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NORMAL
Sayı : E-35889452-003.300-009783
Konu : KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere

Hızlı Destek Programı Hk.

ODALARIMIZA ( 2022 / 6 ) NOLU GENELGE:

İlgi : Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanlığı'nın 10.01.2022 tarihli ve
54826179-215.02-4/8 sayılı yazısı.

Üst kuruluşumuz TESK Genel Başkanlığının (ilgi) genelgesinde ;"Mikro ve küçük işletmelerin salgın
şartlarında faaliyetlerini sürdürmelerinin ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak
yeni personel istihdam etmelerinin sağlanması amacıyla, KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ)
Hızlı Destek Programı başlatılmıştır.
İmalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri ile Covid-19 salgınının nispeten daha fazla
etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelere;

• 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 av boyunca istihdam edilmesi taahhüdü ve
• Başvuru dönemi ilanından önceki 12 ayhk ortalama istihdamın korunması şartıyla yeni
istihdam edilecek personel basına 100 bin TL geri ödemeli destek verilecektir.

• İşletme 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.
• Destekten yararlanabilecek MKİ'lerin sektör listesi www.kosgeb.gov.tr
yayınlanmaktadır.(https://webdosya.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Hizli%20Destek%20Projesi/2021.12.3l/SEKT%C3%96R_L%C
4%BOSTES%C4%BO_ nace_ALTILI.pdf)

• Asgari prosedürle, süratli ve güvenli bir yöntemle destek verilmesi gerektiğinden, diğer
KOSGEB destek programlarından farklı olarak kurul veya komite değerlendirme prosedürü
olmayacaktır.
• Uygunluk kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler, KOSGEB'in web tabanlı destek
uygulama arayüzü olan KBS (E-devlet sistemi, Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK, MERSİS - ESBİS
ve diğer bazı veritabanlarıyla bağlantılı olan KOBİ Bilgi Sistemi) üzerinden başvuru
yapabilecektir.



Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 28F0E47B-7303-4BCA-AFCA-715367D72BBA Belge Doğrulama Adresi: https://ankesob.senekaapps.com/BelgeDogrulama/

Adres: Kale Mah. Konya Sok. No:18 Altındağ/ANKARA
Telefon No: 03123102244 Faks No: 03123109161
e-Posta: nazifecaliskan@ankesob.org.tr İnternet Adresi:
www.ankesob.org.tr KEP Adresi: ankesob@hs01.kep.tr

Ayrıntılı bilgi için: Nazife ÇALIŞKAN
Yazi İşleri Personeli

Telefon No:

QRKOD

• Bütçe imkanları ölçüsünde başvuru sırasına göre geçici onay verilecek, yeni personeli
istihdam eden mikro ve küçük işletmelerin ödeme talebi başvuru sırasına göre bütçenin yeterli
olduğu sayıdaki işletmenin kesin onayı verilecektir.
• Destek ödemeleri, 6 ay + 6 ay şeklinde destek ödemesine esas iki taksit döneminin başında
peşin olarak yapılacaktır.
• Ödeme öncesinde ve sonrasında, resmi kayıtlardan (GİB, SGK) işletmenin aktif olduğu,
geçmiş dönem ortalama istihdamının muhafaza edildiği ve yeni personelin istihdam edildiği
kontrol edilecektir.
• 6 aylık ilk taksit dönemine ilişkin yükümlülük yerine getirilmemişse 3 ay ek süre verilecek, 3
ay ek süre içinde yükümlülük tamamlanmışsa ikinci 6 aylık dönem ödenecektir.
• Geçmiş dönemortalama istihdamseviyelerini koruyarak yeni personel istihdametme
taahhütlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile; mikro ve küçük işletmeler kullandıkları desteği 24
ay geri ödemesiz dönemi takiben 4'er aylık 6 taksitte faizsiz ve komisyonsuz olarak
KOSGEB'e geri ödeyecektir.
• Taahhütleriyle ilgili yükümlülüklerini varsa verilen ek sürede de tamamlayamayan mikro ve
küçük işletmelerden ise; verilen destek, ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile
tahsil edilecektir." denilmektedir.

Konunun ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda ;

Bilgilerinize ve gereğini rica ederiz.

e-imzalıdır e-imzalıdır
Mehmet GÜNDOĞAN Hüseyin AR
Genel Sekreter Başkan Vekili


