacı doğabilir. Yeni yapıda görev ve sorumlulukların hızlıca tanımlanması ve 

çalışanların da sürece dahil olması sağlıklı bir yönetim açısından önemlidir.

İŞ HACMİNE UYGUN 
OLARAK 
KAYNAKLARINIZI 
YENİDEN DAĞITIN
İşletmeler faaliyetlerini yürütürken insani ve fiziksel kaynaklarını, para, menkul kıymet gibi varlıklarını 

kriz dönemlerinde tekrar değerlendirerek oluşturdukları senaryo analizleri doğrultusunda 

kullanmalıdır. Bu nedenle hangi senaryoda hangi kaynağa ne kadar ihtiyaç duyulduğunun önceden 

planlanmış olması ve iş hacmindeki düşüş oranları esas alınarak kaynakların yeniden dağıtılması 

gerekmektedir.

DEĞİŞKEN GİDERLERİ AZALTIN, SABİT 
GİDERLERİ DEĞİŞKENE DÖNÜŞTÜRÜN
Kriz dönemlerinde ilk akla gelen gelir gider tablosuna odaklanmak, değişken giderleri mümkün 

olduğunca minimuma indirmek ve hatta stok tutma ihtiyacı yoksa bu giderleri sıfırlamaktır. Öte 

yandan sabit giderler işletmeler için çok daha kritik düzeyde etkiye sahiptir, çünkü bu giderler 

personel maaşları, kira, aidat, elektrik, su, genel giderler gibi her ay düzenli ödenmesi gereken ve 

nakit çıkışını doğrudan olumsuz etkileyen giderlerdir. Sabit giderler eğer mümkünse değişken 

giderlere dönüştürülmeli, örneğin personellerden bir kısmı serbest zamanlıya geçirilmeli ve ihtiyaç 

duyuldukça ödeme yapılmalıdır. Kira vb. giderler için de vadelendirme opsiyonu ile veya indirim gibi 

taleplerle nakit döngüsü rahatlatılmalıdır. Çok daha büyük problemler için lease back yöntemiyle 

varlıkların geri kiralanması gibi alternatif yöntemler de uygulanabilir.

ÖDEMELERİ AKILLICA YÖNETİN, 
VADELERİ UZATIN
Tedarik zincirinde yer alan işletmelerin de krizde olduğu unutulmadan mümkün olduğunca 

ödemelerin vadesinin uzatılması gerekmektedir. Ancak bu durumda özellikle ana kalem 

tedarikçilerle olan ilişkinin bozulmaması için sürecin birlikte ele alınması ve her iki tarafın da 

yaşamını sürdürmesini dikkate alan çözümlerin geliştirilmesi amaçlanmalıdır. Ayrıca çok acil 

olmayan alımların durdurulması ve kriz sonrasına ötelenmesi nakit çıkışını olumlu etkileyecektir.

ALACAK TAHSİLATINI 
HIZLANDIRIN
Ekonomi büyürken nakit akışlarının çok etkilenmediği durumlarda işletmeler alacaklar konusunda 

daha rahat hareket ederler. Ancak krizin derinleştirdiği tedarik zinciri problemi nakit akış yönetimini 

çok önemli hale getirmektedir. Bir önceki maddedeki ödemelerin vadesini uzatma önerisini 

düşündüğümüzde aynı şeyin müşteriler tarafından size de uygulanabileceğini unutmamalısınız. Bu 

nedenle alacak yönetimi kritik bir boyut kazanmaktadır. Müşteri bazlı alacak sistematiği içerisinde, 

nakit veya nakde çevrilebilir çek, senet benzeri ödemelerle finansal limitler de gözetilerek alacak 

planı oluşturulmalıdır. Bazı müşteri grupları için nakit ödeme indirimlerini de devreye sokabilirsiniz. 

Ancak her şeyden önce faturalandırma sürecinin doğru işlediğinden ve muhasebesel açıdan hata 

yapılmadığından emin olunması gerekmektedir.

