
EK- 18 

 

BİLGİSAYAR OYUNU / MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME DESTEĞİ  

BAŞVURU BELGELERİ 

 

 

Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir. 

 

1. İncelemeci kuruluşu muhatap dilekçe 

 

2. Bilgisayar Oyunu / Mobil Uygulama Geliştirme Desteği Başvuru Formu (EK-18C)  

 

3. Bilgisayar Oyunu / Mobil Uygulama geliştirmeye yönelik yazılım ve lisans satın alma 

giderlerine ilişkin sözleşme 

 

4. Bilgisayar Oyunu / Mobil Uygulama geliştirmeye yönelik alınan yazılım ve lisansa ilişkin 

fatura 

 

5. Bilgisayar Oyunu / Mobil Uygulama geliştirmeye yönelik istihdam edilen personele ait 

destek talebinde bulunulan her aya ilişkin SGK Bildirgeleri 

 

6. Bilgisayar Oyunu / Mobil Uygulama geliştirmeye yönelik istihdam edilen personele ait 

maaş bordrosu 

 

7. Banka onaylı ödeme belgesi 

 

8. Oyun/uygulama örneği (DVD; mobil markette yer aldığına ilişkin görsel; web sitesi 

üzerinden oynanan oyunlar için siteye erişim imkanı tanıyan kullanıcı adı ve şifresi) 

 

9. İstihdam edilecek personele ilişkin SGK hizmet dökümü  

 

10. İncelemeci kuruluş tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler 

 

 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

 

 Destek başvuruları, bilgisayar oyunu / mobil uygulamanın uluslararası tüketiciye 

sunulmasını müteakip yapılır. Destek başvurusunun, ödemenin gerçekleştiği tarihten 

itibaren en geç 1 (bir) yıl içerisinde incelemeci kuruluşa ibraz edilmesi gerekir.  

 

 İngilizce haricindeki yabancı dillerde düzenlenen belgelerin yeminli tercüman tarafından 

Türkçe tercümelerinin yapılması gerekir. 

 

 Dekont, e-dekont, hesap dökümü, swift belgesi, kredi kartı ekstresi vb. belgeler ödeme 

belgesi olarak kabul edilir. Ödemenin çek ile yapılması halinde, banka onaylı çek 

fotokopisi ve banka onaylı hesap dökümünün sunulması gerekir. Cirolu çekler ile yapılan 

ödemeler, destek kapsamında değerlendirilmez. 

 



 Genelge’nin 36 ncı maddesinin beşinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla ödemenin; 

yararlanıcı/işbirliği kuruluşu tarafından bankacılık kanalı ile gerçekleştirilmesi 

zorunludur.   

 

 Ödemenin, bu kuruluşların ortağı, çalışanı veya harcama yapma yetkisi verildiği şirket 

imza sirkülerinde belirtilen kişiler tarafından yapılması halinde, bahse konu ödemenin 

bankacılık kanalı ile gerçekleştirilmiş olması şartıyla; ilgili meblağın anılan kuruluşlar 

tarafından ödemeyi gerçekleştiren kişiye aktarıldığının tevsiki ve söz konusu ortaklık/ 

istihdam/harcama yetkisi bağına ilişkin kanıtlayıcı belgelerin sunulması zorunludur. 

  

 Yurtdışında düzenlenen banka ödeme belgelerinin Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği 

tarafından onaylanması halinde banka onayı aranmaz. 


