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Amaç: Covid-19 salgınından etkilenen mikro ve küçük ölçekli işletmelerin (MKİ); 

Faaliyetlerini sürdürmelerini, 

İstihdam seviyelerini muhafaza etmelerini ve yeni istihdam oluşturmalarını sağlamak. 

Süreler:

Proje Kapsamındaki Destek Türü: İşletme sermayesi niteliğinde teminatsız ve faizsiz geri ödemeli destek.

Destek ödeme ön şartı: - Başvuru ilanından önceki 12 aylık ortalama istihdam seviyesinin muhafaza 
edilmesi.

- Daha önce çalışmamış veya son 3 yılda 6 aydan fazla çalışmamış bir personelin 
12 ay istihdam taahhüdü ile işe alınması. 

- Yasal sınırların üzerinde vadesi geçmiş  vergi/SGK borcu olmaması.

Destek tutarı                  : - İşe yeni alınan personel başına 100 Bin TL (işletme sahibi kadınsa veya işe         
alınan kadınsa 110 Bin TL)   

- Mikro işletmeler için azami 2 personel, küçük işletmeler için azami 5 personel

Yararlanıcılar:

İmalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge ve bazı hizmet – ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren,
2019’da en az 75 Bin TL gelir hacmine ulaşmış olan mikro ve küçük işletmeler.

Aynı sektörlerde faaliyet gösteren, 2017 ve sonrasında kurulmuş yenilikçi genç mikro ve küçük işletmeler.

Son başvuru tarihi           : 2022 Mart sonu (bütçe imkanlarına göre tekrarlanacak)
Destek ödeme dönemi   : 2022 Ocak’tan itibaren, 6 + 6 ay istihdam karşılığında iki taksitte
MKİ geri ödeme dönemi : 2 yıl ödemesiz, ardından dörder aylık dönemler halinde 6 taksitte geri ödeme

PROGRAM KÜNYESİ



PROGRAM BİLEŞENLERİ
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❑ BİLEŞEN 1

▪ İmalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge ve bazı hizmet – ticaret sektörlerinde faaliyet
gösteren mikro ve küçük işletmelere; 12 ay boyunca istihdamın korunması ve en az bir ilave
istihdam sağlanması şartına dayalı geri ödemeli destek sağlanması

❑ BİLEŞEN 2

▪ Aynı sektörlerde, 2017 ve sonrasında kurulan mikro ve küçük ölçekli yenilikçi genç
işletmelere; aynı şartlarla geri ödemeli destek sağlanması

⁻ 2019’da en az 75 Bin TL gelir hacmi şartı bu bileşende aranmayacaktır.

⁻ Bu bileşenin yararlanıcılarının teknolojik faaliyet giderleri de uygun gider türlerinden
sayılacaktır.



BAŞVURU ŞARTLARI - I
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❑ Ölçek Kriteri: İşletmelerin KOBİ beyannameleri esas alındığında mikro veya küçük
ölçekli olmaları gerekmektedir.

❑ Sektör Kriteri: NACE faaliyet kodları içinde hedef sektörlerden biri bulunan ve bu
sektörlerden en az birinde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir.

▪ NACE faaliyet kodu için, güncel KOBİ beyannamesindeki sektörler esas alınacaktır.

BİLEŞEN 1 (mikro ve küçük işletmeler)
BİLEŞEN 2 (yenilikçi genç* mikro ve küçük işletmeler)

▪ İmalat sektörü (NACE Rev 2 – Kısım C)
(Bölüm - 12 tütün ürünleri imalatı, Bölüm - 19 kok kömürü ve rafine petrol ürünleri imalatı hariçtir.)

▪ Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler sektörü (NACE Rev 2 – Bölüm 62)

▪ Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörü (NACE Rev 2 – Bölüm 72)

▪ Seçilen bazı hizmet ve ticaret sektörleri

*: 2017 ve sonrasında kurulmuş olup aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan mikro ve küçük işletmeler «yenilikçi genç işletme»
sayılacaktır:

- TEKMER / teknopark işletmeleri 
- Kamu kurumları tarafından desteklenen ArGe projesi başarı ile tamamlanmış veya projesinin süresi devam etmekte olan işletmeler
- 2017 ve sonrasında patent belgesi almış olan işletmeler
- 2017 ve sonrasında TÜR deneyim belgesi almış olan işletmeler



BAŞVURU ŞARTLARI - II
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❑ Sektör Kriteri (devamı)
Program kapsamındaki hizmet ve ticaret sektörleri*
* Sadece KOSGEB hedef kitlesinde yer alan alt sektörler desteklenecektir. 