KAMUNUN VE FİNANS 
KURULUŞLARININ 
DESTEKLERİNİ
SIKI TAKİP EDİN
Kriz dönemlerinde hükümetlerin uyguladıkları destek politikaları nakit akışına ilk aşamada katkı 

sağlayan önemli çözümler arasındadır. Ülkemizde de “Ekonomik Kalkan” adıyla birtakım mali destek 

paketleri açıklanmıştır. Yine kamu bankaları başta olmak üzere finans kuruluşları da kredi ötelemeleri 

gibi desteklerle kriz tedbirlerinde kendi üstlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışmaktadır. 

Tüm bu destekler işletmelerin sektörlerine ve yapısına uygun olarak değişiklik arz edebilmektedir. Bu 

nedenle destekler sıkı sıkıya takip edilmeli ve her desteğin senaryolardaki pozisyonu doğru 

değerlendirilmelidir. Örneğin krizin süresinin bir ayı geçmeyeceği senaryoda kredi ötelemesini 6 ay 

yapmak çok anlamlı bir hamle olmayabilir, zira bu durumda daha fazla faize maruz kalınmaktadır ve 

işletmenin kriz sonrası döneminde nakit akışının bozulmasına neden olabilir. Kriz yönetim ekibiyle, 

özellikle de finans yöneticileriyle, desteklerin fizibilitesi yapılarak başvurular yapılmalıdır. Bu süreçte 

danışmanlık desteğine de başvurulabilir.

NAKİT AKIŞ 
TAHMİNLERİNİ 
BU BİLGİLER IŞIĞINDA 
YENİDEN OLUŞTURUN
Yukarıda bahsettiğimiz tüm öneriler doğrultusunda yapılacak tahminlerle her işletme en azından 1 

yıllık dönem için nakit akış tablolarını yenilemeli ve nakit ihtiyacı doğacağını düşündüğü dönemler için 

çözümler geliştirmelidir. Finansman noktasında ise paydaş finans kuruluşları ile devamlı temasta 

olmak ve gelişmeler doğrultusunda limitlerin yeterliliği, yeniden yapılandırma seçenekleri gibi 

başlıkları gündemde tutmak elzemdir. Farklı senaryolar için nakit ihtiyaçları da farklılaşacaktır, ancak 

günün sonunda işletmenin sürekliliği ve bunun için de mali sürdürülebilirliği esastır.
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kullanmalıdır. Bu nedenle hangi senaryoda hangi kaynağa ne kadar ihtiyaç duyulduğunun önceden 

planlanmış olması ve iş hacmindeki düşüş oranları esas alınarak kaynakların yeniden dağıtılması 

gerekmektedir.

DEĞİŞKEN GİDERLERİ AZALTIN, SABİT 
GİDERLERİ DEĞİŞKENE DÖNÜŞTÜRÜN
Kriz dönemlerinde ilk akla gelen gelir gider tablosuna odaklanmak, değişken giderleri mümkün 

olduğunca minimuma indirmek ve hatta stok tutma ihtiyacı yoksa bu giderleri sıfırlamaktır. Öte 

yandan sabit giderler işletmeler için çok daha kritik düzeyde etkiye sahiptir, çünkü bu giderler 

personel maaşları, kira, aidat, elektrik, su, genel giderler gibi her ay düzenli ödenmesi gereken ve 

nakit çıkışını doğrudan olumsuz etkileyen giderlerdir. Sabit giderler eğer mümkünse değişken 

giderlere dönüştürülmeli, örneğin personellerden bir kısmı serbest zamanlıya geçirilmeli ve ihtiyaç 

duyuldukça ödeme yapılmalıdır. Kira vb. giderler için de vadelendirme opsiyonu ile veya indirim gibi 

taleplerle nakit döngüsü rahatlatılmalıdır. Çok daha büyük problemler için lease back yöntemiyle 

varlıkların geri kiralanması gibi alternatif yöntemler de uygulanabilir.

