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KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKL İ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Proje Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Sayı E-57314026-110.22-10409 18.01.2022
Konu Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek

Programı Yeni Başvuru Dönemi

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA

Covid-19 salgınından etkilenen mikro ve küçük işletmelerin (MKİ) faaliyetlerini sürdürmeleri ve geçmiş dönem
ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni istihdam oluşturmalarını sağlamak için, kurumumuzun Dünya Bankası ve
JICA (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı) işbirliğinde yürüttüğü proje çerçevesinde "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı
Destek Programı" uygulanmaktadır. Programın yeni başvuru dönemi 3 Ocak 2022 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız
tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Programın yeni başvuru döneminde; mevcut hedef kitle olan imalat sektörü, bilgisayar programlama ve bilimsel
Ar-Ge sektörlerine, salgın etkilerinin nispeten yüksek olduğu bazı hizmet ve ticaret sektörleri de dahil edilmiş ve ilave
istihdam oluşturmak kaydı ile destek rakamı arttırılmıştır. Destek tasarımı, gençlerin ve kadınların istihdama
katılmalarını teşvik edecek unsur ve kriterler içermektedir.

Kapsama alınan sektörler arasında; NACE Rev 2 faaliyet kodu sınıflamasına göre "Bölüm 56 - Konaklama",
"Bölüm 79- Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler" ve "83.30 -
Kongre ve ticari fuar organizasyonu" sektörleri de yer almaktadır. Program hakkında özet bilgi Ek'teki bilgilendirme
metninde bulunmaktadır. Detay bilgilere ve destek kapsamındaki detaylı sektör listesine ise KOSGEB web sayfasından
ulaşılabilmektedir.

Program kapsamında; son 12 aylık ortalama istihdamını koruma ve son üç yılda 6 aydan fazla çalışmamış
üniversite ya da mesleki / teknik lise mezunu yeni personeli 12 ay boyunca istihdam etme taahhüdü karşılığında, yeni
istihdam edilecek her bir personel için MKİ'lere 100 Bin TL faizsiz ve teminatsız geri ödemeli destek verilecektir.
İşletme sahibinin veya işe alınan personelin kadın olması durumunda destek üst limiti 11 O Bin TL olarak uygulanacaktır.
Mikro ölçekli işletmeler 2, küçük ölçekli işletmeler de 5 kişiye kadar bu destekten yararlanabilecektir. İstihdam
taahhütlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile, kullanılan destek 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben 4'er aylık 6 taksitte
KOSGEB'e geri ödenecektir.

Programın potansiyel yararlanıcılara en kısa zamanda duyurulması konusunda paydaşlarımızın katkısına ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu itibarla; Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programının ekteki bilgilendirme metni ile
üyelerinize duyurulması hususunda olabilecek işbirliğiniz ve katkılarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dilerim.
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KOSGEB - MİKRO ve KÜÇÜK İŞLETMELERE (MKİ) HIZLI DESTEK PROGRAM!

Covid-19 salgını kapsamında mikro ve küçük işletmelere KOSGEB tarafından istihdam performansına dayalı
faizsiz ve teminatsız geri ödemeli destek verilecektir.

«< Son başvuru tarihi: 31 Mart 2022 >»
Desteğin amacı:
KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere {MKİ) Hızlı Destek Programının amacı; MKİ'lerin salgın şartlarında faaliyetlerini
sürdürmelerinin ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerinin
sağlanmasıdır.

Destek kapsamı:
İmalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri ile Covid-19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet
ve ticaret sektörlerindeki MKİ'lere:

- 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu
en az bir yeni personelin "12 ay boyunca istihdam edilmesi taahhüdü",
- "Başvuru dönemi ilanından önceki 12 aylık ortalama istihdamın korunması" şartı ile;

yeni istihdam edilecek personel başına 100 Bin TL geri ödemeli destek verilecektir.

• 1

işletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise, destek personel başına 10 Bin TL artırımlı olarak
uygulanacaktır. Başvuru dönemi ilan tarihinden önceki ayda işletmede çalışmıyor olan personel "yeni" kabul edilecektir.
Mikro işletmeler en fazla 2 personel, küçük işletmeler en fazla 5 personel için destek alabilecektir.

Destek kapsamında istihdam taahhüdünde bulunulan personelin işten ayrılması/değiştirilmesi durumunda, şartlara
uygun yeni bir personel istihdam edilebilecektir.

Başvuru şartlar ı:
- Destekten yararlanabilecek MKİ'lerin sektörleri; Program Bilgilendirme Sayfasında yayınlanmaktadır. Kapsama alınan
sektörler arasında; NACE Rev 2 faaliyet kodu sınıflamasına göre "Bölüm 56- Konaklama", "Bölüm 79- Seyahat acentesi,
tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler" ve "83.30 - Kongre ve ticari fuar organizasyonu"
sektörleri de yer almaktadır.
- Covid-19 salgınından önce de aktif olduğu kabul edilen MKİ'ler başvuru yapabilecektir. 2019 vrlmda asgari 75.000 TL
net satış hasılatı elde edilmiş olması, salgından önce aktif işletme olmanın kanıtı sayılacaktır. Bu kriter 2017 ve sonrasında
kurulan yenilikçi genç işletmelerde aranmayacaktır.

Destek kapsamında yeni istihdam edilebilecek personelde aranan şartlar:
- Üniversite (2 yıllık ve üstü) ya da mesleki ve/veya teknik lise mezunu olmalıdır.
- Başvuru döneminin ilan edildiği aydan {2021 Aralık) önceki ayda MKİ'de çalışmıyor olmalıdır.
- Başvuru döneminin ilan edildiği aydan itibaren son 3 yıl içinde toplam SGK 4A'lı prim günü sayısı 180'den fazla
olmamalıdır.
- 1981 ve sonrası doğumlu olmalıdır.
- Yabancı uyruklu personel istihdam edilemez.

Başvuru yeri:
- 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.
KOSGEB Veritabanına kayıtlı olmayan veya KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel olmayan işletmeler, önce kayıt ve güncelleme
işlemini yapmalıdır.

- Program başvuruları 31 Mart 2022'ye kadar yapılabilecektir. Program başvurusuna geçici onay verilen işletmelerin,
istihdam edilen personel için ödeme talebi yapabilecekleri son tarih 25 Mayıs 2022'dir.

Geri ödeme:
Geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etme taahhütlerini yerine getirmiş
olmak kaydı ile; MKİ'ler kullandıkları desteği 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben 4'er aylık 6 taksitte faizsiz ve
komisyonsuz olarak KOSGEB'e geri ödeyecektir.

Detaylı bilgi www.kosgeb.gov.tr adresindeki Program Bilgilendirme Sayfasından ve KOSGEB il
Müdürlüklerinden alınabilecektir.


