
 

 
 
 

 
 
 

 

TEŞVİK BELGESİ BAŞVURU SÜREÇLERİ 

İşlemleri Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen teşvik belgesi süreçlerinin bir kısmı 

yerel birimler (Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve BSO) tarafından yürütülebilmektedir. Bu 

kapsamda; 

 Genel veya bölgesel teşvik başvurusu yapılıyorsa, 

 Yatırımın toplam tutarı 10.000.000 TL’den az ise, 

 Yatırıma konu olan ürünün US97 kodu 15-17-18-19-20-21-23-24-25-26-27-28-29-

30-31-32-33-34-35-36 ile başlıyorsa, ürün paketleme hizmeti yatırımı ise veya 

belediyelerin hizmet ve altyapı yatırımları ise, 

yatırımcı, “dilerse” yerel kurumlara müracaat edebilir. Yatırım konusu yukarıda sayılı 

sektörlerde olmasına rağmen aşağıdakilerden biri ise yatırımcı doğrudan Ekonomi 

Bakanlığı’na başvurmalıdır: 

 23 nolu kodun istisnası: “Madencilik yatırımları”. 

 27 nolu kodun istisnası: “2710 demir çelik ana sanayi”. 

 35 nolu kodun istisnası: “Gemi ve yat inşa yatırımları”. 

Tüm yatırım konuları için yatırımcının arzu ederse doğrudan Ekonomi Bakanlığı’na başvurma 

hakkı da bulunmaktadır. 

Yerel birime başvuru yapılıyorsa, 300 TL Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına, 100 

TL yerel birim hesabına yatırılmalıdır. 

 Bakanlık’ın banka hesapları; 

o T. Vakıflar Bankası T.A.O., Ekonomi Bakanlığı Bağlı Şubesi, 

Şube kodu 709, Hesap numarası: 158007294005505, 

IBAN no: TR720001500158007294005505. 

o T. Halk Bankası A.Ş., Necatibey Şubesi, Şube kodu 386, Hesap numarası: 

5000029, IBAN numarası: TR890001200938600005000029. 

 Ajansın hesabı; 

o Vakıfbank, IBAN no: TR43 0001 5001 5800 7300 9642 25 

 

 

Önemli uyarı: Kurum ile iletişime geçmeden herhangi bir para aktarımı yapmayınız! 
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Müracaat sırasında talep edilen belgeler şunlardır; 

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

 Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri, kamu 

kurumları ve şahıs şirketleri ile gerçek kişiler için imza beyannamesi. 

 EK-1’deki örneğe uygun olarak hazırlanmış, her sayfası yatırımcıyı temsil ve 

ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı ve kaşeli yatırım bilgi formu ve 

taahhütname ile makine ve teçhizat listeleri. 

 100 Türk Lirası tutarının Ajans hesabına yatırıldığına, 300 TL’nin ise Bakanlık 

Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırıldığına dair belge. 

 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. 

 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. 

 3/10/2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine göre “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. 

 Teşvik belgesi talebinde bulunulmadan önce yatırımın karakteristiğine bağlı olarak 

ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken ve 

EK-2’de belirtilen bilgi ve belgeler. 

 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden doldurulacak 

olan ithal makine teçhizat listesi ve bu listeye ait başvuru numarası. 

 Yatırımın sektörüne, büyüklüğüne veya teşvik uygulamalarına bağlı olarak Genel 

Müdürlükçe talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler. 

 (Sadece stratejik yatırımlar için), yatırım konusu ile ilgili olarak sektörel, mali ve 

teknik analizlerin yanında stratejik yatırım seçilme kriterlerinden her birinin yerine 

getirildiğini tevsik eden bilgi, belge, hesap ve tabloları içeren fizibilite raporu. 
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