
 
 

 

Koronavirüs Salgını Kapsamında 

Sigorta Acenteleri ve Eksperlerini İlgilendiren Destekler 

Koronavirüs salgını ülkemizi olumsuz etkilemeye başladığından beri TOBB olarak birçok alanda özel 

sektörümüzün karşılaştığı problemlerin çözülmesi için kapsamlı çalışmalar yürütülmektedir. Birliğimiz 

açısından son derece önemli olan sigorta acenteleri ve sigorta eksperleri sektörü de sonuçlanan taleplerimiz 

ile yaralarını bir nebze de olsa rahatlama imkanına kavuşacaktır. 

1. Vergi ertelemelerine ilişkin olarak çalışmalarımız sonucunda 2 iyileşme sağlanmıştır:  

• Eksperler için; Mart ayı KDV ve BA/BS beyannameleri ve ödemeleri 1 ay ertelendi. 

• Şahıs işletmesi olan acente ve eksperler için; Mart, Nisan, Mayıs aylarına ilişkin muhtasar, vergi ve 

SGK ödemeleri 6 ay ertelendi.  

Böylece, şahıs işletmesi olan 6782 sigorta acentemiz ve 429 sigorta eksperimiz 6 aylık muhtasar, vergi 

ve SGK ertelemelerinden faydalanabilir hale gelmiştir.  

Tüzel kişiliğe haiz diğer acente ve eksperlerimiz için mücbir sebep hükümlerinden (muhtasar, vergi ve 

SGK ertelemesi) yararlanılmasına ilişkin talebimiz Bakanlığa iletilmiş ve yakından takip edilmektedir.  

 

2. İstihdam destekleri anlamında da yapılan girişimler sonucunda 2 destek açıklanmıştır: 

• Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanma şartları iyileştirildi. 600 gün sigorta primi şartı 450 güne, son 

120 günlük prim ödeme şartı 60 güne indirilmiş ve başvuru prosedürleri basitleştirilmiştir.  

• Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkartıldı. 

Böylece, acente ve eksperlerin atıl duruma düşen çalışanların ücret yükünden kısa çalışma ödeneğinden 

faydalanarak desteklenmesi sağlanmıştır.  

Ayrıca, telafi süresi 2 aydan 4 aya çıkarılarak bu aylarda eksik çalışan personelin ilerleyen aylarda fazla 

mesai yapması durumunda ilave bir mali yük oluşturmaması sağlanmıştır. 

 

3. Finansman ve krediye erişim açısından ise 3 destek açıklanmıştır: 

• KGF desteği 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartılarak, 350 milyar TL’nin üzerinde ilave kefalet 

limiti sağlandı. 

• Kamu bankaları ve bazı özel bankalar tarafından vadesi gelen çek, maaş, kredi, dönem sonu faizi gibi 

ödemeler için ilave kredi limiti tahsis edilecek. 

• Kamu bankaları öncülüğünde “İş’e Devam Kredi Desteği” açıklandı. 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, 

toplam 36 ay vadeli ve yıllık %7,5 faiz oranlı kredi başvuruları 26 Mart 2020 tarihi itibariyle başladı. 

Böylece, acente ve eksperlerin dönem sonu faizleri ve kredi ödemelerinin ertelenmesi sağlanmış, uygun 

koşullarla KGF kefaletli krediye erişimi mümkün hale gelmiştir. 

 

4. Hukuki sorunlar açısından da 3 destek açıklanmıştır:  

• İcra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durdurulacak 

• 1 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020’ye kadar işyeri kira bedelinin ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi 

ve tahliye sebebi oluşturmayacak 

• Ödenmeyen kredi/çek/senet/kredi kartı borçları, 31 Aralık 2020 tarihine kadar ödenir veya yeniden 

yapılandırılırsa, sicile işlenmeyecek 

Böylece, zor durumdaki acente ve eksperlerimizin icra vb. hukuki sorunlarla karşılaşması engellenmiştir.  


