
YATIRIM TEŞVİK BELGESİ MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER 

(YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN  

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ) 

(TEBLİĞ NO: 2012/1) 

(Yayınlandığı Resmi Gazete Tarih ve Numarası: 20 HAZİRAN 2012 / 28329) 

MADDE 6 – Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için yapılacak müracaatlarda aşağıda belirtilen 
belgeler aranır. 

1-) Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi. 

2-) Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri, kamu 
kurumları ve şahıs şirketleri ile gerçek kişiler için imza beyannamesi. 

3-) EK-1’deki örneğe uygun olarak hazırlanmış, her sayfası yatırımcıyı temsil ve ilzama 
yetkili kişi veya kişilerce imzalı ve kaşeli yatırım bilgi formu 

4-) EK-1’deki örneğe uygun olarak beyan ve taahhütname 

5-) EK-1’deki örneğe uygun olarak ithal ve yerli makine ve teçhizat listeleri. (3’er nüsha, 
kaşeli-imzalı).  

Ayrıca ithal edilecek makinaların Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Tek Pencere sistemine 
girilerek çıktısının alınıp kaşe-imzalı olarak ibraz edilmesi yapılması gerekmektedir. 

6-) Odamıza yapılacak müracaatlarda, 300 TL Halk Bankası Ekonomi Bakanlığı Döner 

Sermayesi hesabına (IBAN: TR89 0001 2009 3860 0005 0000 29), veya Vakıflar Bankası’na 

(IBAN: TR720001500158007294005505), 100 TL Odamız veznesine veya İş Bankası 

Beyoğlu Şubesi (Hesap No: 1011–26733 Iban No: TR64 0006 4000 0011 0110 0267 33) 

Garanti Bankası Rumeli Caddesi Şubesi ( Hesap No: 406-6299015, Iban No: TR55 0006 2000 

4060 0006 2990 15) hesabına yatırılacaktır.  

7-) Firmanın ortaklık yapısı, sermaye miktarı ve faaliyet konuları açısından nihai durumunu 
gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi 
aslı veya noterden veya sicil merciinden tasdikli örneği. 

8-) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak müracaatlar hariç olmak üzere, 31.5.2006 
tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye 
genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının 
bulunmadığına veya tecil ve/veya taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve 
yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden 
alınacak yazı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak barkotlu çıktı. 

9-) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’na istinaden, sadece 17/7/2008 tarihli ve 

26939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği eki 

listelerde yer alan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” veya “Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” şartı aranması gereken yatırım konuları için Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan Karar ve/veya Karara ilişkin yazı. 

EKLER: 

- Yatırım Bilgi Formu 

- İthal Makine ve Teçhizat Listesi 

- Yerli Makine ve Teçhizat Listesi 

- Beyan ve Taahhüt 

- Müracaat Formu Doldurma Kılavuzu 
.



EK-1 

TEŞVİK BELGESİ MÜRACAAT FORMLARI 
   

A - YATIRIM BİLGİ FORMU 

I - YATIRIMCI BİLGİLERİ 

1. Adı / Unvanı :   

2. Haberleşme adresi :   

3. 

Telefon :   

Faks :   

E-posta  :   

Web adresi :   

4. Sermayesi :   

Ortaklar 

TC kimlik no /  

Vergi dairesi ve 

no  

Uyruğu 
Hisse 

oranı (%) 

Kayıtlı 

sermaye 

- 

- 

- 

-  

        

Toplam 100  

5. 

Bağlı bulunduğu vergi 

dairesi 
:   

Vergi kimlik numarası :   

6. SGK işyeri sicil numarası :   

7. Projeden sorumlu şahısların iletişim bilgileri: 

Adı ve soyadı   :   

Görevi   :   

Telefon   :   

E-posta adresi   :   

Adı ve soyadı   :   

Görevi   :   

Telefon   :   

E-posta adresi   :   



II - YATIRIM İLE İLGİLİ BİLGİLER 

8. Yatırımın yeri:   

  a)  İli ve ilçesi   

  b) Adresi   

  c)  

Organize sanayi bölgesinde 

olması halinde bölgenin adı: 

(Tahsis yazısı aranır) 

  

  

  
d) 

Kiralık olması halinde;   

 Kiralananın cinsi 

(bina/arsa) 
 

