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Sayı : E-35889452-002.242
Konu : Esnaf Destek Başvurusunda
Bulunmayanlar

ODALARIMIZA ( 2021 / 46 ) SAYILI GENELGE

İlgi : a) Ticaret Bakanlığı'nın 18.02.2021 tarihli ve
E-24308261-E-86327731-420-00061581200 sayılı yazısı.

b) Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.02.2021 tarihli ve
E-44769002-E-26965057-420-00061670983 sayılı yazısı.

Ticari işletmeleri COVİD-19 salgınının olumsuz etkilerinden korumak amacıyla 22.12.2020
tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; 3 ay süreyle ödenmek üzere aylık 1.000
Türk Lirası “ Gelir Kaybı Desteği” verilmesi ve büyükşehir olan illerde aylık 750 Türklirası,
diğer illerde ise aylık 500 Türk Lirası tutarında “Kira Desteği” nde bulunulacaktır.

Bahse konu desteklerden ;

-14.12.2020 tarihinden önce vergi mükellefiyetini tesis ettirenler,
-Esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf ve sanatkarlar,
-Faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler,
-Faal olan ve işletme hesabı esasına veya bilanço esasına göre defter tutanlardan “ esas

faaliyet konusu” Bakanlık tarafından desteklenen NACE kodları arasında yer alan esnaf ve
sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler,

-Kira desteği için işyeri kira olanlar,
Faydalanabilmektedir.

Bu itibarla, söz konusu desteklerden faydalanmak üzere yukarıda açıklanan kapsamda yer alan
ticaret erbabının başvuruları kabul edilmekte olup, kapsamın dışında kalanlar destekten
yararlanamamaktadır.

Bakanlığımız tarafından yapılan inceleme neticesinde, Türkiye genelinde 238.380 ticari
işletmenin, ilimiz genelinde ise 5408 esnaf ve sanatkarın bahsi geçen desteğe başvurmadığının
tespit edildiği belirtilmektedir.

Esnafımızın mağduriyet yaşadığı bu dönemde, Bakanlığımızın sunduğu desteklerden
yararlanılması amacıyla ilimiz için 5408 esnaf ve sanatkarın bilgileri dijital ortamda (ilgi a ve b )
yazılar ile Birliğimize gönderilmiştir.

Evrakın elektronik imzalı suretine https://ankesob.senekaapps.com/BelgeDogrulama/ adresinden 7a42ef0a-d9c3-46d7-8e91-de0ce8622dbe kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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Yazımız ekinde sunulan listenin titizlikle incelenerek, odanız üyesi esnaf ve sanatkarlara
desteklerden faydalanmaları ve hak kaybı yaşanmaması için konuyla ilgili bilgilendirme
yapılması, büyük önem arz etmektedir.

Bu nedenle, ekte sunulan listede yer alan, esnaf ve sanatkarlarınıza gerekli bilgilendirmenin
yapılması ve bilgilendirmenin ne şekilde yapıldığının Bakanlığımıza yapılacak bilgi sunumu için
üst yazı beraberinde, aşağıdaki örneğe uygun olarak doldurulmak suretiyle Birliğimize posta ve
ayrıca elektronik ortamda exel dosyası olarak mgesnaf@hotmail.com mail adresine 10 Mart
2021 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar gönderilmesi hususunda;

Gereğini rica ederiz.

e-imzalıdır e-imzalıdır

Mehmet GÜNDOĞAN Hüseyin AR
Genel Sekreter Yardımcısı Başkan Vekili

Eki : Exell tablosu 5408 Kişi

Örnek Tablo

S.NO. T.C. ADI /SOYADI MESLEK ODASI NE ŞEKİLDE ULAŞILDIĞI
1 11111111111 Ali ……. Ajans Organizasyon

faaliyetleri
Ankara
…..Odası

0533 000 00 00 GSM

2 22222222222 Veli …… Ajans Organizasyon
faaliyetleri

Ankara
…..Odası

0312 000 00 00 Telefon

3

Adrese tebligat

E Mail

Whatsapp

SMS

… gibi
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