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TEBLİĞ

T�caret Bakanlığından:

KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE VERİLECEK HİBE
DESTEĞİ PROGRAMI VE UYGULAMA

ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı, koronav�rüs salgını neden�yle t�car� faal�yetler� olumsuz etk�lenen esnaf

ve sanatkârlar �le gerçek k�ş� tac�rlere ver�lecek h�be destek programına �l�şk�n usul ve esasların bel�rlenmes�d�r.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğ, 22/12/2020 tar�hl� ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı �le yürürlüğe konulan

Esnaf ve Sanatkârlar �le Gerçek K�ş� Tac�rlere Koronav�rüs Salgını Neden�yle Ver�lecek Destekler Hakkında Karara
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebl�ğde yer alan;
a) Bakanlık: T�caret Bakanlığını,
b) Destek programı: H�be Destek Programını,
c) Esnaf ve sanatkâr: Koronav�rüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedb�rlerden etk�lenen ve Bakanlık

tarafından tesp�t ed�len sektörlerde faal�yet gösteren esnaf ve sanatkârları,
ç) Genel Müdürlük: Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperat�fç�l�k Genel Müdürlüğünü,
d) Gerçek k�ş� tac�r: Koronav�rüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedb�rlerden etk�lenen ve Bakanlık

tarafından tesp�t ed�len sektörlerde faal�yet gösteren gerçek k�ş� tac�rler�,
e) H�be desteğ�: Destek programı kapsamında ger� tahs�l ed�lmemek üzere sağlanan desteğ�,
f) Taahhütname: Destek programı kapsamında elektron�k ortamda onaylanan ve �dar�, mal� ve hukuk�

taahhütler� �çeren belgey�,
g) T�car� kazançları bas�t usulde tesp�t ed�lenler: 31/12/1960 tar�hl� ve 193 sayılı Gel�r Verg�s� Kanununun 46

ncı maddes� gereğ�nce t�car� kazançları bas�t usulde tesp�t ed�len gel�r verg�s� mükellefler�n�,
ğ) Verg�den muaf esnaf: 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddes� gereğ�nce gel�r verg�s�nden muaf olup esnaf ve

sanatkârlar s�c�l�ne kayıtlı olan esnaf ve sanatkârları,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Destek Programına İl�şk�n Hususlar

Desteğe �l�şk�n hususlar
MADDE 4 – (1) Destek programı kapsamında h�be desteğ�; gel�r kaybı desteğ� ve k�ra desteğ� olmak üzere �k�

şek�lde sağlanır.
(2) Destek programının süres�, Bakanlık �nternet s�tes�nden yapılan duyuruda bel�rt�len sürede başvuruların

yapılması kaydıyla 2021 yılının Ocak, Şubat ve Mart ayları olmak üzere üç aydır.
Gel�r kaybı desteğ�
MADDE 5 – (1) T�car� kazançları bas�t usulde tesp�t ed�lenlere, verg�den muaf esnafa ve bunların dışında

kalan esnaf ve sanatkârlar �le gerçek k�ş� tac�rlere aylık 1.000 Türk L�rası olmak üzere toplamda 3.000 Türk L�rası
h�be desteğ� sağlanır.

K�ra desteğ�
MADDE 6 – (1) 5 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrası çerçeves�nde gel�r kaybı desteğ�nden faydalanab�lecek gerçek

k�ş�ler�n verg� s�c�l kayıtlarına göre esas faal�yetler�n� yürüttükler� �ş yerler�n�n k�ra olması hal�nde, bu k�ş�lere
büyükşeh�r beled�yeler�n�n bulunduğu yerlerde aylık 750 Türk L�rası olmak üzere üç aylık toplamda 2.250 Türk
L�rası, d�ğer yerlerde aylık 500 Türk L�rası olmak üzere toplamda 1.500 Türk L�rası k�ra desteğ� sağlanır.

(2) İş yer� k�ra bedel�n�n k�ra desteğ� tutarının altında olması durumunda �ş yer� k�ra tutarı kadar k�ra desteğ�
öden�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru, Değerlend�rme, İt�raz ve Ödeme

Destek programından yararlanma koşulları



MADDE 7 – (1) Bu destek programından, 14/12/2020 tar�h�nden önce (bu tar�h dâh�l) verg� mükellef�yet�n�
tes�s ett�rm�ş, t�car� kazançları bas�t usulde tesp�t ed�lenler, Bakanlık tarafından bel�rlenen sektörlerde faal�yet gösteren
esnaf ve sanatkârlar ve gerçek k�ş� tac�rler �le y�ne bu tar�h �t�barıyla esnaf ve sanatkârlar s�c�l�ne kayıtlı verg�den muaf
esnaflar faydalanab�l�r.

