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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) 

 

 ĠġLETME 

VERGĠ DAĠRESĠ SGK ĠL 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 

(ġahıs ĠĢletmeleri 

Ġçin) 

Banka Adı ġube Adı 

ve  

Kodu 

IBAN No 

     

     

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

 Akreditif hesabına;* 
 

*(Ek: 08.08.2019 tarih ve 7852 sayılı BĢk. OLUR’u) İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK 

borcunun olmadığı durumda seçilebilecektir.1 

 

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- Yurt dışı alımlarda Makine- teçhizat ve yazılıma ilişkin Gümrük Beyannamesi, 

4- Personel ücret bordrosu, 

                                                           
1
 “Akreditif hesabına” başlığına “*” eklenerek “İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcunun olmadığı 

durumda seçilebilecektir.” açıklaması eklenmiştir. 

Banka Adı IBAN No 

  

  

…  
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5- Makine-teçhizat ve yazılıma ilişkin Yerli Malı Belgesi (Yerli malı alımlarında), 

6- Mal/hizmet bedelinin ödendiğini gösterir banka dekontları, 

7- Hizmet Sağlayıcı adına akreditif açıldığına dair banka yazısı (akreditifli yurtdışı alımlarda) 
8- (Ek: 08.08.2019 tarih ve 7852 sayılı BĢk. OLUR’u) Destek kapsamında alınacak makine-teçhizat ve kalıba ilişkin işletme 

adına düzenlenmiş proforma fatura/proforma fatura yerine geçen belge ile makine-teçhizat ve kalıbın satın 

alınacağını gösterir diğer belgeler (akreditifli yurtdışı alımlarda)
2 

9- Danışmanlık Hizmeti Sonuç Raporu (danışmanlık hizmeti alındıysa) 

10- (EK: 07.01.2019 tarih ve E.279 sayılı BĢk. OLUR’u ) Kira Sözleşmesi (Kira Desteği talebi varsa)3 

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

durumunda işletme tarafından sağlanacaktır.) 

 

 

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

 
 

                                                           
2 08.08.2019 tarih ve 7852 sayılı Başkanlık OLUR’u ile Eklere 7’nci maddeden sonra gelmek üzere 8’inci madde eklenmiştir. 
3  07.01.2019 tarih ve 31841519-110.12 -E.279 sayılı Başkanlık OLUR’u öncesinde formda Kira Sözleşmesi bulunmamaktadır, 

OLUR ile eklenmiştir. 


