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Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

New York, Connecticut, Massachusetts
gibi bazı eyaletlerde kısmi sokağa çıkma 
yasağı kararı alındı.

Bazı eyaletlerde okulların tatil edilmesi 
sebebiyle toplam öğrenci sayısının 
yarısına tekabül eden 30 milyon öğrenci 
eğitimine ara verdi.

Ülke genelinde spor müsabakaları, 
konferanslar, konserler, vb. aktiviteler 
iptal edildi. 

FED 15 Mart’ta politika faizini yüzde 0-
0.25 aralığına çekti ve 700 milyar dolarlık 
bir parasal genişleme programı açıkladı.

Bu program dahilinde gelecek aylarda
hazine tahvillerinin kıymetlerini en az 500 
milyar dolar, ipoteğe dayalı tahvillerin ise
en az 200 milyar dolar artıracağı
kaydedildi. 

FED 17 Mart’ta hanehalkı ve işletmelerin
kredi ihtiyaçlarını desteklemek için Piyasa
Yapıcılara Tanınan Kredi Kolaylığı (Primary
Dealer Credit Facility ve Commercial Paper
Funding Facility programları) uygulamasını
başlatacağını duyurdu.

FED 23 Mart’ta ekonomiye destek
sağlamak amacıyla sınırsız varlık alımı
dahil yeni tedbirler açıkladı. 

FED’in, bazı merkez bankalarıyla birlikte 
büyük ölçekli gecelik ve vadeli repo 
operasyonlarına girerek piyasaya likidite 
sağlamaya devam edeceği aktarıldı.

Senato 26 Mart’ta 2.2 trilyon dolarlık bir acil durum 
destek paketi açıkladı. Paket erişkin ABD 
vatandaşlarına 1.200 dolarlık nakit destek; şirketler, 
şehirler ve eyaletlere 500 milyar dolarlık finansman 
desteği; küçük işletmelere 367 milyar dolarlık 
finansman desteği ve hastane ve işsizlik sigortası 
ödemeleri için 130 milyar dolarlık bir fondan 
oluşmaktadır. 



Wuhan’da 23 Ocak’ta başlayan ve ülke 
geneline yayılan sokağa çıkma yasağının 8 
Nisan itibariyle kaldırılması 
planlanmaktadır.

Okullar Ocak ayından itibaren ülke 
genelinde kapalıdır. Okulların ne zaman 
açılacağıyla ilgili henüz bir açıklama 
yapılmamıştır.

Wuhan’ın şehir giriş çıkışları ve gümrük 
kapıları kapatılmıştır, fakat ülke genelinde 
böyle bir durum söz konusu değildir.

COVID-19 salgınından etkilenen KOBİ ve 
mikro işletmeler, 25 Ocak - 30 Haziran 
2020 tarihleri arasında ödenecek anapara 
ve faiz giderlerinin ödemesini ertelemek 
için bankalarla başvuru yapabiliecektir. 

1 Mart 2020 ile 31 Mayıs 2020 arasında 
Hubei eyaletindeki küçük boyutlu vergi 
mükellefleri, vergi oranları yüzde 3 olarak 
belirlenmişse, KDV'den muaf tutulacaktır. 

Diğer bölgelerdeki küçük boyutlu vergi 
mükellefleri için KDV oranları, eğer yüzde 
3 olarak belirlenmişse, vergilendirilebilir 
satış gelirinin yüzde 1’ine düşürülecektir.

Stopaj ve vergi tahsilatı için son tarih 30 
Mart 2020'den 30 Mayıs 2020'ye 
uzatılacaktır.

İşverenler bir süre işsizlik ve iş kazası 
sigortası katkılarından muaf tutulacaktır, 
personel sağlık sigortası katkıları ise 
yarıya indirilecektir. 

COVID-19 salgınından etkilenen 
işletmeler, 2020 yılında meydana gelen 
zararlarından sekiz yıl boyunca 
faydalanılabilecektir. 

Çin



Japonya’da herhangi bir sokağa çıkma 
yasağı uygulaması henüz yoktur.

Mart ayı sonuna kadar tüm ilkokul, 
ortaokul ve liseler kapatılmıştır.

Avrupa, Çin, Güney Kore ve çoğu Avrupa 
ülkesinden gelen yabancılara seyahat 
yasağı konmuştur. 

