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oDALARA 109 SAYILI GENELGE

Bilindiği üzere, koronavirüs salgınının (COVID-19) ülkemiz ticari hayatı
üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasınayönelik çeşitli tedbirler alınmaktadır.

covİn_rg salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi
tacirlere yönelik destek paketi Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyıp Erdoğan
tarafindan 14 Aralık 2020 tarihli Kabine toplantısının aruından açıklanmıştır.

Bu çerçevede 3323 sayılı Esnaf ve SanatkArlar lle Gerçek Kişi Tacirlere
Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı
Kararr, 23 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir.

Destek başvuruları 30 Aralık 2O2O Çarşamba günü başlayacak olup 10 gün
süre ile (08 Ocak TOZI Cuma gününe kadar) devam edecektir.

Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden alınacak olup, online başvuruda
yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlernek için, T.C.

Kimlik Numarasının son hanesine göre aşağdaki gibi başvuru alınacaktır.

Kimlik numarastnın son hanesi;

0 olan vatandaşlar 30 Aralık 2020 Çarşamba,
2 olan vatandaşlar 31 Aralık 2020 Perşernbe,
4 olan vatandaşlar 01 Ocak 2021Cuma,
5 olan vatandaşlar 02 Ocak 202lCumartesi,
B olan vatandaşlar 03 Ocak ZlZIPazar günü başvurabilecektir.

04-08 Ocak 2O2t tarihleri arasında da tüm vatandaşlar başvuruda
bulunabileceklerdir.

Bitgilerinizi ve üyelerinize duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

e-imzalıdır
Serkan CEYIAN

e-imzalıdır
İbrahim BAYRAM

Başkan Vekili
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