
EK-1 YATIRIM BİLGİ FORMU 
 

BÖLÜM I 
 

YATIRIMCI KURULUŞUN: 
 

1. Adı veya unvanı: 
 
2. Haberleşme adresi: 

 
3. Telefon, faks no ve e-posta adresi: 

 
4. Sermayesi:  

 
Ortaklar      Hisse Oranı  Kayıtlı   Ödenmiş  
_______ _____         ( %)  Sermaye  Sermaye 
a- Yabancı Ortaklar 
     (Yabancı Sermayeli 
      Firmalar İçin) 
 - 
 - 
b- Yerli Ortaklar 
 - 
 - 
_____________________________________________________________ 
Toplam : 

 
5. Bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası:  
 
6. Ortaklar hakkında bilgi (isim, adres, bağlı bulundukları vergi dairelerinin adı, 

vergi kimlik numaraları, yatırımcı özgeçmişi):  
 

7. Firma ve ortaklar hakkında bilgi alınabilecek özel ve resmi  kuruluş ve 
bankalar, adresler ve telefon numaraları:  

 
8. Firmada projeden sorumlu şahısların isimleri, adresleri, telefon numaraları: 

 
9. Talep edilen destek unsurları: 

 
10. KOBİ yatırımları için, 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam edildiğini ve yıllık 

net satış hasılatı veya mali bilanço değerinin 25 milyon Yeni Türk Lirasını 
aşmadığını tevsik eden Yeminli Mali Müşavir tarafından  onaylanmış 
Yönetmelik eki firma bilgilerini haiz Tablolar, 
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BÖLÜM II 
 

YATIRIM İLE İLGİLİ BİLGİLER  
 
 GENEL BİLGİLER  

 
1.Yatırım yerinin tam adresi: 

 
a) Yatırımın yapılacağı il ve ilçenin adı : 
 
b) Yatırımın organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve endüstri 

bölgelerinde gerçekleştirilecek olması halinde bölgenin adı : 
 

c)Yatırımın yapılacağı arsa-arazi veya bina kiralık ise; 
 

- Mal sahibinin adı : 
- Kiralık yerin adresi : 
- Kira kontratına göre kiralık arsa veya binanın kiralama 

süresinin başlangıç ve bitiş tarihi : 
- Kiralık yer arsa veya arazi ise alan büyüklüğü ( m2 ) : 
- Kiralık yer bina ise kapalı alan büyüklüğü ( m2 ) : 

 
Not : Müracaat tarihi itibariyle kira kontratlarının kiralık arazi için en az 10 

yıl, bina için ise 5 yıl olması zorunludur.  
 

1. Yatırımın cinsi    :  
   
 Ek-5’te yer alan tanımlar çerçevesinde, komple yeni, tevsi, entegrasyon, 
tamamlama, yenileme, modernizasyon, darboğaz giderme, kalite düzeltme, ürün çeşitlendirme 
cinsinden hangisi olduğu belirtilir. 
  

2. Yatırımın konusu   :  
 

3. Yatırıma başlama tarihi :  
 

4. İşletmeye geçiş tarihi  : 
 

5. Yatırımın bitiş tarihi  : 
 

6. Öngörülen elektrik gücü (kWA) :  
            

7. Öngörülen istihdam (kişi) :  
            

8. Projenin kapasitesi  :  
 
Tek vardiyada tesiste üretilecek mal veya hizmet miktarları verilir.  
 

9. Tevsi, tamamlama, darboğaz giderme, modernizasyon, yenileme, entegrasyon, 
ürün çeşitlendirme ve kalite düzeltme yatırım cinsleri için, firmaya ait en son 
tarihli ve geçerli kapasite raporundaki; 
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- Kapasite raporunun tarih ve nosu : 
- İş yeri adresi/adresleri  
(yatırımın yapılacağı adres  
ayrıca belirtilecektir) : 
- Üretim konusu    : 
- Mülkiyet durumu (mal sahibi  
veya kiralık olduğu belirtilecektir)  : 
- İstihdam sayısı (personel durumu): 
- Yıllık üretim kapasitesi   : 
- Kapasite raporunda yer alan ve yapılacak yatırım ile ilgili makine ve teçhizatın 

listesi ve teknik özellikleri (Kiralık makine ve teçhizatlar ayrıca belirtilecektir.) 
- Entegrasyon yatırımlarında kapasite raporunda belirtilen hammadde kullanım 

miktarları belirtilecektir. 
 
