Hükümetlerin Büyük Sınavı:
19 Ülkede COVID-19 Destek
Paketleri
EY Türkiye Kamu Sektörü Danışmanlık Hizmetleri
Ankara, 30 Mart 2020

Giriş
Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2019-nCoV olarak adlandırılan virüs, ortaya çıktığı Aralık 2019 tarihinden itibaren hızla dünyaya yayılmış ve Mart
2020 itibarıyla resmi olarak küresel salgın halini almıştır.
Hastalığın insan sağlığı üzerindeki etkileri, yayılma hızı ve şiddeti ulusal sağlık sistemleri üzerinde büyük bir baskı yaratmış ve bunu küresel
ekonomideki tarihte eşine az rastlanır bir arz şoku takip etmiştir. Bu doğrultuda üretim, tedarik zinciri ve istihdam alanlarında ortaya çıkan mevcut
etkilerin orta vadede daha da karmaşık hale gelerek küresel boyutta oldukça ciddi sosyo-ekonomik dalgalanmalara sebep olacağı öngörülmektedir.
Hükümetlerin sosyal ve ekonomik hayattaki rolleri değerlendirildiğinde kamu sektöründe hız ve çevikliğin halk sağlığı ve ekonomi üzerinde en büyük
etkiye sahip olduğu olağanüstü zamanlardan geçmekteyiz.
EY Türkiye olarak içinde bulunduğumuz bu istisnai ve zor dönemde kamu sektörü müşterilerimizi ve paydaşlarımızı tüm ulusal ve uluslararası
kaynaklarımızla desteklemeyi kendimize hedef ilan etmiş durumdayız. Hızlı ve dinamik karar alma süreçlerine ihtiyacımız olduğu bu dönemde doğru
veriye ve analizlere ulaşmak tüm politika kararlarının etkisi için ciddi önem arz etmektedir. Bu amaçla, kamu sektörü danışmanlık hizmetleri
bölümümüz içerisinde bir araştırma takımı oluşturduk. Araştırma takımımız, ilgili uluslararası ofislerimizin de desteği ile, içinde bulunduğumuz
döneme ışık tutacak politika araştırmaları gerçekleştirmeye başlamış durumda. Bu araştırmalarımızdan ilkinin sonuçlarını bu rapor ile sizlerle
paylaşmaktan büyük memnuniyet duymaktayım.
COVID-19 ile mücadelede Türkiye’nin de dahil olduğu 19 CESA (Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa ve Orta Asya) bölgesi ülkesinin destek paketlerini
kıyasladığımız bu araştırmanın diğer ülke deneyimlerini analiz ederek ülkemizde yeni desteklerin geliştirilmesine yardımcı olmasını ümit ederiz.
Bu süreci beraberce sağlıklı bir şekilde atlatacağımıza olan inancımız tam.
Saygılarımla,

Gökhan Gümüşlü
Şirket Ortağı
EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Lideri, CESA
Bölgesi Performans İyileştirme Bölümü Lideri
gokhan.gumuslu@tr.ey.com
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Yönetici Özeti
30 Mart 2020 itibarıyle COVID-19 salgının getirdiği insani ve ekonomik ▪ COVID-19 salgınının yarattığı arz şoku sebebiyle Üretim, Tedarik
krizin etkilerini hafifletmek üzere tüm dünyada ulusal destek paketleri
Zinciri ve İstihdam küresel olarak etkilenmiştir. Ülkelerin ekonomik
açıklanmıştır. Salgından en erken ve en ağır şekilde etkilenen bir çok
ve sosyal desteklerinin genel olarak bu alanlara yoğunlaştığı ancak
ülke, salgın şiddetini ve kapsamını arttırdıkça destek paketlerini
uzun vadeli etkileri olacak şokların aşılmasında fayda sağlayacak
güncellemek ve daha da büyük ve kapsamlı ek paketlerle genişletmek
destek unsurlarının henüz hayata geçirilmediği görülmektedir. Salgın
durumunda kalmıştır.
sonrası dönemi şimdiden öngörmeye çalışmak kritik.
Bu doğrultuda, EY Türkiye Kamu Sektörü Danışmanlık Hizmetleri, EY ▪ Dijital uygulamaların ilgili destekler ve mekanizmalar içerisindeki
ağırlığı oldukça fazladır ve ülkeler özellikle vatandaş bilgilendirmesi
CESA (Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesi) bölge
ve salgının izlenmesinde dijital araçlara ağırlık vermektedir.
ülkelerinin COVID-19 ile mücadele destek paketlerini karşılaştırmalı
olarak analiz etmek üzere bu araştırma çalışmasını başlatmıştır. Bu ▪ Kamu kurumlarının sadece destek paketi açıklamak ve uygulamakla
raporda sunulan tespitler yürütülen bahse konu araştırma çalışmasının
kalmayıp aynı zamanda ülkelerindeki mevcut yenilikçilik ekosistemini
30 Mart 2020 tarihi itibarıyla sonuçlarıdır.
salgın yönetimi ve KOBİ ölçeğindeki işletmelerin devamlılığı
alanlarında mobilize ettiği görülmektedir.
Bu çalışmada ilgili ülkelerin destek paketlerini standart ve
karşılaştırılabilir bir formatta toplamak ve analiz etmek için 6 temel ▪ COVID-19 salgını nedeniyle aksayan ekonomik faaliyetlerin
sonuçlarına karşı vergilerin ertelenmesi, vergi indirimi, doğrudan
eksen ve bunların altındaki 44 alt-başlıktan oluşan bir araştırma
nakit destekler ve düşük faizli krediler en çok kullanılan destek
çerçevesi tasarlanmıştır.
unsurları olarak öne çıkmaktadır.
1. Destek Paketi Büyüklüğü
▪ İncelenen ülkeler, gelir akışı ve likiditeye erişimi bozulan piyasa
2. Ekonomik ve Sosyal Destekler
unsurlarına çeşitli para politikası araçlarının kullanımıyla destek
3. Maliye Politikası ve Finansman Destekleri
vermektedir.
4. Para Politikası ve Likidite Destekleri
5. Sağlık Sistemini Güçlendirme Tedbirleri
▪ Salgınla mücadeledeki kritik başarı faktörünün ilgili politikaların
6. Sosyal Hareketlilik Kısıtlamaları
zamanlaması ve etkin uygulama olduğu görülmektedir.
Destek ve tedbir unsurlarının vatandaş ve işletmeler için özelleştiği ▪ COVID-19 salgını ve salgının etkileri ile etkin mücadelede Güney
durumlar daha derin bir detay düzeyiyle ele alınmıştır.
Kore’nin COVID-19 Haritası, Avusturya’nın KOBİ’ler İçin Dijitalleşme
Girişimi ve Polonya’nın Ev Karantinası ve Türkiye’nin Vefa Destek
Çalışmanın 30 Mart tarihi itibarıyla temel bulguları aşağıdaki gibidir;
Hattı uygulamaları öne çıkmaktadır. Bu uygulamaların ortak özelliği
dijital ve yenilikçilik kapasitesi yüksek olan ilgili kamu sektörü
▪ Sağlık sisteminin güçlendirilmesi bu süreçte ülkelerin temel önceliği
kurumlarının ürünleri olmalarıdır.
olmuştur. Bu doğrultuda ulusal sağlık sisteminin fiziksel ve beşeri
kapasitesinin güçlendirilmesi adına geliştirilen geleneksel destek ve
tedbirler ile birlikte ülkelerin bazı yenilikçi çözümleri öne çıkmaktadır.
▪ COVID-19 salgının getirdiği insani ve ekonomik krizle mücadele için
açıklanan destek paketleri, salgının etkisi ve şiddeti artırdıkça ilgili
paketlerin boyutları / kapsamı genişlemektedir. Bazı ülkelerin destek
paketlerinin finansal büyüklüklerinin GSYH'lerinin %25'ine kadar
çıkarttıkları görülmektedir.
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Araştırma Tasarımı

Kapsam, Yaklaşım ve
Kavramsal Çerçeve
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Kapsam, Yaklaşım ve Kavramsal Çerçeve

Bu çalışmada «Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa ve Orta Asya - CESA» bölgesindeki 19 ülkenin COVID-19 salgını ile mücadele
için oluşturdukları ulusal destek paketleri analiz edilmektedir.
Bu çalışma kapsamında Türkiye dahil 19
ülkenin, Rusya, Polonya, Bulgaristan,
Romanya, Çekya, Hırvatistan, Slovakya,
Yunanistan, Kıbrıs, Malta, Sırbistan,
Arnavutluk, Estonya, Litvanya, Letonya,
Azerbaycan, Özbekistan ve Macaristan,
COVID-19 salgını ile mücadele için
oluşturdukları destek paketlerine ilişkin
bilgiler toplanmış ve karşılaştırmalı olarak
analiz edilmiştir (birincil ülkeler).
Bu ülkelerin haricinde İtalya, ABD,
Almanya, Güney Kore ve Avusturya’nın
COVID-19 salgını ile mücadele için
duyurdukları strateji ve destek paketlerine
ilişkin bazı bilgi ve değerlendirmeler – sınırlı
da olsa - iyi bir mukayeseye imkan tanıması
amacıyla rapora dahil edilmiştir (ikincil
ülkeler).

