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COVID-19 NEDENİYLE VERGİ ÖDEMELERİNİN ERTELENMESİ 
 

Mücbir Sebep Halinden Faydalanacak Mükellef Grupları: 

 

A-Gelir Vergisi Mükellefleri 

Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin (Çiftçi, 

terzi, manav, avukat, mali müşavir, mimar, mühendis, eczacı, doktor, dişçi, veteriner, 

fizyoterapist, yazılımcı, sanatçı gibi mükellefler de dahil olmak üzere bilanço ve işletme hesabı 

esasına göre defter tutan ticari ve zirai kazanç elde eden mükellefler ile serbest meslek kazancı 

elde eden gelir vergisi mükelleflerinin tamamı) 

 

B- Belirlenmiş Sektörler 

1. Perakende Ticaret ve Alış Veriş Merkezleri 

2. Demir Çelik ve Metal Sanayii 

3. Otomotiv 

4. Lojistik-Ulaşım 

5. Sinema ve Tiyatro Faaliyetleri 

6. Konaklama 

7. Yiyecek ve İçecek Hizmetleri 

8. Tekstil ve Konfeksiyon Faaliyetleri 

9. Etkinlik ve Organizasyon 

10.Sağlık Hizmetleri 

11. Mobilya İmalatı 

12. Madencilik ve Taş Ocakçılığı 

13.İnşaat 

14.Endüstriyel Mutfak Ekipmanları 

15.Araç Kiralama 

16. Basın Yayın ve Matbaacılık 

 

C-İçişleri Bakanlığınca Geçici Süre İle Kapatılan İşyerleri  

Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine 

faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette 

bulunan mükellefler. 

 

D- 65 Yaş Üstü ve Kronik Rahatsızlığı Bulunanlar 

 

Vergi ödevlerinin ertelenmesi 

a) 27/4/2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim 

Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 30/4/2020 tarihine 

kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar 

oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede 

Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter 

Beratları”nın yüklenme sürelerinin 27/7/2020 Pazartesi, bu beyannamelere istinaden 

tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 27/10/2020 Salı, 

b) 27/5/2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim 

Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 1/6/2020 tarihine 
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kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar 

oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede 

Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter 

Beratları”nın yüklenme sürelerinin 27/7/2020 Pazartesi, bu beyannamelere istinaden 

tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 27/11/2020 Cuma, 

c) 26/6/2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim 

Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 

30/6/2020  tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkur 

tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile 

aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter 

Beratları”nın yüklenme sürelerinin 27/7/2020 Pazartesi, bu beyannamelere istinaden 

tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 28/12/2020 Pazartesi günü sonuna kadar 

uzatılmıştır. 

 

https://www.gib.gov.tr/node/143134  

 

 

BANKALAR TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER 

 
Banka Adı Sağlanan Destek 

 

Ziraat Bankası 

1)03.2020 tarihinde ödenmesi gereken dönem sonu taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma 

ve bireysel müşterilerin talepleri üzerine söz konusu ödemeler ötelenecektir. 

 
2)Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan firmaların 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak 
üzere, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle, 
uygun vadeli yapılandırma yapılabilecektir. 

3)Personel maaşlarını söz konusu Bankalardan ödeyen firmalara 2020 Şubat ayı sonu itibarıyla 

mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla; önümüzdeki 3 aylık maaş ödemeleri kadar ilave limit 

tesisi edilebilecektir. 

4) Kredili müşterilerimiz tarafından Bankamız üzerine keşide edilmiş çeklerinin ödenmesi amacıyla 

kullanılmak üzere; genel kredi limitlerinin artırılarak ilave nakit kredi limiti tahsis edilecektir. 

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

firmaların limit artışı yapılacaktır. 

6)“İşe Devam Kredi Desteği” Şubat sonu itibariyle kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları ön 

koşulu bulunmaktadır. Kredi desteği 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık % 

7,5 faiz oranlı olacaktır. 

 

Ziraat Katılım 

 
1)Ticari ve bireysel müşterilerin talep etmeleri halinde 31.03.2020 tarihine kadar ödenmesi gereken 

taksit, kar payı ve anapara ödemeleri ötelenecektir. 

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

müşterilerin mevcut finansmanlarının; 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, dönemsel 

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

yapılandırma yapılacaktır. 

