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KAPSAM

• 15/06/2010 tarih ve 27612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KOSGEB Destek Programları
Yönetmeliği,

• Covid-19’dan Etkilenen Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı.
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1. Hızlı Destek Programının Amacı

• Türkiye’nin ekonomi ve sanayi politikalarının temeli, katma değerli ve yüksek teknolojili imalat sanayi
sektörlerinin liderlik edeceği ekonomik büyüme modeline dayalıdır. Bu genel strateji, imalat
sektörünün en az hasarla krizin üstesinden gelmesiyle ilgili tedbirlerin alınmasını gerektirmektedir.
Diğer taraftan; imalat sektöründe duran veya yavaşlayan üretim faaliyetlerinin Covid-19 salgını
sonrasında eski durumuna döndürülmesi hizmet ve ticaret sektörlerinde olduğundan daha zor ve
maliyetli olacaktır.

• Mikro* ve küçük işletmeler** (MKİ), finansmana erişimlerinin kısıtlı olması ve gelir azalışlarından
çabuk etkilenmeleri nedeniyle salgına karşı hassas durumdadır. Ekonomik aktivitelerin ülke geneline
yayılmasında, teknolojik gelişmelerin tabandan itibaren içselleştirilmesinde, ana sanayi kuruluşlarının
malzeme ve ara ürün ihtiyaçlarının yerli üretimle karşılanmasında, yereldeki işgücü potansiyelinin
yerinde kullanılarak büyük şehirlere sağlıksız göçün önlenmesinde ve teknoloji tabanlı yenilikçi iş
fikirlerinin hayata geçirilmesinde son derece önemli olan mikro ve küçük işletmelerin salgının yıkıcı
etkilerinden korunmaları gerekmektedir. Bu minvalde açıklanan 600.000.000 USD’lik mikro ve küçük
işletmelere destek programının amacı; COVID-19 salgınından etkilenen öncelikli sektörlerdeki mikro
ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri ve istihdam seviyelerini korumayı sağlamaktır.

*Mikro İşletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon Türk Lirasını aşmayan
işletmeler.

**Küçük İşletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk Lirasını aşmayan
işletmeler.
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2. Destek Programının Bileşenleri

• Covid-19'dan Etkilenen Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı iki bileşenden oluşmaktadır.

➢ Birinci bileşen; Avrupa Topluluğu’nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflamasına göre Kısım C –
imalat sektöründe faaliyet gösteren MKİ’ler için işletme sermayesi desteğini,

➢ İkinci bileşen ise; Avrupa Topluluğu’nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflamasına göre Kısım C –
imalat sektöründe veya Bölüm 62 - Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler sektöründe
veya Bölüm 72 - Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektöründe faaliyet gösteren yenilikçi genç
(2017 ve sonrasında kurulan)MKİ’ler için işletme sermayesi desteğini içermektedir.

• İmalat sektöründeki yenilikçi genç MKİ’ler, başvuru koşullarını sağlamaları halinde ikinci bileşen yerine
birinci bileşenden yararlanabilecektir. İki bileşenden yalnızca bir tanesine başvuru yapılabilmektedir.

• 2019 yılında asgari 75.000 TL net satış hasılatı olan ve 2019 yılı ilk 5 aylık geliri ile 2020 yılı ilk 5 aylık
geliri mukayese edildiğinde asgari %25 azalış olan MKİ’ler birinci bileşenden yararlanabilmektedir.
Burada gelir değeri olarak; Gelir İdaresi Başkanlığı veritabanından çekilecek aylık KDV
Beyannamelerindeki teslim ve hizmetler tutarı esas alınacaktır. İkinci bileşen için ise bu koşullar
aranmayacaktır.
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3. Destek Programının Destek Türü ve Üst Limiti

• Program kapsamında MKİ’lerin işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak üzere; program başvurusunda
MKİ’lerden alınan taahhütnamedeki geri ödeme taahhütleri esas alınarak, teminat veya bunun yerine
başka bir belge temin edilmeksizin geri ödemeli destek verilebilmektedir.