NACE Rev2 
Kısım Kodu

NACE Rev2 Kısım adı NACE Rev2 Bölüm 
Kodu

NACE Rev2 Bölüm adı

G Toptan ve Perakende Ticaret, 
Motorlu Kara Taşıtlarının ve 
Motosikletlerin Onarımı

45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı

46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)

47 Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)

I Konaklama ve Yiyecek Hizmeti 
Faaliyetleri

55 Konaklama
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri

J Bilgi ve İletişim 58 Yayımcılık faaliyetleri
59 Sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik 

yayımlama faaliyetleri
60 Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri

M Mesleki, Bilimsel ve Teknik 
Faaliyetler

70 İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri
71 Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri
73 Reklamcılık ve piyasa araştırması
74 Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler

N İdari ve Destek Hizmet 
Faaliyetleri

79 Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler

82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri

P Eğitim 85 Eğitim (sadece spor kursları dahildir)

R Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence 
ve Spor

91 Kütüphaneler, arşivler, müzeler ve diğer kültürel faaliyetler
93 Spor faaliyetleri, eğlence ve dinlence faaliyetleri (sadece spor tesisleri, forn tutma 

ve vücut geliştirme salonları, spor destek faaliyetleri  dahildir)

S Diğer Hizmet Faaliyetleri 95 Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı
96 Diğer hizmet faaliyetleri



İSTİHDAM EDİLEBİLECEK YENİ PERSONEL
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❑ Destek Kapsamında İstihdam Edilecek Yeni Personelde Aranan Şartlar:

▪ Üniversite (2 veya daha fazla yıllık) veya mesleki ve/veya teknik lisesi mezunu olmalı

▪ Daha önce hiç çalışmamış olmalı veya başvurunun ilan edildiği aydan itibaren son 3 yıl
içinde 6 aydan fazla çalışmamış olmalı

▪ Başvurunun ilan edildiği aydan (2021 Aralık) önceki ayda işletmede çalışmıyor olmalı

▪ 1981 ve sonrası doğumlu olmalı

▪ Yabancı uyruklu olmamalı



DESTEK TÜRÜ VE ÜST LİMİTİ
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❑ Destek Türü: Destek «işletme sermayesi» niteliğinde «faizsiz ve teminatsız geri ödemeli
destek» olarak ödenecektir.

❑ Destek Üst Limiti:

▪Mikro işletmeler için destek üst limiti : 100.000 TL / personel (azami 2 personel)

▪Küçük işletmeler için destek üst limiti : 100.000 TL / personel (azami 5 personel)

▪MKİ sahibinin kadın olması veya yeni istihdam edilecek personelin kadın olması durumunda,
personel başına ilave 10.000 TL destek verilecektir.



DESTEK ÖDEME ŞARTI
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❑ Destek Ödeme Ön Şartları:

▪ Şartlara uygun yeni personelin istihdam edilmiş olması*

▪Başvuru ilanından önceki 12 aylık SGK 4A’lı ortalama istihdam seviyesinin ödeme talebinden
önceki ayda korunuyor olması

▪12 ay boyunca; yeni istihdamın sürdürüleceğinin ve geçmiş dönem ortalama istihdam
seviyesinin korunacağının taahhüt edilmesi**

▪ İşletmenin faal olması (GİB kayıtlarına göre),

▪Yasal limitlerin üzerindeki tutarda vadesi geçmiş ve tecil / taksitlendirilmemiş vergi ve sosyal
güvenlik borcu olmaması

* : Yeni personelin, ödeme talebinden önceki ayda MKİ’de en az 10 prim günü çalıştığının SGK kayıtlarına yansımış olması gerekir.
**: Yeni personel istihdamının sürdürülmesi (12 ay) ve geçmiş dönem ortalama istihdamının korunması (12 ay) taahhütleri, destek
başvurusu aşamasında MKİ’den alınır. Taahhüde uyum durumu, SGK kayıtlarından izlenir. Destek kapsamında istihdam edilen personelin
işten ayrılması halinde, şartları karşılayan başka bir personel istihdam edilebilir.



