
  

 

 

 

 

 

MİKRO ve KÜÇÜK İŞLETMELERE HIZLI DESTEK PROGRAMI 
 

 

Desteğin Adı: Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı 

Desteği Veren Kurum: KOSGEB 

 

 

 

 

 
Destek Özeti: 

Covid-19 salgınından etkilenen imalat sektöründeki mikro ve küçük 
işletmeler (MKİ) ile 2017 ve sonrasında kurulmuş imalat, bilgisayar 

programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki yenilikçi genç 

işletmelere salgın şartlarına faaliyetlerini sürdürebilmelerini ve 
istihdamlarını salgın başlangıcındaki seviyede koruyabilmeleri için 

faizsiz geri ödemeli destek sağlanmasıdır. 

 Birinci Bileşen: “İmalat sektörü”nde faaliyet gösteren MKİ’ler 

için aylık düzenli giderler için işletme sermayesi desteği 

 İkinci Bileşen: “İmalat sektörü”nde veya “Bilgisayar 

programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler sektörü”nde ya 

da “Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörü”nde 
faaliyet gösteren yenilikçi genç MKİ’ler için ek sermaye desteği 

Destek Toplam Bütçesi: 600 milyon dolar 

Başvuru Tarihleri: 3-21 Mayıs 2021 

MKİ Tanımı: 
 Personel sayısı 0-49 ve Yıllık Net Satış Hasılatı/Yıllık Mali 

Bilanço Toplamı 25.000.000 TL ya da altı 

Başvuru Yapabilecekler:  

 

 
a- Birinci Bileşen 

 İmalat Sektöründe (NACE Rev 2 - Kısım C) yer alan 

 Covid-19'dan önce de aktif olan (2019 yılın asgari 75.000 TL net 

satış elde edilmesi) 

 2020 yılında 2019’a göre en az %25 gelir kaybeden (2020 ve 

2019 yılları ilk 5 aylık KDV beyannameleri ele alınacaktır) 
MKİ’ler başvuru yapabilirler 

 

 

 

 

 
b- İkinci Bileşen 

 İmalat (NACE Rev 2 - Kısım C); bilgisayar programlama, 

danışmanlık ve ilgili faaliyetler (NACE Rev 2 - Bölüm 62), 

bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri (NACE Rev 2 - 
Bölüm 72) sektörlerinde yer alan 

 2017 yılı sonrası kurulmuş olan 

 Yenilikçi genç: 

o TEKMER / Teknoparklarda faaliyet gösteren, 
o Kamu kurumları tarafından desteklenen Ar-Ge projesi 

başarı ile tamamlayan veya projesinin süresi devam eden 

o 2017 ve sonrasında patent belgesi alan 

o 2017 ve sonrasında TÜR deneyim belgesi alan 
MKİ’ler başvuru yapabilirler 

Proje Başı Destek Miktarı  

a- Birinci Bileşen 
 Mikro İşletmeler: 10.000 TL * 3 ay = 30.000 TL 

 Küçük İşletmeler: 25.000 TL * 3 ay = 75.000 TL 

 
b- İkinci Bileşen 

 Üst Limit 25.000 TL 

 Ölçeğe bakılmaksızın: MKİ tarafından beyan edilen 2021 yılı 
içinde gerçekleşen veya gerçekleşmesi öngörülen teknolojik 

faaliyet giderleri 



  

 

 

 

Uygun Giderler  

 
a- Birinci Bileşen 

 Personel giderleri 

 İşyeri kirası 

 Düzenli işletim giderleri 

 Malzeme giderleri 

 
b- İkinci Bileşen 

 Üst Limit 25.000 TL 

 Ölçeğe bakılmaksızın: MKİ tarafından beyan edilen 2021 yılı 

içinde gerçekleşen veya gerçekleşmesi öngörülen teknolojik 
faaliyet giderleri 

 

Geri Ödeme 

5 Yıl Vadeli: 

İlk 3 yıl geri ödemesiz sonraki 2 yılda 4’er aylık dönemlerle 6 eşit 
taksitte 

Başvuru: 
https://www.kosgeb.gov.tr/site sayfasından “Mikro ve Küçük 
İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu” alt menüsünden 

 

https://www.kosgeb.gov.tr/site