İkincil Ülkeler

Çalışma Kapsamındaki Birincil Ülkeler
Türkiye

Rusya

Estonya

İtalya

Slovakya

Polonya

Litvanya

ABD

Yunanistan

Bulgaristan

Letonya

Almanya

Kıbrıs

Romanya

Azerbaycan

Güney Kore

Malta

Çekya

Özbekistan

Avusturya

Arnavutluk

Hırvatistan

Macaristan

Sırbistan
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Kapsam, Yaklaşım ve Kavramsal Çerçeve

Ülkelerin COVID-19 destek paketlerini standart ve karşılaştırılabilir bir formatta toplamak ve analiz etmek için 6 temel eksenden
oluşan bir araştırma çerçevesi geliştirilmiştir. 19 ülkenin EY Kamu Sektörü Danışmanlığı Bölümlerinin ülkeleri için paylaştıkları
bilgiler bu çerçeve doğrultusunda analiz edilmiştir.
Çalışmanın Amacı

1

Dünya genelinde birçok ülke COVID-19 ile mücadele
için ulusal destek paketi açıklamıştır. Salgın şiddetini
ve kapsamını artırdıkça ülkeler destek paketlerini
güncellemek durumunda kalmıştır. Bu doğrultuda EY
CESA bölgesinde bölge ülkelerinin destek paketlerini
analiz etmek üzere EY Türkiye tarafından
yürütülmekte
olan
bu
araştırma
çalışması
başlatılmıştır.

Destek Paketi Büyüklüğü

2

3

4

Ekonomik ve
Sosyal
Destekler

Maliye
Politikası ve
Finansman
Destekleri

Para Politikası
ve Likidite
Destekleri

Bu kıyaslama çalışmasıyla oldukça dinamik olan bu
süreçte ülkelere birbirinden öğrenme yoluyla yeni
destekler geliştirebilmelerine yardımcı olmak
amaçlanmaktadır.
Kısıtlar

Vatandaşlar

İşletmeler

5
Sağlık Sistemini
Güçlendirme Tedbirleri

6
Sosyal Hareketlilik
Kısıtlamaları

Ana dili İngilizce olan ülkeler ve büyük ekonomiler
için masa başı araştırma ile ülkelerin ulusal COVID19 stratejilerine, destek paketlerinin büyüklüğüne ve
içeriğine ilişkin bilgilere erişmek mümkün olsa da
masa başı araştırmanın temel olarak iki kısıtı
bulunmaktadır:
▪ Ülkeler arası karşılaştırılabilir, standart ve güncel
bilgiye erişim
▪ Ana dili İngilizce olmayan orta-üst, orta gelirli
ülkelerin bilgilerine erişim
Yaklaşım ve Kavramsal Çerçeve
Bu kısıtların giderilmesi için öncelikle ülkelerin
COVID-19 destek paketlerini karşılaştırılabilir bir
formatta toplamak ve analiz etmeye imkan
sağlayacak araştırma çerçevesi geliştirilmiştir. Bu
araştırma çerçevesi, COVID-19 ile mücadelede
ülkelerin kullandıkları / kullanabilecekleri tüm destek
ve tedbir unsurlarını aşağıdaki 6 temel eksende
kapsayacak şekilde geliştirilmiştir.
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1. Destek Paketi Büyüklüğü
2. Ekonomik ve Sosyal Destekler
3. Maliye Politikası ve Finansman Destekleri
4. Para Politikası ve Likidite Destekleri
5. Sağlık Sistemini Güçlendirme Tedbirleri
6. Sosyal Hareketlilik Kısıtlamaları
Bu başlıklar altında doğrudan vatandaşlara ve
doğrudan iş dünyasına (sektöre ve firma
büyüklüğüne göre) yönelik tasarlanmış ve / veya
uygulanmakta olan destek de ayrıca belirtilmiştir.
Kapsam
Çalışma kapsamındaki 19 ülkenin EY Kamu Sektörü
Danışmanlığı Bölümleri, ülkelerinin en güncel COVID19 stratejilerine ve destek paketlerine ilişkin bilgiyi
bu başlıklar özelinde paylaşmıştır.
İlgili ülkelerin EY Kamu Sektörü Danışmanlığı
Bölümleri bu bilgileri 16 ve 23 Mart haftaları içinde
EY Türkiye ile paylaşmıştır. Paketlerin büyüklüğü
veya içeriğine ilişkin değişiklik ve güncelleme olduğu
durumlarda EY Türkiye proje ekibini haberdar
etmişlerdir.
Bu ülkeler dışında, henüz bilgi paylaşımında
bulunmamış ve CESA bölgesinin dışında kalan
ülkelere (İtalya, ABD, Almanya, Kore ve Avusturya)
ilişkin değerlendirmeler de rapora dahil edilmiştir.
Bu ülkelerin COVID-19 salgını ile mücadele için
duyurdukları stratejilerine ilgili başlıklar altında yer
verilmiştir.
Bu çalışma kapsamında üretilen rapor ve ülke
özelinde detaylı bilgileri sunan analiz dokümanı, en
son 30 Mart tarihinde kontrol edilmiştir. Veri ve
bilgilerin güncelliği
ilgili ülkelerin sağladığı
bilgilendirme ile sınırlıdır.

Çocuk Bakım
Desteği

Kapsam, Yaklaşım ve Kavramsal Çerçeve

COVID-19 ulusal destek paketi bilgileri 6 temel eksen ve bunlar
altındaki 44 alt-başlık özelinde analiz edilmektedir. Destek ve tedbir
unsurların vatandaş ve işletmeler için özelleştiği durumlar daha
derin bir detay düzeyiyle ele alınmaktadır.

COVID-19 ile mücadelede ülkelerin halihazırda
kullandıkları ve kullanabilecekleri tüm destek ve
tedbir unsurlarını 6 temel eksen ve bunlar
altındaki 44 alt-başlık özelinde tespit ve analiz
edilmiştir.

Ekonomik ve Sosyal
Destekler

1. Destek Paketi Büyüklüğü
2. Ekonomik ve Sosyal Destekler
▪

İşletmeler

▪

Vatandaşlar

Kurumlar Vergisi
İndirimi

Maliye Politikası ve
Finansman Destekleri

COVID-19
Destek
Paketi

Sosyal Hareketlilik
Kısıtlamaları

3. Maliye Politikası ve Finansman Destekleri
▪

İşletmeler

▪

Vatandaşlar

Para Politikası ve
Likidite Destekleri

4. Para Politikası ve Likidite Destekleri

Sağlık Sistemini
Güçlendirme Tedbirleri

5. Sağlık Sistemi Güçlendirme Tedbirleri
6. Sosyal Hareketlilik Kısıtlamaları

Düşük Faizli
Kredi

Bu eksenler altında doğrudan vatandaşlara ve
doğrudan iş dünyasına (sektöre ve firma
büyüklüğüne göre) yönelik tasarlanmış ve / veya
uygulanmakta olan destekler de ayrıca
belirtilmiştir.

Kaynak: EY’nin COVID-19 ile Mücadelede Kamu Sektörü Araçları Çerçevesi
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Sosyal İzolasyon

Birinci Eksen

Toplam Destek Paketi
Büyüklüğü
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1. Toplam Destek Paketi Büyüklüğü

Dünya genelinde ülkeler COVID-19 salgınının getirdiği insani ve ekonomik krizle mücadele için destek paketleri açıklıyor. Salgın
etkisini ve şiddetini artırdıkça paketlerin boyutu / kapsamı genişliyor. Yüksek gelirli ülkelerin paketlerini GSYH'lerinin %25’i
bandına kadar çıkarttıkları görülüyor.
Ülkelerin Ulusal COVID-19 Destek Paketleri
Destek Paketinin GSYH’ye Oranı (%) ve Destek Paketinin Büyüklüğü (Milyar USD)

21,8%
20,0

Destek Paketinin Büyüklüğü (Milyar USD)

1.995
805

800,0

800

GSYH’ye Oranı (%)

795
55

50,0

15,0

50
45

10,3%

10,0%

40

10,0%

10,0

35
7,8%

30
25

1,5%
0,6

1,5%
0,2

3,8
0,2%

Rusya

1,1

15

Arnavutluk

0,8

2,0%

Azerbaycan

2,2%

Özbekistan

7,0

Romanya

Litvanya

Polonya

ABD

Almanya

,0

4,3

3,0%

Türkiye

3,0%

20

15,3

Kıbrıs

5,0
5,4

*Ulusal destek paketlerinin yanı sıra International Monetory Fund (IMF),
World Bank, Asian Development Bank, Central Bank Coordination,
European Central Bank, European Commission ve European Bank of
Reconstruction & Development (EBRD) gibi uluslararası kuruluşlar da bu
süreçte ülkelere ve şirketlere kapsamlı finansal ve ekonomik yardımlarda
bulunacak, küresel ekonomiyi rahatlatacak tedbir ve aksiyon paketleri
tasarlamaya ve uygulamaya başladı.