Not : Yatırımcı kapasite raporunu da ibraz edilebilir. Bu durumda kapasite 

raporundaki bilgilerin yazılmasına gerek bulunmamaktadır. 
 
 

PROJENİN TEKNİK YÖNLERİ  
 
1.Üretilecek mallar veya hizmetler : 
 
2. Projenin gerekçesi  : 
 
3. Projenin kısa anlatımı : 

   
4. Üretim teknolojisi   : 

   
5. Üretim akış şeması : Üretim aşamalarını, girdi ve çıktı miktarlarını 

gösteren basitleştirilmiş üretim akış şemaları çizilir.  
 
6. Patent, Lisans, Royalite ve Know-how: Yatırım ve üretim aşamasında patent, lisans, 

royalite veya know-how gerekip gerekmeyeceği açıklanır.  
   

7. Çevre ve Orman Bakanlığından alınacak “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu 
Kararı” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı”nın ibrazı 
gerekmektedir. 
  
TOPLAM SABİT YATIRIM TUTARI  

 
Aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda sabit yatırım kalemleri ayrı ayrı belirtilerek, 

Toplam Yatırım ve Yıllara Göre Dağılımı Tablosu düzenlenir. Yatırımın özelliği dolayısıyla 
harcama gerektirmeyen kalemler dikkate alınmaz.  

 
1. Arsa bedeli : Satın alınacak arsanın birim fiyat (YTL/m2) ve alan büyüklüğü (m2) 

belirtilerek toplam arsa tutarı hesaplanır. Arsa kiralık ise, kimden kiralandığı, kira 
sözleşmesinin başlangıç ve bitiş tarihleri, yıllık kira bedeli ve  alan büyüklüğü (m2) ayrıca 
belirtilir. 
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2. Etüd ve proje giderleri : Yatırıma ait etüd ve proje çalışmalarıyla ilgili ekonomik ve 
teknik araştırma masrafları ile yatırım dönemi işletmeye alma sırasında ihtiyaç duyulacak 
kontrolörlük, müşavirlik, eğitim vb. konularda yapılacak harcamalar bu kalemde dikkate 
alınır. 

 
3. Arazi düzenlemesi ve hazırlık yapıları : Gerekli kazı ve dolgu çalışmaları, istinat 

duvarları, şantiye tesisleri, servis yolları, kanalizasyon, arazinin çevrilmesi ve bahçe tanzimi,  
ulaştırma için gerekli iç yollar, bağlantı yolları vb. işler dahil olmak üzere öngörülen 
harcamalar, her bir kalem için birim değerler de belirtilerek (m/YTL, m2/YTL,m3/YTL vb.)  
verilir. 

 
4. Bina-inşaat giderleri:  Yapılacak ana mal/hizmet üretim binası, yardımcı işletmelere 

ilişkin binalar, idari binalar, depolar dahil olmak üzere, her bir harcama kalemi için kapalı 
alan (m2) ve birim değerler de belirtilmek üzere, inşaat giderleri uygun hesaplama yöntemleri 
uygulanarak hesaplanır. Bina kiralık ise kimden kiralandığı, kira sözleşmesinin başlangıç ve 
bitiş tarihleri, yıllık kira bedeli ve  kapalı alan büyüklüğü (m2)  ayrıca belirtilir. 

 
5. Mal veya hizmet üretimine yönelik ana makine ve teçhizat giderleri : 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 Ekte yer alan örneğe uygun olarak listeler hazırlanır. 
 

6. Yardımcı işletmeler makine ve teçhizat giderleri : Su, elektrik, yakıt, buhar, arıtma 
tesisi vb. servisler için gerekli makine ekipman giderleri belirtilir.  
 