 Mal sahibinin adı / unvanı  

 Kira başlangıç ve bitiş 

tarihi 
 

 Kiralanan alan (m2)  

9. Yatırımın cinsi    

10

. 
Yatırımın sektörü ve konusu   

11

. 
Yatırıma başlama tarihi   

12

. 
Yatırımın bitiş tarihi   

13

. 
Mevcut istihdam    

14

. 
Öngörülen ilave istihdam     

15

. 
Projenin kapasitesi Mevcut Kapasite İlave Kapasite Birim 

Ü
rü

n
 /

 
H

iz
m

e
t 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

16

. 
Projenin kısa anlatımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 Üretim akış şeması (Öngörülen yatırımla sağlanacak istihdam da belirtilecektir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18

. 
Talep edilen destek unsurları 

 KDV İstisnası  Yatırım Yeri Tahsisi 

 Gümrük Vergisi Muafiyeti  Gelir Vergisi Stopajı Desteği 

 Vergi İndirimi  Sigorta Primi Desteği 

 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği  KDV İadesi 

 Faiz Desteği   



III - TOPLAM SABİT YATIRIM TUTARI TABLOSU  (TL) 

A) ARAZİ-ARSA :   

  m2 
Birim 

Fiyat  
Toplam    

Arazi - Arsa          

B) BİNA-İNŞAAT :   

  m2 
Birim 

Fiyat 
Toplam    

a) Ana bina ve tesisleri          

b) İdare binaları           

c) Diğer bina-inşaat harcamaları          

Toplam          

C) MAKİNE VE TEÇHİZAT :   

a) İthal Makine ve Teçhizat      

b) Yerli Makine ve Teçhizat      

D) DİĞER HARCAMALAR :   

a) Etüd - proje    

b)Yardımcı makine ve teçhizat      

c) İthalat ve gümrükleme      

ç) Taşıma ve sigorta      

d) Montaj       

e) Diğer        

TOPLAM SABİT YATIRIM TUTARI :   

IV - YATIRIM FİNANSMANI TABLOSU (TL) 

A) ÖZKAYNAKLAR :   

B) YABANCI KAYNAKLAR:   

a) İç kredi      

b) Dış kredi      

c) Döviz kredisi      

d) Dövize endeksli kredi    

TOPLAM FİNANSMAN :   

 



İTHAL MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ 

Adı / Unvanı :   

Adresi :   

Vergi Dairesi / Vergi Kimlik No. :   

YTB Tarih ve Sayısı :   

Sıra 

No 
Makine ve Teçhizatın Adı Miktarı  

Menşei Ülke 

Toplam 

Döviz Tutarı 

(FOB)  

Toplam 

Tutarı 

(FOB $) 

Toplam Tutarı 

(FOB TL) 

Gümrük 

Beyannamesi 

İstisnadan 

Yararlananlar 

İçin Gümrük 

İdaresi Onayı 
Tarih Sayı 

1                 

2                 

3                 

4                 

...                 

TOPLAM         

 

Temsil ve ilzama yetkili  
kişilerin imzaları ve kaşe 



 

YERLİ MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ 

Adı/Unvanı :   

Adresi :   

Vergi Dairesi / Vergi Kimlik No. :   

YTB Tarih ve Sayısı :   

Sıra 

No 
Makine ve Teçhizatın Adı Miktarı  

Birim Fiyatı 

(TL) 

(KDV Hariç) 

Toplam 

Tutarı (TL) 

(KDV Hariç) 

Satın Alınanların İstisnadan 

Yararlananlar İçin 

Satıcının Onayı 
Fatura 

Tarihi 

Fatura 

Sayısı 

1               

2               

3               

4               

...               

TOPLAM          

 

Temsil ve ilzama yetkili  
kişilerin imzaları ve kaşe 

 



 

 

BEYAN VE TAAHHÜT 

Yatırım teşvik belgesinin düzenlenmesi ile tamamlama vizesinin yapılmasına kadar yapacağımız 

tüm müracaatlarda ibraz ettiğimiz ve/veya edeceğimiz bilgi ve belgelerin varlığını, muhteviyatı 

itibarıyla doğruluğunu, teşvik belgesi kapsamında desteklerden yararlanan yatırım harcamaları ile 

ilgili olarak başka kamu kurum ve kuruluşlarının destek programları ile diğer kuruluşların kamu 

kaynaklı desteklerinden halihazırda yararlanmadığımızı ve yararlanmayacağımızı, yatırımın 

herhangi bir aşamasında aksinin tespiti halinde teşvik belgesi kapsamında sağlanan desteklerle 

ilgili her türlü müeyyidenin uygulanmasını beyan, kabul ve taahhüt ederiz. 