Hükümet COVID-19 salgınından
kaynaklanan ekonomik durgunluğu
azaltmaya yardımcı olmak amacıyla 56 
trilyon yen (502 milyar dolar) 
büyüklüğünde bir destek paketini 
değerlendirmektedir.

Planlanan pakette uygun görülen ailelere 
200.000 – 300.000 yen arasında nakit 
destek verilmesi; turizm, restoran gibi 
salgından ağır etkilenen işletmelere 
destekler yapılması gibi uygulamalar 
bulunmaktadır.

Salgının turizm ve restoran işletmelerine olan 
etkisini azaltmak amacıyla vatandaşlara bu 
tesislerde kullanabilecekleri yemek kuponları 
verilmesi ve bu kuponlardan faydalanan 
vatandaşların masraflarını karşılamak için 
tesislere sübvansiyon verilmesi de 
gündemdedir.

Özellikle yoğun saatlerde kalabalığı
azaltmak için, tüm işletmeler uzaktan
çalışmanın avantajlarından yararlanmaya
çağrılmıştır.

Uzaktan çalışma uygulamasına geçen 
küçük işletmeler, maliyetlerinin %50’sini
karşılamak amacıyla 1 milyon Yen’e kadar
sübvansiyon alabilecektir.

Japonya



Ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması 
uygulamasına geçilmiştir. Parklar ve açık 
alanlarda bulunmak yasaktır.

Okullar ülke genelinde Paskalya tatilinin 
sonuna kadar eğitime ara vermiştir.

15 Mart itibariyle Avusturya, Fransa, 
İsviçre, Danimarka ve Lüksemburg
sınırlarında sınır kontrollerine
başlanmıştır.

Alman hükümeti, COVID-19 salgınının 
ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla 
hazırlanan 156 milyar avro değerindeki
acil durum önlem paketini kabul etti.

Küçük şirketler için bir defalık likidite
ödemelerinden oluşan 50 milyar avro
değerinde bir destek açıklanmıştır. Beş ve 
on çalışana kadar istihdam sağlayan 
şirketler sırasıyla 9.000 ve 15.000 avroluk 
destek ödeneği alacaktır.

İşini kaybeden insanlar için işsizlik
ödemelerine erişim prosedürleri
basitleştirilecektir.

Okulların kapanması nedeniyle 13 yaşın
altındaki çocuklarıyla evde kalmaktan başka
seçeneği kalmayan kişiler, kayıp gelirlerinin 
%67’sini devletten alabileceklerdir. Bu 
ödemeler şimdilik altı hafta boyunca ve en
fazla aylık 2.016 Avro olmak üzere yapılacaktır. 

Yeni kurulacak 400 milyar Avro büyüklüğündeki 
bir ekonomik istikrar fonuyla zor durumdaki 
şirketlere uygun finansman koşulları 
sağlanacaktır. Cirosu 50 milyon Avronun 
üzerinde olan ve finansal güçlük çeken büyük
şirketler bu ekonomik istikrar fonuna 
başvurabilecektir.

Bunlara ek olarak Almanya’nın devlet
bankası KfW, özel bankalardan kredi alma
güçlüğü yaşayan şirketlere düşük faizli
krediler sunarak kendine ait acil bir
program başlattı.

Almanya



25 Mart itibariyle ülke genelinde 21 
günlük sokağa çıkma yasağı uygulaması 
başlatılmıştır.

Okullar ülke genelinde eğitime ara 
vermiştir.

Hindistan ülkeye giriş-çıkışları 
yasaklamıştır ve yasak çerçevesinde tüm 
vizeleri iptal etmiştir.

Hükümet, halka nakit destek ve yemek 
desteği dağıtabilmek için 22.6 milyar 
dolarlık bir acil destek programı 
açıklamıştır.

Geciken kaynakta kesilmiş vergi 
ödemeleri için uygulanacak faiz %18’den 
%9'a düşürülmüştür.

Gelir Vergisi Yasası, Varlık Vergisi Yasası, 
Benami İşlem Yasası, Kara Para Yasası ve 
«Vivaad se Vishwaas» vergi barışı 
programı kapsamındaki tüm uyumluluk 
süreleri 30 Haziran 2020'ye kadar 
uzatılmıştır. 

Mart, Nisan ve Mayıs ayları için yapılacak 
Mal ve Hizmet Vergisi beyan süreleri 30 
Haziran 2020'ye kadar uzatılmıştır. 

