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T.C.
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
Ticaret İl Müdürlüğü

Sayı : E-59180972-420-00061723645
Konu : Kira Desteği Başvuruları Hakkında

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, Covid-19 pandemisi nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve
sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere Bakanlığımız tarafından 22/12/2020 tarihli ve 3323 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda “Gelir Kaybı Desteği” ve “Kira Desteği” olarak iki tür hibe
desteği verilmektedir.

İl Müdürlüğümüz Kira Desteği için hak sahiplerinin belirlenmesi sürecinde, başvuru sahiplerinin
kiracı olduğunu gösterir belgelerin e-devlet kapısı üzerinden sisteme yüklenmesinin ardından, bu
belgelerin başvuru bilgileri ile örtüşüp örtüşmediğinin kontrolünü gerçekleştirecektir.

Bahse konu destekten;
-14.12.2020 tarihinden önce vergi mükellefiyetini tesis ettirenler,
-Esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf ve sanatkârlar,
-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
sanatkârlar ile gerçek kişi tacirler,
-Kira desteği için işyeri kira olanlar faydalanabilmektedir.

Ticaret Bakanlığımızca Koronovirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve
sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerimizden İlimizde 1393'ünün Kira Hibe Desteği'ne başvurmadıkları tespit
edilmiştir.
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Konuya ilişkin hak kaybına uğranmaması için Odanıza kayıtlı kişiler ile irtibata geçilerek Kira
Desteği'ne başvuru yapmalarının sağlanması gerekmektedir. Başvurular e-devlet Kapısı
(www.turkiye.gov.tr) üzerinden Kira Kontratı ve 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında ödeme
yapıldığına ilişkin (Dekont, banka fişi, tahsilat makbuzu vb.) belgenin sisteme yüklenmesi ile
gerçekleştirilecektir. İlgili desteğe başvurmayacağını beyan edenlerden gerekçesine ilişkin bir belge
alınması ile vatandaşlarımıza başvuru aşamasında ihtiyaç duydukları noktada destek verilmesi büyük
önem arz etmektedir.

Bahse konu iş ve işlemlere ilişkin destek ihtiyacı hasıl olması halinde Müdürlüğümüz ile irtibata
geçilebilir.

Bilgileri ile gereğini rica ederim.

Cemil KÜRKÇÜ
İl Müdürü

Ek: Eskişehir İli Kira Desteğine Başvurmayanların Listesi

Dağıtım:
Eskişehir Ticaret Odası Başkanlığına
Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığına
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