7. Mefruşat giderleri: Turizm yatırımları için gerekli olan mefruşat harcamaları 
belirtilecektir. 
 

8. İthalat ve gümrükleme giderleri : İthal makine ve teçhizatın ithalatı ile ilgili 
masraflar belirtilir.  
 

9. Taşıma ve sigorta giderleri :  Navlun ve sigorta giderleri yurtdışı ve yurtiçi ayırımı 
yapılarak verilir. (Elde ayrıntılı bilgi bulunmaması  durumunda, iç taşıma ve sigorta gideri 
olarak toplam yerli makine-teçhizat giderinin %2-4’ü, dış taşıma ve sigorta gideri olarak 
Avrupa limanlarından olan ithalat için makine ve teçhizatın FOB bedelinin % 7’si, Amerika 
ve Japonya’dan olan ithalat için % 12’si alınabilir). 
 

10. Montaj giderleri :  Ana fabrika, yardımcı işletme tesislerinin montajları ile ilgili 
tüm masraflar verilir (Ortalama bir değer olarak toplam makine-teçhizat bedelinin % 6’sı 
kadar bir meblağ alınabilir.). 
 

11. Taşıt araçları : Tesis için gerekli taşıt araçlarına ilişkin öngörülen harcamalar, 
cins, miktar ve birim fiyatlar da belirtilerek bu gider kaleminde gösterilir. 
 

12. İşletmeye alma giderleri : Deneme üretimine başlangıç tarihinden itibaren kesin 
işletmeye geçiş tarihine kadar yapılması zorunlu olan harcamalar dikkate alınır.  
 

13. Genel giderler : Haberleşme, aydınlatma, ilan vs. masraflar ile emlak ve taşıt alım 
vergileri, yatırım dönemi personel, idari ve sosyal binaların tefrişi ve çeşitli demirbaşlarla 
ilgili giderler verilir.  
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14. Diğer giderler :  Başta yatırım dönemi finansman giderleri olmak üzere, çeşitli 

fon, vergi vb. masraflar bu harcama kaleminde gösterilir.  
  

 
 TOPLAM SABİT YATIRIM TABLOSU  ( Bin YTL)  
       

1. ARSA BEDELİ     : 
      

       2. BİNA-İNŞAAT GİDERLERİ    : 
           a. Ana Bina ve Tesisleri    : 
          b. Yardımcı İşletmeler Bina ve Tesisleri  : 
           c. Ambarlar      : 
           d. İdare Binaları     : 
           e. Sosyal Tesisler     : 
  f. Arazi düzenlemesi ve hazırlık yapıları : 
           g. Yeraltı Ana Galerileri  

    (yeraltı maden ocakları için)  : 
        

3. MAKİNA TEÇHİZAT GİDERLERİ   : 
           a. İthal      : 
           b. Yerli      : 
        

4.DİĞER YATIRIM HARCAMALARI  :  
a.Yardımcı İşletme makina teçhizat giderleri: 
b. Mefruşat giderleri    : 
c. İthalat ve gümrükleme giderleri   : 

       d. Taşıma sigorta giderleri    : 
        e. Montaj giderleri     : 
        f.  Taşıt araçları    :  
        g. İşletmeye alma giderleri    : 
        h. Genel giderler     : 
  ı. Etüd ve proje giderleri   : 
        i. Diğer giderler     : 
        

5.TOPLAM SABİT YATIRIM TUTARI (1+2+3+4): 
 
YATIRIM DÖNEMİ FİNANSMAN PLANI (Bin YTL)  

 
Yatırımın finansmanında kredi kullanılacaksa, bu kredilerin miktarı ve nerelerden 
kullanılacağı ayrı ayrı belirtilecektir. 
              

İç Kredi : 
Dış Kredi: 
Döviz Kredisi:  

 
 

BÖLÜM III 
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YATIRIMIN KARAKTERİSTİĞİNE BAĞLI OLARAK TEŞVİK BELGESİ 
TALEBİNDE BULUNULMADAN ÖNCE İLGİLİ MEVZUATI GEREĞİ DİĞER 
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN ALINMASI GEREKEN BİLGİ VE 

BELGELER 
(Yatırımcının aşağıda yer alan yatırım konularında alınmış ruhsat, izin, yazı, sözleşme ve 
benzeri belgelerin bir fotokopisini Yatırım Bilgi Formuna eklemesi halinde bu bölümdeki 
ilgili kısımlar doldurulmayabilir.) 
 

