
 

 

MİKRO VE KÜÇÜK İŞLETMELERE (MKİ) HIZLI DESTEK PROGRAMI 

ÜÇÜNCÜ BAŞVURU DÖNEMİ  

BAŞVURU VE UYGULAMA İŞLEMLERİ TAKVİMİ (REVİZE EDİLEN BÖLÜMLER) 

 

Başvuru döneminin ilan edildiği ay: 2021 / Aralık 

İstihdamın korunmasında referans kabul edilecek geçmiş dönem 

aralığı: 

2021 Ocak – Aralık ortalaması*  

 

 

ÖDEME 

BAŞVURUSU 

VE KESİN 

ONAY 

SÜRECİ 

Yeni personelin işe alınabileceği son ay: 
(Ayrılması durumunda, şartları karşılayan başka bir personel 

destek süreci içinde istihdam edilebilir)  

Ağustos, 2022 
(SGK kayıtlarına yansımış olmalıdır) 

Ödeme Talep Formunun işletme tarafından 

onaylanabileceği ilk ve son tarih: 

1 Ağustos 2022 - 28 Eylül 2022  

(Not: Son onay tarihi, geri ödeme 

takviminde değişiklik yapılmaksızın 28 

Eylül 2022’ye ötelenmiştir. Uygulama 

Esaslarının geri ödeme takviminin 

belirlenmesine ilişkin referans ayı “2022 

Mayıs” ayı olarak, geri ödeme başlangıç ayı 

ise işbu takvimde belirtildiği üzere “2024 

Mayıs” ayı olarak uygulanmaya devam 

edilecektir)      

KOSGEB Uygulama Birimleri ödeme onayı için 

son tarih: 

(Bütçe kapsamında KESİN ONAY) 

29 Eylül 2022 

   

 İkinci ödeme 

taksiti 

başvurusu 

süreci 

İkinci ödeme taksiti için Ödeme 

Talep Formunun işletme tarafından 

onaylanabileceği son tarih: 

25 Ağustos 2023             

KOSGEB Uygulama Birimleri 

ödeme onayı için son tarih: 

29 Ağustos 2023 

  

Geri ödeme başlangıcı: 2024 / Mayıs    

  

Program Başvuru Formundaki personel sayısı veya harcama 

beyanını artırmak için dilekçe verilebilecek son tarih 

31 Ağustos 2022 

 
Not: Bu dönem yararlanıcıları için, 2021 Kasım’da işletmede çalışmayan personel “yeni” sayılacaktır.   

 

Not: SGK, Gelir İdaresi Başkanlığı ve diğer kurum kayıtlarındaki ilgili verilerini işbu takvimdeki son tarihlerden en az 2 iş günü 

önce güncellemeyen veya eksiklerini tamamlamayan ya da gerekli bildirimlerini yapmamış olan işletmelerin destek başvuru 

sistemine yansımayan bilgilerinden dolayı KOSGEB sorumlu tutulamaz.  

 
*: SGK kayıtlarına göre 4A kapsamındaki toplam prim günü sayısı 360’a bölünecek ve çıkan rakam bir üst tam sayıya 

yuvarlanacaktır    
**  : Geçici onay ve kesin onay, destek bütçesi kapsamında program ve ödeme talebi başvuru sırasına göre verilir.  

***: Ödeme Talep Formu onayı KOSGEB tarafından verilen ancak ödeme işlemleri tamamlanamadan önce vergi / SGK borç 

sorgulama süresi dolan ve yenilenmesi gereken Ödeme Talep Formları 11 Ekim 2022’ye kadar güncellenebilir, KOSGEB Uygulama 

Birimleri tarafından 13 Ekim 2022’ye kadar bunlara onay verilebilir.   

****: Ödeme Talep Formu onayı KOSGEB tarafından verilen ancak ödeme işlemleri tamamlanamadan önce vergi / SGK borç 

sorgulama süresi dolan ve yenilenmesi gereken Ödeme Talep Formları 11 Eylül 2023’e kadar güncellenebilir, KOSGEB Uygulama 

Birimleri tarafından 13 Eylül 2023’e kadar bunlara onay verilebilir. 

https://webyonetim.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Hizli%20Destek%20Projesi/2022.06.23/Dilekce_3._donem.docx

