
COVID-19 PANDEMİSİ KAPSAMINDA DÜNYA BANKASI VE JICA İŞBİRLİĞİ İLE;

MİKRO VE KÜÇÜK İŞLETMELERE (MKİ)

HIZLI DESTEK PROGRAMI



Amaç: Covid-19 salgınından etkilenen öncelikli sektörlerdeki mikro ve küçük ölçekli işletmelerin (MKİ); 

Faaliyetlerini sürdürmelerini, 

İstihdamlarını, salgın başlangıcındaki seviyede (2020 Mart) muhafaza etmelerini,

sağlamak. 

Süreler:

Proje Kapsamındaki Destek Türü: İşletme sermayesi niteliğinde teminatsız ve faizsiz geri ödemeli destek.

Destek ödeme ön şartı  : İstihdamın 2020 Mart ayı seviyesinde muhafaza edilmesi.

Destek tutarı                   : Mikro işletmelere 30 Bin TL’ye kadar, küçük işletmelere 75 Bin TL’ye kadar.  
Yenilikçi genç işletmelere ilave 25 Bin TL’ye kadar.  
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Yararlanıcılar:

İmalat sektöründe faaliyet gösteren, 2019’da en az 75 Bin TL gelir hacmine ulaşmış olan ve 2020 yılının 
ilk 5 ayında 2019’un ilk 5 ayına kıyasla en az %25 gelir kaybına uğrayan mikro ve küçük işletmeler. 

2017 ve sonrasında kurulmuş imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki yenilikçi 
genç mikro ve küçük işletmeler.

Başvuru Dönemi                                                      : 3 – 21 Mayıs 2021 (online)
Destek Ödeme Dönemi                                          : Haziran’ı takiben, 3 ay
MKİ Tarafından Yapılacak Geri Ödeme Dönemi: 3 yıl ödemesiz, bu dönemi takip eden dörder aylık 
dönemler halinde 6 taksitte geri ödeme (yaklaşık 5 yıl vade)

PROGRAM KÜNYESİ



PROGRAM BİLEŞENLERİ
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❑ BİLEŞEN 1

▪ İmalat sektöründe faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelere; istihdamın korunması şartına dayalı 

geri ödemeli destek sağlanması (bütçe: 4,3 Milyar TL)

❑ BİLEŞEN 2

▪ İmalat + bilgisayar programlama + bilimsel Ar-Ge sektörlerinde faaliyet gösteren, 2017 ve sonrasında 

kurulan mikro ve küçük ölçekli yenilikçi genç işletmelere; istihdamın korunması şartına dayalı geri 

ödemeli destek sağlanması (bütçe: 0,7 Milyar TL)



BAŞVURU KRİTERLERİ 

VE 

DESTEK TÜRÜ
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BAŞVURU ŞARTLARI - I
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❑ Ölçek Kriteri: İşletmelerin KOBİ beyannameleri esas alındığında mikro veya küçük
ölçekli olmaları gerekmektedir.

❑ Sektör Kriteri: Ana faaliyet kodu esastır.

▪ Ana faaliyet NACE kodu ile ilgili manipülasyonlara mahal verilmemesi için 2021 öncesinde kurulan
işletmelerin NACE ana faaliyet kodları 2020 yılında mali kayıtlardan çekilerek sabitlenmiştir.

BİLEŞEN 1  (mikro ve küçük işletmeler) BİLEŞEN 2 (yenilikçi genç* mikro ve küçük işletmeler)

▪ İmalat sektörü (NACE Rev 2 – Kısım C) ▪ İmalat sektörü (NACE Rev 2 – Kısım C)

▪ Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili 
faaliyetler sektörü (NACE Rev 2 – Bölüm 62)

▪ Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri (NACE Rev
2 – Bölüm 72)

*: 2017 ve sonrasında kurulmuş olup aşağıdaki şartlardan herhangi birini
sağlayan mikro ve küçük işletmeler bu bileşene başvurabilecektir:

- TEKMER / teknopark işletmeleri 
- Kamu kurumları tarafından desteklenen ArGe projesi başarı ile tamamlanmış veya 
projesinin süresi devam etmekte olan işletmeler
- 2017 ve sonrasında patent belgesi almış olan işletmeler
- 2017 ve sonrasında TÜR deneyim belgesi almış olan işletmeler



BAŞVURU ŞARTLARI - II
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❑ Salgından Önce Faal Olma Kriteri (Sadece Bileşen 1 için): 2019’da asgari 75.000 TL net

satış hasılatı olan mikro ve küçük ölçekli işletmeler

▪ Bu kriter 2017 ve sonrasında kurulan yenilikçi genç işletmelerde aranmayacaktır.

