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Mikro ve Küçük !$letmelere H%zl% Destek
Program% Yeni Ba$vuru Dönemi

TÜRK!YE SEYAHAT ACENTALARI B!RL!#! BA"KANLI#INA

Covid-19 salg%n%ndan etkilenen mikro ve küçük i$letmelerin (MK!) faaliyetlerini sürdürmeleri ve geçmi$ dönem
ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni istihdam olu$turmalar%n% sa&lamak için, kurumumuzun Dünya Bankas% ve
JICA (Japonya Uluslararas% !$birli&i Ajans%) i$birli&inde yürüttü&ü proje çerçevesinde "Mikro ve Küçük !$letmelere H%zl%
Destek Program%" uygulanmaktad%r. Program%n yeni ba$vuru dönemi 3 Ocak 2022 tarihinde Say%n Cumhurba$kan%m%z
taraf%ndan kamuoyu ile payla$%lm%$t%r.
Program%n yeni ba$vuru döneminde; mevcut hedef kitle olan imalat sektörü, bilgisayar programlama ve bilimsel
Ar-Ge sektörlerine, salg%n etkilerinin nispeten yüksek oldu&u baz% hizmet ve ticaret sektörleri de dahil edilmi$ ve ilave
istihdam olu$turmak kayd% ile destek rakam% artt%r%lm%$t%r. Destek tasar%m%, gençlerin ve kad%nlar%n istihdama
kat%lmalar%n% te$vik edecek unsur ve kriterler içermektedir.
Kapsama al%nan sektörler aras%nda; NACE Rev 2 faaliyet kodu s%n%flamas%na göre "Bölüm 56 - Konaklama",
"Bölüm 79- Seyahat acentesi, tur operatörü ve di!er rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler" ve "83.30 Kongre ve ticari fuar organizasyonu" sektörleri de yer almaktad%r. Program hakk%nda özet bilgi Ek'teki bilgilendirme
metninde bulunmaktad%r. Detay bilgilere ve destek kapsam%ndaki detayl% sektör listesine ise KOSGEB web sayfas%ndan
ula$%labilmektedir.
Program kapsam%nda; son 12 ayl%k ortalama istihdam%n% koruma ve son üç y%lda 6 aydan fazla çal%$mam%$
üniversite ya da mesleki / teknik lise mezunu yeni personeli 12 ay boyunca istihdam etme taahhüdü kar$%l%&%nda, yeni
istihdam edilecek her bir personel için MK!'lere 100 Bin TL faizsiz ve teminats%z geri ödemeli destek verilecektir.
!$letme sahibinin veya i$e al%nan personelin kad%n olmas% durumunda destek üst limiti 11 O Bin TL olarak uygulanacakt%r.
Mikro ölçekli i$letmeler 2, küçük ölçekli i$letmeler de 5 ki$iye kadar bu destekten yararlanabilecektir. !stihdam
taahhütlerini yerine getirmi$ olmak kayd% ile, kullan%lan destek 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben 4'er ayl%k 6 taksitte
KOSGEB'e geri ödenecektir.
Program%n potansiyel yararlan%c%lara en k%sa zamanda duyurulmas% konusunda payda$lar%m%z%n katk%s%na ihtiyaç
duyulmaktad%r. Bu itibarla; Mikro ve Küçük !$letmelere H%zl% Destek Program%n%n ekteki bilgilendirme metni ile
üyelerinize duyurulmas% hususunda olabilecek i$birli&iniz ve katk%lar%n%z% bekler, çal%$malar%n%zda ba$ar%lar dilerim.

Hasan Basri KURT
Ba$kan

Ek: Mikro ve Küçük !$letmelere H%zl% Destek Program% Bilgilendirme Metni
Bu belge, Güvenli Elektronik !mza ile imzalanm"#t"r.

Belge Do&rulam a Kodu: HYWOGCSQ

Belge Do&rulam a Adresi: http s://turkiye.gov.tr

Adres: Hac% Bayram Mahallesi !stanbul Caddesi No:32 Alt%nda&/Ankara

Bilgi !çin: Ferhat TANRTK OLO#LU

Telefon: 03125952800/2658 Faks: 03123680715
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ferhat.tanri.k ologlu@ kosgeb.gov.tr
03125952800/2357
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