«Sabka Vishwaas» vergi barışı programı 
kapsamında 31 Mart'a kadar yapılması 
gereken dolaylı vergi ödeme süreleri 30 
Haziran 2020'ye kadar uzatıldı. Bu 
kapsamda geç ödenen tutarlara faiz 
uygulanmayacaktır.

Hindistan



24 Mart itibariyle ülke genelinde kısmi 
sokağa çıkma yasağı uygulaması 
başlatılmıştır.

Okullar ülke genelinde eğitime ara 
vermiştir. Mayıs ve Haziran ayında 
yapılacak GCSE ve A-level sınavları iptal 
edilmiştir.

15 Nisan’a kadar vatandaşların ülke içinde 
acil durumlar haricinde seyahat etmesi 
yasaklanmıştır.

Hükümet, ekonomiyi COVID-19 salgını
etkisine karşı güçlendirmek için 350 
milyar Sterlin büyüklüğünde bir mali
önlem paketi açıklamıştır.

KDV ödemeleri Haziran’ın sonuna kadar
askıya alınmıştır. 

Temmuz 2020'de ödenmesi gereken Gelir 
Vergisi ödemeleri Ocak 2021'e 
ertelenecektir.

Devlet, işten çıkarılmayan tüm ücretlilerin
maaşlarının %80'ini karşılayacaktır.

Yıllık 45 milyon sterline kadar cirosu olan
firmalar, 5 milyon sterline kadar 12 aylık 
faizsiz kredi alabilecektir. Bu kredilerin 
%80’ine devlet garantisi verilecektir.

Konut kredisi sahipleri 3 aylık bir öteleme 
isteyebileceklerdir. Mart, nisan ve haziran 
döneminde hiç kimse konutlarından 
çıkarılamayacak veya hiçbir konuta el 
konulamayacaktır.

Birleşik Krallık



Yerel yönetimler 37 şehirde kısmi sokağa 
çıkma uygulamasına geçmiştir.

Okullar ülke genelinde eğitime ara 
vermiştir. 

Fransa, ülkeye giriş ve çıkışları 
yasaklamıştır.

Hükümet, ekonomiyi COVID-19 salgını
etkisine karşı güçlendirmek için 345 
milyar Avro büyüklüğünde bir mali plan
açıklamıştır.

Şirketlerin sosyal güvenlik primlerini iptal
etmek ya da ertelemek için kullanılacak 45 
milyar Avro tutarında bir fon kurulacaktır. 
Böylece, salgın nedeniyle işleri durma 
noktasına gelen veya keskin bir düşüşe uğrayan 
şirketlerin batması önlenecektir.

Şirketlerin, özellikle KOBİ’lerin, iflas 
riskinden kaçınmak için kullandıkları 
kredilere güvence sağlayacak 300 milyar 
Avro büyüklüğünde bir garanti fonu 
kurulacaktır.

Fransa Merkez Bankası, şirketlere banka
kredilerinin yeniden planlanması
konusunda ilgili bankalarla iletişime 
geçerek aracılık ve destek hizmeti 
verecektir. 

Fransız kamu yatırım bankası BPI France 
kaynakları COVID-19 salgını nedeniyle
şirketlerin ihtiyaç duyabileceği banka
kredilerine garanti vermek için
kullanılacaktır.

COVID-19 salgını kamu sözleşmeleri için
mücbir sebep olarak tanınacaktır ve kamu
ihaleleri sözleşmelerinde belirtilen
gecikme cezaları uygulanmayacaktır.

Fransa



Hükümet, şirketlerin COVID-19 salgınını, 
çalışanlarının tümünü veya bir kısmını teknik
izne sokmak için gerekçe olarak
gösterebileceklerini ve böylece çalışma 
sürelerini azaltabileceklerini veya çalışmaya 
ara verebileceklerini açıklamıştır.

Teknik izin süresince çalışılmayan saatler 
için, çalışanların maaşlarının yaklaşık
%70’i işveren tarafından ödenecektir. Geri 
kalan kısım devlet tarafından sübvanse 
edilecektir. 

İşverenler 15 Mart 2020 tarihine kadar
olan sosyal güvenlik işçi ve işveren primi 
ödemelerini hiçbir ceza ödemeden 
kısmen veya tamamen üç ay 
erteleyebilecektir.

