MİKRO VE KÜÇÜK İŞLETMELERE HIZLI DESTEK
PROGRAMI

1.

Program
Program aşağıdaki iki bileşenden oluşur:

a) Birinci Bileşen: NACE Rev 2’ye göre Kısım C – imalat
sektöründe faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmeler (MKİ) için
işletme sermayesi desteği.
b) İkinci Bileşen: NACE Rev 2’ye göre Kısım C – imalat
sektöründe veya Bölüm 62 - Bilgisayar programlama,
danışmanlık ve ilgili faaliyetler sektöründe veya Bölüm 72 Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektöründe faaliyet
gösteren yenilikçi genç MKİ’ler için işletme sermayesi desteği.
İkinci bileşene başvuru şartları:






2017 yılı ve sonrasında kurulmuş olmak ve
Başvuru tarihi itibariyle Teknopark/TEKMER’de yer
alıyor olmak veya
Ar-Ge
Projesi
Kamu
kurumları
tarafından
desteklenmiş/desteklenmekte olmak veya
İşletmeye ait patent belgesi sahibi olmak veya
İşletmeye ait TÜR belgesi sahibi olmak

2019 yılında asgari 75.000 TL net satış hasılatı olan ve 2019
yılı ilk 5 aylık geliri ile 2020 yılı ilk 5 aylık geliri mukayese
edildiğinde asgari %25 azalış olan MKİ’ler birinci bileşenden
yararlanabilir. Burada gelir değeri olarak; Gelir İdaresi Başkanlığı
veritabanından çekilecek aylık KDV Beyannamelerindeki teslim ve
hizmetler tutarı esas alınır. İkinci bileşen için bu koşullar aranmaz.
İşletmenin 2020 yılı Mart ayındaki istihdamının ödemeye esas ay
itibariyle korunmuş olması gerekmektedir. İkinci bileşene yapılan
başvurularda bu kısıtlamalar dikkate alınmamaktadır.
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DİKKAT!!!






Tüm kontroller, başvuru esnasında Gelir İdaresi Başkanlığı
ve SGK sisteminden elde edilen veriler (NACE Kodu,
çalışan sayısı, gelirde yaşanan azalma vb..) ışığında
KOSGEB KBS sistemince otomatik olarak yapılmaktadır ve
verilerde değişiklik yapılması mümkün değildir.
Programdan faydalanabilme veya faydalanamama durumuna
ilişkin gerekçeli bilgilendirme KBS sisteminden başvuru
yapıldığında görülebilecektir.
Bu destek, gelir azalmasında gerçekleşen tutar sıralamasına
göre Dünya Bankasından elde edilen bütçe imkânları
dâhilinde kullandırılacaktır.

2. Kısıtlamalar
İşe Devam Destek Kredisi”nden Kredi Garanti Fonu A.Ş.
aracılığıyla yararlanan işletmeler ve KOSGEB KOBİ Finansman
Destek Programı kapsamında girişimci işletmelere yönelik kredi faiz
desteğinden daha önce yararlanan veya aktif durumda başvurusu
olan işletmeler bu destek programına başvuramaz.
Yasal limitlerin üzerinde vadesi geçmiş ve tecil ya da taksitlendirmesi
yapılmamış vergi veya Sosyal Güvenlik Kurumu borcu olanlar bu
destek programına başvuramaz. Ayrıca; ödeme aşamasında yasal
limitlerin üzerinde vadesi geçmiş ve tecil ya da taksitlendirmesi
yapılmamış vergi veya SGK borcu çıkanlara, ilgili aylar için destek
ödemesi yapılmaz.
3. Destek Tutarı
Mikro İşletme
Küçük İşletme
1. Ay
10.000
25.000
2. Ay
10.000
25.000
3. Ay
10.000
25.000
İkinci bileşenden yararlanacak yenilikçi genç MKİ’ler için toplam
destek üst limiti tutarlarına bu programın uygulama esaslarında
belirtilen gider türleri için 25.000 TL eklenir ve toplam destek üst
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limiti 55.000 TL ve 100.000 TL olarak uygulanır. Belirtilen ek ödeme
için aylık destek üst limitleri dikkate alınmaz.
4. Başvuru
Tüm başvurular www.kosgeb.gov.tr adresinden işletme yetkilisinin edevlet şifresi kullanılarak yapılmaktadır. Sırasıyla;
-

(Halihazırda
yoksa)
KOBİ
Beyannamesi
hazırlanmalı/güncellenmeli,
Destek Programına başvurularak Taahhütname onaylanmalı,
İlgili dönemlerde ödeme talebi yapılmalıdır.

5. Geri Ödeme ve Diğer Hususlar

Geri ödemeler, ödemeye esas son aydan itibaren 36 ayı ödemesiz
olmak üzere, dörder aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılır. Geri
ödemeler zamanında yapıldığı takdirde, geri ödemelerde faiz ve
komisyon uygulanmaz. Taahhütnamedeki geri ödeme yükümlülüğünü
yerine getirmeyen işletmeden, geri ödenmemiş tutarlar yasal takip
başlatılarak faiziyle birlikte tahsil edilir.
İşletmenin devri, birleşmesi, unvan değişikliği vb. hususlar Müdürlüğe
bildirilmelidir. Bu durumlarda desteğin sonlandırılmasına karar
verilebilir.
Not: Bu doküman sadece bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır ve
programa ilişkin temel bilgiler içermektedir. Bu doküman program
başvurusuna resmi bir dayanak olarak kullanılamaz. Bilgi notunda yer
almayan hususlar için programın detaylarına www.kosgeb.gov.tr
adresinden erişilebilir.
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