• Aylık düzenli giderler için MKİ işletme sermayesi desteği, her iki bileşen kapsamında teminatsız ve geri
ödemeli olarak verilecektir. Söz konusu sermaye desteğinde aylık düzenli gider kapsamına alınan
giderler;
➢ Personel giderleri,
➢ İşyeri kirası,
➢ 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),
➢Malzeme giderleri (Destek başvurusundan önce üretim için tedarikçilerle siparişe bağlanmış

hammadde veya sarf niteliğindeki üretim malzemesi giderleri),

şeklinde sıralanabilecektir.

• Mikro işletmelerin aylık düzenli giderleri için işletme sermayesi desteğinin üst limiti; ödemeye esas her
bir ay için 10.000 TL olmak üzere üç ay karşılığında toplam 30.000 TL, küçük işletmelerin ise ödemeye
esas her bir ay için 25.000 TL olmak üzere üç ay karşılığında toplam 75.000 TL olarak belirlenmiştir.
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3. Destek Programının Destek Türü ve Üst Limiti

• Yenilikçi genç MKİ’ler için ek sermaye desteği, yalnızca ikinci bileşen kapsamında teminatsız, geri
ödemeli olarak verilir. Söz konusu yenilikçi genç MKİ’ler için sermaye desteği kapsamına;

• 2021 yılı içinde gerçekleşen ve/veya gerçekleşmesi öngörülen teknolojik faaliyet giderleri
(patent, telif, teknoloji lisanslama, test ve belgelendirme giderleri)

girmektedir.

• Yenilikçi genç MKİ’ler için ek sermaye desteği üst limiti; ölçek farkı ve aylık limit olmaksızın toplam
25.000 TL’dir.

• İkinci bileşenden yararlanacak yenilikçi genç MKİ’ler için toplam destek üst limiti tutarlarına söz konusu
programın uygulama esaslarında belirtilen gider türleri için 25.000 TL eklenecek ve toplam destek üst
limiti 55.000 TL ve 100.000 TL olarak uygulanacaktır.
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4. Destek Ödemesine Esas Aylar ve Ödeme Ön Şartı

• Destek ödemesine esas aylar, 2021 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarıdır. Ödeme talebi, ilgili ay veya aylar
tamamlandıktan sonra Ödeme Talep Formu ile yapılabilmektedir. Destek ödemesine esas ayların tüm
MKİ’ler için sabit olması esastır ancak bu aylar, farklı başvuru dönemleri için Başkanlık oluru ile farklı
olarak düzenlenebilmektedir. Destek ödemesi, aşağıdaki şartların tümünün karşılanması halinde
yapılabilmektedir. Buna göre;

a) Ödemeye esas aydaki SGK 4A’lı personel sayısının, varsa 2020 Mart ayındaki SGK 4A’lı personel
sayısına eşit veya fazla olması,

b) Uygulama Biriminin ödeme uygunluk onayı tarihi itibariyle; Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarına
göre MKİ’nin vergi mükellefiyetinin devam etmesi,

c) Uygulama Biriminin ödeme uygunluk onayı verdiği ay itibariyle geçerliliği devam eden sorgulama
sonucu veya MKİ tarafından sunulan belgeye göre; MKİ’nin yasal sınırların üzerinde vadesi geçmiş
ve tecil ya da taksitlendirmesi yapılmamış SGK borcu olmaması,

d) Uygulama Biriminin ödeme uygunluk onayı tarihi ve ödeme tarihi itibariyle geçerliliği devam
eden sorgulama sonucu veya MKİ tarafından sunulan belgeye göre; MKİ’nin yasal sınırların
üzerinde vadesi geçmiş ve tecil ya da taksitlendirmesi yapılmamış vergi borcu olmaması,

şeklinde sıralanabilecektir.
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4. Destek Ödemesine Esas Aylar ve Ödeme Ön Şartı

• Ayrıca (a) şartının geçerli olabilmesi için aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır. Buna göre;

➢ 2020 yılı Mart ayında SGK 4A’lı personeli olmayan MKİ’lerde ödemeye esas aydaki personel
sayısına bakılmaz.

➢ Ödemeye esas ayda 7’den az prim günü olan personel, personel sayısına dahil edilmez. 2020
Mart ayında ise prim gününe bakılmaksızın SGK 4A’lı tüm personeller toplam personel sayısına
dahil edilir.