❑Salgından Olumsuz Etkilenme Kriteri (Sadece Bileşen 1 için): 2019 ilk 5 aylık KDV

beyannameleri ile 2020 ilk 5 aylık KDV beyannameleri mukayese edildiğinde asgari %25

gelir azalışı olması

▪ Bu kriter 2017 ve sonrasında kurulan yenilikçi genç işletmelerde aranmayacaktır.

▪ Bu kriteri sağlamayan ancak nakit akışı bozulan işletmeler*, «başvuru onayı aşamasında

bütçe artması durumunda» destekten yararlandırılabilecektir

*: 2019 yılı verilerine göre nakit oranı 0,2 ve altında olan işletmeler (nakit oranı =hazır değerler+menkul kıymetler)/kısa vadeli yabancı kaynaklar)



BAŞVURU ŞARTLARI - III
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❑ Diğer Kriterler: Aşağıdaki işletmeler başvuramaz:

▪ Yasal limitlerin üzerindeki tutarda vadesi geçmiş ve tecil / taksitlendirilmemiş vergi ve sosyal

güvenlik borcu olanlar

▪ Kamu bankaları tarafından Covid-19 kapsamında ilan edilen “İşe Devam Kredisi’nden Kredi Garanti

Fonu (KGF) aracılığıyla yararlanan işletmeler

▪ KOSGEB girişimci kredi faiz desteğinden yararlanan işletmeler

▪ Dünya Bankası kuralları gereği hariç tutulan alanlarda faaliyet gösteren işletmeler

❑ Bileşen 1 ve Bileşen 2’den yalnızca birine başvurulabilir.

❑ Programdan yalnızca bir kez yararlanılabilir.



DESTEK TÜRÜ VE ÖDEME ŞARTI
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❑ Destek Türü: KOBİ’ler bu dönemde harcamalarını finanse etmek için likiditeye dayalı desteğe
ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle, destek «işletme sermayesi» niteliğinde «teminatsız geri
ödemeli destek» olarak ödenecektir.

❑ Destek Ödeme Kriteri: Aylık olarak yapılacak ödemeler için ödeme kriteri;

▪ Destek ödemesine esas ayda, 2020 Mart ayındaki istihdam seviyesinin korunması (SGK kayıtlarına göre),
▪ İşletmenin faal olması (GİB kayıtlarına göre),
▪ Yasal limitlerin üzerindeki tutarda vadesi geçmiş ve tecil / taksitlendirilmemiş vergi ve sosyal güvenlik

borcu olmamasıdır.

❑ Destek Üst Limiti:

▪ Mikro işletmeler için destek üst limiti : 10.000 TL* X 3 ay = 30.000 TL
▪ Küçük işletmeler için destek üst limiti : 25.000 TL* X 3 ay = 75.000 TL

*: Bu tutarlar aylık destek üst limitlerini gösterir. Destek hesabı, ödemeye esas aydaki SGK 4 A’lı personel
sayısına göre hesaplanır ve işletmenin uygun gider türlerindeki aylık harcama beyanını geçemez.
▪ Bileşen 2 kapsamında yenilikçi genç MKİ’lere teknolojik faaliyetleri için 25.000 TL’ye kadar ilave destek

❑ Destek Ödemesine Esas Aylar: 2021 Mart, Nisan, Mayıs



DESTEK HESABI
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Aylık Düzenli Giderler İçin MKİ 
İşletme Sermayesi Desteği

• Bileşen 1 yararlanıcısı; imalat 
sektöründeki MKİ’ler

• Bileşen 2 yararlanıcısı; imalat, 
bilgisayar programlama, bilimsel Ar-
Ge sektörlerindeki MKİ’ler

Mikro işletmeler için: Ödemeye esas ayda SGK 4 A’lı
personeli olmayan işletmeye 5.000 TL, 1 personeli olan
işletmeye 8.500 TL, 2 ve üzeri personeli olan işletmeye
10.000 TL aylık destek hesaplanır*.