Şirketler vergi dairelerinden bir sonraki
doğrudan vergi taksitlerinin ödemesini
herhangi bir ceza ödemeden ertelemeyi
talep edebilecektir.

Taksitlerini Mart 2020'de ödemiş olan
şirketler; bu miktarları işleme alınmamışsa 
bankaları aracılığıyla iptal edebileceklerdir. 
Eğer ödeme işleme alınmışsa, vergi 
dairelerine başvurarak iade alabileceklerdir.

Fransa



COVID-19 salgını sebebiyle en yüksek can 
kaybı İtalya’da yaşanmıştır. Ülke genelinde 
kısmi sokağa çıkma uygulamasına 
geçilmiştir.

Okullar ülke genelinde eğitime ara 
vermiştir. En az 3 Nisan’a kadar okullar 
tatil olacağından çalışan ebeveynlere 600 
avroluk bebek bakıcısı desteği verilecektir.

3 Nisan’a kadar tüm spor müsabakalarına 
ara verilmiştir. 

Hükümet, COVID-19 salgınından derinden 
etkilenen ülke ekonomisini desteklemek
için 25 milyar avro büyüklüğünde acil bir
kararname kabul etmiştir.

Tur rehberleri gibi serbest meslek 
sahiplerine ve mevsimlik işçilere, 
kaybedilen gelirlerini hafifletmeye 
yardımcı olmak için Mart ayı için 600 avro 
ödeme yapılacaktır.

Şirketlerin nisan ve mayıs ayları boyunca
haklı nedenler olmaksızın işçileri işten
çıkarmaları yasaklanmıştır. Ayrıca düşük
gelir grubu çalışanlara 100 avro ödeme 
yapılacaktır.

Tüm vergi ödemeleri (gelir vergisi, KDV, 
stopaj vb.) geçici olarak askıya alınmıştır. 
Hükümet, vergileri Mayıs ayında tekrar 
toplamaya başlamayı beklemektedir.

Eczane ve marketler hariç tüm işyerleri 
mart ayı boyunca kapatıldığından, 
işyerlerine mart ayı kiralarının %60’ını 
karşılayacak tutarda vergi indirimi 
verilecektir. 

Konut kredisi kullanan serbest meslek 
sahipleri, gelirlerinin üçte bir oranında 
düştüğünü kanıtlayabilirlerse kredi 
ödemelerinin 18 aya kadar askıya 
alınmasını isteyebilecektir.

İtalya



Brezilya’da herhangi bir sokağa çıkma 
yasağı uygulaması henüz yoktur.

Okullar eğitime devam etmektedir.
Ülkeye karayoluyla turistlerin girişine izin 
verilmemektedir.

Hükümet, çoğunlukla sosyal yardım
ödemelerini öne çıkaran 180 milyar real
tutarında (36 milyar dolar) bir destek
paketi açıklamıştır.

Paket kapsamında toplumun en düşük gelirli 
kısmına yapılacak yardımlar için 83.4 milyar
real, şirketlerin işten çıkarma yapmasını 
önlemek için yapılacak desteklere 59.4 
milyar real ve doğrudan koronavirüsle
savaşmaya 4.5 milyar real ayrılacaktır.

Emeklilere yapılacak maaş ödemelerine, 
toplamda bir aylık maaş tutarında 
ikramiye mayıs ayından aralık ayına kadar 
bölüştürülerek eklenecektir. Bu yolla 
emekliler 23 milyar real ek gelire 
kavuşacaktır.

KOBİ’lerin tüm vergileri 3 ay ertelencek
ve bu yolla onlara 22 milyar real ek 
kaynak sağlanacaktır.

Brezilya



Kanada’da ülke genelini kapsayan bir 
sokağa çıkma yasağı uygulaması henüz 
yoktur fakat bazı eyaletlerde toplu 
aktivitelere sınırlamalar ve sokağa çıkma 
yasağı getirilmiştir. 

Okullar eğitime devam etmektedir.
ABD harici ülkelerden hava ve deniz 
yoluyla girişler yasaklanmıştır.

Hükümet COVID-19 Ekonomik Müdahale Planı
doğrultusunda işçilerin ve işletmelerin
doğrudan desteklenmesi için 27 milyar dolar
kullanacaktır. Ayrıca, ekonominin istikrarının
sağlanmasına yardımcı olmak için 55 milyar
dolar tutarında vergi ödemesi ertelenecektir.