şeklinde sıralanabilecektir.

• İlgili ödemeye esas ayla ilgili ödeme ön şartı kontrolü, her ay için ayrı yapılacaktır. Bir ayda ödeme ön
şartının karşılanmaması, diğer ayların ödemesinin yapılmasına engel teşkil etmeyecektir.
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5. Destek Programında Ödenecek Destek Tutarı

• Aylık Düzenli Giderler İçin MKİ İşletme Sermayesi Desteği, ödemeye esas ayda en az 7 prim günü olan
SGK 4A’lı personel sayısına göre aşağıdaki kurallara göre hesaplanacaktır. Buna göre;

➢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.

➢ 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.

• Destek ödemesine esas aya ilişkin harcama beyanı bu tutarlardan düşükse, düşük olan tutarda destek
ödenecektir. Toplam destek ödemesi, başvuruda ‘‘Aylık Düzenli Giderler’’ İçin MKİ İşletme Sermayesi
Desteği kapsamında beyan edilen toplam tahmini harcama tutarını’’ geçemeyecektir. ‘‘Yenilikçi Genç
MKİ’ler İçin Ek Sermaye Desteği ’’ başvuruda a beyan edilen toplam tahmini harcama tutarını ve
toplam destek üst limiti olan 25.000 TL’yi geçemez. Destek limitleri ve tutarları için, program başvurusu
aşamasındaki işletme ölçeği esas alınır ve sonraki ölçek değişiklikleri bu tutar ve limitleri
değiştirmeyecektir.
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5. Destek Programından Yararlanma Koşulları

• Destek programlarından yararlanılabilmesi için MKİ’nin; Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel
kişi statüsünde olması ve Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminde (KBS) kayıtlı ve aktif durumda
olması gerekir. KBS’ye kayıt, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde
gerçekleştirilir.

• Birinci bileşene aşağıda belirtilen şartların tümünü karşılayan MKİ’ler başvurabilir. Buna göre;

➢Mali kayıtlardaki ana faaliyet kodu; NACE Rev 2’ye göre Kısım C – imalat sektöründe olan,

➢ 2019 yılı KOBİ Bilgi Beyannamesine göre asgari 75.000 TL net satış hasılatı olan,

➢ 2019 yılı ilk 5 aylık geliri ile 2020 ilk 5 aylık geliri mukayese edildiğinde asgari %25 azalış olan,

➢ 2019 yılı Mayıs ayı ve daha önce kurulmuş olan,

şeklinde sıralanabilecektir.

• İkinci bileşene aşağıda belirtilen şartların tümünü karşılayan MKİ’ler başvurabilir. Buna göre;

➢ NACE Rev 2’ye göre Kısım C – imalat sektöründe, Bölüm 62 - bilgisayar programlama, danışmanlık
ve ilgili faaliyetler sektöründe ya da Bölüm 72- Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri
sektöründe olan,

➢ 2017 ve sonrasında kurulmuş olup, merkez ya da şube adresi itibariyle TEKMER veya TGB’de
faaliyet göstermek, Kamu kaynaklarıyla desteklenen Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi başarı ile
tamamlanmış veya projesinin süresi devam etmekte olmak, 2017 ve sonrasında patent belgesi
almış olmak, 2017 ve sonrasında Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi almış olmak şartlarından
herhangi birini taşıyan,

şeklinde sıralanabilecektir.
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5. Destek Programından Yararlanma Koşulları

5.1. Destek Programından Yararlanma İstisnaları

Destek programından yararlanmanın istisnaları şu şekildedir. Buna göre;

➢ Yasal limitlerin üzerinde vadesi geçmiş ve tecil ya da taksitlendirmesi yapılmamış vergi veya SGK
borcu olan işletmeler,

➢ Ödeme aşamasında yasal limitlerin üzerinde vadesi geçmiş ve tecil ya da taksitlendirmesi
yapılmamış vergi veya SGK borcu çıkan işletmeler,

