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o 198] ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 1B0 günden fazla çalışmamış üniversite veya
mesleki ya da teknik lise mezunu en az bir yeni personelin
taa hh ıid ü ve
. Başvuru dönemi ilanından önceki 12 aylık ortalama istihdamın korunması şartıyla yeni

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

artırımlı olarak uygu la nacaktır.
. Başvuru dönemi ilan tarihinden önceki ayda işletmede çalışmıyor olan personel "yeni" kabul

edilecektir,
. Mikro işletmeler en fazla 2 personel, küçük işletmeler en fazla 5 personel için destek

alabilecektir,
. Destekten ya rarlanabilecek Mkı'lerin sektör listesl www.kosgeb.gov.tr adresinde

yayınIan maktad ır.

(https://webdosya,kosgeb.goV.trlcontenVU p|oad/Dosya/Hizlick2o]estek%20Proje5i/2021 .1 2.31/5 EKT%c3%96 R_L%c40,6B0
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. Asgari prosedürle, süratli ve güvenli bir yöntemle destek verilmesi gerektiğinden, diğer

KQSGEB destek programlarından farklı olarak kurul veya komite değerlendirme prosedürü

olmayacaktır,
. uygunluk kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler, kOsGEB'in web tabanlı destek

uygulama arayüzü olan KBS (E-devlet sistemi, Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK, MERSİS - ESBİS ve

diğer bazı veritabanlanyla bağlantılı olan KOBi Bilgi Sistemi) üzerinden başvuru yapabilecektir,.

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

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

olduğu sayıdaki işletmenin kesin onayı verilecektir.
. Destek ödemeIeri,6 ay + 6 ay şeklinde destek ödemesine esas iki taksit döneminin başında

peşin olarak yapılacaktır.
. Ödeme öncesinde ve sonrasında, resmi kayıtlardan (GİB, SGK) işletmenin aktif olduğu,9eçmiş

dönem ortalama istihdamının muhafaza ediIdiği ve yeni personelin istihdam edildiği kontrol

edilecektir.

Fabrikalar l\4h, Hasan Tahsin cd. No:33 07o90 ANTALYA ] www..G5 o b.o19,tr
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Mikro ve küçük işletmelerin salgın şartlarında faaliyetlerini sürdürmelerinin ve geçmiş
dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istjhdam etmelerinin sağlanması
amacıyla, KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programı başlatılmıştır,

İmalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri ile Covid-'I 9 salgınının
nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindekl mikro ve küçü k işletmelere;



. 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 istihdam etme

taahhütlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile; mikro ve küçük işIetmeler kullandıklan desteği 24
ay geri ödemesiz dönemi takiben 4'er aylık 6 taksitte faizsiz ve komisyonsuz olarak
KOSG EB'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
tahsil edilecektir.

Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatkarlarım ıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
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