2.000

GSYH İçinde Payı (%)

10
5
0

Kaynak: ABD ve Almanya için ilgili veriler mukayese imkanını artırmak için ülkelerin 26 Mart tarihli basın açıklamalarındaki bilgiler
doğrultusunda eklenmiştir. Diğer ülkeler için EY CESA ülkeleri COVID-19 Destek Paketleri Veri Tabanı
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Destek Paketi Büyüklüğü (Milyon USD)

Çalışma kapsamında değerlendirilen 19 ülkenin tamamı COVID19 ile mücadelede bir destek paketi açıklamış olsa da 30 Mart
2020 itibarıyla bunlardan 10’u bu paketin büyüklüğü ile ilgili
bilgi paylaşmıştır. Bu ülkelere bakıldığında GSYH’ye oranla üç
temel eğilim görmek mümkündür: %0,5 - %3 bandı, %4-10
bandı, %10 ve üzeri bandı.
Mart ayına kadar COVID-19 salgınının hızına ve etkilerine ilişkin
daha iyimser beklentileri olan ABD, 27 Mart tarihinde yeni
destek ve tedbirlerle COVID-19 destek paketini ~2 Trilyon
USD’ye, GSYH’sinin yaklaşık %10’una, genişletmek durumunda
kaldı. Böylece açıklanan en büyük COVID-19 destek paketini
duyurmuş oldu. Almanya ise 26 Mart tarihli güncel paketi ile
GSYH’sinin yaklaşık %22’sini, ~800 Milyar USD’yi, COVID-19’un
getirdiği insani ve ekonomik krizin etkilerini ortadan kaldırmak
için kullanacağını açıkladı. Almanya, 50 Milyon nüfusun
üzerindeki ülkeler arasında GSYH'sine oranla en yüksek destek
paketini açıklayan ülke oldu.

2.000,0

25,0

Hırvatistan

Çin, İtalya, İspanya, ABD ve Almanya gibi COVID-19
salgınından en erken ve en ağır şekilde etkilenen ülkeler
salgının şiddeti ve kapsamı arttıkça destek paketlerini
güncellemek, daha büyük ve kapsamlı ek paketlerle
genişletmek durumunda kaldılar.

İkinci Eksen

Ekonomik ve Sosyal Destekler
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2. Ekonomik ve Sosyal Destekler

COVID-19 salgınının yarattığı arz şoku sebebiyle Üretim, Tedarik Zinciri ve İstihdam küresel olarak etkilenmiştir. Ülkelerin ekonomik ve
sosyal desteklerinin genel olarak bu alanlara yoğunlaştığı ancak uzun vadeli etkilerin aşılmasında fayda sağlayabilecek destek
unsurlarının henüz hayata geçirilmediği görülmektedir. Salgın sonrası dönemi şimdiden öngörmeye çalışmak kritik.
İşletmelere Yönelik Destekler
İncelenen ülkeler çeşitli “yatırım inisiyatifleri” geliştirmiş ya
da teşvik etmeye başlamıştır. Bu doğrultuda, Rusya istihdam
piyasasını desteklemek amacıyla profesyonel gelişim
eğitimleri organize etmeyi planlamaktadır. Sabit kıymetlere
yatırım yapacak işletmelerin devlet tarafından desteklenmesi
kapsamında Slovakya vergi indirimlerinin de dahil olduğu bir
yatırım teşvik programını hayata geçirmiştir. Litvanya yatırım
programlarının hızlandırılması için 1 Milyar EUR fon ayırırken,
AB fonlarının da sağlık sisteminin güçlendirilmesine
kaydırılacağını duyurmuştur. Türkiye de dezenfektan, maske,
eldiven gibi koruyucu ekipmanın yerli üretimini sağlayabilecek
KOBİ’lere 6 Milyon TL’ye kadar destek vereceğini açıklamıştır.
İstihdamın olumsuz etkilenmesini önlemek ve çalışanların
güvenliği için Polonya ve Macaristan işverenlerin çalışma
saatlerine sınırlama getirme veya yeniden düzenleme
yetkilerini esnetmiştir. Çekya COVID-19 karantinası sebebiyle
işi etkilenen bütün işletmelerin maaş ödemelerini kısmi ya da
tümüyle üstleneceğini açıklamıştır. Bulgaristan işverenlere
çalışanlarının yıllık izinlerinin yarısına kadar zorunlu izin
verme ve mümkün olan durumlarda evden çalışma
uygulamasına geçme yetkisi tanımıştır. Evden çalışmayı
mümkün kılacak teknolojik alt yapı yatırımlarının (bilgisayar
donanım ve yazılımları ve VPN harcamaları gibi) %45’inin
devlet tarafından karşılanmasına karar veren Malta ise öne
çıkan bir uygulamayı hayata geçirmiştir.
Türkiye de dahil olmak üzere ülkeler işverenlerin mevcut kriz
koşullarında masraflarının düşürülmesi amacıyla “sosyal
güvenlik teşvikleri” uygulamalarını hayata geçirmiştir. Bu
kapsamda Türkiye İŞKUR vasıtasıyla kısa çalışma ödeneğini
COVID-19 ile mücadele kapsamına almıştır. Bu sayede iş
yapabilme kapasitesinin düştüğü tespit edilen işletmelere
çalışan masraflarının (genel sağlık sigortası primleri ve
işçilere sağlanacak kısa çalışma ödeneği) kısmi olarak
karşılanarak destek verilmesi kararlaştırILmıştır. Polonya ve
Slovakya sosyal güvenlik prim ödemelerini, Letonya ise

etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren firmaların (kamu
mülkünde bulunan) kira ödemelerini askıya almıştır.
Tedarik zinciri güvenliği alanında alınan önlemlerin geri
planda kaldığı görülmektedir. Bu kapsamda incelenen ülkeler
arasında
Slovakya
KOBİ
ve
bağımsız
çalışanlara
sadeleştirilmiş bakım ödeneği imkanı sağlamaktadır.
Türkiye’de ise yavaşlayan küresel ticaret ortamı nedeniyle
ihracatçılara stok desteği verilmesi kararlaştırılmıştır.

Ülkelerin en çok başvurdukları ekonomik ve sosyal destek unsurları
Vatandaşa ve İşletmelere Yönelik Destekler

Çocuk Bakım
Desteği

22,2%

Sosyal Güvenlik
Teşvikleri

26,9%

Yatırım
İnisiyatifleri

26,9%

Esnek Çalışma
Uygulamaları

23,1%

Kira Destekleri

15,4%

Tedarik Zinciri
Güvenliği

7,7%

Vatandaşa Yönelik Destekler

Esnek Çalışma
18,5%
İncelenen ülkeler arasında en çok başvurulan destek unsuru
Uygulamaları
“çocuk bakım desteği” olmuş, bu doğrultuda Polonya 8 yaş
altı çocukların bakımı için evde kalacak ebeveynlere ek çocuk
Sosyal
bakım yardımı yapacağını duyurmuştur. Litvanya eğitim
Güvenlik
18,5%
kurumlarında karantina olması durumunda çocukların bakımı
Teşvikleri
için “hastalık yardımı” yapılacağını açıklamış, Özbekistan ise
evde çocuklarına bakması gereken vatandaşların %100 engelli Ücretli Hastalık
yardımı almasına karar vermiştir. Yunanistan özel sektör ve
Veya Ailevi
14,8%
kamu personeli ebeveynlerinin çocuk bakımı için izne tabi
Durum İzni
olmasına ve bu süreçte devletin maaş ödemelerinde destek
vermesine karar vermiştir. Güney Kıbrıs ise özel sektör İşsizlik Sigortası
14,8%
İyileştirmeleri
çalışanı, 15 yaş ve altı çocuk sahibi ebeveynlerden en fazla
birisinin yararlanabileceği “özel izin” uygulamasına geçmiştir.
Diğer
11,1%
İlk etapta 4 hafta ile sınırlı bu uygulama dahilinde bireyin
maaşının kademeli bir oranında maaş ödemesi alması
Vatandaşa Yönelik
hususunda yasal düzenleme yapılmıştır.
Bir diğer yenilikçi destek ise Türkiye’nin hayata geçirdiği
«Vefa Destek Grupları» olmuştur. 65 yaş üstü veya kronik
hastalığı olan kişiler için ilan edilen sokağa çıkma yasağının
akabinde hükümet, bu grubun içinde yalnız yaşayan
vatandaşlarına ihtiyaç duydukları hizmetleri sağlama sözü
vermiştir. Jandarma, Polis, Zabıta ve 112 ekipleri bu
vatandaşlara yardımcı olmakla görevlendirilmiştir.

