
,

Sayı

Konu

A|ITALYA ESı{AF vE SAı{ATKARLAR oDALAR| BiRtiĞi
THE ANTALYA UNlON OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN

: 2022-M/01-06-69

: KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere

Hızlı Destek Programı Hk.

11/01/2022

oDALARA 2022 / 06 s AY lLl G ENEtGE

ilgi: TESK'in 1OlO1l2O22 tarih ve2022/08 sayllı genelgesi

Mikro ve küçük iŞletmelerin salgın şartlarında faaliyetlerini sürdürmelerinin Ve geçmiş

dönem ortalama a5tihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerinin sağlanması

amacıyla, KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) HızIı Destek Programı başlatılmışttr.

imalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörler1 ile Covid-19 sal9ınının

nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelere;

. '] 981 ve sonrası doğumIu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya

mesleki ya da teknik lise mezunu en az bir yeni personelin
taahhüdil ve
. Başvuru dönemi ilanından önceki 12 aylık ortalama istihdamın korunması şartıyla yeni

. işletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise, destek personel başına 10 bin TL

artırımlı olarak uyg ulanacaktır.
. Başvuru dönemi ilan tarihinden önceki ayda işletmede çalışmıyor olan personel "yeni" kabul

edilecektir.
ı Mikro işIetmeler en fazla 2 personel, kÜÇÜk ışletmeler en fazla 5 personel için destek

alabilecektir.
o Destekten yararlanabilecek MKİ'lerin sektör listesi www.kosgeb.gov.tr adresinde

yayınlanmaktadır.
inips://webdosya.kosgeb,gov.trlcontenVUpload/Dosya/H izli%2o Destek%2oproje5i/2o2 ] , ] 2,31/s EKT%c3%96R_L%c4%B0

sTEs%c4%B0_ nace_ALTlLl.pd0

. Asgari prosedürle, süratli ve güvenli bir yöntemle destek verilmesi gerektiğinden, diğer

KOSĞEB destek programlarından farklı olarak kurul veya komite değerlendirme prosedürü

olmayacaktlr,
. uygunluk kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler, kosGEB,in web tabanll_destek

,ygrıİ.u arayüzü olan KBS (E_devlet sistemi, Gelir idaresi Başkanlığı, SGK, MERSIS _ ESBIS ve

oİger nazı veritabanlanyla bağlantılı olan KOB| Bilgi Sistemi) üzerinden başvuru yapabilecektir. ,

BJtçe imkanları ölçüsünde başvuru sırasına göre geçici onay verilecek, yeni personeli istihdam

eden mikro ve kijçük işletmelerin ödeme talebi başvuru sırasına göre bütçenin yeterli

olduğu sayıdaki işletmenin kesin onayı verilecektir.

ı Destek ödemeleri,6 ay + 6 ay şeklinde destek ödemesine esas iki taksit dönemin in başında

peşin olarak yap ılaca ktır.
. Ödeme öncesinde ve sonrasında, resmi kayıtlardan (GlB, SGK) işletmenin aktif olduğu, geÇmiŞ

dönem ortalama istihdamının muhafaza edildiği ve yeni personelin istihdam edildiği kontrol

edilecektir.
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ı 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 dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel jstihdam etme

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.
ı Taahhütleriyle ilgili yükümlülüklerini varsa verilen ek sürede de tamamlayamayan mikro ve

küçük işletmelerden ise; verilen destek, ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile
tahsiledilecektir,

BilgiIerinizi ve esnaf ve sa natkarlarım ıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
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