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SAYIN  

 ODA BAŞKANLIĞI’NA 

 

İlgi: 07.05.2021 tarih, 2021 / 49 sayılı genelgemiz. 

 

Bilindiği üzere, KOSGEB öncelikli sektörlerdeki mikro ve küçük işletmelerin (MKİ’ler) salgın 

şartlarına rağmen faaliyetlerini sürdürebilmelerini ve istihdamlarını salgın başlangıcındaki 

seviyede koruyabilmelerini sağlamak amacıyla  “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek 

Programı”nı ilan etmiştir.  

 

3-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında Programının 1. Başvuru dönemi gerçekleşmiş olup, ilgi (a) 

genelgemiz ile odalarımıza duyurulmuştur.  2. Başvuru dönemi ise     21 Haziran – 9 

Temmuz 2021 tarihleri olarak belirlenmiş ve başvurular alınmaya başlanmıştır. 

 

Söz konusu destek programına; 

 

- İmalat Sektörü (NACE Rev 2 - Kısım C) 

- Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler sektörü (NACE Rev 2 - 

Bölüm 62) 

- Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörü (NACE Rev 2 - Bölüm 72)’nde 

faaliyet yürüten mikro ve küçük işletmeler 

başvurabilecektir. 

 

Destek Tutarı; 

 

- Mikro işletmeler: 10.000 X 3 ay =30. 000 TL’ye kadar, 

- Küçük işletmeler: 25.000 X 3 ay= 75.000 TL’ye kadardır. 

* Destek kapsamında verilecek krediler, “teminatsız ve faizsiz geri ödemeli” olacaktır. 

 

(Bu tutarlar üst limitleri göstermekte olup, ödeme tutarı, işletmenin ödemeye esas aydaki 

SGK 4A’lı çalışan sayısına ve destek kapsamındaki uygun giderler bakımından harcama 

beyanına göre değişecektir.) 
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- Mikro işletmelerde; ödemeye esas ayda SGK 4 A’lı personeli olmayan işletmeye ilgili ay 

için 5.000 TL, 1 personeli olan işletmeye 8.500 TL, 2 ve üzeri personeli olan işletmeye 

10.000 TL aylık destek hesaplanacak, uygun giderler bakımından ilgili aydaki harcaması 

düşük olan işletmeye o aydaki harcama beyanı tutarında destek ödenecektir. 

- Küçük işletmelerde; ödemeye esas ayda SGK 4 A’lı personeli olmayan işletmeye ilgili ay 

için 5.000 TL, 1 personeli olan işletmeye 8.500 TL, 2 veya 3 personeli olan işletmeye 

10.000 TL, 4 ve üzeri personeli olan işletmeye 25.000 TL aylık destek hesaplanacak, 

uygun giderler bakımından ilgili aydaki harcaması düşük olan işletmeye o aydaki harcama 

beyanı tutarında destek ödenecektir. 

 

Geri Ödeme Süresi; 

Kullanılan destek, mikro ve küçük işletmeler tarafından 3 yılı ödemesiz dönemi takip eden 

4’er aylık dönemlerde 6 eşit taksitte (toplam 5 yıl vade) geri ödenecektir. 

 

Başvuru Tarihleri; 

 

İşletme başvurusu 21 Haziran – 9 Temmuz 2021 saat 23:59 

Varsa bildirilen eksik ve hataların 

işletme tarafından giderilmesi süreci 
13 – 16 Temmuz 2021 saat 23:59 

Sonucun bildirilmesi 2 Ağustos 2021 

 

Başvuru Şekli; 

 

Başvuru kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler www.kosgeb.gov.tr adresindeki “E-

Hizmetler” menüsünden “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı 

Başvurusu” alt menüsünü seçerek online başvuru yapabilecektir. 

 

Programa   ilişkin   detaylı bilgiye 

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7786/imalatci-mikro-ve-kucuk-

isletmelere-hizli-destek-programi adresinden ulaşılabilir.  

 

Desteğe başvuru yapabilecek nitelikte olan üyelerinizin bilgilendirilmesi hususunda gereğini 

bilgilerinize rica ederiz. 

 

  

                 e-imzalıdır                                                              e-imzalıdır 

Serkan CEYLAN             Hulusi DEMİR 

             Genel Sekreter             Başkan Vekili 

 

 

  

EK: Başvuru yapabilecek mesleklerin listesi (NACE Rev 2). 
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