Destekler

İşletmelere Yönelik
Destekler

Türkiye vatandaşa yönelik esnek çalışma uygulamaları ve sosyal
güvenlik teşvikleri kapsamında destekler vermektedir. İşletmelere
yönelik olarak ise tedarik zinciri güvenliği ve yatırım inisiyatifleri
destekleri vermektedir.

Kaynak: EY CESA ülkeleri COVID-19 Destek Paketleri Veri Tabanı
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Maliye Politikası ve Finansman
Destekleri
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3. Maliye Politikası ve Finansman Destekleri

COVID-19 salgını nedeniyle aksayan ekonomik faaliyetlerin sonuçlarına karşı ülkeler maliye politikaları ve ek finansman olanakları
ile işletmelerin ve vatandaşların desteklenmelerini hedeflemektedir. Vergilerin ertelenmesi, vergi indirimi, doğrudan nakit
destekler ve düşük faizli krediler en çok kullanılan destek unsurları olarak öne çıkmaktadır.
İşletmelere Yönelik Destekler
Ekonomik faaliyetlerin COVID-19 salgını nedeniyle aksaması
ve işletmelerin uğradığı zararlar doğrultusunda incelenen
ülkelerin en çok ‘’işletmeler için vergi erteleme’’ ve
‘’etkilenen sektörler için doğrudan destek’’ uygulamalarını
yürürlüğe koydukları görülmektedir. İncelenen ülkelerden
işletmelere vergi erteleme olanağı tanıyan 14 ülke arasında
Türkiye de yer almakta ve bu kapsamda muhtasar
beyanname sürelerini 3 ay ertelemiş bulunmaktadır. Rusya
ve Yunanistan işletmelerin ödediği vergileri devre dışı
bırakırken, Rusya aynı zamanda iflasları da askıya almıştır.
Polonya, Hırvatistan ve Malta sadece etkilenen sektörlerde
(turizm başta olmak üzere) işletme vergilerini ertelemiş,
Litvanya ise sadece vergi borçlarının faiz hesaplamasını iki
ay süreyle askıya almıştır.
Etkilenen sektörler için verilecek doğrudan destekler
kapsamında Türkiye Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında
temerrüde düşecek firmaların kredi siciline ‘’mücbir sebep’’
notu düşüleceğini açıklamış, COVID-19 sebebiyle nakit akışı
bozulan firmalara ise ilave finansman desteği garantisi
vermiştir. İlave olarak KOBİ’lere verilen geri ödemeli destek
programlarının ödemelerini 3 ay ertelemiştir. Rusya ulaşım
firmaları ve seyahat acenteleri ile spor merkezlerinin
zararının doğrudan telafi edilmesini kararlaştırmıştır.
Yunanistan
COVID-19’dan
etkilenen
firmaların
desteklenmesi için 1 Milyar EUR fon ayırmıştır. Faaliyetlerini
tamamen askıya almak zorunda kalan firmalar için Malta her
5 günün 2’si için çalışan maaşlarının (800 EUR tavan
üzerinden) kamu tarafından karşılanmasını kararlaştırarak
öne çıkan bir destek sağlamıştır.

işverenine 350 EUR destek vermeyi, Yunanistan ise serbest
çalışanlara ve özel işletmelere 800 EUR destek vermeyi
kararlaştırmıştır. Rusya öncelikli ürün gruplarında üretim
yapan firmaların ayrıcalıklı olanaklarla kredi alabilmesi için
borçlanma programlarını devreye almıştır. KOBİ’lere yönelik
sıfır faizli bir borçlanma programını hayata geçiren Çekya
aynı zamanda karantina nedeniyle işlerini askıya alması
gereken işletmelere maaş ödemelerini kısmi olarak işverene
ya da %60-%100 oranlarında çalışanlara vermeyi taahhüt
etmiştir. Slovakya işverenlerin ödediği maaşları sağlık
sigortası ve sosyal güvenlik primlerinden muaf tutarak
bordro masraflarını azaltmayı hedeflemiştir.

Ülkelerin COVID-19’un Ekonomik Etkilerini Hafifletmekte En Çok
Başvurdukları Maliye Politikaları Ve Finansman Unsurları
Vatandaşa ve İşletmelere Yönelik Destekler

Vergi
Beyannamesi
Erteleme

50,0%

Vatandaşa Yönelik Destekler
Salgın nedeniyle çalışma faaliyetleri duran veya yavaşlayan
vatandaşların gelir akışında yaşanabilecek aksamalara karşı
sağlanan destekler arasında vergi beyannamesi erteleme,
nakit destekleri ve KDV indirimi uygulamaları yer
almaktadır. Bu kapsamda Türkiye taban emekli maaşını
1500 TL’ye yükseltmiş, bayram ikramiyesinin Nisan’da
verilmesini kararlaştırılmış ve kısa çalışma ödeneğini devreye
koymuştur.
Bulgaristan, Slovakya ve Polonya vergi beyannamelerinin
son tarihini erteleyerek Haziran 2020 olarak belirlerken,
Güney Kıbrıs Mayıs ayına Romanya ise Nisan ayına kadar
ertelemiştir. Yunanistan sadece işini kaybeden vatandaşları
4 ay süreyle vergiden muaf tutmuştur. Yunanistan salgına
karşı koruma sağlayan (maske, dezenfektan gibi) ürünlerin
KDV oranını %24’ten %6’ya indirmiş, Güney Kıbrıs ise genel
KDV oranlarını %19’dan %17’ye düşürmüştür.

İşletmelerin salgın karşısında yaşadıkları zararlarla başa
çıkabilmeleri için ülkeler nakit destekleri, düşük faizli
krediler ve bordro destekleri uygulamalarını yürürlüğe
koymuştur. Malta, karantinada bulunan her çalışan için

Nakit
Destekleri

KDV İndirimi

28,6%

21,4%

Vatandaşa Yönelik
Destekler

İşletmeler
için Vergi
Erteleme

29,2%

Etkilenen
Sektörler için
Doğrudan
Destekler

18,8%

Bordro Desteği

12,5%

Düşük Faizli
Krediler

12,5%

Nakit Destekleri

10,4%

Diğer

16,7%

İşletmelere Yönelik
Destekler

Kaynak: EY CESA ülkeleri COVID-19 Destek Paketleri Veri Tabanı
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4. Para Politikası ve Likidite Destekleri

İncelenen ülkeler COVID-19 nedeniyle gelir akışı ve likiditeye erişimi bozulan piyasa unsurlarını çeşitli para politikası araçlarının
kullanımıyla birlikte likidite takviyeleri sunarak destek vermektedir.

Para Politikası ve Likidite Destekleri
COVID-19
nedeniyle
işleri
etkilenen
firmaların
yararlanabileceği ayrıcalıklı koşullarda sağlanan kredi
paketleri hayata geçirilmiştir. Türkiye’de kamu bankalarının
sağladığı benzer bir uygulama kapsamında çalışan sayılarında
azaltmaya gitmeyen firmaların yararlanabileceği 6 ay
ödemesiz düşük faizli kredi programı hayata geçirilmiştir.
Sırbistan’da devlet bankalarının kurumsal müşterilerine
sunduğu düşük faizli acil durum kredileri uygulamaya
alınmıştır.
İç ve dış talebin salgın sebebiyle yavaşlaması sonucu nakit
akışı bozulan piyasa yapıcı unsurların likidite sıkıntısı
yaşamasının önüne geçmek için ülkeler piyasaya likidite
desteği vermeyi taahhüt etmekte ve çeşitli programları
yürürlüğe koymaktadır. Türkiye’de KOBİ’lerin ek finansman

Bankalar arası piyasanın sağlıklı şekilde işleyebilmesi ve
fonlama ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için incelenen ülkelerin
merkez bankaları para politikası araçlarını kullanmaya
başlamışlardır. Çek Ulusal Bankası politika faiz oranını 50 baz
puan, Rusya Merkez Bankası 200 baz puan, Sırbistan Merkez
Bankası 50 baz puan, Polonya Merkez Bankası ise 100 baz
puan indirmiştir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da
gelişmelere paralel olarak politika faizinde 100 baz puan
indirime gitmiştir.

Avrupa Merkez Bankası
COVID-19 salgınına karşın öncelikli politika aracının maliye
politikaları olduğunu belirtmiş, piyasanın işlerliğini korumak
amacıyla yaşanan dışsal şoka karşı para politikası
uygulayacağını açıklamıştır. Avrupa Merkez Bankası
Pandemi Acil Durum Alım Programı kapsamında 870 Milyar
EUR destek paketi açıklamıştır. Varlık alımlarının kapsamını
genişletebileceğini vurgulamış ve finansman işlemleri için
kullanıma koyulabilecek 3 Trilyon EUR fonlama kaynağını
devreye almıştır.