 
Temsil ve ilzama yetkili 

kişilerin imzaları ve kaşe 
 
 



MÜRACAAT FORMU DOLDURMA KILAVUZU 

YATIRIMCI BİLGİLERİ 

1. Adı / Unvanı: İlgili sicil gazetelerinde kayıtlı olduğu şekilde yatırımcı adı ya da unvanı yazılır. 

2. Haberleşme adresi: Yatırımcının güncel haberleşme adresi yazılır. 

3. Telefon / faks / e-posta / web adresi: Yatırımcının güncel diğer iletişim bilgileri yazılır. 

4. Sermayesi: Yatırımcının son sermaye yapısını gösterir ilgili sicil gazetesine göre sermaye ve 

ortakların bilgileri yazılır. 

5. Bağlı bulunduğu vergi dairesi / vergi kimlik numarası: Yatırımcının bağlı bulunduğu vergi 

dairesi ve numarası yazılır. 

6. SGK İş Yeri Sicil Numarası: Yatırımın yapılacağı yatırım yerine ilişkin SGK iş yeri sicil 

numarası yazılır. Komple yeni yatırımlarda bu alan boş bırakılır. 

7. Projeden sorumlu şahısların iletişim bilgileri: Proje değerlendirme aşamasında, projeye 

ilişkin teknik bilgi alınabilecek şahısların iletişim bilgileri yazılır. 

YATIRIM İLE İLGİLİ BİLGİLER 

8. Yatırım yerinin ili, ilçesi, adresi, organize sanayi bölgesinde olması halinde bölgenin adı, 

kiralık ise kiralama bilgileri: Yatırım yeri bilgileri yazılır. Yatırımın organize sanayi bölgesinde 

olması halinde ayrıca ilgili bölgeden yer tahsis yazısı aranır. Ayrıca, yatırımın yapılacağı arsa-

arazi veya binanın kiralık ise kiralama bilgileri belirtilir. 

9. Yatırımın cinsi: Komple yeni yatırım, tevsi, modernizasyon, ürün çeşitlendirme ve 

entegrasyon cinslerinden uygun olanı yazılır. 

10. Yatırımın sektörü ve konusu: Yatırımın ilgili sektörü ve kısaca konusu yazılır. Örneğin; 

İmalat – Otomotiv yan sanayi yatırımı, Hizmetler – Otel yatırımı, Enerji – Rüzgar enerjisinden 

elektrik enerjisi üretimi yatırımı vb. 

11. Yatırıma başlama tarihi: Müracaat tarihi esas alınarak ay ve yıl olarak yazılır. Örneğin; 

Şubat 2012, Haziran 2013 vb. 

12. Yatırımın bitiş tarihi: Yatırımın planlanan bitiş tarihi ay ve yıl olarak yazılır.  

13. Mevcut istihdam: Son altı aylık dönem ortalaması esas alınarak mevcut istihdam yazılır. 

Mevsimsel özellik taşıyan yatırımlarda ise bir önceki yıla ait mevsimsel ortalama esas alınarak 

mevcut istihdam yazılır. Komple yeni yatırımlarda bu alan boş bırakılır. 

14. Öngörülen ilave istihdam: Yatırım neticesinde sağlanacak ilave istihdam yazılır.  

15. Projenin kapasitesi: Tek vardiyada tesiste üretilen ve ilave olarak üretilecek mal veya 

hizmet miktarları yazılır. Mevcut üretimin olması durumunda kapasite raporundaki üretim 

kapasitesi yazılır. 

16. Projenin kısa anlatımı: Projenin gerekçesi, üretim teknolojisi, sektöre ilişkin genel bilgiler, 

üretilecek mal veya hizmete ilişkin piyasa bilgileri gibi bilgileri içerecek şekilde proje kısaca 

anlatılacaktır. 