DESTEK ÖDEME TAKSİTLERİ
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❑Destek Ödeme Taksitleri:

▪ Destek ödemesi, 6’şar aylık iki dönemin başında, iki taksit olarak (personel başına 50.000 TL +
50.000 TL) yapılacaktır.

▪ Birinci taksitin ödemesi, MKİ tarafından yeni personelin istihdam edilerek Ödeme Talep
Formu doldurulması üzerine yapılacaktır.

▪ İkinci taksitin ödemesi, ilk 6 aylık döneme ilişkin istihdam taahhütlerinin yerine getirilmiş
olduğu KOSGEB tarafından kontrol edildikten sonra, MKİ tarafından Ödeme Talep Formu
doldurulması üzerine yapılacaktır.

▪ Her iki taksit ödemesi de, ödeme ön şartlarının karşılanması halinde yapılacaktır. Ödeme
Talep Formu, başvuru ve uygulama işlemleri takviminde belirtilen son tarihe kadar KOBİ Bilgi
Sistemi üzerinden doldurulmalıdır.

* : İşletme sahibi kadın ise, her bir personel için ilave 10.000 TL ödeme, ilk 6 aylık dönem ödemesinde yapılacaktır.
**: İlk 6 ay boyunca ve ikinci taksit döneminde ödeme talebinden önceki aylarda kesintisiz kadın personel çalıştırılmış ise, her bir kadın
personel için ilave 10.000 TL ödeme, ikinci 6 aylık dönem ödemesinde yapılacaktır.



İSTİHDAM TAAHHÜTLERİNE UYUMUN İZLENMESİ
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❑ İzleme ve Taahhüt Eksiklerinin Tamamlaması İçin Tanınacak Süreler

▪«Yeni istihdam» ve «geçmiş dönem ortalama istihdamının korunması» şartlarına uyum, SGK
kayıtları ve işletme bildirimlerine göre izlenecek ve işletmeye uyarı yapılacaktır.

▪ İşletme, personelin işten ayrılması halinde şartları karşılayan başka bir personeli istihdam
edebilecektir. Yeni personelin ay içinde en az 10 SGK prim günü bulunması şarttır.

▪ İki istihdam taahhüdüne uyumda 6 ay süreklilik sağlanmaması durumunda yapılacaklar:

Eksiklerin tamamlanması için 3 ay ek süre verilecektir. Ek süre ile birlikte toplam 9 ayda
işletme;

‒Toplamda 6 ay şartlara uygun personeli istihdam etmişse,

‒Toplamda 6 ay istihdamı koruma şartını korumuşsa,

varsa, ikinci 6 aylık döneme ilişkin destek ödemesi onaylanacaktır. Aksi halde ödeme,
desteğin ödenme tarihinden işleyecek faiz ile birlikte destek iade alınacaktır.

‒İkinci 6 aylık döneme ilişkin istihdam taahhütleri de aynı şekilde izlenecek ve eksikler için
aynı ek süreler verilecektir.



GERİ ÖDEME SÜRESİ VE ÖDEME TAKSİTLERİ
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❑ Başvuru ve Uygulama İşlemleri Takviminde belirtilen son ödeme talep ayından itibaren 24 ay

ödemesiz

❑ İzleyen dönemde 4’er aylık dönemlerde 6 taksitte faizsiz geri ödeme



BAŞVURU İŞLEMLERİ TAKVİMİ
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İşlem adımı Tarih aralığı

İşletme son başvuru tarihi: 31 Mart 2022

KOSGEB geçici onayı: Başvuruyu takiben, bütçenin %30 artırımlı hacmi kapsamında
Sıralama: Başvuru tarihine göre

KOSGEB kesin onayı: Personel istihdam edilerek ödeme talep edilmesini takiben, 
bütçe kapsamında

Personel istihdam edilip ödeme talep edilmesi için son tarih: 
25 Mayıs 2022*
Sıralama: Ödeme talep tarihine göre 

Not: Personeller farklı tarihte işe alınabilir ve farklı 
tarihte ödeme talep edilebilir. Her personel için 
kesin onay, bütçe müsaitse verilir.   
Not: Son tarihe kadar ödeme talep eden inovatif
genç işletmeler ve sahibi kadın olan işletmelerin 
tümünün başvuruları onaylanacaktır.

*: Bütçe imkanları dahilinde başvuru dönemi tekrarlanacaktır.