Program kapsamında, hükümet CMHC 
(Canadian Mortgage and Housing Corporation) 
aracılığıyla 50 milyar dolara kadar sigortalı
mortgage havuzu satın alacak. Bu yolla
bankalara ve konut kredisi sağlayıcılarına 
istikrarlı bir finansman sağlanacaktır.

İşletmelerin 18 Mart 2020 - 31 Ağustos 2020 
dönemi gelir vergisi ödeme süreleri 31 
Ağustos’a kadar uzatılmıştır. ertelemelerine
olanak tanıyan önlemler içeriyor. 2020. Geç 
ödenecek vergi bakiyeleri için bir faiz veya ceza
uygulanmayacaktır.

Program kapsamında küçük işletmeleri, kar
amacı gütmeyen kuruluşları ve hayır
kurumlarını kapsayan bir sübvansiyon 
çıkarılmıştır. Bu sübvansiyon gelir kaybıyla karşı
karşıya olan işletmeleri desteklemek ve işten
çıkarmaları önlemeye yardımcı olmak için
tasarlanmıştır. 

Önerilen destekler, çalışan başına
maksimum 1.375 dolar ve işveren başına
25.000 doları geçmemek kaydıyla, bu 
dönemde ödenen ücretin %10’una
tekabül edecektir.

İşletmeler, ödedikleri ücretler üzerinden 
devlete yapacakları gelir vergisi stopajı 
ödemelerinden mahsup ederek bu 
destekten hemen yaralanabilecektir. 

Kanada



Hükümet, iş sigortası almaya hak kazanan
işçiler için; bir haftalık bekleme süresi ve
başvuranın tıbbi bir sertifika vermesi 
şartlarından feragat edecektir.

İş sigortasına uygun olmayan kişilerden COVID-
19 ile karantinaya alınan/hasta olan veya
COVID-19 ile hasta olan aile üyelerine bakan
kişiler «Acil Yardım Desteği» almaya hak 
kazanacaktır. Bu ödemeler 900 dolara kadar iki 
haftada bir yapılacaktır.

Acil Bakım Yardımı, okulların kapanması
nedeniyle bakım veya gözetim gerektiren
ve iş sigortasına uygun olup olmadıklarına
bakılmaksızın istihdam geliri elde
edemeyen çocukların ebeveynlerine de 
genişletilecektir. 

İş sigortası için uygun olmayan ve işsizlikle 
karşı karşıya kalan işçilere toplamda 5 
milyar dolara kadar destek sağlanacaktır.

Kanada



Güney Kore’de herhangi bir sokağa çıkma 
yasağı uygulaması henüz yoktur.

Okullar ülke genelinde eğitime ara 
vermiştir.

Güney Kore’de 100’ün üzerinde ülkeden 
gelen yolcuları kabul etmemektedir. Bu 
ülkelerin vatandaşlarına verilen vizeler de 
iptal edilmiştir.

Hükümet, COVID-19 salgınından 
etkilenen şirketleri kurtarmak ve
çökmekte olan hisse senedi ve tahvil
piyasalarını desteklemek için 100 trilyon
won (80 milyar dolar) büyüklüğünde bir
ekonomik kurtarma paketi açıklamıştır.

Pakette KOBİ’lere kredi sağlamak için 29.1
trilyon won, kredi krizi ile karşı karşıya
kalan şirketlerin kurumsal bonolarını ve
ticari kağıtlarını satın almak için ise 20 
trilyon won ayrılmıştır.

Kurtarma paketinin bir parçası olarak
Finansal Hizmetler Komisyonu, hisse
senedi piyasalarını dengelemek için 10.7 
trilyon wonluk bir fon kurmuştur. 

Nisan ayında Kore Merkez Bankası, ticari
bankalar ve sigortacılar da dahil olmak
üzere 84 kurum tarafından finanse
edilecek olan bir tahvil satın alma 
hareketi başlatılacaktır.

Güney Kore



Rusya’da 65 yaş üstü veya kronik 
rahatsızlığı bulunan kişiler için kısmi 
sokağa çıkma yasağı uygulamasına 
geçilmiştir. Moskova’da da sokağa çıkma 
yasağı uygulaması uygulanmaktadır.

Okullar ülke genelinde eğitime ara 
vermiştir.

