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Bilindiği üzere, koronavirüs salgınının (COVİD-19) ülkemiz ticari hayatı üzerindeki olumsuz
etkilerinin azaltılmasına yönelik çeşitli tedbirler alınmaktadır.

Bu kapsamda 3323 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Koronovirüs salgını
nedeniyle verilecek destekler hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, 23 Aralık 2020 tarihinde Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu karar kapsamında verilecek hibe desteği programı ve uygulama esasları hakkında Ticaret
Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü görevlendirilmiş olup, " Koronavirüs Salgını
Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ" 24
Aralık 2020 tarih ve 31344 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Desteğe ilişkin hususlar:

Bu tebliğ kapsamında hibe desteği ;
1- Gelir Kaybı Desteği, 2- Kira Desteği olmak üzere iki şekilde sağlanır.

1-Gelir kaybı desteği
Ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan
esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere aylık 1.000 Türklirası olmak üzere (2021 Ocak
-Şubat-Mar toplamda 3.000 Türklirası) gelir kaybı desteği,

2-Kira desteği
* Gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas
faaliyetlerini yürüttükleri iş yerlerinin kira olması halinde, bu kişilere büyükşehir belediyelerinin
bulunduğu yerlerde aylık 750 Türk Lirası olmak üzere (üç aylık toplamda 2.250 Türk Lirası)
diğer yerlerde aylık 500 Türk Lirası olmak üzere (üy aylık toplamda 1.500 Türk Lirası) kira
desteği sağlanır.
* İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda iş yeri kira tutarı kadar
kira desteği ödenir.

3- Bu destek programından, 14.12.2020 tarihinden önce ( bu tarih dahil) vergi mükellefiyetini
tesis ettirmiş, ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Bakanlık Tarafından belirlenen
söktörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ve gerçek kişi tacirler ile yine bu tarih itibariyle
esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflar faydalanabilir.
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4- Destek programına başvurabilecek esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik
faaliyet tanımları başvuru tarihinden önce Bakanlık internet sitesinden duyurulur, ayrıca yazılı
duyuru yapılmaz.

5- Dördüncü maddede gereğince Bakanlıkça yapılan duyurudan sonra ticari faaliyetine yönelik
ekonomik faaliyet tanım değişikliği yapanlar hibe desteğinden yararlanamaz.

6- Ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler, hibe
desteğinden vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden bir kez faydalanabilir.

7- Destek başvurusunda bulunanların faaliyetlerini sürdürdükleri ve kira ödemesi yaptığı birden
fazla iş yeri bulunması halinde, başvuruda bulunanlar bir iş yeri için kira desteğinden
faydalanabilir.

8- Hibe desteğinden faydalanılan dönemlerde vergi mükellefiyeti faal olarak devam etmelidir.
Destek başvurusunda bulunanın gayri faal olduğunun anlaşılması durumunda bu kişilere destek
ödemesi yapılmaz.

9- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden
faydalanılması, bu destek programından faydalanılmasına engel teşkil etmez.

Başvuru, değerlendirme ve itiraz:

1- Bakanlık, destek programının uygulanmasına ilişkin olarak başvuru, değerlendirme, kabul,
ödeme, uygulama ve diğer süreçlerde protokol yapılan diğer kurum ve kuruluşlar ve bunların
taşra teşkilatına görev ve yetki verebilir.

2- Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr internet adresi
üzerinden yapılır.

3- Başvuruda bulunan tarafından başvuru ve eki taahhütname elektronik ortamda onaylanır.

4- Kira desteği başvurusunda bulunanlardan, başvuruda bulunduğu iş yerinin aylık kira bedeli,
açık adresi ve iş yerini kiralayanın kimlik bilgilerini başvuru esnasında beyan etmesi istenir.
Beyanda bulunmayanlara kira desteği ödemesi yapılmaz.

5- Destek programı başvuru süresi, on günden az olmamak üzere Bakanlık tarafından belirlenir.

6- Reddedilen başvurular hakkında ret tarihinden itibaren on gün içerisinde Genel Müdürlüğe
itiraz edilebilir. Bu itiraz, itiraz başvurusunun Genel Müdürlüğe ulaştığı tarihten itibaren beş iş
günü içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine cevap verilir.
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Destek ödemesi :

Destek başvurusunun uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi
yapılacaktır.

Diğer taraftan e-devlet üzerinden yapılabilecek destek başvurularına Ocak ayının ilk haftası
itibariyle başlanağının öngörüldüğü Bakanlıkça belirtilmiştir.

Destek programına başvurabilecek esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik
faaliyet tanımlarına ilişkin listeye yazımız ekinden ve Ticaret Bakanlığının
https://ticaret.gov.tr/duyurular/koronavirus-salgini-nedeniyle-esnaf-ve-sanatkarlar-ile-gercek-kisi
-tacirlere-veri?fbclid=IwAR1ORpo6rlph-22N_aDe219yG3zj0j-hSM6DsK-eV90xmY-gLg-pB9L
2K8o linkinden ulaşılabileceği hususunda:

Bilgi edinilmesini ve bağlı esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda :

Gereğini rica ederiz.

e-imzalıdır e-imzalıdır
Mehmet GÜNDOĞAN Hüseyin AR
Genel Sekreter Yardımcısı Başkan Vekili
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