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DESTEK ADI BAŞVURU BELGELERİ ÖDEME BELGELERİ 

YURT İÇİ FUAR 

DESTEĞİ 

Organizatör Kuruluş 

1. Yurt İçi Fuar Organizatör Kuruluş 

Başvuru Formu ve Taahhütnamesi 

 

1. İşletme geliştirme destek programı 

ödeme talep formu 

2. Organizatör kuruluş/meslek kuruluşu 

faturası veya fatura yerine geçen belge  

3. Fatura/fatura yerine geçen belgenin 

ödendiğini gösteren banka dekontu 

ve/veya diğer ödeme belgeleri 

4. İşletmenin SGK borcu yoktur yazısı 

(Veri paylaşım protokolleri kapsamında 

uygulama birimi tarafından 

sağlanabildiği takdirde 

istenmeyecektir.) 

5. İşletmenin vergi borcu yoktur yazısı 

(Uygulama birimi tarafından 

sağlanacaktır.) 

YURT DIŞI İŞ 

GEZİSİ DESTEĞİ  

 

Düzenleyici Kuruluş 

1. Yurt Dışı İş Gezisi Programı 

Düzenleyici Kuruluş Başvuru Formu ve 

Taahhütnamesi 

   KOSGEB Birimi  
1. Yurt Dışı İş Gezisi Programı KOSGEB 

Birimi Başvuru Formu 

 

 

 

1. İşletme geliştirme destek programı 

ödeme talep formu 

2. Fatura / fatura yerine geçen belge  
3. Fatura/fatura yerine geçen belgenin 

ödendiğini gösteren banka dekontu 

ve/veya diğer ödeme belgeleri 

4. Yurt dışı iş gezisine katılan kişinin 

pasaportundaki kimlik bilgilerini ve 

yurtdışına giriş-çıkış yapıldığını 

gösteren ilgili sayfaları/biniş kartları 

5. Yurt dışı iş gezisi programı düzenleyici 

kuruluş sonuç raporu/yurt dışı iş gezisi 

programı KOSGEB birimi sonuç raporu 

(Uygulama birimi tarafından 

sağlanacaktır.) 

6. Yurt dışı iş gezisi programı KOSGEB 

birimi sonuç raporu gerçekleştirilen 

aktiviteler dokümanı (Uygulama birimi 

tarafından sağlanacaktır.) 

7. İşletmenin SGK borcu yoktur yazısı 

(Veri paylaşım protokolleri kapsamında 

uygulama birimi tarafından 

sağlanabildiği takdirde 

istenmeyecektir.) 

8. İşletmenin vergi borcu yoktur yazısı 

(Uygulama birimi tarafından 

sağlanacaktır.) 

NİTELİKLİ 

ELEMAN 

İSTİHDAM 

DESTEĞİ  

 

1. İşletme geliştirme destek programı 

ödeme talep formu 

2. Kira kontratı (İşletmenin teknopark 

sınırları içerisinde faaliyet göstermesi 

halinde istenir. )* (Veri paylaşım 

protokolleri kapsamında uygulama 

birimi tarafından sağlanabildiği takdirde 

istenmeyecektir.) 

3. Nitelikli elemanın engel durumunu 

gösterir belge (Nitelikli elemanın 

engelli olması halinde istenir.)* (Veri 

paylaşım protokolleri kapsamında 

uygulama birimi tarafından 
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DESTEK ADI BAŞVURU BELGELERİ ÖDEME BELGELERİ 

sağlanabildiği takdirde 

istenmeyecektir.) 

4. Nitelikli elemanın birinci derece şehit 

yakını olduğunu gösterir belge (Nitelikli 

elemanın birinci derece şehit yakını 

olması halinde istenir.) *(Veri paylaşım 

protokolleri kapsamında uygulama 

birimi tarafından sağlanabildiği takdirde 

istenmeyecektir.) 

5. Nitelikli elemanın gazi olduğunu 

gösterir belge (Nitelikli elemanın gazi 

olması halinde istenir.)* (Veri paylaşım 

protokolleri kapsamında uygulama 

birimi tarafından sağlanabildiği takdirde 

istenmeyecektir.) 

6. Denklik Belgesi (Nitelikli elemanın yurt 

dışındaki bir üniversiteden mezun 

olması durumunda istenir.)* 

7. Askerlik, doğum gibi sebeplerle işten 

ayrılan elemanın yeniden aynı işletmede 

işe başlaması halinde durumu gösteren 

belge   

8. İşletmenin SGK borcu yoktur yazısı 

(Veri paylaşım protokolleri kapsamında 

uygulama birimi tarafından 

sağlanabildiği takdirde 

istenmeyecektir.)  

9. İşletmenin vergi borcu yoktur yazısı 

(Uygulama birimi tarafından 

sağlanacaktır.) 

 

* İlk ödeme talebinde yüklenir. 

TASARIM 

DESTEĞİ 

 

 

1. İşletme geliştirme destek programı 

ödeme talep formu 

2. Tasarıma ilişkin belge 

3. Fatura / fatura yerine geçen belge 

4. Fatura/fatura yerine geçen belgenin 

ödendiğini gösteren banka dekontu 

ve/veya diğer ödeme belgeleri 

5. Tasarıma konu sınai mülkiyet hakları 

belgesi (varsa) (Veri paylaşım 

protokolleri kapsamında uygulama 

birimi tarafından sağlanabildiği takdirde 

istenmeyecektir.) 

