MİKRO VE KÜÇÜK İŞLETMELERE HIZLI DESTEK PROGRAMI ÖDEME TALEP
FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU

1. www.kosgeb.gov.tr adresine girilerek “e-Hizmetler” butonuna tıklayınız.

2. Arama bölümüne “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı“ yazarak açılacak
olan "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu” sekmesine tıklayınız.

3. E-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapınız.
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4. “Ödeme Talepleri” sekmesine tıklayınız.

5. “İşlemler” sekmesinden “Ödeme Talepleri” butonuna tıklayınız.

6. Daha önce banka hesap numarası eklememiş iseniz açılacak pencereden “Ekle” butonuna
tıklayarak işletmenizin banka ve IBAN bilgilerini giriniz.
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7. Ödeme Talep Formunu oluşturmak için “Ödeme Talebi Ekle” butonuna tıklayınız.

8. “Ödeme Hesabı” ve “Destek Ödemesine Esas Taksit Dönemi”ni seçiniz. İşletme SGK
bilgileri otomatik olarak gelecektir. Verilerin doğruluğunu kontrol ediniz.

9. Ödeme talep ettiğiniz personelin T.C. Kimlik Numarasını ve Ad-Soyad bilgisini eksiksiz
olarak girerek “Kişi Doğrula” butonuna tıklayınız.
Personelin cinsiyeti ve üniversite (2 yıllık ve üzeri) mezunu olması halinde öğrenim
durumu/mezun olunan bölüm otomatik olarak doldurulacaktır. Personelin meslek
lisesi/teknik lise/mesleki ve teknik lise mezunu olması veya yurt dışında bir üniversiteden
mezun olması halinde öğrenim durumu ve mezun olunan bölüm alanlarının manuel olarak
doldurularak ekler bölümüne mezuniyet belgesinin eklenmesi gerekmektedir.
Personel eklendikten sonra “Kaydet ve Devam Et” butonuna tıklayınız.
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10. “Yüklenmesi Gereken Ekler” bölümüne “varsa; yasal sınırların üzerindeki vergi – SGK
borcunun tecil ya da taksitlendirildiğini gösteren belgeyi (yasal sınırların üzerinde vadesi
geçmiş borcunuz yoksa, belge yüklemeniz gerekmez) ve öğrenim durumu otomatik olarak
gelmediyse mezuniyet durumunu gösterir belgeyi yükleyiniz.

11. “Ödeme Talep Formunu Görüntüle” butonunu tıklayarak Ödeme Talep Formunun taslak
halini görüntüleyiniz ve işletmenizin 2021 yılı ortalama personel sayısını, Ödeme Talep
Formuna onay verdiğiniz aydan önceki aydaki SGK 4A’lı personel sayısını ve diğer verileri
kontrol ediniz.
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12. “Başvuruyu Tamamla” butonuna tıklayarak Ödeme Talep Formunuzu onaylayınız.

13. Ödeme Talep edilen personelin destek süresince işten ayrılması durumunda yerine
istihdam edilen ikame personelin eklenmesi için aşağıdaki işlem adımları izlenmelidir:
• İşten ayrılan personel için onaylanmış olan Ödeme Talep Formunun “İşlemler”
butonuna tıklayarak “İkame Personel Ekle” seçeneğine tıklayınız

• İstihdam edilen ikame personelin T.C. Kimlik Numarasını ve Ad-Soyad bilgisini eksiksiz
olarak girerek “Kişi Doğrula” butonuna tıklayınız.
Personelin cinsiyeti ve üniversite (2 yıllık ve üzeri) mezunu olması halinde öğrenim
durumu/mezun olunan bölüm otomatik olarak doldurulacaktır. Personelin meslek
lisesi/teknik lise/mesleki ve teknik lise mezunu olması veya yurt dışında bir
üniversiteden mezun olması halinde öğrenim durumu ve mezun olunan bölüm
alanlarının manuel olarak doldurularak mezuniyet belgesinin eklenmesi gerekmektedir.
İkame personelin istihdam taahhüdünüz bakımından önceki personelin yerine dikkate
alınmaya başlanacağı tarihi, Yıl/Ay olarak (20XX/XX formatında) işleyiniz.
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Personele ilişkin verilerin kontrolünden sonra “Personel Ekle” butonuna tıklayınız.
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