Yenilikçi Genç MKİ’ler İçin 
Ek Sermaye Desteği 

• Bileşen 2 yararlanıcısı; imalat,
bilgisayar programlama, bilimsel
Ar-Ge sektörlerindeki MKİ’ler

Küçük işletmeler için: Ödemeye esas ayda SGK 4 A’lı
personeli olmayan işletmeye 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 hesaplanır*.

Ölçeğe bakılmaksızın: MKİ tarafından beyan edilen
2021 yılı içinde gerçekleşen veya gerçekleşmesi
öngörülen teknolojik faaliyet giderlerine göre üst
limit (25.000 TL) dahilinde ödenir.

*:  Ödemeye esas ayda, asgari 7 prim günü olan SGK 4A’lı personeller dikkate alınır.
Destek ödemesi, aylık destek üst limitini ve işletmenin ilgili aydaki uygun giderlere ilişkin      
harcama beyanını geçemez. 

*:  Toplam destek ödemesi, toplam destek üst limitini ve  işletmenin Başvuru Formundaki 
uygun giderlere ilişkin toplam tahmini harcama tutarını geçemez. 



DESTEK KAPSAMINDAKİ UYGUN GİDERLER - I
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❑ Aylık Düzenli Giderler İçin MKİ İşletme Sermayesi Desteği

İşletmenin harcama bilgisi,  başvuruda ve ödeme aşamasında «beyan» usulü ile alınacak ve gerektiğinde ödeme 
sonrasında «örnekleme usulü ile kontrol» edilecektir. 

UYGUN GİDERLER:

İlgili ödemeye esas aydaki (brüt, KDV dahil);

1) Personel giderleri

2) İşyeri kirası 

3) Düzenli işletim giderleri (elektrik, ürün / hizmet üretimi ve tesis işletimine ilişkin doğal gaz 
gideri, su gideri, iletişim giderleri, sanayi bölgesi / sitelerine ödenen atık toplama giderleri)

4) Malzeme giderleri (Destek başvurusundan önce üretim için tedarikçilerle siparişe bağlanmış 
hammadde veya sarf niteliğindeki üretim malzemesi giderleri)



DESTEK KAPSAMINDAKİ UYGUN GİDERLER - II
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❑ Yenilikçi Genç MKİ’ler İçin Ek Sermaye Desteği

İşletmenin harcama bilgisi,  başvuruda ve ödeme aşamasında «beyan» usulü ile alınacak ve gerektiğinde ödeme 
sonrasında «örnekleme usulü ile kontrol» edilecektir. 

UYGUN GİDERLER:

2021 yılı içinde gerçekleşen ve/veya gerçekleşmesi öngörülen (brüt, KDV dahil);

1) Teknolojik faaliyet giderleri (patent, telif, teknoloji lisanslama, test ve belgelendirme giderleri)



GERİ ÖDEME SÜRESİ VE ÖDEME TAKSİTLERİ
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❑ Ödemeye esas son aydan (2021 Mayıs) itibaren 36 ay ödemesiz

❑ İzleyen dönemde 4’er aylık dönemlerde 6 taksitte faizsiz geri ödeme



BAŞVURU İŞLEMLERİ 

VE 

UYGULAMA İŞ AKIŞI  
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BAŞVURU İŞLEMLERİ TAKVİMİ
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İşlem adımı Tarih aralığı

İşletme başvurusu: 3 – 21 Mayıs 2021 saat 23:59 (19 gün)

KOSGEB ilk kontrol süreci: 24 – 31 Mayıs 2021 (6 iş günü)  

Varsa bildirilen eksik ve hataların işletme 
tarafından giderilmesi süreci:

1 – 4 Haziran 2021 saat 23:59 (4 iş günü)           

KOSGEB son kontrol süreci: 7 – 10 Haziran 2021 (4 iş günü)

Başvuruların öncelik sırasına göre sıralanması 
ve bütçe kapsamında desteklenebilecek 
işletmelerin belirlenmesi: 

11 – 16 Haziran 2021 (4 iş günü)

Sonucun bildirilmesi (planlanan): 17 Haziran 2021 
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Program 
bilgilendirme 

sayfası ve 
mevzuata erişim

www.kosgeb.gov.tr

Destekler 
Menüsü

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Alt 
Menüsü

Başvuru
E-Hizmetler 

Menüsü

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı 
Başvuru Menüsü

KOSGEB Veritabanı’na
üye olmayan veya KOBİ 

Beyannamesi güncel 
olmayan KOBİ’ler

KOBİ Beyannamesi 
menüsü

❑ Online – KOSGEB KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden (E-tebligat adresi zorunludur)