3)Personel maaşlarını, Banka üzerinden ödeyen firmaların 2020 Şubat ayı sonundaki 

istihdamlarını korumaları kaydıyla; ihtiyaç duymaları halinde 3 aylık personel maaş gideri kadar 

ilave limit imkanı verilecektir. 

4)Bankamızdan finansman limiti olan müşterilerimizin mevcut koşullar nedeniyle oluşabilecek 

işletme sermayesi ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi’ne yönelik ilave limit ihtiyaçları ivedilikle 

karşılanacaktır. 

https://www.gib.gov.tr/node/143134
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VakıfBank 

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

tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanacaktır. 

 

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

kadar uzun vadeli kredi kullandırılacaktır. 

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

ödemesiz dönemli olarak yeniden yapılandırılacaktır. 

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

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 verilecektir. 

6)Business Kartlarda limit artışı yapılacaktır. 

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

Bankacılığı ve Sky Limitler üzerinden sağlanacaktır. 

8)Bireysel kredi müşterilerinin taksit, kredi kartı ödemelerinin 3 aya kadar ötelenebilecektir. 

9)Banko Çek ürünü limiti ve yaygınlığının artırılarak, bankacılık garanti imkanının dolaşıma 

sürülmesi yoluyla nakit ihtiyacının azaltılması ve maliyetsiz finansman imkanı sağlanacaktır. 

10) “İşe Devam Kredi Desteği” Şubat sonu itibariyle kayıtlı çalışan sayılarında azaltma 

yapmamaları ön koşulu bulunmaktadır. Kredi desteği 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay 

vadeli ve yıllık % 7,5 faiz oranlı olacaktır. 

Vakıf Katılım 

 
1)İşletmelerin kullanmış olduğu mevcut fonların, nakit akışlarına uygun ve sektörel durumlarına 

göre ödemesiz dönemli olarak yeniden yapılandırılacaktır. 

 
2)Turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere özgü fon kullandırımalarının 12 
aya kadar ödemesiz dönemli olarak yapılandırılabilecektir. 

 
3)Kurumumuzdan personel maaş ödemesi hizmeti alan işletmelerin, istihdam koruma amaçlı fon 

taleplerini karşılamak amacıyla, “3 aylık maaş gideri” kadar 1 yıl vadeli fon kullandırılacaktır. 

 
4)Firmaların Vergi ve SGK gibi kamusal ödeme yükümlülüklerini kolaylaştırmak amacıyla; 3 ay 
ödemesiz, 12 aya kadar taksit imkanı verilecektir. 

 

5)Bireysel ve kurumsal fon kullanan müşterilerimizin talepleri üzerine, 30 Haziran 2020 tarihine 

kadarki taksit ödemelerinde esneklik sağlanacaktır. 

Halk Bankası 

1)31 Mart 2020 tarihine kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel 

müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecektir. 

2)Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan Banka müşterilerine, 6 aya kadar ödemesiz 

dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırma imkânı sunulacak ve ödemesiz dönem, turizm gibi 

dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılabilecektir. 

3)Esnaf ve sanatkarların bu dönemde yaşadıkları olumsuzluklara destek olmak amacıyla talep 

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

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

ertelenecek. 

4)Personel maaşlarını Halkbank üzerinden ödeyen firmalara, istihdamlarını Şubat sonuna göre 

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

limiti verilecektir. 

 

5)Bankanın kredili müşterileri tarafından Halkbank üzerine keşide edilmiş çeklerin ödenmesi 

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

6)İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere Halkbank kurumsal kredi kartı ve Doğrudan 

Borçlandırma Sistemi limiti bulunan firmaların kurumsal kart limitleri artırılacaktır. 

7)“İşe Devam Kredi Desteği” Şubat sonu itibariyle kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları 

ön koşulu bulunmaktadır. Kredi desteği 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve 

yıllık % 7,5 faiz oranlı olacaktır. 
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İş Bankası 

 

1)Firmaların 30 Nisan'a kadar ihtiyaç duyması halinde anapara/faiz/taksit ödemelerinin ilave bir 

koşul aranmaksızın 30 Haziran'a kadar ötelenecektir. 

 
2)Salgın sebebiyle finansal yapısı 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 verilecektir. 