COVID-19’un Ekonomik Etkilerini Hafifletmeye Yönelik Para
Politikası ve Likidite Desteği Sunan Ülke Sayıları
Ödeme Güçlüklerine Karşı ve Piyasayı Fonlamaya Yönelik
Destekler, Ülke Sayısı
Piyasaya
Kredi Borçlarını
Düşük Faizli Likidite Desteği
Yeniden
Kredi Sağlayan
Sağlayan
Yapılandıran
Ülkeler
Ülkeler
Ülkeler

COVID-19 salgını nedeniyle gelir akışı bozulan işletmelerin
yaşayacağı zorluklara karşı incelenen ülkeler kredi ve
borçların
yeniden
yapılandırılması
uygulamalarına
başlamıştır. Bu doğrultuda Türkiye devlet bankaları üzerinden
KOBİ’ler başta olmak üzere ödeme sorunu yaşayan müşteriler
için ödemesiz dönem uygulamasını hayata geçirmeyi
hedeflemektedir. Romanya işletmelerin borçlarına devlet
garantisi vermiş, Çekya ise bankaların gerektiği koşullarda her
türlü kredi ödemesinin ertelenmesi üzerinde yetkisi
bulunduğunu vurgulamış, mortgage ve diğer borç ödemelerini
ise bankaların erteleyebileceklerini açıklamıştır. Hırvatistan’da
COVID-19 destek paketi kapsamında borçların yeniden
yapılandırılmasının önü açılmıştır. Sırbistan’da yürürlüğe giren
yasal düzenlemeyle bankalara müşterilerine borç ödemeleri
için 3 aylık moratoryum olanağı sunma zorunluluğu
getirilmiştir.

ihtiyaçlarında desteklenebilmesi için kredi garanti fonu limiti
25 Milyar TL’den 50 Milyar TL’ye yükseltilmiş, bankaların
süreçte yaşayabileceği likidite kısıtlarına karşı bankalara açık
piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite limitleri
artırılmıştır. Bu doğrultuda Rusya Merkez Bankası, bankalara
ihtiyaçları doğrultusunda gerektiği kadar fonlama yapacağını
duyurmuştur. Polonya Merkez Bankası para arzını artıracağını
duyurmuş ve ilave repo işlemlerini devreye almıştır.
Litvanya’da ise sermaye yeterlilik oranlarının düşürülmesi ve
likit rezervlerin azaltılması gibi önlemler gündemdedir.

Politika Faiz
İndirimleri
Sağlayan
Ülkeler

Ödeme Güçlüklerine Karşı Verilen Destekler

8

11

10

5

4

9

14

15

Türkiye ilgili destek ve teşvikler kapsamında kredi ve borçların
yeniden yapılandırılması, piyasaya likidite desteği, düşük faizli
kredi olanakları ve politika faizinde değişik gibi incelenen ülkeler
arasında kullanılan bütün destek yöntemlerini kullanmaktadır.
Kaynak: EY CESA ülkeleri COVID-19 Destek Paketleri Veri Tabanı
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5. Sağlık Sistemini Güçlendirme Tedbirleri

Sağlık sisteminin güçlendirilmesi bu süreçte ülkelerin temel önceliği olmuştur. Bu doğrultuda ulusal sağlık sisteminin fiziksel ve beşeri
kapasitesinin güçlendirilmesi adına geliştirilen geleneksel destek ve tedbirler ile birlikte ülkelerin bazı yenilikçi çözümleri de öne
çıkıyor.
İncelenen ülkeler içinde sağlık sisteminin güçlendirilmesine
ilişkin en çok istifade edilen araç «sağlık personeli için ek
ödeme ve destekler» olmuştur. Rusya, Litvanya, Letonya,
Azerbaycan, Özbekistan ve Türkiye bu doğrultuda farklı
kapsam ve yöntemlerle sağlık personeli için destek ve
teşvikler geliştirmiştir. Litvanya ve Letonya, yalnızca
doktor, hemşireler ve hastane çalışanları için değil, sağlık
hizmetlerinin sağlanmasında görev yapan tüm çalışanları
(ambulans görevlileri, acil çağrı merkezi çalışanları, görevli
polis ve asker) kapsayan bir ikramiye ve ilave sosyal yardım
paketi açıklamıştır. Azerbaycan, ulusal sağlık personeli için
11 Milyon USD ilave bir fon ayırmış, Özbekistan ise sağlık
çalışanları için maaşlarının %120’si büyüklüğüne bir ikramiye
için kaynak ayırmıştır. Benzer şekilde Rusya, sağlık
çalışanları için bir ikramiye planı hayata geçireceklerini
duyurmuştur. Türkiye ise sağlık personelinin fazla mesai
ödemelerini eksiksiz olarak tavan ücretler üzerinden
yapacağını açıklamıştır.
Rusya, Romanya, Yunanistan, Kıbrıs ve Arnavutluk sağlık
sisteminin kapasitesinin artırılmasına özel olarak kaynak
ayırdığını duyurmuştur. Bu ülkeler içinde sağlık paketinin
büyüklüğü ve kapsamı ile ilgili detaylı bilgi paylaşanlar ise
Yunanistan (220 Milyon USD), Kıbrıs (220 Milyon USD) ve
Arnavutluk (25 Milyon USD) olmuştur.
Sağlık sistemini güçlendirmek ve salgının nüfusun daha
büyük bir bölümünü etkileme ihtimaline karşın ülkeler, sağlık
sistemlerinin fiziksel altyapısını iyileştirmek için harekete
geçmiştir. Yoğun bakım yatak kapasitesinin ve gerekli tıbbi
ekipmanın (solunum cihazı, koruyucu maske, tulum vs.)
artırılması amacıyla incelenen ülkeler içinde Rusya,
Yunanistan, Kıbrıs, Bulgaristan ve Türkiye «Medikal
Ürünlerin İthalat, İhracat, Üretim ve Satışına İlişkin
Düzenlemeler» hayata geçirmektedir. Yunanistan maske,
antiseptik gibi medikal ürünler üzerindeki KDV’yi %24’ten
%6’ya indirdiğini; Kıbrıs kamu alımlarında birincil önceliğin
solunum cihazı, hasta nakil elemanları, koruyucu maske gibi
medikal ürün ve ekipmanları olacağını; Bulgaristan her türlü

ilaç ve medikal ürün ve ekipmanların ihracatını yasakladığını
duyurmuştur. Türkiye’de de bazı tıbbi cihaz ve eşyaların
ihracı özel izne bağlanmış; medikal ürünlerin ithalatını
kolaylaştırıcı gümrük ve vergi kolaylıkları getirilmiştir. Kıbrıs
ve Malta ise sağlık sisteminin beşeri kapasitesini artırmak
amacıyla «yeni sağlık personeli» alımı programını hayata
geçirmiştir.
Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı, meslek liselerini cerrahi
maske üretimi için mobilize etmiş; ilgili kapasiteyi 2 katına
çıkararak aylık 2 Milyon üretim kapasitesine getirmiştir.
Sağlık çalışanları içinse stratejik losyonlardaki kamu
misafirhaneleri tahsis edilmiştir.
Sağlık sisteminin fiziksel kapasitesi üzerindeki yükü azaltmak
için sosyal izolasyon çerçevesine uygun, zaman ve maliyet
etkin bir çözüm «COVID-19 Destek Hattı Uygulaması»
olmuştur. Malta, Macaristan ve Türkiye’de Sağlık
Bakanlıklarının iletişim merkezleri «COVID-19 Danışma ve
Destek Hattı» hizmeti vermeye başladı.
İncelenen ülkeler içinde, ulusal sağlık sisteminin
kapsayıcılığını dezavantajlı gruplar için artırmayı hedefleyen
en kritik destek, Slovakya’nın sosyal güvenlik ve sağlık
sigortası ödemelerini 3 ay - Mart, Nisan ve Mayıs, süreyle
kaldırması olmuştur. Slovakya otoriteleri, salgının yoğunluğu
ve şiddetine göre bu sürenin artırılabileceğini belirtmiştir.
Ödemelerin, salgının kontrol altına alınmasını takip edecek
18 ay için bütçelendirilmesi planlanmaktadır.