1- Madencilik yatırımlarında; 
a) 3213 sayılı Maden Kanununa tabii istihraç ve istihracı da ihtiva eden entegrasyon 

yatırımlarında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 
bizzat yatırımcı adına düzenlenmiş İşletme Ruhsatı ve İşletme İzninin asılları veya tasdikli 
suretleri, 

b) 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan 1(a) grubu madenler için (kum-çakıl), İl 
Özel İdarelerinden alınacak İşletme Ruhsatı aslı veya tasdikli sureti. 

c) Petrol, jeotermal, doğalgaz ve diğer yeraltı gazları ile ilgili sondaj ve üretim 
yatırımlarında, ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alınacak izin yazısı ve/veya ruhsatlar.  

 
2- Rafineri yatırımlarında;  
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan (EPDK) alınacak lisansın tarih ve numarası: 
 
3- Komple yeni tersane  yatırımlarında; 
 Denizcilik Müsteşarlığı’ndan alınacak uygun görüş yazısının tarih ve sayısı: 
 

 4- Komple yeni yatırım dışındaki sağlık yatırımlarında; 
Sağlık Bakanlığından alınmış olan İşletme Ruhsatının tarih ve sayısı: 
    
 5- Eğitim yatırımlarında; 
Komple yeni yatırımlarda Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Önizin Belgesi. 

Diğer yatırım cinslerinde Kurum Açma Belgesinin tarih ve sayısı:  
 
 6- Turizm yatırımlarında;  
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek Turizm Yatırımı, Turizm İşletmesi 

ve/veya Kısmi Turizm İşletmesi Belgesinin tarih ve sayısı: 
 
7- İskele, rıhtım, balıkçı barınağı ve liman yatırımlarında; 

  Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, Limanlar ve Havameydanları İnşaatı Genel 
Müdürlüğü’nün izin yazısının tarih ve sayısı: 

 
8-  Havalimanlarında yapılacak komple yeni yer hizmetleri yatırımında;   
Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden alınacak izin yazısı tarih 

ve  sayısı: 
 
9- Uçak ithali yatırımlarında;  
Teknik yönden uçağın ithalinde sakınca olmadığını belirten Ulaştırma Bakanlığı Sivil 

Havacılık Genel Müdürlüğü’nden alınacak yazının tarih ve sayısı: 
 
 
10- Vagonla yük taşımacılığı yatırımlarında;  
T.C.D.D ile yapılmış olan Uygulama Protokolünün   tarih ve sayısı: 
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11- Elektrik Enerjisi Yatırımlarında; 
a) Elektrik Piyasası Yönetmeliğine tabii elektrik enerjisi üretimi, iletimi  ve dağıtımına 

yönelik yatırımlarda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yatırımcı firma 
adına düzenlenen Lisans aslı veya tasdikli sureti (OSB’lerin elektrik dağıtım altyapısına 
ilişkin yatırımınlarda lisans aranmaz.),   

b) Enerji Piyasası mevzuatına uygun olarak, kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
elektrik enerjisi üretimi yapan ve iletim veya dağıtım şebekesi ile paralel çalışmayan (ada 
konumundaki) üretim tesisleri ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar  Bakanlığından 
alınacak proje onayına ilişkin yazı. 

 
12- Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla  yapılacak yatırımlarda, 
Finansal kiralama sözleşmesinin tarih  ve sayısı: 

 
13- Yap-İşlet veya Yap-İşlet-Devret modeli ile gerçekleştirilecek yatırımlarda;  

 İlgili Bakanlık, kurum veya kuruluş ile yapılan sözleşmenin onay tarih ve sayısı:  
 
14- Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler tarafından yapılacak yatırımlarda 
KDV mükellefiyeti olunduğuna dair ilgili vergi dairesinden alınacak belge. 
 