 

3)KOBİ'lerin ve mikro işletmelerin salgın öncesi girdiği ticari yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi 

amacıyla mevcut limitlerle desteklenmesi ve gerekirse ilave limit verilebilecektir. 

 
4)Maaş anlaşmalı olsun olmasın banka müşterilerinin gelecek 3 aya ait maaş ödemelerini herhangi 

bir istihdam azaltımı yapmamaları kaydıyla gerekirse ilave limit tahsisi yapılacaktır. 

5)Dijital kanallar üzerinden yapılacak EFT/havale işlemlerinden 30 Nisan’a kadar (karttan karta 
havale dahil) ücret alınmayacaktır. 

 
6)POS ve ÖKC ücretleri 3 ay boyunca ötelenecektir. 

7)Bireysel müşterilere; talep halinde tüketici kredisi, kredi kartı ve ek hesap ödemelerini 3 ay 
boyunca öteleme imkanı getirilecektir. 

8)Sağlık ve gıda başta olmak üzere, müşterilerin alışveriş anında ihtiyaç duyması halinde kredi kartı 
limitlerinde artırıma gidilecektir ve POS ve Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) ücretleri 3 ay boyunca 
ötelenecektir. 

Akbank 

1)30 Nisan 2020 yekadar olan anapara ve faiz , taksit ödemeleri Haziran 2020'ye ötelenmiştir. 

2)Mobil, Internet Şube ve ATM üzerinden 

gerçekleştirilecek EFT ve havale işlemleri 30 Nisan’a kadar ücretsiz olarak yapılabilecektir. 

QNB FİNANS 

 
1)Kredi ana para, faiz ve komisyonları üç ay öteleme ve ihtiyaç halinde 6 veya 12 ay ödemesi dönem 

olmak üzere krizden etkilenen firmaların kredilerinin yeniden yapılandırılması sağlanacaktır. 

 

Yapı Kredi 

 

1)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 tanınacaktır. 

2)Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi İnternet Şubesi ve ATM’lerden yapılacak EFT/havale ile kartsız 

para çekme/yatırma işlemlerinden 1 ay boyunca ücret alınmayacaktır. 

 

 

Garanti BBVA 

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

aranmaksızın, 30 Haziran 2020 tarihine kadar öteleme imkânı getirildi. 

2)Ticari kredilerde mevcut kredilerin anapara ödemeleri 6 aya kadar uzatılabilme; sonrasında ise 
firmaların nakit akışına göre yeniden yapılandırma imkânı getirildi. 

 

3)KOBİ'ler ile mikro ölçekli işletmelerin hâlihazırdaki finansal yükümlülüklerini karşılayabilmeleri 

adına, mevcut limitlerinin yanında, ihtiyaç durumunda proaktif limit kullandırılacaktır. 

 

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

kredi kartı borcu ödemelerinde de destek sağlanacaktır. 

 

Denizbank 

 

1)Bireysel ve ticari müşterilerimizden 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. 
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SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ MEVZUATI AÇISINDAN DÜZENLEMELER 
 

Bildiğiniz gibi, 18.03.2020 tarihinde Cumhurbaşkanı başkanlığında yapılan Koronavirüs 
Değerlendirme Toplantısı sonrasında da Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketinde 21 maddelik bir 
tedbirler açıklanmıştır. 

Bu çerçevede, işverenlerin Covid-19 salgınının getirdiği bu olağanüstü durum ile mücadelede 

sosyal güvenlik, iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı yönünden bilgilendirilmesi amacıyla 

PWC Türkiye tarafından COVID-19 Özelinde İşveren Bilgilendirme Rehberi hazırlanmıştır.  

 

Rehberin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz: 

https://www.pwc.com.tr/tr/Hizmetlerimiz/sosyal-guvenlik/bultenler/2020/covid-19-ozelinde-

isveren-bilgilendirme-rehberi.pdf 

https://www.pwc.com.tr/tr/Hizmetlerimiz/sosyal-guvenlik/bultenler/2020/covid-19-ozelinde-isveren-bilgilendirme-rehberi.pdf
https://www.pwc.com.tr/tr/Hizmetlerimiz/sosyal-guvenlik/bultenler/2020/covid-19-ozelinde-isveren-bilgilendirme-rehberi.pdf