Sağlık Sistemini Güçlendirmeye Yönelik Uygulanan Tedbirler
(uyguladığını / uygulamayı değerlendirdiğini açıklayan ülke sayısı)

Sağlık Personeli İçin
Ek Ödeme ve Destekler

6,0

Medikal Ürünlerin İthalat,
İhracat, Üretim ve Satışına
İlişkin Düzenlemeler

Ulusal COVID-19
Destek Hattı Uygulaması

5,0

3,0

Yeni Sağlık
2,0
Personeli Alımı

Sosyal Güvenlik ve Sağlık
Sigortası Ödemelerinin 1,0
Askıya Alınması

13,0

14,0

16,0

17,0

18,0

Kaynak: EY CESA ülkeleri COVID-19 Destek Paketleri Veri Tabanı
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6. Sosyal Hareketlilik Kısıtlamaları

COVID-19 salgının yayılmasını engellemek için dünyanın birçok ülkesinde alınan önlemlerin özünde sosyal izolasyon ve günlük hayatın
sosyal izolasyonu sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi yatmaktadır. En kritik husus ise tedbirlerin zamanlaması ve etkin işbirliği ve
koordinasyonun sağlanmasıdır.
Dünyada COVID-19 salgınının yayılmasını engellemekte ülkelerin uygulamaya aldığı birincil tedbirin sosyal izolasyon olduğu
görülmektedir. Bu çalışma kapsamında değerlendirilen ülkelerin tamamı iş ve yaşam biçimlerini sosyal izolasyonu sağlayacak
şekilde yeniden düzenlemek üzere tedbir ve kısıtlamalara başvurmaktadır. Bu doğrultuda incelenen ülkelerin tamamı yurt içi ve
yurt dışı seyahat kısıtları getirmiş, gıda ve ilaç gibi zorunlu alışverişler dışında kamuya açık mekan ve işletmeleri kapatmıştır.
Ancak salgınla en erken tanışan ve en şiddetli şekilde etkilenen ülkelerden İtalya’da hastalığın yayılma süreci (tespit edilen ilk
günden bugüne vaka sayısı) ile alınan tedbir ve hayata geçirilen kısıtlamalar değerlendirildiğinde önlemlerin formu, zamanlaması
ve etkili uygulanmasının en önemli başarı faktörü olduğu öne çıkmaktadır. İtalya’da salgının şiddetini artıran temel faktörler (i)
gerekli önlem ve tedbirleri almakta geç kalınması ve (ii) uygulama sürecinde halk ve kamu otoriteleri arasındaki gerekli işbirliği ve
koordinasyonun sağlanamaması, olarak değerlendirilmektedir
Italya’da COVID-19 vaka sayıları (15 Şubat – 28 Mart) ve bu süreçte hayata geçirilen kısıtlama ve tedbirler
▪ Gün 5, 3 Vaka | Milano’da oynanan Atalanta-Valencia maçı için başka bir şehirden
gelen 40 bin taraftar hastalığı topluma yayıyor.
▪ Gün 6, 4 Vaka | Lombardiya'da test yaptırmadan hastaneden ayrılan bir hasta
COVID-19 pozitif çıkıyor. Hastalık şiddetli semptomlar göstermeyen taşıyıcılar
tarafından topluma yayılıyor.
▪ Gün 9, 157 Vaka | Salgının etkilediği küçük kasabalar karantina altına alınıyor.
Karantina altına alınan bölgede bazı kutlamalar ve futbol maçları iptal ediliyor.
▪ Gün 15, 3.089 Vaka | İlk ve orta öğretim okullarıyla üniversiteler kapatılıyor.
Kuzey eyaletlerinin karantinaya alınacağı haberi ile nüfus Güneye hareketleniyor.
▪ Gün 22, 7.345 Vaka | Birkaç Kuzey eyaleti karantinaya alınıyor. Giriş ve çıkışlar
durduruluyor.
▪ Gün 23, 9.172 Vaka | Ülke genelinde karantina ilan ediliyor.
▪ Gün 24, 12.462 Vaka | Tüm restoranlar ve barlar kapatılıyor.
▪ Gün 37, 59.138 Vaka | Fabrikalar kapatılıyor, tüm «gereksiz» imalat faaliyetleri
durduruluyor.

92.472

59.138

Sosyal Hareketlilik Kısıtlamaları
(uyguladığını açıklayan ülke sayısı)

Sosyal İzolasyon

19,0

0

Seyahat Kısıtları

19,0

0

Eğitime Ara Verilmesi
veya Uzaktan Eğitim

19,0

0

Kamuya Açık Mekan ve
İşletmelerin Kapatılması

19,0

0

Kamusal Etkinliklerin
İptal Edilmesi
Kısmi Sokağa
Çıkma Yasakları

Toplu Taşıma Kısıtları

9.172

Gün 1
Gün 2
Gün 3
Gün 4
Gün 5
Gün 6
Gün 7
Gün 8
Gün 9
Gün 10
Gün 11
Gün 12
Gün 13
Gün 14
Gün 15
Gün 16
Gün 17
Gün 18
Gün 19
Gün 20
Gün 21
Gün 22
Gün 23
Gün 24
Gün 25
Gün 26
Gün 27
Gün 28
Gün 29
Gün 30
Gün 31
Gün 32
Gün 33
Gün 34
Gün 35
Gün 36
Gün 37
Gün 38
Gün 39
Gün 40
Gün 41
Gün 42
Gün 43

Genel Karantina 2,0

Kaynak: Johns Hopkins University Medicine, Coronavirus Center
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18,0

1,0

16,0

3,0

11,0

8,0

17,0

Kaynak: EY CESA ülkeleri COVID-19 Destek Paketleri
Veri Tabanı

İyi Uygulama Örnekleri

COVID-19 ile Mücadelede Etkin
ve Yenilikçi Uygulama Örnekleri
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COVID-19 ile Mücadelede Etkin ve Yenilikçi Uygulama Örnekleri

COVID-19 salgını ile etkin mücadelede Güney Kore’nin «COVID-19 Haritası», Avusturya’nın «KOBİ’ler İçin Dijitalleşme Girişimi» ve
Polonya’nın «Ev Karantinası Uygulaması» ile Türkiye’nin «Vefa Destek Hattı» uygulamaları öne çıkmaktadır. Bu uygulamaların ortak
özelliği dijital ve yenilikçilik kapasitesi yüksek olan kamu sektörü kurumlarının ürünleri olmalarıdır.
Güney Kore | Enfekte
kişilerden ve onların
bulunduğu kamusal
alanlardan kaçınmaları için
geliştirilen COVID-19
Haritası
Güney Kore COVID-19 tanısı konmuş kişilerin
cep telefonlarını izleyerek diğer vatandaşların
enfekte bir kişiyle fiziksel bir teması bulunup
bulunmadığını kontrol etmelerini sağlayan
halka açık bir harita ve mobil uygulama
oluşturmuştur.
Uygulamada hastaların COVID-19 teşhisi
konduğu tarihi, kişinin uyruğu, yaşı, cinsiyeti
ve ziyaret ettikleri yerleri göstermek için ilgili
kamu kurumlarından veri toplamaktadır.
Güney Kore hükümeti de bu haritayı proaktif
olarak enfekte olmamış insanları uyaran
bölgesel kısa mesajlar göndermek için
kullanmaktadır.
Güney Kore’den sonra 10 ülke daha COVID
salgını için benzer izleme, takip ve uyarı
sistemlerini hayata geçirmiştir. ABD’nin 2
Trilyon USD büyüklüğündeki destek paketinin
içinde de COVID-19’un yayılmasını enfekte
kişiler üzerinden izleyecek ve engelleyecek
bir sistem tasarımı için bütçe ayrılmış
durumdadır.

Kaynak: Business Insider

Avusturya | Salgın
Döneminde KOBİ’ler için
Dijital Hizmetler Sunacak
«Digital Team Austria»
Girişimi

Polonya | Ev Karantinası
Mobil Uygulaması: «ya bu
uygulamayı kullanın ya da
polisten beklenmedik
ziyaretler alın»

Bu girişim kapsamında ülkenin bilgi ve iletişim
teknolojileri sektöründe önde gelen ulusal ve
uluslararası şirketleri bir araya gelerek
COVID-19 salgını nedeniyle tedarik zinciri
olumsuz etkilenen, uzaktan çalışma modelleri
ile işlerini devam ettirmek durumunda kalan
KOBİ’lere ücretsiz olarak video konferans,
çevrimiçi toplantılar, dijital işbirliği, siber
güvenlik hizmetleri verilmektedir.
Bu programa katılmış KOBİ’ler için hem
COVID-19 salgının neden olduğu şok
sürecinde faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini
sağlayacak
dijital
araçlar
sunulmakta
(uzaktan erişime imlan sağlayan iletişim ve iş
yönetimi araçları ve internet), hem de
şirketleri daha uzun vadeli bir dönüşüm
sürecine hazırlayacak dijital yetkinlikler (eticaret kanalları ve tedarik zinciri eğitimleri)
kazandırılması amaçlandırılmaktadır.

