
YİYECEK VE İÇECEK HİZMETİ FAALİYETİNDE BULUNAN İŞLETMELERE 

KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE VERİLECEK 

CİRO KAYBI DESTEĞİ HAKKINDA  

KARAR DUYURUSU 

 6 Şubat 2021 tarihli ve 31387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Koronavirüs salgını 

kapsamında faaliyetleri kısıtlanan Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetinde Bulunan 

İşletmelere Verilecek Ciro Kaybı Desteğine yönelik 3506 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımı 

tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

 Söz konusu Karar çerçevesinde;   

Ciro Kaybı Desteği: 

 Ciro kaybı desteğinin Ticaret Bakanlığı  bütçesine konulacak ödenekten 

karşılanacağı, 

 Destekten, 2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine 

devam eden ve 27/1/2021 tarihi itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019 takvim 

yılındaki cirosu 3 milyon Türk Lirası ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna 

oranla 2020 takvim yılındaki cirosu % 50 ve üzerinde bir oranda azalan işletmelerin 

faydalanacağı, 

 Ciro kaybı desteğinin; tek seferde ödenmek üzere 2.000 Türk Lirasından az ve 40.000 

Türk Lirasından fazla olmamak üzere yukarıda belirtilen işletmelerin 2020 takvim 

yılındaki cirolarının 2019 takvim yılındaki cirolarına göre azalan tutarının % 3’ü esas 

alınarak verileceği, 

 İşletme cirolarının tespitinde 27/1/2021 tarihi itibarıyla 2019 ve 2020 takvim 

yıllarındaki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen katma değer vergisi 

beyannamelerinin esas alınacağı, buna karşılık 27/1/2021 tarihinden sonra 2019 ve 

2020 takvim yıllarındaki dönemlere ilişkin olarak verilen beyannamelerin (düzeltme 

beyannameleri dahil) ciro hesaplamasında dikkate alınmayacağı, 

 3506 sayılı Karar kapsamındaki ciro kaybı desteği ile 22/12/2020 tarihli ve 3323 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi 

Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Kararın 3 

üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında düzenlenen hibe desteğini 

birlikte hak eden işletmelerin, 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında hak 

ettikleri tutar, ciro kaybı desteğinden mahsup edileceği ve kalması halinde artan 

tutarın işletmelere ciro kaybı desteği olarak verileceği, 

 Fazla veya yersiz ödendiği tespit edilen ciro kaybı desteği ödemelerinin 6183 sayılı 

Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun Hükümleri uyarınca vergi daireleri 

tarafından tahsil edileceği, 

 Ciro kaybı desteğine ilişkin başvuru süresi ile diğer usul ve esasların Ticaret 

Bakanlığınca belirleneceği, 



Kararlaştırılmıştır. 

 

Özellik Arz Eden Durumlar : 

 Ciro kaybı desteğinden 2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı 

işine devam eden ve 27/1/2021 tarihi itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019 

takvim yılındaki cirosu 3 milyon Türk Lirası ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna 

oranla 2020 yılındaki cirosu % 50 ve üzerinde bir oranda azalan katma değer vergisi 

mükellefiyeti bulunan gerçek ve tüzel kişiler faydalanabilecek vergiden muaf esnaf ile 

basit usulde vergilendirilen mükellefler katma değer vergisinden istisna oldukları için 

faydalanamayacaklardır. 

 Ciro kaybı desteğinden faydalanmada gerçek kişi ve tüzel kişi ayrımı yapılmamış ve 

dolayısıyla; deftere tabi olup katma değer vergisi mükellefiyeti bulunan tüm 

işletmelerin yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde destekten faydalanacakları 

belirtilmiştir. 

 Ciro kaybı desteğinden 27/1/2021 tarihi itibarıyla faal olan mükelleflerin 

faydalanacağı ve dolayısıyla; bu tarih itibarıyla faal olmayan mükelleflerin destekten 

faydalanamayacağı anlaşılmıştır. 

 Ciro kaybı desteğinden 2019 yılı cirosu 3 milyon Türk Lirası ve altında olup söz 

konusu yıldaki cirosuna oranla 2020 takvim yılındaki cirosu % 50 ve üzerinde bir 

oranda azalan işletmelerin faydalanacağı, ciro tespitinde 2019 ve 2020 yılları 

itibarıyla verilen katma değer  vergisi beyanlarının baz alınacağı ve 27/1/2021 

tarihinden bu yıllara ilişkin verilecek düzeltme beyanları dahil diğer beyanların dikkate 

alınmayacağı, bu kapsamda; 2019 yılı cirosu 3 milyon Türk Lirasının üzerinde olan ve 

yine, 2019 yılı cirosuna oranla 2020 takvim yılındaki cirosu % 50 ve altındaki bir 

oranda azalan işletmeler destekten faydalanamayacaklardır. 

 Ciro kaybı desteği tek seferde ödenmek üzere 2.000 Türk Lirasından az 40.000 Türk 

Lirasından fazla verilemeyecek olup, yukarıda belirtilen şartlar dahilinde % 3 

oranında hesaplanan gelir kaybı desteği 2.000 Türk Lirasından az olsa dahi 2.000 

Türk Lirası 40.000 Türk Lirasından fazla olması durumunda ise 40.000 Türk Lirası 

ödeme yapılacaktır. 

 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının  3 üncü maddesinin (2) ve (3) fıkraları 

kapsamında Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını 

Nedeniyle Verilecek (3 ay ödenmek üzere her ay 1.000 Türk Lirası) hibe desteğinin 

birlikte alınması durumunda; verilen hibe desteklerin ciro kaybı desteğinden 

mahsup edileceği ve kalan kısmın ciro kaybı desteği olarak ödeneceği belirtilmiştir. 

Söz konusu Karara aşağıdaki linkten ulaşılabilecektir. 

Üyelerimize duyurulur. 


