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KOSGEB ..................... MÜDÜRLÜĞÜNE 
                                                                            

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı kapsamında yürütmekte olduğumuz projemizin 

……………….  dönemine ilişkin, ödeme talep formu ve eki belgeler sunulmaktadır. 

 

Destek ödemesinin aşağıda belirtilen; 
 

 Banka hesabımıza; (SGK ve/veya vergi borcumuzun bulunması halinde ise destek ödemesinden 

borcun mahsup edilmesine) 

 İŞLETME 

VERGİ DAİRESİ SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ Vergi No/T.C. 

Kimlik No 
 

Adı    

Banka Adı   

 Şube Adı ve Kodu   

IBAN No   

 

 Hizmet Sağlayıcının banka hesabına;* 

Hizmet 

Sağlayıcı Adı 

Vergi No/T.C. 

Kimlik No 

(Şahıs İşletmeleri 

İçin) 

Banka Adı Şube Adı 

ve  

Kodu 

IBAN No 

     

     

…     
*İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcunun olmadığı durumda seçilebilecektir. 
 

 Akreditif hesabına; 

yapılması hususunda gereğini arz ederiz. 
 
EKLER:   

1- Destek kapsamında alınan mal/hizmetlere ilişkin işletme adına düzenlenmiş fatura veya fatura yerine geçen 

belge ile mal/hizmetin satın alındığını gösterir diğer belgeler, 

2- Destek kapsamında satın alınan yazılımlar için lisans ya da lisans yerine geçen belge, 

3- Makine-Teçhizat ikinci el veya yurtdışından alınmış ise Makine-teçhizata ilişkin Gümrük Beyannamesi 
4- Personele ait ücret bordrosu, 

5- Makine-teçhizat ve yazılıma ilişkin Yerli Malı Belgesi (Yerli malı belgesi ile yapılan alımlarında), 

6- Mal/hizmet bedelinin ödendiğini gösterir banka dekontları, 

7- Hizmet Sağlayıcı adına akreditif açıldığına dair banka yazısı (akreditifli yurtdışı alımlarda) 

8- Danışmanlık Hizmeti Sonuç Raporu (danışmanlık hizmeti alındıysa) 

9- Eğitim Katılım Belgesi (Eğitim hizmeti alındıysa) 

10- Üretim hattı tasarımının yapıldığını gösterir belge 

11- İşletmenin SGK Borcu Yoktur Yazısı (uygulama birimi tarafından temin edilecek olup, temin edilememesi 

durumunda işletme tarafından sağlanacaktır.) 

Banka Adı IBAN No 

  

  

…  
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12- Makine-teçhizat ve kalıp giderleri için geri ödemeli destek talep edildiyse banka teminat mektubu/kefalet 

mektubu (Belge taranıp sisteme yüklendikten sonra aslı Müdürlüğe teslim edilmelidir) 

13- Üye olunan e-ticaret sitelerini işleten kurum/kuruluş ile yapılan üyelik sözleşmesi, 

14- Fuarlara katılımlarda, fuar katılım sözleşmesi, 

15- Yaptırılan broşür, ürün kataloğu ve reklam verilen yazılı medya tanıtım materyallerinden birer adet örnek, 

16- Yurt içinde basılıp yurt dışında dağıtılan yayınlar için yurt dışına çıkışını gösterir belge 

 

 

“Bu Form ………… tarafından …/…/2… tarihinde onaylanmıştır.” 