PROGRAM ÖZETİ

❑Genç, kadın ve yeni mezunların istihdamını
önceliklendiren tasarım.

❑Sahibi kadın olan veya kadın personel istihdam edecek
olanlara personel başına ilave 10 Bin TL destek.

❑ İstihdam edilebilecek yeni personel sayısı:

▪Mikro işletmeler: 2

▪Küçük işletmeler: 5

❑ Son başvuru tarihi: 31 Mart 2022

❑ Destek ödeme takvimi: İstihdamın SGK kayıtlarına
yansımasını takiben, 6 + 6 ay istihdam karşılığında iki
taksitte.

❑ Geri ödeme takvimi: 2 yıl ödemesiz, ardından dörder
aylık dönemler halinde 6 taksitte geri ödeme.

15
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GİRİŞİMCİLİK

DESTEKLERİ
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Programdan Yararlanma Koşulları

Girişimcilik Eğitimini (Geleneksel ve/veya İleri Girişimci
Eğitimi)tamamlamış olmalı

Kurucu ortak payı en az %50 olmalı

Gerçek kişi statüsünde bir firması olmamalı – 3 yıl

Tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %30 ve üzeri
ortaklığı olmamalı – 3 yıl

Daha önce programdan yararlanmamış olmalı
İşletmeyi münferiden temsile yetkili olmalı

Girişimci

• Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek kişi veya sermaye şirketi 
olmalı

• Son 1 yıl içinde kurulmuş olmalı

• İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosunda belirtilen 
konularda faaliyet gösteriyor olmalı (İleri Girişimci Programı için)

İşletme
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GİRİŞİMCİLİK DESTEK UNSURLARI 

Kuruluş Desteği 

Gerçek kişi statüsünde kurulmuş 

olan işletmeler

5.000 TL.

Sermaye şirketi statüsünde 

kurulmuş olan işletmeler

10.000 TL.

Performans Desteği 

1. Performans Dönemi 

(Birinci yılın sonu)

Prim-gün sayısı

- 180-539 olan işletmeye          5.000 TL,

- 540-1079 olan işletmeye     10.000 TL,

- 1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

2.  Performans Dönemi 

(İkinci yılın sonu)

Prim-gün sayısı

- 360-1079 olan işletmeye         5.000 TL,

- 1080-1439 olan işletmeye     15.000 TL,

- 1440 ve üstü olan işletmeye  20.000 TL

Asgari Prim gün sayısına ulaşan girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci 

derecede şehit yakını olması halinde performans desteği tutarına 5.000 TL. ilave edilir. 
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Makine Teçhizat, Yazılım Desteği

Düşük-Orta Düşük Teknoloji Düzeyi 100.000 TL.

Orta ileri teknoloji Düzeyi 200.000 TL.

Yüksek Teknoloji Düzeyi 300.000 TL. 

Mentörlük, Danışmanlık, İşletme Koçluğu Desteği

Danışmanlık ve İşletme 

Koçluğu Desteği

10.000 TL. 

Destek oranı % 75 olup, yerli malı belgeli makine için 15 puan ilave edilir. 

Makine-teçhizat yeni veya en fazla üç yaşında olmalıdır. 

İLERİ GİRİŞİMCİLİK DESTEK UNSURLARI 

Destek oranı % 75 olup, orta yüksek ve yüksek teknoloji alanı için sağlanır. 



AR-GE, TEKNOLOJİK ÜRETİM VE YERLİLEŞTİRME DESTEKLERİ

1



AR-GE, ÜR-GE VE
İNOVASYON DESTEK  

PROGRAMI
2
1



İşletmelerin; değişen pazar taleplerine ve/veya teknolojik gelişmelere
uyum sağlamaları amacıyla orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni bir
ürün geliştirmeleri için gerçekleştirecekleri projelerine destek sağlanır. Bu
projelerin ar-ge ve inovasyon niteliği taşıması zorunlu değildir.

Programın Amacı

Yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir ürün/süreç/hizmet
geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi
veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim
teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konulardaki ar-ge ve inovasyon niteliği
taşıyan projelere destek sağlanır.

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı

2
2



Kimler Başvurabilir ?

✓ Girişimciler (Sadece ar-ge ve inovasyon projeleri  

kapsamında)

✓ KOBİ’ler

Proje Süresi Nedir?