ÖDEMELERİ AKILLICA YÖNETİN, 
VADELERİ UZATIN
Tedarik zincirinde yer alan işletmelerin de krizde olduğu unutulmadan mümkün olduğunca 

ödemelerin vadesinin uzatılması gerekmektedir. Ancak bu durumda özellikle ana kalem 

tedarikçilerle olan ilişkinin bozulmaması için sürecin birlikte ele alınması ve her iki tarafın da 

yaşamını sürdürmesini dikkate alan çözümlerin geliştirilmesi amaçlanmalıdır. Ayrıca çok acil 

olmayan alımların durdurulması ve kriz sonrasına ötelenmesi nakit çıkışını olumlu etkileyecektir.

ALACAK TAHSİLATINI 
HIZLANDIRIN
Ekonomi büyürken nakit akışlarının çok etkilenmediği durumlarda işletmeler alacaklar konusunda 

daha rahat hareket ederler. Ancak krizin derinleştirdiği tedarik zinciri problemi nakit akış yönetimini 

çok önemli hale getirmektedir. Bir önceki maddedeki ödemelerin vadesini uzatma önerisini 

düşündüğümüzde aynı şeyin müşteriler tarafından size de uygulanabileceğini unutmamalısınız. Bu 

nedenle alacak yönetimi kritik bir boyut kazanmaktadır. Müşteri bazlı alacak sistematiği içerisinde, 

nakit veya nakde çevrilebilir çek, senet benzeri ödemelerle finansal limitler de gözetilerek alacak 

planı oluşturulmalıdır. Bazı müşteri grupları için nakit ödeme indirimlerini de devreye sokabilirsiniz. 

Ancak her şeyden önce faturalandırma sürecinin doğru işlediğinden ve muhasebesel açıdan hata 

yapılmadığından emin olunması gerekmektedir.

KAMUNUN VE FİNANS 
KURULUŞLARININ 
DESTEKLERİNİ
SIKI TAKİP EDİN
Kriz dönemlerinde hükümetlerin uyguladıkları destek politikaları nakit akışına ilk aşamada katkı 

sağlayan önemli çözümler arasındadır. Ülkemizde de “Ekonomik Kalkan” adıyla birtakım mali destek 

paketleri açıklanmıştır. Yine kamu bankaları başta olmak üzere finans kuruluşları da kredi ötelemeleri 

gibi desteklerle kriz tedbirlerinde kendi üstlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışmaktadır. 

Tüm bu destekler işletmelerin sektörlerine ve yapısına uygun olarak değişiklik arz edebilmektedir. Bu 

nedenle destekler sıkı sıkıya takip edilmeli ve her desteğin senaryolardaki pozisyonu doğru 

değerlendirilmelidir. Örneğin krizin süresinin bir ayı geçmeyeceği senaryoda kredi ötelemesini 6 ay 

yapmak çok anlamlı bir hamle olmayabilir, zira bu durumda daha fazla faize maruz kalınmaktadır ve 

işletmenin kriz sonrası döneminde nakit akışının bozulmasına neden olabilir. Kriz yönetim ekibiyle, 

özellikle de finans yöneticileriyle, desteklerin fizibilitesi yapılarak başvurular yapılmalıdır. Bu süreçte 

danışmanlık desteğine de başvurulabilir.

NAKİT AKIŞ 
TAHMİNLERİNİ 
BU BİLGİLER IŞIĞINDA 
YENİDEN OLUŞTURUN
Yukarıda bahsettiğimiz tüm öneriler doğrultusunda yapılacak tahminlerle her işletme en azından 1 

yıllık dönem için nakit akış tablolarını yenilemeli ve nakit ihtiyacı doğacağını düşündüğü dönemler için 

çözümler geliştirmelidir. Finansman noktasında ise paydaş finans kuruluşları ile devamlı temasta 

olmak ve gelişmeler doğrultusunda limitlerin yeterliliği, yeniden yapılandırma seçenekleri gibi 

başlıkları gündemde tutmak elzemdir. Farklı senaryolar için nakit ihtiyaçları da farklılaşacaktır, ancak 

günün sonunda işletmenin sürekliliği ve bunun için de mali sürdürülebilirliği esastır.
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