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Konu : Esnaf Destek Başvurusunda Bulunmayanlar
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22.12.2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında Covid-l9 pandemisi
nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkörlar ile gerçek kişi tacirlere Ticaret
Bakanlığımıztarafından 3 ay süreyle ödenmek üzere aylık 1.000 Türk Lirası "Gelir Kaybı Desteği",
ilimizde aylık 750 Türk Lirası tutarında "Kira Desteği" olarak iki ttir hibe desteği başvuruları 3|.03.202|
Çarşamba günü saat 23.59'a kadar e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda
alınmaya devam etmektedir.

Bahse konu desteklerden;

. 14.12.2020 tarihinden önce vergi miikellefiyetini tesis ettirenler,

. Esnaf ve sanatkAr siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf ve sanatkArlar,

. Faal olan ve ticaikazançları basit usulde tespit edilenler,

. Faal olan ve işletme hesabı esasına veya bilanço esasrna göre defter tutanlardan "esas faaliyet
konusu" Ticaret Bakanlığımız tarafından desteklenen NACE kodları arasında yer alan esnaf ve
sanatkdrlar ile gerçek kişi tacirler,

ı Kira desteği için işyeri kira olanlar
laydalanabi lmektedi r.

Kira desteği sürecinde,

Başvuru sahiplerinden belirlenen süre içerisinde kira sözleşmesi ve 2020 yılında yapılan kira
ödemelerine ilişkin ödeme belgesi gibi kanıtlayıcı belgelerini e-devlet üzerinden elektronik ortamda
yüklemeleri ve kiracının banka hesap numarasını (IBAN) doğru girmeleri önem arz etmektedir.

Başvurular Ticaret İl iılll0tlrltlgü personelince, Bakanlığlmızca belirlenen kurallar çerçevesinde
değerlendirilecek olup;

İlimizde 6.35l esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirin başıuru şartlarını taşımasrna rağmen
başvuru yapmadıklan tespit edilmiştir.Bahse konu ticari işletmelerin hak kaybına uğamaması amacıyla
gerekli bilgilendirmenin yapılması için çalışma yürüttilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

EK: Dağıtım Listesi

Belge Doğrulama Kodu: https ://rwwıı. turkiye. gov. trlticaret-bakanligi-ebys

Nursal ÇAKIROĞLU

Adres: Cunıhuriyet Mah. Adnan Menderes Cad. Seçmen Apt. No:24l2
Antakya/ HATAY
Telefon No: 03262135300 Faks No: 03262155454
e-Posta: o.acikgoz2@gtb. gov.tr
İnternet Adresi: www.ticaret. sov.tr

Ayrıntılı bilgi için:
özıem öZKAYA

Menrur
Telefon No: 03262 135300



l ı. :- Dağıtım:
- Hatay Büyükşehir Belediyc Başkanhğııra
- Kaymakaıılıklar
- İlçe Belediye Başkanlıklanna
- Ticaret ve Saırayi Odalanna
- Hatay Esnaf ve Sanatkar|ar Oda|ar Birliği Başkanlığına (HESOB)
- Antakya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
- İskenderun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

Cad. Seçmen Apt.
Anta§a/ HATAY
Telefon No: 03262l35300 Faks No: 03262|55454
e-Posta: o.acikgoz2@gtb.gov.tr
Internet Adresi : rvww.ticaret.sov. tr