✓ En az 8, En fazla 24 ay

✓ Kurul kararı ile 12 aya kadar ek süre verilebilir.  

Proje süresi toplamda 24 ayı geçemez.

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon  

Destek Programı

2
3



Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde,  

Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

• Nitelikli Personel Giderleri Desteği

• Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri Desteği

• Test-Analiz ve Belgelendirme Giderleri Desteği

• Diğer Giderler Desteği

Toplam Destek
Tutarı:

750.000 TL

Destek Oranı:

%75

200.000 TL

100.000 TL

100.000 TL

50.000 TL

450.000 TL

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı

24



Eğitim Desteği
20.000 TL

Proje Danışmanlık Desteği
20.000 TL

Proje Tanıtım Desteği
10.000 TL

Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre, Konferans,  
Fuar Ziyareti, Teknolojik İşbirliği

Ziyareti Desteği

20.000 TL

İşletme Kuruluş Giderleri Desteği
5.000 TL & 10.000 TL

Diğer Giderler Desteği

50.000 TL  

(Geri Ödemesiz)

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı
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KOBİ TEKNOYATIRIM  

DESTEK PROGRAMI
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Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan  
ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini

sağlamak amacıyla işletmelerce  
gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir.01

PROGRAMIN AMACI

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı
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Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer  alan 
ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak  ürünlerin 

üretimini ve ticarileştirilmesini
sağlamak amacıyla işletmelerce  

gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir.

02

PROGRAMIN AMACI

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı
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KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar

tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projelerinin başarıyla tamamlandığını gösteren belgesi olan

Patent belgesi ile koruma altına alınan

Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan  Teknolojik Ürün 

(TÜR) Deneyim belgesi alan

Yurtiçi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde tamamlanmış Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı
belgelenen

Kamu Ar-Ge Merkezleri Enstitülerinde yürütülen Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen

5746 sayılı kanun kapsamında kurulan Ar-Ge Merkezlerinde yürütülen Ar-Ge faaliyetisonucu
ortaya çıktığı belgelenen prototip çalışmasını tamamlamış ürün sahibi işletmeler veya her türlü
kullanım hakkını süresiz olarak sözleşme ile hak sahibinden noter onaylı sözleşme ile devralmış
işletmeler başvuru yapabilir.

BAŞVURU KOŞULLARI

1-Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünler için yatırım projesi başvuruları için;

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı

f)

b)

c)

ç)

d)

e)

a)
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30

BAŞVURU KOŞULLARI

2- Cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlere ait yatırım projesi başvuruları için; yatırım projesine konu orta
yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ürünün, “Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürün Listesi” içerisinde
yer alması esastır.
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Proje Süresi:
En az 8 en çok 36 ay

Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin  
üretimi ve ticarileştirilmesi

Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve  
cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimi  
ve ticarileştirilmesi

Düşük ve orta düşük teknoloji
Geri ödemeli 700.000 TL

Geri ödemesiz 300.000 TL olmak üzere toplam
1 milyon TL

Orta yüksek ve yüksek teknoloji
Geri ödemeli 4.2 milyon TL

Geri ödemesiz 1.8 milyon TL olmak üzere toplam
6 milyon TL

Geri ödemeli 4.2 milyon TL
Geri ödemesiz 1.8 milyon TL olmak üzere toplam

6 milyon TL

Destek Oranı:
%60 (%30 Geri Ödemesiz +%70 Geri  
Ödemeli veya
Sadece %70 Geri Ödemeli)
Personel Gideri Desteği %100 Geri  
Ödemesiz 21



▪ Makine-teçhizat desteği
▪ Üretim hattı tasarım giderleri desteği
▪ Yazılım giderleri desteği
▪ Personel gideri desteği
▪ Eğitim ve danışmanlık desteği
▪ Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı

DESTEK UNSURLARI
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İşbirliği-Güçbirliği Destek 

Programı



• Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya

büyük işletmelerle;

• ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve

karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı

nitelikteki iş birlikleri tesis etmelerine katkı

sağlanmasıdır.
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Yurt Dışı Pazar Destek 

Programı
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UYGUN GİDERLER VE DESTEK ÜST LİMİTLERİ
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İşletme Geliştirme 

Destek Programı



40

PROGRAM DESTEK ÜST LİMİT VE ORANI
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TEŞEKKÜR EDERİM.

Muhammed PAKSOY

muhammed.paksoy@kosgeb.gov.tr 