Rusya 30 Mart itibariyle sınırlarını 
kapatmıştır.

Hükümet, COVID-19 salgını ve petrol 
fiyatlarındaki düşüş sebebiyle sıkıntı 
yaşayan ekonomiyi desteklemek için 300 
milyar ruble (3.8 milyar dolar)
büyüklüğünde rezervi kullanacağını
açıkladı.

Restoranlar ve tur operatörleri için bir
yardım paketi ve iflaslara moratoryum
getirecek bir yasa tasarısı
hazırlanmaktadır.

Başbakan Mishustin, hükümetin şirketleri 
yakından takip ettiğini ve COVID-19 
salgınının işten çıkarmalar için bir bahane 
olarak kullanılamayacığını belirtti. Bu 
dönemde işten çıkarma yapacak şirketlerin 
vergi denetimi ve savcılık tarafından ziyaret 
edileceğini söyledi.

İşletmelere kamu ortaklı VTB ve Sberbank
aracılığıyla %0 faizli merkez bankası 
destekli krediler verilmesi için bir pilot 
uygulama başlatılmıştır.

Rusya



Avustralya’da herhangi bir sokağa çıkma 
yasağı uygulaması henüz yoktur. Barlar, 
spor salonları, ibadet yerleri gibi toplu 
gidilen mekanlar kapatılmıştır. 

Okullar eğitime devam etmektedir.
25 Mart itibariyle Avustralya 
vatandaşlarının yurtdışına çıkması 
yasaklanmıştır.

Hükümet, başlangıçta açıklanan 17.6 
milyar dolarlık paketten sonra 66 milyar
dolarlık ikinci bir ekonomik kurtarma
paketi açıklamıştır. 

Bu paketlere ek olarak kredi donmasına
karşı 100 milyar doların üzerinde acil
bankacılık önlemleri içeren bir iktisadi
kurtarma paketi açıkladı.

Önümüzdeki altı ay boyunca, iki haftada
bir 550 dolarlık bir gelir desteği 
yapılacaktır.

Küçük işletmelere, istihdamı korumak amacıyla,
maksimum 100.000 dolarlık bir ücret sübvansiyonu
yapılacaktır. Sübvansiyon cirosu 50 milyon dolardan
az olan işletmelere ve kâr amacı gütmeyen yardım
kuruluşlarına açıktır. İşletmeler, ödedikleri ücretler 
üzerinden devlete yapacakları gelir vergisi stopajı 
ödemelerinden mahsup ederek bu destekten hemen 
yaralanabilecektir.

KOBİ’lere borç vermeyi destekleyecek 40 
milyar dolar büyüklüğünde bir COVID-19 
KOBİ garanti programı açıklanmıştır. 
Cirosu 50 milyon dolardan az olan tüm 
işletmeler bu programdan 
faydalanabilecektir.

Fon, faaliyetleri COVID-19 salgını 
tarafından kesintiye uğrayan işletmelerin 
banka ve banka dışı finansal kurumlardan 
kullanacakları kredilerin %50’sine ödeme 
garantisi verecektir.

Avustralya



Meksika’da herhangi bir sokağa çıkma 
yasağı uygulaması henüz yoktur. 

Okullar eğitime devam etmektedir.
Meksika’da herhangi bir seyahat 
sınırlaması uygulaması henüz yoktur.

Hükümet henüz bir destek programı 
açıklamamıştır.

Başkan Andres Manuel Lopez Obrador, 
“Birini kurtarmak zorunda kalırsak, bu 
yoksullar olacaktır. Neo-liberal dönem
tarzında bankalar ve büyük şirketler için
sağlanan artık kurtarma paketleri artık
yoktur.

Vergi affı veya daha önce kullanılan diğer
mekanizmaların yeniden olacağını
düşünmemeleri gerekir.” şeklinde bir 
açıklama yapmıştır.

Meksika



Endonezya’da herhangi bir sokağa çıkma 
yasağı uygulaması henüz yoktur. 

Okullar bazı bölgelerde eğitime ara 
vermiştir.

Endonezya vizesiz giriş uygulamasını bir 
süreliğine askıya almıştır ve bazı Avrupa 
ülkeleri ve İran’dan girişleri yasaklamıştır.