Kaynak: Business Insider

20
Mart'ta
Polonya
hükümeti
«Ev
Karantinası» isminde bir mobil uygulama
yayınladığını duyurdu. Polonya hükümeti,
yurt dışından dönen insanlar, halihazırda
enfekte olan kişilerin yakınları, bu kişilerle
teması olduğu tespit edilen kişiler dahil olmak
üzere karantinada olması gereken kişileri
Polonya Dijital Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı ile
işbirliği halinde belirlemektedir. Belirlenen
kişiler için bu uygulamada hesaplar otomatik
olarak oluşturuluyor. Karantina altında
olması gereken kişilere bu uygulamayı
indirmek ve kullanmak zorunlu kılınıyor.
Uygulama
kişiden
günün
rastgele
zamanlarında coğrafi konum gösterme
özelliğini kullanarak evde olduğunu kanıtlayıcı
selfie’ler kaydetmesini istiyor. Kullanıcı 20
dakika içinde selfie’sini sisteme bildirmezse
uygulama polis çağrı merkezine bildirimde
bulunuyor.
Polonya
Dijital
Bakanlığı
sözcüsünün bu konuyla ilgili açıklaması
«Karantinadaki insanların bir seçeneği var: ya
polisten beklenmedik ziyaretler alın ya da bu
uygulamayı kullanın» şeklinde olmuştur.
Kaynak: Business Insider
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Türkiye | Vefa Destek Hattı
65 Yaş Üstü Vatandaşların
İhtiyaçları Vefa Sosyal
Destek Grupları Tarafından
Karşılanıyor
COVID-19 ile mücadelede hayata geçirilen
sosyal hareketlilik kısıtlamaları kapsamında
65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan
vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanmıştır.
Bu grupta olan ve yalnız yaşayan kişilerin
mağdur olmaması için İçişleri Bakanlığı’nın
yakın takibi ile yerel yönetimler Vefa Sosyal
Destek Grupları oluşturmuştur. Jandarma,
Polis, Zabıta ve 112 ekipleri bu vatandaşlara
yardımcı olmakla görevlendirilmiştir.

Bu doğrultuda 112, 155, 156 ve diğer
numaralar üzerinden 26 Mart tarihi itibarıyla
toplam 144.405 ihtiyaç talebi gerçekleşmiş;
121.388 ihtiyaç talebi, Vefa Sosyal Destek
Grupları tarafından karşılanmıştır.

Kaynak: İçişleri Bakanlığı

EY Türkiye Kamu Sektörü Danışmanlık Hizmetleri
Sorularınız için yöneticilerimizle iletişime geçebilirsiniz.

Serhat Akmeşe
Yardımcı Ortak, Kamu Sektörü Lideri
EY Kamu Sektörü Danışmanlık Hizmetleri
serhat.akmeşe@tr.ey.com

Kerem Kaçar
Direktör
EY Kamu Sektörü Danışmanlık Hizmetleri
kerem.kaçar@tr.ey.com
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Destek Unsurlarının Sınıflandırması ve
Açıklamaları
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İncelenen Destek Unsurlarının Sınıflandırması ve Açıklamaları (1/2)
Ana Grup

Vatandaşlar /
İşletmeler

Uygulama

Kısa Açıklama

1.

Toplam Destek Paketi

Destek Paketi Değeri (Milyon USD)

COVID-19’la mücadele kapsamında açıklanan toplam destek paketi büyüklüğü

1.

Toplam Destek Paketi

GSYH İçindeki Oranı (%)

Ülkenin açıkladığı destek paketinin GSYH’ye oranı

2.

Ekonomik ve Sosyal Destekler

Vatandaşlar

(Ücretli) Hastalık ya da Ailevi Durum İzni

Çalışanlara vatandaşlara salgın süresince hastalık veya aile fertlerine bakım sebepleriyle verilen ücretli izinler

2.

Ekonomik ve Sosyal Destekler

Vatandaşlar

Çocuk Bakım Desteği

Çalışan vatandaşların salgınla mücadele uygulamaları kapsamında çocuklarına bakımını kolaylaştıracak destekler

2.

Ekonomik ve Sosyal Destekler

Vatandaşlar

Gıda Güvenliği Tedbirleri

Salgın sebebiyle oluşabilecek risklerin önlenmesinde alınan gıda güvenliğine yönelik tedbirler

2.

Ekonomik ve Sosyal Destekler

Vatandaşlar

Esnek Çalışma Uygulamaları

Çalışanların evden çalışmalarını mümkün kılacak destek ve uygulamaların hayata geçirilmesi

2.

Ekonomik ve Sosyal Destekler

Vatandaşlar

Fiyat Düzenlemeleri

Belirli ürün gruplarında fiyatların kamu otoritelerince kontrol altında tutulması

2.

Ekonomik ve Sosyal Destekler

Vatandaşlar

Sosyal Güvenlik Teşvikleri

Vatandaşların faydalandığı sosyal güvenlik hizmetlerinin güçlendirilmesi veya masraflarının azaltılmasına yönelik
uygulamalar.

2.

Ekonomik ve Sosyal Destekler

Vatandaşlar

İşsizlik Sigortası İyileştirmeleri

İşsizlik sigortası kapsamının salgınla mücadele doğrultusunda kuvvetlendirilmesi

2.

Ekonomik ve Sosyal Destekler

Vatandaşlar

Bireysel İzolasyon Yardımları

Bireylerin salgın süresince izole yaşayabilmesi için sağlanan imkan ve destekler

2.

Ekonomik ve Sosyal Destekler

İşletmeler

Kira Destekleri

Salgından etkilenen işletmelerin sektör / boyut gibi özelliklerine bakılarak veya bakılmaksızın kiraladıkları mülkler için
kira giderlerinin devlet tarafından desteklenmesi

2.

Ekonomik ve Sosyal Destekler

İşletmeler

Esnek Çalışma Uygulamaları

İşletmelerin ve işverenlerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için uzaktan çalışma uygulamasına geçmeye veya çalışma
saatlerini düzenlemeye yönelik yetkilendirilmesi

2.

Ekonomik ve Sosyal Destekler

İşletmeler

Tedarik Zinciri Güvenliği

Üretimde aksayan tedarik zincirinin işlerliğini korumaya yönelik destekler

2.

Ekonomik ve Sosyal Destekler

İşletmeler

Yatırım İnisiyatifleri

Ülkeler tarafından salgınla mücadele kapsamında ya da ekonomik faaliyetlerin canlı tutulması için teşvik edilen ya da
tümüyle fonlanan projeler

2.

Ekonomik ve Sosyal Destekler

İşletmeler

Sosyal Güvenlik Teşvikleri

İşletmelerin sosyal güvenlik hizmetleri için karşılaştığı masrafların azaltılmasına yönelik teşvikler

2.

Ekonomik ve Sosyal Destekler

İşletmeler

Elektrik/Su/Doğalgaz Fatura Destekleri

Elektrik/Su/Doğalgaz gibi işletme giderlerinin azaltılmasına yönelik destekler

3.

Maliye Politikası ve Finansman Destekleri

Vatandaşlar

Nakit Destekleri

Ülkeler tarafından salgın sebebiyle yaşam koşulları etkilenen vatandaşlara yapılan nakit transferler

3.

Maliye Politikası ve Finansman Destekleri

Vatandaşlar

Sağlık Sigortası Fon Aktarımları

Toplum sağlığının korunması için sağlık sigortalarının desteklenmesi ve finanse edilmesi

3.

Maliye Politikası ve Finansman Destekleri

Vatandaşlar

Vergi Beyanname Ertelemeleri

Vatandaşlar tarafından yapılan yıllık vergi beyannamelerinin askıya alınması ya da ertelenmesi

3.

Maliye Politikası ve Finansman Destekleri

Vatandaşlar

KDV İndirimi

Belli ürün gruplarında ya da genel olarak vatandaşlara yansıyan katma değer vergisi oranlarının azaltılması

3.

Maliye Politikası ve Finansman Destekleri

İşletmeler

Kurumlar Vergisi İndirimi

İşletmelerin ödediği kurumlar verisinin askıya alınması ya da vergi oranının azaltılması

3.

Maliye Politikası ve Finansman Destekleri

İşletmeler

Nakit Destekleri

Ülkelerin işletmelere faaliyetlerini sürdürebilmeleri ya da kayıplarını karşılayabilmeleri için yaptığı nakit transferler

3.

Maliye Politikası ve Finansman Destekleri

İşletmeler

Düşük Faizli Krediler

Ülkelerin işletmeler faaliyetlerini sürdürebilmeleri ya da kayıplarını karşılayabilmeleri için sağladığı düşük masraflı
krediler

3.

Maliye Politikası ve Finansman Destekleri

İşletmeler

İşletmeler İçin Vergi Erteleme

İşletmelerin ödediği çeşitli vergi ödemelerinin bir süreyle durdurulması ya da ertelenmesi
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Ek

İncelenen Destek Unsurlarının Sınıflandırması ve Açıklamaları (2/2)
Ana Grup

Vatandaşlar /
İşletmeler

Uygulama

Kısa Açıklama

3.