6. Tasarımcı üye belgesi (Endüstriyel 

Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği, 

Grafikerler Meslek Kuruluşu Derneği, 

Moda Tasarımcıları Derneği, İç 

Mimarlar Odası üyelerinden hizmet 

alınması durumunda) 

7. İşletmenin SGK borcu yoktur yazısı 

(Veri paylaşım protokolleri kapsamında 

uygulama birimi tarafından 

sağlanabildiği takdirde 

istenmeyecektir.) 

8. İşletmenin vergi borcu yoktur yazısı 
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DESTEK ADI BAŞVURU BELGELERİ ÖDEME BELGELERİ 

(Uygulama birimi tarafından 

sağlanacaktır.) 

SINAİ MÜLKİYET 

HAKLARI 

DESTEĞİ 

 

 

1. İşletme geliştirme destek programı 

ödeme talep formu 

2. Patent/marka vekili ve/veya sınai 

mülkiyet hakkına konu belgeyi veren 

kurum / kuruluş tarafından başvuru 

ve/veya tescile ilişkin düzenlenmiş 

fatura / fatura yerine geçen belge 

3. Fatura/fatura yerine geçen belgenin 

ödendiğini gösteren banka dekontu 

ve/veya diğer ödeme belgeleri 

4. Destek kapsamında alınan 

belge/başvurunun yayın ilanına ilişkin 

belge (Veri paylaşım protokolleri 

kapsamında uygulama birimi tarafından 

sağlanabildiği takdirde 

istenmeyecektir.) 

5. İşletmenin SGK borcu yoktur yazısı 

(Veri paylaşım protokolleri kapsamında 

uygulama birimi tarafından 

sağlanabildiği takdirde 

istenmeyecektir.) 

6. İşletmenin vergi borcu yoktur yazısı 

(Uygulama Birimi tarafından 

sağlanacaktır.) 

BELGELENDİRME 

DESTEĞİ  
 

1. İşletme geliştirme destek programı 

ödeme talep formu 

2. Fatura / fatura yerine geçen belge 

3. Fatura/fatura yerine geçen belgenin 

ödendiğini gösteren banka dekontu 

ve/veya diğer ödeme belgeleri 

4. Destek kapsamında alınan belge  

5. İşletmenin SGK borcu yoktur yazısı 

(Veri paylaşım protokolleri kapsamında 

uygulama birimi tarafından 

sağlanabildiği takdirde 

istenmeyecektir.) 

6. İşletmenin vergi borcu yoktur yazısı 

(Uygulama Birimi tarafından 

sağlanacaktır.)  

TEST VE ANALİZ 

DESTEĞİ 

 

 

1. İşletme geliştirme destek programı 

ödeme talep formu 

2. Fatura / fatura yerine geçen belge 

3. Fatura/fatura yerine geçen belgenin 

ödendiğini gösteren banka dekontu 

ve/veya diğer ödeme belgeleri 

4. İşletmenin SGK borcu yoktur yazısı 

(Veri paylaşım protokolleri kapsamında 

uygulama birimi tarafından 

sağlanabildiği takdirde 

istenmeyecektir.) 

5. İşletmenin vergi borcu yoktur yazısı 

(Uygulama birimi tarafından 
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DESTEK ADI BAŞVURU BELGELERİ ÖDEME BELGELERİ 

sağlanacaktır.) 

ENERJİ VERİMLİ 

ELEKTRİK 

MOTORLARI 

DEĞİŞİMİ 

DESTEĞİ 

 

1. İşletme geliştirme destek programı 

ödeme talep formu 

2. Fatura / fatura yerine geçen belge 

3. Fatura/fatura yerine geçen belgenin 

ödendiğini gösteren banka dekontu 

ve/veya diğer ödeme belgeleri 

4. Yerli malı belgesi ( Değişimi yapılan 

enerji verimli elektrik motorunun yerli 

malı olması durumunda istenir.) 

5. Enerji verimli elektrik motorları 

değişimi yapılan işletme listesi 

(Uygulama birimi tarafından 

sağlanacaktır.) 

6. İşletmenin SGK borcu yoktur yazısı 

(Veri paylaşım protokolleri kapsamında 

uygulama birimi tarafından 

sağlanabildiği takdirde 

istenmeyecektir.) 

7. İşletmenin vergi borcu yoktur yazısı 

(Uygulama Birimi tarafından 

sağlanacaktır.) 

BAĞIMSIZ 

DEĞERLENDİRME 

DESTEĞİ 

 

1. İşletme geliştirme destek programı 

ödeme talep formu 

2. Fatura / fatura yerine geçen belge 

3. Fatura/fatura yerine geçen belgenin 

ödendiğini gösteren banka dekontu 

ve/veya diğer ödeme belgeleri 

4. İşletmenin SGK borcu yoktur yazısı 

(Veri paylaşım protokolleri 

kapsamında uygulama birimi 

tarafından sağlanabildiği takdirde 

istenmeyecektir.) 

5. İşletmenin vergi borcu yoktur yazısı 

(Uygulama birimi tarafından 

sağlanacaktır.) 

 

 

 

 

 

MODEL FABRİKA 

DESTEĞİ 

 1. İşletme geliştirme destek programı 

ödeme talep formu 

2. Fatura / fatura yerine geçen belge  

3. Fatura/fatura yerine geçen belgenin 

ödendiğini gösteren banka dekontu 

ve/veya diğer ödeme belgeleri  

4. İşletmenin SGK borcu yoktur yazısı 

(Veri paylaşım protokolleri kapsamında 

uygulama birimi tarafından 

sağlanabildiği takdirde 

istenmeyecektir.) 

5. İşletmenin vergi borcu yoktur yazısı 

(Uygulama birimi tarafından 

sağlanacaktır.) 

 


