
Teşvik belgesi müracaatında aranacak belgeler 

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. Her sayfası yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı ve kaşeli yatırım 

bilgi formu ve taahhütname ile makine ve teçhizat listeleri (form, liste ve taahhütname 

örneklerini Tebliğ Eklerinden temin edebilirsiniz.) 

4. Bakanlığa yapılacak müracaatlarda, 400 Türk Lirası tutarındaki meblağın Bakanlık 

Döner Sermaye İşletmesine ait hesaba yatırıldığına dair belge, müracaatın yerel birimlere 

yapılması durumunda,  yukarıda belirtilen meblağın 100 Türk Lirası tutarındaki kısmının 

ilgili yerel birim hesabına yatırıldığına,  bakiye kısmının ise Bakanlık Döner Sermaye 

İşletmesi hesabına yatırıldığına dair belge. (Tebliğ’in Ek-9’dan hesap numaralarına 

ulaşabilirsiniz.) 

5. Firmanın son ortaklık yapısını gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf 

ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi örneği. 

6. 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 barkodlu çıktı. 

7. “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı”  veya  “Çevresel Etki Değerlendirmesi 

Gerekli Değildir Kararı”  şartı aranması gereken yatırım konuları için Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığından alınan Karar ve/veya Karara ilişkin yazı.  

8. Teşvik belgesi talebinde bulunulmadan önce yatırımın karakteristiğine bağlı olarak ilgili 

mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken bilgi ve belgeler.  

9. Stratejik yatırımlar için ayrıca, yatırım konusu ile ilgili olarak sektörel, mali ve teknik 

analizlerin yanında aranan kriterlerin her birinin yerine getirildiğini tevsik eden bilgi, 

belge, hesap ve tabloları içeren fizibilite raporu. 

10. Yatırımın sektörüne, büyüklüğüne veya teşvik uygulamalarına bağlı olarak Genel 

Müdürlükçe talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler. 

11. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden doldurulacak olan 

ithal makine teçhizat listesi ve bu listeye ait başvuru numarası. 