Proje Bilgilendirme 
Sayfası sekmesi

Mevzuat sekmeleri

BAŞVURU YERİ



DESTEK UYGULAMASI İŞ AKIŞI – I (BAŞVURU)
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1 MKİ başvurusu (2,5 haftalık başvuru takvimi içinde)
▪ Başvuru Formu eklenecek belgeler:

•Varsa; vergi – SGK borcu tecil / taksitlendirme yazısı
•Varsa; işyerinin SGK’ya tescilli olmadığına dair yazı
•Yenilikçi genç işletme kriterlerinin sağlandığına dair belge (İkinci bileşen başvurularında)

▪ Başvuru Formuna otomatik yansıyacak bilgiler:
• Ölçek (KOBİ Beyannamesine göre)
• Sektör (2020 yılında GİB’den çekilerek sabitlenen ana faaliyet kodu)
• Kuruluş tarihi
• Birinci Bileşen başvurularında: 

✓ 2019 net satış hasılatı, 
✓ 2020 Ocak – Mayıs ve 2019 Ocak – Mayıs KDV Beyannamelerine göre gelir mukayesesi 

(2020.01-05 / 2019.01-05 <= 0,75 kontrolü)  
✓ 2019 nakit oranı

▪ Başvuru Formunda bulunacak çevresel – sosyal beyanlar:
• WB tarafından yasaklanan sektör ve faaliyetlerde bulunulmadığı
• Ulusal çevresel – sosyal yükümlülüklere uygun çalışıldığı 



DESTEK UYGULAMASI İŞ AKIŞI – II (KONTROL ve DEĞERLENDİRME)
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2 Uygulama Birimi ilk kontrol (6 iş günü)

2.b İşletme düzeltme (4 iş günü)
▪ Vergi – SGK borcunun kapatılması veya 

tecil / taksitlendirme yapıldığına dair 
belge sunulması

▪ Yenilikçi genç işletme kriterlerine ilişkin 
belgede hata varsa, düzeltilmesi

2.c Uygulama Birimi son kontrol (4 iş günü)
▪ Onay veya red

3
Uygulama Birimlerince onaylanan 
başvuruların sıralanması ve bütçe 
kapsamında desteklenecek başvuruların 
belirlenmesi
▪ Birinci Bileşen başvuruları, gelir kaybı en çok 

olana göre sıralanır. (Nakit akışı bozuk 
olanlar değerlendirmeye alınırsa, bunlar 
nakit oranının düşüklüğüne göre sıralanır ve 
diğerlerinin sonuna eklenir)

▪ İkinci Bileşen başvuruları, başvuru sırasına 
göre sıralanır. 

▪ Bütçe kontenjanları dikkate alınır:
•Birinci Bileşen için ayrılan bütçe 598 M 
USD, İkinci Bileşen için 80 M USD
•Mikro işletmeler için ayrılan bütçe 400 
M USD, küçük işletmeler için 198 M USD
•İşletme sahibi veya tek başına hakim 
ortağının kadın olduğu işletmelerin 
kontenjanı %10.



DESTEK UYGULAMASI İŞ AKIŞI – III (ÖDEME)
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4 İşletmenin ödeme talebi
▪ Ödemeye esas her ay (2021 Mart, Nisan, Mayıs) 

için ayrı Ödeme Talep Formu doldurulur. 
▪ Bileşen 2’den yararlananlar, 2021 yılında 

gerçekleşen veya gerçekleşmesi öngörülen 
teknolojik faaliyet giderleri için ayrıca, ödemeye 
esas her ay (2021 Mart, Nisan, Mayıs) için ayrı 
Ödeme Talep Formu doldurur

▪ Harcama belgesi alınmaz, beyan esastır.

5 Uygulama Biriminin ödeme uygunluğu vermesi 
▪ Ödeme şartı:
•GİB sorgulamasına göre işletmenin faal olması 
•Ödemeye esas ayda; asgari 7 prim günü olan SGK 
4A’lı personel sayısının, 2020 Mart ayında toplam
SGK 4A’lı personel sayısına eşit veya fazla olması 
•Vergi – SGK borcu sorgulamasında yasal limitlerin 
üzerinde borç olmaması (tecil / taksitlendirme 
yapıldığına dair belge  sunulabilir)
•Borcu olmayan veya tecil / taksitlendirme belgesi 
sunanlar için destek tutarı hesaplanır ve Ödeme 
Uygunluk Formu onaylanır.