➢ Türkiye Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından Covid-19
kapsamında ilan edilen “İşe Devam Kredisi”nden Kredi Garanti Fonu A.Ş. aracılığıyla yararlanan
işletmeler ve KOSGEB KOBİ Finansman Destek Programı kapsamında girişimci işletmelere yönelik
kredi faiz desteğinden daha önce yararlanan veya aktif durumda başvurusu olan işletmeler,

➢ Ana faaliyet kodu, Dünya Bankası Finansmanlı Projelerde Uygun Bulunmayan Sektör ve Faaliyetler
Tablosunda yer alan veya bu tabloda yasaklanan faaliyetlerde bulunan işletmeler,

➢ Basit usulde vergiye tabi olma, serbest bölgede faaliyet gösterme gibi nedenlerle Gelir İdaresi
Başkanlığı veritabanından KDV Beyannamesi bilgisi temin edilemeyen işletmeler (yalnızca birinci
bileşenden),

destek programından yararlanamamaktadır.

• Birinci bileşenin diğer başvuru şartlarını karşıladığı halde, 2020 yılında 2019 yılına kıyasla gelir kaybına
uğramış olma şartına uygun olmayan MKİ’ler için, 2019 yılı itibariyle bilanço usulü defter tutmak, kurumlar
vergisine tabi olmak ve 2019 yılı ve daha öncesinde kurulmuş olmak kaydıyla 2019 yılı nakit oranı 0,2’den
küçük olanMKİ’lerden bütçe imkanları dahilinde birinci bileşen kapsamında yeni başvuru alınabilir. Bu fıkra
kapsamındaki nakit oranı, KBS tarafından bilançodaki hazır değerler ve menkul kıymetler toplamı tutarının
kısa vadeli yabancı kaynaklara bölümü ile bulunur. 11



6. Destek Programında Geri Ödeme

• MKİ tarafından yapılacak geri ödemeler, ödemeye esas son aydan itibaren 36 ayı ödemesiz olmak üzere,
dörder aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılacaktır. İlk taksitin geri ödeme tarihi, ödemeye esas
son ayı takip eden 36. ayın son iş günü olacaktır.

• Geri ödeme takvimi, son destek ödemesini takip eden 15 gün içinde KBS üzerinden MKİ’ye bildirilecektir.
Taksitler zamanında ödendiği takdirde MKİ tarafından geri ödenecek tutar, MKİ’nin yararlandığı toplam
destek tutarıdır ve her bir geri ödeme taksit tutarı geri ödeme takviminde belirtilecektir.

• Geri ödemeler zamanında yapıldığı takdirde, geri ödemelerde faiz ve komisyon uygulanmayacaktır.

• Geri ödeme taksitlerinden herhangi birinin vadesinde ödenmemesi halinde, MKİ’ye yazı ile, borcunu
vadesinde ödemediği, tebliğ tarihini (yazının muhataba ulaştığı tarih) takip eden 7 gün içinde ilgili taksite
ilişkin geri ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte borcunu ödemesi gerektiği,
belirtilen sürede yasal faiziyle birlikte ödemenin yapılmaması halinde borcun tamamının (ilgili taksit ve
kalan taksitlerin tamamı) muaccel hale geleceği ve tahsil için yasal takip başlatılacağı bildirilecektir. Buna
rağmen faiziyle birlikte ödeme yapılmadığı takdirde; borcun muaccel hale geldiği tarihten itibaren
hesaplanacak yasal faiziyle birlikte desteğin tahsil edilmesi için gerekli bilgiler Hukuk Müşavirliği’ne
iletilecektir. Hukuk Müşavirliği tarafından yasal takip başlatılarak destek yasal faiziyle birlikte tahsil
edilecektir.
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7. Destek Programına Başvuru

3 Mayıs 2021 Pazartesi gününden itibaren, 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.
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SAYGILARIMIZLA

Sitemizde(cumhurbilenymm.com.tr) paylaşılan vergi ve vergileme ile ilişkili çalışmalarda
şahsi görüş ve yorumlarımız yer almaktadır. Sitemizde yer alan bilgi veya verileri
kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir. Sitemiz ve
yazarları, söz konusu kullanımdan dolayı (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak
üzere) her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu
tutulamaz.

14


