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1. Yen� b�r başvuru sürec� olacak mı?
Hayır. Ek destek, öncek� başvurular arasından uygunluk
kr�terler�n� karşılayan sektör çalışanları �ç�n geçerl�d�r.

2. Öncek� başvurumu güçlend�rmek �st�yorum. Ek b�lg� ve belge
vereb�l�r m�y�m?
Ek b�lg� ve belge kabul ed�lmeyecekt�r. İlk destek kapsamında
yaptığınız başvurudak� koşullarınız üzer�nden değerlend�rme
yapılacaktır.   

3. Cov�d-19 Ac�l Desteğ�’ne yaptığım başvurudan sonra sektörde faal
olarak çalıştım ve/veya başka b�r kurum ya da kuruluştan madd�
destek aldım. Bu durum, destekten yararlanmama engel m�? 
Hayır. Başvuru tar�h�nden sonra herhang� b�r �şte çalışmış
olmanız veya madd� destek almış olmanız hak kaybı yaşamanıza
neden olmayacaktır.

4. Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Duyuruları nasıl tak�p
edeb�l�r�m?
Sonuçlar 18.03.2021 tar�h�nde ma�l yoluyla b�ld�r�lecekt�r. Süreç
hakkında duyuruları, S�nema TV Send�kası ve İKSV’n�n sosyal
medya hesaplarından tak�p edeb�l�rs�n�z.
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5. Cov�d-19 Ac�l Desteğ�’ne hak kazandım. Bundan sonrak� süreç nasıl
�şleyecek?
Desteğe uygun görülen başvuru sah�pler� �ç�n süreç �k� adımda
gerçekleşecek: 

I) İlk olarak S�nema TV Send�kası tarafından gönder�len
b�lg�lend�rme ma�l�nde göreceğ�n�z form l�nk�ne bağlanmanız
gerekecek. Bu forma, başta banka hesap b�lg�ler�n�z olmak üzere
gerekl� ek b�lg�ler� eks�ks�z g�rmen�z gerekecek. 

II) İKSV’n�n tarafınıza gönderd�ğ� ma�lde bulunan g�der makbuzu
formunu doldurmanız �stenecek. Akab�nde madd� destek, verm�ş
olduğunuz banka hesabınıza İKSV tarafından aktarılacaktır. 

* Hak kaybı yaşamamak �ç�n ver�len tar�hlere d�kkat etmen�z gerekmekted�r. Ma�l
yoluyla yapılan b�ld�r�mler �ç�n lütfen spam klasörünüzü kontrol ed�n�z. 

6. Ödemeler nasıl gerçekleşecek?
Ödemeler verm�ş olduğunuz b�lg�ler doğrultusunda banka
hesaplarınıza yapılacaktır. PTT ve benzer� d�ğer ödeme
yöntemler� kabul ed�lmeyecekt�r.

7. Ma�l adres�m� yanlış verd�m / Ma�l kutuma ulaşamıyorum. Ne
yapmalıyım?
S�nema TV Send�kası, bu tür �ht�mallere karşılık gerekt�ğ�nde
telefon yoluyla da başvuru sah�pler�ne ulaşacaktır. Ancak h�çb�r
yolla �let�ş�m sağlanamaması durumunda sorumluluk k�ş�ye a�tt�r.
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8. B�lg�ler�m� sağladım ancak ödemem hala gerçekleşmed�. B�r sorun
mu var? 
Destek alacak k�ş� sayısından ötürü ödeme sürec� zaman
alacaktır. Verd�ğ�n�z b�lg�ler�n doğru ve eks�ks�z olduğundan
em�nsen�z, lütfen 7 �ş günü süre tanıyınız. Bu süre zarfında,
b�lg�ler�n�zle �lg�l� b�r güncelleme yapmanız gerekt�ğ� durumlar
har�ç, S�nema TV Send�kası ve İKSV �le ödemelere da�r �let�ş�me
geçmemen�z� r�ca eder�z. 

9. Alacağım destek verg�ye tab� m�?
"2.500-TL’l�k destek “Veraset ve İnt�kal Verg�s� Kanunu 52’nolu
tebl�ğ� kapsamında �vazsız suretle meydana gelen �nt�kallerde
yıllık 7.703-TL’ye kadar olan m�ktarlar verg�lend�rmeye tab�
değ�ld�r. Her b�r başvuran kend� özel durumunu kontrol etmekle
yükümlü olup, ver�lecek destek dolayısıyla başvuranın
karşılaşacağı verg�sel yükümlülükler, başvuranın
sorumluluğundadır."  

10. ‘Cov�d-19 S�nema ve Telev�zyon Sektörü Desteğ�’ hang� kurum
veya kuruluşlar tarafından değerlend�r�l�yor? 
Desteğ�n tüm aşamaları, Netfl�x ve Netfl�x tarafından
görevlend�r�len bağımsız denet�m kuruluşları tarafından
denetlenmekted�r.
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