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Covid-19’un etkileri, birçok sektör için neredeyse daha önce eşi 
benzeri görülmemiş aksaklıklara yol açıyor. Bu aksamalar, 
şimdiden ciddi finansal kayıplara neden olmaya başladı.  

EY Usulsüzlük İncelemesi ve Uyuşmazlık Danışmanlığı olarak bu 
süreci yönetmenize yardımcı olacak bazı temel soruları belirledik. 
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Kayıplarımız için nasıl talepte 
bulunabiliriz? 

Covid-19 etkilerinden kaynaklanan 
kayıpların talep edilebileceği 3 
temel kaynak mevcuttur: 

• Sigorta 

• Devlet desteği 

• Doğrudan hak talepleri (iş 
kesintisi nedeniyle kamu veya 
özel sektör işverenleri)  

İşinizin bu tür kayıplara karşı 
sigortalı olup olmadığı kontrol 
etmeye değer olsa da birçok 
poliçe, belirli şartlar dışında, 
mevcut duruma yönelik talepleri 
karşılamayabilir. Bu durum, birçok 
kuruluşu, devlet hibelerine ve mali 
destek önlemlerine ya da 
doğrudan hak taleplerine bağlı 
bırakacaktır. Başta Türkiye ve 

Avrupa olmak üzere birçok ülkede 
hükümetler operasyonları askıya 
alınan şirketlere çeşitli mali 
destekler sağlamaktadır. Diğer 
hükümetler, sanayi için kendi mali 
destek paketlerini faaliyete 
geçirdikçe, Türkiye Cumhuriyeti 
hükümetinin destek programlarını 
güncellemeye devam etmesini 
bekliyoruz. 
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Talebimize neyi ekleyebiliriz?  
 
Bu durum, yapılan talebin türüne 
bağlı olarak değişkenlik 
gösterecektir. Devlet destekli 
talepler için; talebin temelini 
oluşturan bilgilerin sunulmasını 
gerektiren, finansal ve 
operasyonel faktörleri de içeren 
resmi bir talep gönderilmesi 
muhtemeldir. Sözleşmeye dayalı 
talepler için; sözleşme 
gerekliliklerinin ve ilgili ticari 

etkilerin ayrıntılı bir analizi 
gerekecektir. Bazı talepler için ise, 
Covid-19 etkileri nedeniyle 
gerçekleşen kar kayıplarının 
hesaplanması gerekecektir. Covid-
19 etkilerinin süresi büyük bir 
bilinmezlik olduğundan, dikkate 
alınması gereken 3 ana faktör 
olduğuna inanıyoruz: 
 
• Beklenen finansal etkileri 

kavramak için bir metodoloji 
oluşturmak. Şirketlerin karmaşık 
yapılar olması sebebiyle, 
kayıpların nerede ve nasıl ortaya 
çıkacağının net bir şekilde 
anlaşılması önemlidir. 

• İhtiyacınız olabilecek bilgileri bir 
an önce toplamaya başlayın. 
Kayıplarınız için taleplerde 
bulunmanın en büyük zorluğu 
doğru delilleri sağlamaktır. İlgili 
delilleri toplamak, olayların 
üzerinden zaman geçtikçe daha 
da zorlaşır. 

• Şirketinizin zararları nasıl 
yönettiğini göstermesini 
sağlayın. Zararı yönetmek adına 
adım atmamak fakat 
hasarlarınızın karşılanmasını 
beklemek mümkün olmayacaktır. 
Dolayısıyla, finansal kayıpları 
azaltmak için attığınız adımların 
detaylıca belgelendirildiğinden 
ve zarar miktarının 
belirlendiğinden emin olun. 
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İş kesintisinden kaynaklanan 
kayıplarımızın tutarını nasıl hesaplarız? 
 
Fiziki hasarların aksine, iş kesintisine 
ilişkin finansal kayıpların hesaplanması 
daha karmaşıktır. İş kesintisi kayıp 
hesaplamaları, ilgili dönemdeki kazanç 
beklentinizi gösteren detaylı bir analiz, 
geçmiş dönemdeki şirket verileri ve 
kesinti sonrası iş planları ile 
desteklenmelidir. 
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Talebimizi kanıtlamak için ne yapmalıyız? 
Tüm talepler ilgili delillerle kanıtlanmalı ve 
desteklenmelidir. Bu sebeple bilgileri 
şimdiden toplamaya başlamak önemlidir; 
çünkü zamanla bilgiyi bulmak veya yeniden 
yaratmak zorlaşır ya da imkansızlaşır. 
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Talebimizin güvenilir olduğuna nasıl 
ikna edebiliriz? 
 
Yukarıdaki yönergeleri takip etmek 
yardımcı olacaktır. Ancak yanınızda 
güçlü ve deneyimli bir danışmanın 
olması önem taşımaktadır.  
 
 
 
 
EY Usulsüzlük İncelemesi ve Uyuşmazlık Danışmanlığı uzmanları 
olarak, zarar hesaplamalarının yapılmasında önemli tecrübeye 
sahibiz. Taleplerinizin doğru yapıldığına emin olmanız adına, sizinle 
veya avukatlarınızla iş birliği içerisinde çalışabiliriz. 
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Ayrıca, şirket üzerindeki tüm etkilerin 
gösterildiği anlaşılır bir metodolojinin 
kullanılması büyük önem taşımaktadır.  
Birçok talep, gerekli kanıtlar ve destekleyici 

belgeler ışığında, mevcut durumun şirkete 

olan etkilerinin kanıtlanmaması halinde 

reddedilmektedir.  