Maliye Politikası ve Finansman Destekleri

İşletmeler

Bordro Desteği

Faaliyetleri aksayan ya da çeşitli sebeplerle işgücünde kayıplar yaşanan işletmelerin maaş ödemelerinin kısmi ya da
tümüyle devlet tarafından karşılanması

3.

Maliye Politikası ve Finansman Destekleri

İşletmeler

Etkilenen İşletmeler İçin Vergi İndirimi

Sadece salgından etkilenen ya da belirli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere yönelik çeşitli vergilerin kaldırılması
ya da vergi oranının azaltılması

3.

Maliye Politikası ve Finansman Destekleri

İşletmeler

Etkilenen Sektörler İçin Doğrudan
Destekler

Salgın sebebiyle en çok etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin yaşadığı ekonomik kayıpların devlet
tarafından kısmi ya da tümüyle karşılanması

4.

Para Politikası ve Likidite Destekleri

Politika Faiz İndirimleri

Merkez bankasının piyasa düzenleyici faiz oranlarının azaltılması

4.

Para Politikası ve Likidite Destekleri

Piyasaya Likidite Desteği

Merkez bankası rezervlerinin iç piyasada likidite sorunları yaşanmasını önlemek amacıyla sirkülasyona sokulması.

4.

Para Politikası ve Likidite Destekleri

Tahvil Alımları

Piyasa unsurlarının elinde bulundurduğu devlet borçlarının merkez bankası para politikası dahilinde satın alınması

4.

Para Politikası ve Likidite Destekleri

Zorunlu Karşılık İndirimi

Bankaların tabi olduğu zorunlu karşılık oranlarının düşürülmesi

4.

Para Politikası ve Likidite Destekleri

Düşük Faizli Kredi

Salgınla mücadele doğrultusunda, özel nitelikte kredi programlarının uygulamaya konması

4.

Para Politikası ve Likidite Destekleri

Kredi ve Borçların Yeniden
Yapılandırılması

İşletmelerin ve vatandaşların kredi ve borçlarının ödeme planının değiştirilmesi ya da cezai uygulamalarda yapılan
indirimler

5.

Sağlık Sistemini Güçlendirme Tedbirleri

Sağlık Sistemine Acil Durum Fonları

Sağlık sisteminin güçlendirilmesi kapsamında ayrılan ek fon ve kaynaklar

5.

Sağlık Sistemini Güçlendirme Tedbirleri

Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sigortası
Ödemelerinin Askıya Alınması

Sosyal güvenlik hizmetleri ya da sağlık sigortaları için ödenen primlerin durdurulması

5.

Sağlık Sistemini Güçlendirme Tedbirleri

5.

Sağlık Sistemini Güçlendirme Tedbirleri

5.

Sağlık Sistemini Güçlendirme Tedbirleri

Ulusal COVID-19 Destek Hattı Uygulaması

5.

Sağlık Sistemini Güçlendirme Tedbirleri

Sağlık Personeli Ek Ödeme ve Destekleri

6.

Sosyal Hareketlilik Kısıtlamaları

Olağanüstü Hal

6.

Sosyal Hareketlilik Kısıtlamaları

Genel Karantina

6.

Sosyal Hareketlilik Kısıtlamaları

Kısmi Sokağa Çıkma Yasakları

Toplumun belli bir kesiminin ya da belli bir bölgenin hareketliliğinin kontrol altına alınması ya da tamamen
durdurulması

6.

Sosyal Hareketlilik Kısıtlamaları

Sosyal İzolasyon

Vatandaşlara evden çıkmamaları ve toplu faaliyetlere katılmamaları konusunda verilen tavsiye ve uyarılar

6.

Sosyal Hareketlilik Kısıtlamaları

Seyahat Kısıtları

Toplumun belli bir kesiminin ya da tamamının seyahat özgürlüklerinin salgın sebebiyle sınırlandırılması

6.

Sosyal Hareketlilik Kısıtlamaları

Eğitime Ara Verilmesi / Uzaktan Eğitim

Eğitim kurumlarının faaliyetlerini durdurması ya da uzaktan yöntemler kullanmaya başlaması

6.

Sosyal Hareketlilik Kısıtlamaları

Toplu Taşıma Kısıtları

Toplu taşıma unsurlarının kullanımına getirilen kısmi ya da tam sınırlamalar

6.

Sosyal Hareketlilik Kısıtlamaları

Kamusal Etkinliklerin İptal Edilmesi

Büyük toplulukların bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin iptal edilmesi ya da ertelenmesi

Sosyal Hareketlilik Kısıtlamaları

Kamuya Açık Mekan ve İşletmelerin
Kapatılması (İstisnalar Dışında)

Salgınla mücadele kapsamında kritik önem taşıyan mekan ve işletmeler dışında kalan mekan ve işletmelerin bir
bölümünün ya da tamamının faaliyetlerinin durdurulması

6.

Yeni Sağlık Personeli Alımı
Sağlık Ekipman ve Ürünlerinin İthalat,
İhracat, Üretim ve Alımlarına Yapılan
Düzenlemeler
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Salgınla mücadele kapsamında sağlık sisteminin güçlendirilmesine yönelik ek personel alımlarının yapılması
Salgınla mücadele kapsamında ihtiyaç duyulabilecek ekipman ve ürünlerin, mevcut kaynakların etkin yönetimi
doğrultusunda ticaretine konulan tedbirler
Vatandaşların COVID-19 hakkında bilgi ve destek alabilmeleri için kurulan ulusal bilgilendirme hatlarının uygulamaya
konması
Salgınla mücadelede ön sıralarda yer alan sağlık personeline ek gelir ve imkanlar tanınması
Sıkıyönetimden önce, sonra veya bundan tamamen bağımsız olarak kanunla belirtilen olağanüstü yetkilerin sivil
yönetime verilmesi
Toplumun tamamının faaliyetlerinin kontrole tabi tutulması ya da tamamen askıya alınması
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EY Hakkında
EY bağımsız denetim, vergi, kurumsal finansman ve danışmanlık
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dünya ekonomisi ve sermaye piyasalarında güvenin oluşmasına katkıda
bulunmaktadır. EY, güçlü yönetim ekibiyle tüm paydaş gruplarına verdiği
sözleri yerine getirmekte ve bu şekilde çalışanları, müşterileri ve içinde
yer aldığı diğer çevreler için daha iyi bir çalışma hayatı oluşturulmasında
önemli bir rol üstlenmektedir.

Araştırma ekibi
Bu rapor ve raporda sunulan bulgular EY Türkiye’nin yaptığı analiz
çalışmasının bir sonucudur. Rapor, herhangi bir yoruma dayanmadan,
objektif veriler temel alınarak hazırlanmıştır. Sadece genel bilgi verme
amacıyla sunulan bu yayın profesyonel hizmetler alanında geçerli bir
kaynak olarak kullanılması amacıyla hazırlanmamıştır. Bu yayın ve
yayında yer alan görüşler hiçbir şekilde EY resmi görüşlerini
yansıtmamaktadır. Konuya ilişkin detaylı bilgiler için ilgili araştırma
ekibine başvurulmalıdır.
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Tüm Hakları Saklıdır.
Sadece genel bilgi verme amacıyla sunulan bu yayın muhasebe, vergi veya diğer
profesyonel hizmetler alanında geçerli bir kaynak olarak kullanılması amacıyla
hazırlanmamıştır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulmalıdır.

Elif Semra Ceylan
Kıdemli Danışman
semra.ceylan@tr.ey.com

ey.com/tr
vergidegundem.com
facebook.com/ErnstYoungTurkiye
instagram.com/eyturkiye
twitter.com/EY_Turkiye

Furkan Önal
Kıdemli İş Geliştirme Analisti
furkan.onal@tr.ey.com
İstanbul

Ankara

Orjin Maslak Plaza, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere
Caddesi No:27 Kat:1-5 34398 Sarıyer / İstanbul
Tel: +90 212 315 30 00
Fax:+90 212 230 82 91

Ufuk Üniversitesi Cad. Farilya Business Center
No: 8 K: 11 D: 53-54-55-56 Çukurambar Balgat / Ankara
Tel: +90 312 286 38 00
Fax:+90 312 286 07 00

İzmir

Bursa

Heris-Tower Is Merkezi Akdeniz Mahallesi Sehit
Fethi Bey Caddesi No:55/A Kat:22 Alsancak / İzmir
Tel: +90 232 483 59 59
Fax:+ 90 232 445 72 16

Odunluk Mah. Akademi Cad. 10-5 Zeno Business Center C
Blok K:6 No:24 Nilüfer / Bursa
Tel: +90 224 232 00 03
Fax:+90 224 232 23 96

Arda Benli
Danışman
arda.benli@tr.ey.com

27