(2) Destek programına başvurab�lecek esnaf ve sanatkârlar �le gerçek k�ş� tac�rler�n ekonom�k faal�yet
tanımları başvuru tar�h�nden önce Bakanlık �nternet s�tes�nden duyurulur, ayrıca yazılı duyuru yapılmaz.

(3) Bu madden�n �k�nc� fıkrası gereğ�nce Bakanlıkça yapılan duyurudan sonra t�car� faal�yet�ne yönel�k
ekonom�k faal�yet tanım değ�ş�kl�ğ� yapanlar h�be desteğ�nden yararlanamaz.

(4) T�car� kazançları bas�t usulde tesp�t ed�lenler, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek k�ş� tac�rler, h�be desteğ�nden
verg� s�c�l kayıtlarındak� esas faal�yet konusu üzer�nden b�r kez faydalanab�l�r.

(5) Destek başvurusunda bulunanların faal�yetler�n� sürdürdükler� ve k�ra ödemes� yaptığı b�rden fazla �ş yer�
bulunması hal�nde, başvuruda bulunanlar b�r �ş yer� �ç�n k�ra desteğ�nden faydalanab�l�r.

(6) H�be desteğ�nden faydalanılan dönemlerde verg� mükellef�yet� faal olarak devam etmel�d�r. Destek
başvurusunda bulunanın gayr� faal olduğunun anlaşılması durumunda bu k�ş�lere destek ödemes� yapılmaz.

(7) D�ğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer n�tel�ktek� desteklerden faydalanılması, bu destek
programından faydalanılmasına engel teşk�l etmez.

Başvuru, değerlend�rme ve �t�raz
MADDE 8 – (1) Bakanlık, destek programının uygulanmasına �l�şk�n olarak başvuru, değerlend�rme, kabul,

ödeme, uygulama ve d�ğer süreçlerde protokol yapılan d�ğer kurum ve kuruluşlar ve bunların taşra teşk�latına görev ve
yetk� vereb�l�r.

(2) Destek başvuruları ve �t�razlar elektron�k ortamda www.turk�ye.gov.tr �nternet adres� üzer�nden yapılır.
(3) Başvuruda bulunan tarafından başvuru ve ek� taahhütname elektron�k ortamda onaylanır.
(4) K�ra desteğ� başvurusunda bulunanlardan, başvuruda bulunduğu �ş yer�n�n aylık k�ra bedel�, açık adres� ve

�ş yer�n� k�ralayanın k�ml�k b�lg�ler�n� başvuru esnasında beyan etmes� �sten�r. Beyanda bulunmayanlara k�ra desteğ�
ödemes� yapılmaz.

(5) Destek programı başvuru süres�, on günden az olmamak üzere Bakanlık tarafından bel�rlen�r.
(6) Redded�len başvurular hakkında ret tar�h�nden �t�baren on gün �çer�s�nde Genel Müdürlüğe �t�raz ed�leb�l�r.

Bu �t�raz, �t�raz başvurusunun Genel Müdürlüğe ulaştığı tar�hten �t�baren beş �ş günü �çer�s�nde sonuçlandırılarak
�lg�l�s�ne cevap ver�l�r.

Destek ödemes�
MADDE 9 – (1) Destek başvurusunun uygun bulunması hal�nde �lg�l�n�n banka hesabına destek ödemes�

yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Genel hükümler
MADDE 10 – (1) Destek programı kapsamında yapılan başvurulara �l�şk�n b�lg� ve belgeler, 24/3/2016 tar�hl�

ve 6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu hükümler� çerçeves�nde başvuruda bulunanlara a�t k�ş�sel ver�
olarak kabul ed�l�r ve �lg�l� kanun hükümler� saklı kalmak kaydıyla �lg�l� k�ş�n�n açık rızası olmaksızın üçüncü k�ş�lere
aktarılamaz.

(2) Başvuruda bulunana fazla veya yers�z ödeme yapıldığının tesp�t ed�lmes� hal�nde söz konusu fazla veya
yers�z ödemeler, 21/7/1953 tar�hl� ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanun hükümler�
uyarınca verg� da�reler� tarafından tahs�l ed�l�r.

Yetk�
MADDE 11 – (1) Bu Tebl�ğde düzenlenen hususlara �l�şk�n uygulama usul ve esaslarını bel�rlemeye,

uygulamaya �l�şk�n tal�matlar vermeye, uygulamada ortaya çıkacak mücb�r sebep, özel ve zorunlu haller �le �ht�lafları
�nceley�p sonuçlandırmaya Bakanlık yetk�l�d�r.

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� T�caret Bakanı yürütür.

 
 