Hükümet, ekonomiyi COVID-19 salgınının
etkisinden korumak için önce turizm, havacılık
ve emlak endüstrilerini kapsayan 725 milyon 
dolarlık bir teşvik paketi daha sonra da imalat 
sanayini de içeren 8 milyar dolar büyüklüğünde 
bir acil teşvik paketi yayınlamıştır. 

Merkez bankası, salgının etkisiyle küresel bir
krizin tetikleneceği korkusuyla yapılan satışlar 
Rupi para biriminde ciddi değer kaybına neden 
olmuştur. Rupi para birimindeki kayıpları
azaltmak için hükümet tahvil alımı yapmaya 
devam edecektir.

İmalat sanayiinde 19 sektör seçilmiştir: Kimyasallar ve kimyasal
ürünler, elektrikli ekipmanlar, motorlu taşıt, römork ve yarı
römork üreticileri, ilaç endüstrisi, tıbbi kimya, geleneksel tıp,
temel metaller, ulaştırma ekipmanı imalatı, kağıt ve kağıt
ürünleri, gıda endüstrisi, bilgisayarlar, elektronik ve optik
ürünler, makine endüstrisi, tekstil, kauçuk ve plastik ürünler,
mobilya, baskı ve kayıt endüstrisi, metal dışı madencilik, içecek
endüstrisi, makine dışı metal endüstrisi, bitmiş malzeme
endüstrisi, deri eşya ve ayakkabı sanayi

Bu sektörlerin önümüzdeki 6 ay için:
• kurumlar vergisi yüzde 30 oranında

azaltılacaktır. 
• ithalat vergisi ödemelerinde

ertelemeler yapılacaktır.
• KDV iadeleri kolaylaştırılacaktır.

İmalat sektöründeki işçiler için altı ay
boyunca gelir vergisi muafiyeti 
uygulanacaktır. Yalnızca yıllık geliri 200 
milyon Rupi'nin (13.000 ABD Doları) 
altında olan işçiler bu teşvikten 
faydalanabilecektir.

KOBİ'ler için kredi yeniden 
yapılandırmasına ilişkin kurallar
düzenlenerek, yerel bankaların kredi 
tavanı limitlerine bakılmaksızın kredileri 
yeniden yapılandırmalarına olanak 
tanınacaktır. 

Endonezya



Suudi Arabistan kısmi sokağa çıkma 
uygulamasına geçmiştir.

Okullar eğitime ara vermiştir.

15 Mart itibariyle iki haftalığına Suudi 
Arabistan’dan olan tüm uluslararası 
uçuşlar ve Suudi Arabistan’a olan tüm 
uluslararası uçuşlar iptal edilmiştir.

Devlet televizyonuna göre Suudi
Arabistan, COVID-19 salgınının 
ekonomisine ve sağlık sektörüne olan 
etkilerini azaltmak amacıyla 120 milyar 
riyal büyüklüğünde (32 milyar dolar) bir 
paket açıklamıştır.

Pakette bankaları, finans kurumlarını ve
KOBİ’leri desteklemek için 50 milyar riyal 
bulunmaktadır.

Kamunun özel sektöre borçlu olduğu para
derhal ödenecektir.

Vergi ve gümrük harçlarının tahsilatı
askıya alınmıştır.

Suudi Arabistan



Güney Afrika kısmi sokağa çıkma 
uygulamasına geçmiştir.

Okullar eğitime ara vermiştir.
Bazı Avrupa ülkeleri, ABD, Çin ve İran’dan 
gelen yolcular Güney Afrika’ya 
alınmayacaktır.

6.500 rand veya daha az kazanan
çalışanlar, önümüzdeki dört ay boyunca
ayda 500 rand tutarında bir vergi
sübvansiyonu alacaktır. İşsizlik Sigortası 
Fonu'nun rezervleri, işini kaybeden işçileri 
desteklemek için kullanılacaktır.

Turizm Bakanlığı, seyahat kısıtlamaları 
nedeniyle problem yaşayan küçük ve orta 
ölçekli turizm ve otelcilik işletmelerini 
desteklemek için 200 milyon rand tahsis 
etmiştir.

Haksız fiyat artışlarını yasaklamak ve 
dükkanların temel mal stoklarını yeterli 
düzeyde tutmasını sağlamak için 
düzenlemeler yapılmıştır.

