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ASRIN İŞADAMLARI DERNEĞİ 

AR-GE RAPORU 

 

R. NO  : 90 

R. TARİHİ  : 10.4.2020 

Gündem : Ekonomi ne kadar küçülür?, SGK Ertelemeleri, Belirsizlik Sorunu, 

Ekonomik Küçülme Tahmini,  

Covid-19 salgının büyüme ve istihdam üzerine olası ekonomik etkileri herkesi meşgul ediyor.  

Alınan kararlar sonucunda, havayolu taşımacılığı neredeyse durdu. Şehirlerarası ulaşım ve 

şehir içi ulaşım azaldı. Eğlence yerleri, lokantalar kapatıldı. Bunlar özel tüketim harcamalarının 

alt kalemlerinden.  

Özel tüketim harcamaları içinde;  

- Ulaştırma harcamalarının payı yüzde 16,  

- Eğlence ve kültür harcamalarının yüzde 5.6,  

- Lokanta ve otel harcamalarının ise yüzde 7.9.  

Öte yandan mal ve hizmet ihracatımızın yaklaşık yüzde 11’i turizm gelirinden oluşuyor. Turizm 

gelirimiz kesildi.  

TEPAV araştırmacılarının değerlendirmesine göre martın son haftasında bir önceki haftaya 

kıyasla kredi kartı ile finanse edilen tüketim harcama tutarı yüzde 31 azalmış. 2015-2019 

döneminde özel tüketim harcamalarının yaklaşık yüzde 40’nın kredi kartı ile yapılması 

nedeniyle bir bilgi değeri taşıyor.  

Aşağıdaki tabloda GSYH’nin her alt kalemine ilişkin krizin olası etkisi için bir varsayım var. Bu 

etki, “kriz öncesi ilgili değişkenin değeri 100 ise, kriz nedeniyle kaç olur?” sorusuna yanıt 

olacak şekilde ölçülüyor.  

Bir hesaplamaya ve tablodaki kabuller çerçevesine göre, yıllık GSYH kaybı kriz olmadığı duruma 

göre yaklaşık yüzde 40 çıkıyor. Bu, tüm bir yıl için. Krizin etkisi 6 ay sürerse, bu kaybın yarısını 

(yüzde 20) dikkate almak gerekiyor. 
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Bu dünyanın sonu değil. 2009 ilk çeyrekte % 14.4 küçülmüştük.  

Küresel finansal krizin ekonomi üzerindeki şiddetinin en çok hissedildiği günler yani 2009’un ilk 

çeyreği. Ekonomimiz o çeyrekte bir yıl öncesine kıyasla tam yüzde 14.4 oranında küçüldü. 

Sonraki çeyreklerde toparladık.  Küresel kriz aynı şiddetle yılın kalanında da sürseydi 2009 

küçülme oranı yüzde 14.4 civarında bir küçülme yaşanırdı.  

SGK PRİM ERTELEMESİ 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın mücbir sebep ilan etmesine bağlı olarak, Sosyal Güvenlik 

Kurumu (SGK) geçtiğimiz hafta yaptığı duyuru ile yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını 

nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 01/04/2020 ila 30/06/2020 tarihleri 

arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen sektörlerde faaliyet gösteren iş 

yerlerinde 4/a kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin ödeyeceği mart, 

nisan ve mayıs aylarına ilişkin sigorta primlerini erteledi. Buna göre, yapılan düzenleme 

kapsamında; 

 2020 Nisan ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020 Mart ayına ait sigorta primlerinin 

ödeme süresi, 02/11/2020 tarihine, 

 2020 Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020 nisan ayına ait sigorta 

primlerinin ödeme süresi, 30/11/2020 tarihine, 

 2020 Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020 mayıs ayına ait sigorta 

primlerinin ödeme süresi, 31/12/2020 tarihine ertelendi. 

Gecikme zammı yok 

Erteleme nedeniyle hiçbir işverene gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacak. Diğer 

taraftan, 5510 sayılı Kanuna göre SGK’ya verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname 

ile yapılması gereken başvuruların sürelerinde ertelemeye gidilmedi. Dolayısıyla, söz konusu 

başvurular için cari usul ve sürelere göre işlem yapılmaya devam edilecek. 

Erteleme yapılacak sektörler: 

Mart, nisan ve mayıs aylarına ilişkin primlerin ertelenmesi kapsamına giren sektörler şu 

şekilde: 

Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflere, 

Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı olan sektöreler; 

Alışveriş merkezleri dahil perakende, Sağlık hizmetleri, Mobilya imalatı, Demir çelik ve metal 

sanayii, Madencilik ve taş ocakçılığı, Bina inşaat hizmetleri, Endüstriyel mutfak imalatı, 

Otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, Araç kiralama, 

Depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, Sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, 

Matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, Tur 

operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, Lokanta, kıraathane dahil 

yiyecek ve içecek hizmetleri, Tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti, Halkla ilişkiler dahil 

etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler, 
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Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığı’nca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine 

faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette 

bulunan mükelleflere ait işyerleri. 

Sizin İşyeriniz Ertelemeye dahil mi? 

Mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibariyle belirtilen sektörler arasında 

bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen 

iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mükellefin mücbir sebep kapsamında olup 

olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanına 

bakılacak. 

Kodlara bakılabilir 

Bu bakımdan, mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen sektörler çerçevesinde hangi 

faaliyetlerin erteleme kapsamına girdiği, interaktif vergi dairesinden (https://ivd.gib.gov.tr) 

NACE REV 2 kodları üzerinden sorgulanabilecek. 

Ayrıca, erteleme kapsamındaki işyeri listeleri https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi üzerinden 

de yayımlanacak.  

İşyeri tescil bilgilerindeki NACE REV 2 kodunun ilgili sektörlerde olmasına rağmen 

işyerlerinin listede olmadığını iddia eden işverenler ise Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne / 

Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvurabilecekler. 

Kodu yanlışlığının düzeltilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ilgili taşra birimine 

başvuruda bulunmaları gerekiyor. 

BELİRSİZLİK SORUNU: 

Bu krizin diğerlerine oranla en fazla sıkıntı veren tarafı yüksek belirsizlik içermesi, aşağıdaki iki 

grafik diğer krizlerle yapılan mukayeseyi gösteriyor. Sars, ebola, mers hiç biri bu kadar 

belirsizlik üretmemişti.  

BELİRSİZLİK GRAFİĞİ (Selin Arslanhan) 
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                                                           DÜNYA BELİRSİZLİK ENDEKSİ 

 

 

1959, ABD Resesyonu ve yaklaşan seçimler 

1963, Kennedy Suikasti, 

1955-75 Vietnam savaşı 

1989 Balck Fraiday  

2003 Irak savaşı ve Sars 

2020 Korona 

Dünyayı sarsan bu kadar önemli krizlerin hepsini ciddi oranda geride bırakan bir ekonomik kriz 

görüntüsü ortada durmaktadır. Bunun en önemli sebebi belirsizliktir.  

Ne kadar sürecek? Normale dönüş ne zaman olacak? Tahminler neye göre yapılmalıdır? 

Korona sonrası ne olacak? Neler değişecek? Küresel ticaret aynen devam edecek mi? Finansal 

yapıda değişiklikler olacak mı? 

Daha buna benzer yığınla soru, cevap bulmak için beklemektedir.  

 


