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MİKRO VE KÜÇÜK İŞLETMELERE HIZLI DESTEK PROGRAMI 
 
MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda açılış etkinliği 
ve ürün lansmanına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile KOSGEB vasıtasıyla 
toplamda 5 milyar TL bütçeli yeni bir destek programına 
başlandığı duyurulmuştur. 
 
Öncelikli sektörlerdeki mikro ve küçük işletmelerin salgın 
şartlarına rağmen faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve 
istihdamlarını salgın başlangıcındaki seviyede koruyabilmeleri 
amacıyla Covid-19 salgınından etkilenen işletmelere KOSGEB 
tarafından “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı” 
kapsamında hızlı ve kolay erişilebilen finansman desteği 
sağlanacaktır. 
 
Program kapsamında destekten yararlanabilecek işletmeler iki 
kategoriye ayrılmış olup; İlki imalat sektöründeki mikro ve 
küçük işletmeler, diğer sektör ise 2017 ve sonrasında kurulan 
imalat, bilgisayar programlama ve Bilimsel Ar-Ge 
sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelerdir. 
 
İşletmelerin programdan yararlanma Kriterleri; 
 

• Covid-19 öncesi faal durumda olunması, 
• Covid-19 öncesi istihdamın muhafaza edilmesi, 
• KDV beyannamesi üzerinden %25 gelir kaybına uğranması, 
• Nakit akışlarının bozulması, 
• 2019 yılında en az 75 bin TL gelir seviyesine ulaşan 

firmalar destekten yararlanabileceklerdir. 
 

Ayrıca; Yenilikçi genç mikro ve küçük işletmeler KDV 
beyannamesi ve asgari gelir seviyesi kriterinden muaf olacaktır. 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan  
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam  
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’den fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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Başvuru şartlarını taşıyan işletmelere;  3 taksitle ödeme yapılacak şekilde; mikro 
işletmelere 30 bin liraya kadar küçük işletmelere ise 75 bin liraya kadar finansman 
desteği sağlanacaktır. 2017 yılından sonra kurulmuş ve yenilikçi faaliyetlerde 
bulunanlara ilave 25 bin lira destek sağlanacaktır. 
 
İşletmeler finansman desteğinden 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz ve teminatsız 
olacak şekilde faydalanılabilecektir. Bu kapsamda 2024 tarihinden itibaren 4’er aylık 
dönemlerle 6 taksit şeklinde geri ödemeleri yapabilmeleri sağlanacaktır.  
 
Taahhütnamedeki geri ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmelerden, geri 
ödenmemiş tutarlar yasal takip başlatılarak faiziyle birlikte tahsil edilecektir. 
 
Hızlı Destek Programı’na, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren e-Devlet üzerinden 
KOSGEB aracılığı ile başvuru yapılabilmektedir.  
 
Program kapsamından yararlanmayacak işletmeler; 
 

• İşe Devam Destek Kredisi ve KOSGEB KOBİ Finansman Destek Programından 
yararlanan veya aktif başvurusu olan işletmeler,  

• Vadesi geçmiş ve tecil veya taksitlendirmesi yapılmamış vergi veya Sosyal 
Güvenlik Kurumu borcu olan işletmeler, 

• Ana faaliyet kodu, destek programının uygulanmasında kullanılabilecek dış 
kaynaklı kredilerin sağlayıcıları tarafından hariç tutulan sektörler arasında yer 
alan veya dış kaynak sağlayıcılar tarafından yasaklanan faaliyetlerde bulunan 
işletmeler, Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı kapsamı 
dışındadır. 
 

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı diğer KOSGEB destek 
programlarından farklı olarak, kurul veya komite değerlendirme prosedürü 
bulunmamaktadır.  
 
Gelir İdaresi Başkanlığı ve SGK ağırlıklı resmi kayıtlara göre başvuru ve uygunluk 
kriterlerini karşıladığı belirlenen KOBİ’ler için başvuruyu takiben ödeme işlemleri 
başlatılacaktır.  
 
KOSGEB tarafından uygulanan Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programının 
işletmeniz açısından uygulanması hususunda bilgi almak isterseniz BDO İş Hukuku ve 
Sosyal Güvenlik departmanımız ile irtibata geçebilirsiniz. 
 
Söz konusu program detaylarına ulaşmak için linke tıklayınız.  
 
Saygılarımızla. 
 

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7579/proje-ozeti