Küçük İşletmeler Departmanı, küçük işletmelere
acil durum fonları sağlayacak ve aynı zamanda
koronavirüs salgını sonrasında bir borç giderme
programı başlatacaktır. Sıkıntıda olan KOBİ’lere 
basitleştirilmiş bir başvuru süreciyle yardım etmek 
için 500 milyon rand’lık (28.5 milyon dolar) fonun 
hazır bulunduğu belirtilmiştir.

Cirosu 50 milyon rand'dan daha az olan 
vergiye uyumlu işletmelerin, vergi 
ödemelerinin bir kısmını altı ay boyunca 
ertelemelerine izin verilecektir.

Güney Afrika Gelir Servisi, uyumlu
mükelleflerin istihdama dayalı vergi 
teşviklerini yılda iki kez yerine aylık olarak 
nakden ödeyecektir.

Güney Afrika



Üye ülkelerin desteği sayesinde IMF’nin 
şu anda 1 trilyon dolarlık borç kapasitesi 
vardır.

Düşük gelirli ülkeler, tam teşekküllü bir
IMF programı olmadan 10 milyar dolara
kadar acil durum finansmanına
erişilebilecektir.

Geri kalan üyeler «Hızlı Finansman Aracı» ile 
acil finansmana erişebilecektir. Bu araç 
yoluyla, IMF’den borç almak isteyebilecek 
gelişmekte olan pazarlara yaklaşık 40 milyar 
dolarlık finansal destek sağlanabilecektir.

Vadesi yaklaşan IMF borçlarını ödemekte 
problem çekecek üye ülkelere ön yardım 
sağlamak amacıyla kurulan ve 2014 yılında 
Ebola salgını süresince son derece etkili olan 
Felaket Muhafaza ve Yardım Fonu (CCRT -
Catastrophe Containment and Relief Trust)

1 milyar doların üzerindeki olası ihtiyaçlara 
karşı 200 milyon doların biraz altında bir 
mevcut büyüklükle yetersiz kalmaktadır. Bu 
fonun güçlendirilmesi için üye ülkelerle 
iletişime geçilmiştir.



Dünya Bankası ve IFC yönetim kurulları, 
COVID-19'un hızla yayılmasını önleme, 
tespit etme ve yanıt verme çabalarında 
ülkelere ve şirketlere yardımcı olmak için 
14 milyar dolarlık hızlı bir finansman 
paketini onaylamıştır.

Dünya Bankası Grubu'nun bir üyesi olan 
IFC, COVID-19 salgınının sebep olduğu 
ekonomik krizden özel şirketleri ve bu 
şirketlerin çalışanlarını koruyabilmek 
amacıyla 8 milyar dolarlık finansman 
sağlayacaktır.

IFC finansmanının büyük bir kısmı; tedarik
zincirlerinde aksamalarla mücadele eden
özel şirketlere sunduğu ticaret finansmanı
ve işletme sermayesi desteği sunmaya
devam edebilmeleri amacıyla finans
kurumlarına gidecektir.

IFC ayrıca turizm ve imalat gibi COVID-19 
salgınından doğrudan etkilenen 
sektörlerdeki mevcut müşterilere ve salgın 
sebebiyle faaliyetleri artan sağlık hizmetleri, 
tıbbi ekipman üreticileri ve ilaç sektörlerine 
de finansman sağlayacaktır. 

Dünya Bankası ayrıca sağlık sistemlerini, 
hastalık gözetimini güçlendirmek ve 
ekonomik şoklara karşı daha savunmasız 
olan mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere 
yaşam desteği sağlamak amacıyla 6 milyar 
dolar finansman sağlayacaktır.



EBRD, faaliyet gösterdiği bölgelerdeki
şirketlerin COVID-19 salgınının etkisiyle
başa çıkmalarına yardımcı olmak
amacıyla 1 milyar Avro'luk bir “Acil 
Dayanışma Paketi” açıklamıştır.

Acil durum programı kapsamında 
öncelikle EBRD’nin mevcut müşterileri 
arasında finansal yapısı sağlam olan fakat 
geçici finansman zorlukları yaşayan 
şirketlere finansman sağlanacaktır.

EBRD mevcut kredilerinin yeniden 
yapılandırılma ihtiyacını da 
değerlendirecektir. Vade uzatımı, borçların 
yerel para birimine çevrilmesi gibi olasılıklar 
da değerlendirilecek opsiyonlar arasındadır.
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