17. Üretim akış şeması: Üretim aşamaları akış şemasında gösterilerek yazılacaktır. Bu kısım, 

yatırım bilgi formuna ek olarak da hazırlanabilir. Her aşama için öngörülen istihdam akış şeması 

içerisinde ayrıca belirtilir. Ayrıca, makine ve teçhizat listelerinde yer alan makine ve teçhizatlara 

da üretim akış şeması içerisinde yer verilir. 

18. Talep edilen destek unsurları: Yatırımın bölgesi, sektörü ve büyüklüğü dikkate alınarak 

Kararda belirtilen destek unsurlarından talep edilenler işaretlenir. 

 



TOPLAM SABİT YATIRIM TABLOSU 

A) Arazi – Arsa: Satın alınacak arsanın alan büyüklüğü (m2) ve birim fiyatı (TL/m2) belirtilerek 

toplam arsa tutarı hesaplanır. 

B) Bina-İnşaat: Yapılacak ana mal/hizmet üretim binası ve tesisler, idari binalar ve diğer bina-

inşaat harcama kalemi için m2 ve birim değerler de belirtilerek toplam bina-inşaat tutarı 

hesaplanır.  

C) Makine ve Teçhizat: Üretimle ilgili ithal ve yerli makine-teçhizat tutarları, ithal makine ve 

teçhizat için FOB bedel ve yerli makine ve teçhizat için KDV’siz tutar dikkate alınarak 

hesaplanır. Ayrıca ithal ve yerli makine ve teçhizata ilişkin olarak örneğe uygun ikişer nüsha liste 

hazırlanır. 

D) Diğer Harcamalar: (Yatırım maliyetine intikal eden) 

- Etüd ve proje giderleri,  

- Yardımcı makine ve teçhizat giderlerine, mal ve hizmet üretimi ile doğrudan ilgisi 

bulunmayan makine ve teçhizat harcamaları, 

- İthalat ve gümrükleme giderlerine, ithal makine ve teçhizatın temininde yapılan masraflar, 

- Taşıma ve sigorta giderleri, 

- Montaj giderlerine, ana fabrika ve yardımcı işletme tesislerinin montajları ile ilgili tüm 

masraflar, 

- Diğer giderlere, yatırım dönemi finansman giderleri ile yukarıda belirtilmeyen ancak 

yatırımla ilgili olan diğer yatırım harcamaları hesaplanarak yazılır. 

YATIRIMIN FİNANSMANI TABLOSU 

Yatırımın finansmanına ilişkin bilgiler, toplam sabit yatırım tutarı ile uyumlu olacak şekilde 
hesaplanarak yazılır. 

MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTELERİ ÖRNEKLERİ 

Mal ve hizmet üretiminde doğrudan kullanılacak makine ve teçhizat, bu kısımda yer alan 

örneklere uygun şekilde listelenir. Makine ve teçhizat niteliği taşımayan harcamalara bu listelerde 

yer verilmez. Listeler, Bakanlığa yapılacak müracaatlarda ikişer, yerel birimlere yapılacak 

müracaatlarda üçer nüsha hazırlanır. 

YURT DIŞINDAN TEMİN EDİLECEK MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ: Yurt dışından 

temin edilecek olan makine ve teçhizatlar örneğe uygun şekilde listelenerek, “Makine ve 

Teçhizatın Adı”, “Miktarı”, “Menşei Ülke Toplam Döviz Tutarı (FOB)”, “Toplam Tutarı 

(FOB$)” ve “Toplam Tutarı (FOB TL)” sütunları eksiksiz olarak doldurulur. Gerekli görülmesi 

halinde, makine ve teçhizatın yabancı dildeki karşılıkları parantez içinde yazılabilir. 

YURT İÇİNDEN TEMİN EDİLECEK MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ: Yurt içinden 

temin edilecek olan makine ve teçhizatlar örneğe uygun şekilde listelenerek, “Makine ve 

Teçhizatın Adı”, “Miktarı”, “Birim Fiyatı (TL) (KDV Hariç)” ve “Toplam Tutarı (TL)” sütunları 

eksiksiz olarak doldurulur. 

ÖNEMLİ NOT: Yatırım Bilgi Formu, beyan ve taahhüt ile makine ve teçhizat listelerinin 
her sayfasında firma kaşesi ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin imzaları 
bulunacaktır. 
 


