Sayın Girişimcilerimiz;

Aşağıda adım adım Temel Bilimler Başvurusunun nasıl yapılacağına dair bilgilendirme yapılmıştır. Süreçlerin aşağıdaki gibi işletilmesi gerekmektedir. 
“
1. Girişimci firma, portaldan ilgili bölümlere bilgileri doldurmak suretiyle temel bilimler başvurusunu;
1. Ücretin Ödendiğini Gösterir Belge (İlgili aya ait Maaş Ödemesi, Açıklama kısmında ”20.. yılı ……. ayına ait maaş ödemesi ” şeklinde bir not ekleyerek…)
2. SGK Prim Belgesi
3. Hizmet Dökümü Belgesi (İlgili kişinin e-devlet alabileceği 4A Hizmet Döküm Belgesi)
4. Diploma Fotokopisi (İlgili kişinin)
eklentilerini online olarak yükleyerek yapar. 

2. Yönetici Şirket ilgili başvuruyu inceler ve uygun bulması durumundan onaylar.
3. Bakanlık Yetkilisi, Yönetici Şirket tarafından yapılmış onaylama işlemini kontrol ederek Bakanlık onayını verir.
4. Böylece online işlemler tamamlanmış olur ve ödeme formunun çıktısı sistemden alınabilir durumdadır. Ödeme formunun sistemden alınmasından sonraki kısım ise aşağıdaki gibidir.
	1 Resim’de (E-posta eki) gösterildiği gibi bir dosya açılır. Bu dosya, desteğin başlangıcından bitişine kadar Bakanlıkta muhafaza edilecek dosyadır. 
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	2 Resimde görüldüğü gibi kişinin diploma kopyası eklenir. 
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	3 Resimde görüldüğü gibi kişinin İşe Giriş Bildirgesi ve SGK Hizmet Dökümü(İlgili kişi e-devletten alabilir) dosyaya eklenir.
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	4 Resimde görüldüğü gibi kişinin destek talebinde bulunulan aya ilişkin maaş dekontu eklenir.
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	 5 Resimde ise destekten yararlanacak her kişinin ilgili ayı baz alınarak,  3. adımdan alınan form altına SGK prim dökümü(1. ‘de yüklenen ikinci belge) olacak şekilde 2 nüsha halinde hazırlanır.  
file_8.jpg

file_9.wmf



Hazırlanan dosya(4 ayrı poşet dosyanın yer aldığı 1 Resim de gösterilen dosya) Yönetici Şirket tarafından Bakanlığa gönderilir. Bu belgelerde herhangi bir eksik olması durumunda ödeme işlemi gerçekleştirilemeyecektir. Evrak kontrolünden sonra ise aşağıdaki adım gerçekleştirilir.  
 
5. Tüm bu süreçlerden sonra ilgili firmanın vergi borcu olmadığına dair yazı Bakanlık temsilcisinin istediği tarihte Bakanlığa ulaştırılır.

İlk başvurusu yapılmış Temel Bilimler Desteğinde ise aynı adımların tekrarlanmasına gerek yoktur. 4. Maddenin ilk 4 maddesi (farklı bir renk ile boyanmış kısım) dışındaki süreçleri sırasıyla takip etmesi yeterli olacaktır.

NOT 1: Tüm belgelerde girişimci firmanın kaşe imzası gereklidir. Ödeme formunda ise girişimci firmanın kaşe imzası ile beraber Yönetici Şirket kaşesi ve Yönetici Şirket Genel Müdürünün imzasının bulunması zorunludur.


Not 2: 5 Resim ile verilen ve Ödeme Formunun altına yerleştirilen SGK Prim Belgesi(Sigortalı Hizmet Listesi) yer alan bilgilerde Kanun kısmında 5746 bulunmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Temel Bilimler ödemeleri 5746 Sayılı Kanun kapsamında yapıldığından bu Kanun maddesine göre primleri ödenmeyen kişilerin ilgili aylarda Temel Bilimler ödemesi yapılmaz.

Not3: Temel Bilim Başvurularında 01.07.2017 tarihinden itibaren olan başvuruları kabul etmektedir. Bakanlık, geçmişe dönük olarak yapılan başvuruları mümkün olduğunca kısa sürede gönderilmesini talep etmektedir. Toplu olarak yapılan başvurular yoğunluğa ve ödemelerde ciddi gecikmelere sebep olabilmektedir. 2019 yılı itibariyle de tüm başvuruların aylık olarak kabul edilmesi planlanmaktadır. Gereğinin yapılmasını rica ederiz.