MİKRO İŞLETMELER (Başvuru Formundaki  ölçeğe göre)

Ödemeye esas ayda; en az 7 prim 
günü olan SGK 4A’lı personel 
sayısına göre ödenir*

Aylık Destek

0 personel 5.000 TL

1 personel 8.500 TL

2 ve daha fazla personel 10,000 TL

KÜÇÜK İŞLETMELER (Başvuru Formundaki  ölçeğe göre)

Ödemeye esas ayda; en az 7 prim 
günü olan SGK 4A’lı personel 
sayısına göre ödenir*

Aylık Destek

0 personel 5,000 TL

1 personel 8,500 TL

2 – 3 personel 10,000 TL

4 ve daha fazla personel 25,000 TL

Yenilikçi genç MKİ’nin 2021 yılında gerçekleşen veya 
gerçekleşmesi öngörülen teknolojik faaliyet harcama beyanına 
göre ödenir. 

❑ Aylık Düzenli Giderler İçin MKİ İşletme Sermayesi Desteği 

❑ Yenilikçi Genç MKİ’ler İçin Ek Sermaye Desteği 

*:  İlgili aya ilişkin işletme nin aylık harcama beyanı düşükse, düşük olan tutar ödenir.



Teşekkürler
444 1 567

www.kosgeb.gov.tr



DÜNYA BANKASI FİNANSMANLI PROJELERDE 
UYGUN BULUNMAYAN SEKTÖR ve FAALİYETLER TABLOSU
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ANA FAALİYET KODU AŞAĞIDA BELİRTİLEN KODLAR ARASINDA YER ALAN  

İMALAT SEKTÖRÜ İŞLETMELERİ BAŞVURAMAZ (KBS OTO KONTROL)
İMALAT SEKTÖRÜ NACE REV2 KODU 

▪ Pestisit ve herbisit imalatı 20.20
▪ Silah ve mühimmat imalatı 25.40
▪ Alkollü içeceklerin imalatı 11.01

11.02
11.03
11.04
11.05
11.06

▪ Tütün ürünlerinin imalatı 12.00

AŞAĞIDAKİ FAALİYETLERDE BULUNANLAR BAŞVURAMAZ (İŞLETME  BEYANI ALINIR)

▪ Türkiye yasalarına veya yönetmeliklerine veya uluslararası sözleşme ve anlaşmalara uygun olarak yasa dışı sayılan veya uluslararası yasaklara tabi olan ürünlerin 
imalatı ticareti veya faaliyetlerin uygulanması (örneğin farmasötik ürünler, ozon tabakasına zarar veren maddeler, PCB'ler, CITES (Nesli Tehlike Altındaki Yabani 
Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) kapsamında düzenlenen vahşi oyun veya ürünler)

▪ Silah ve mühimmat ticareti
▪ Alkollü içeceklerin ticareti
▪ Tütün ürünlerinin ticareti
▪ Kumar, kumarhaneler ve eşdeğer girişimler
▪ Radyoaktif malzemelerin üretimi ve ticareti (Bu, tıbbi ekipman, kalite kontrol ekipmanı (ölçümler) veya radyoaktif kaynağın önemsiz ve/veya uygun şekilde 

korunduğunun düşünüldüğü herhangi bir ekipmanın tedariki ile ilgili değildir.)
▪ Bağlanmamış asbest liflerinin üretimi ve ticareti (Bu, asbest içeriğinin %20'nin altında olduğu kaplanmış asbestli çimento tabakasının tedariki ve kullanımı ile ilgili 

değildir)
▪ 2,5 kilometreyi aşan ağların kullanıldığı deniz ortamında ağlarla balık tutma
▪ Zorla çalıştırmanın/ zararlı çocuk işçiliğinin, zararlı veya sömürücü biçimlerini içeren üretim veya faaliyetler
▪ Birincil tropikal nemli ormanda kullanım için ticari ağaç kesimi işlemleri
▪ Sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanlar dışındaki odun veya diğer ormancılık ürünlerinin üretimi veya ticareti