15- Kültür yatırımlarında 
Kültür Bakanlığından alınmış Kültür Yatırımı Belgesinin tarih ve sayısı 
 
16- Lojistik hizmetleri yatırımlarında  
Ulaştırma Bakanlığından alınmış L2 belgesinin tarih ve sayısı 
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BÖLÜM V 
 

BEYAN VE TAAHHÜT 
 
 
 Yatırım Bilgi Formunda ibraz edilen bilgi ve belgelerin varlığını, muhteviyatı 
itibarıyla doğruluğunu, yatırımın herhangi bir aşamasında aksinin tespiti halinde 
Müsteşarlıkça teşvik belgesinin iptal edilebileceği gibi, kısmi müeyyide de uygulanabileceğini 
beyan, kabul ve taahhüt ederiz. 
 
 
 
 
 
 
 

Firmayı temsil ve ilzama yetkili 
        Kişilerin imzaları 
                   Kaşe 
 
 
* Yatırım Bilgi Formu’nun her sayfasında firma kaşesi ile şirketi temsil ve ilzama yetkili 
imzalar bulunacaktır. 
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MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ ÖRNEKLERİ 
 
Yurt Dışından Temin Edilecek Makine ve Teçhizat Listesi 

   

Adı, Soyadı (Unvanı) :   

Adresi :   

Vergi Dairesi :   

Vergi Kimlik No :   

YTB Tarih ve Sayısı :  

Sıra 
No 

Adı ve 
Özelliği

Miktarı 
(Adet) 

Menşei Ülke 
Döviz Tutarı 

(FOB)  

Toplam 
Tutarı  

(FOB $) 

Toplam 
Tutarı  

(FOB YTL) 

Toplam 
Tutarı 

(CIF YTL.)

Gümrük 
Bey. 

Tarih/Sayısı

İstisnadan Yararlananlar İçin Gümrük İdaresi 
Onayı 

 

1   

2   

3   

4   

TOPLAM   

   
NOT : İşbu liste Müsteşarlığa yapılacak 
müracaatlarda 2 (iki) nüsha, Odalara yapılacak 
müracaatlarda 3 (üç) nüsha olarak düzenlenecektir. 

 

   
  Firma Unvanı, Şirketi Temsil ve İlzama Yetkili Kişinin 

İmzası ve Kaşe 
   

    
Not: KDV İstisnasından yararlanıp yararlanamayacak kalemler ile ilgili şerh düşülecektir. 
 
 

   



 

 29

Yurt İçinden Temin Edilecek Makine ve Teçhizat Listesi 

   

Adı, Soyadı 
(Unvanı) 

:  

Adresi :  

Vergi Dairesi :  

Vergi Kimlik No :  

YTB Tarih ve 
Sayısı 

:  
 

   

Sıra 
No 

Adı ve 
Özelliği

Miktarı 
(Adet) 

Fiyatı 
(YTL.) 

Tutarı 
(KDV 
Hariç) 

Satın Alınanların 
Fatura Tarih/Sayısı 

İstisnadan Yararlananlar 
İçin Satıcının Onayı 

  

1   

2   

3   

   

TOPLAM   

   
NOT : İşbu liste Müsteşarlığa yapılacak 
müracaatlarda 2 (iki) nüsha, Odalara yapılacak 
müracaatlarda 3 (üç) nüsha olarak düzenlenecektir. 

 
 
 
 

Firma Unvanı, 
Şirketi Temsil ve 

İlzama Yetkili Kişinin 
İmzası ve Kaşe 

  

   
Not: KDV İstisnasından yararlanıp yararlanamayacak kalemler ile ilgili şerh düşülecektir. 
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 AR-GE Yatırımları İçin İşletme Malzemesi Listesi 
  

    
Adı, Soyadı 
(Unvanı) 

:  
 

Adresi :   
Vergi Dairesi :   
Vergi Kimlik No :   

 YTB Tarih ve 
Sayısı 

:  
 

   Yurt İçinden Temin Edilenler İthalat Yolu ile Temin Edilenler 
Sıra No Adı ve 

Özelliği
Miktarı 
(Adet) 

Fiyatı 
(YTL.) 

Tutarı
(KDV 
Hariç)

Satın 
Alınanların 

Fatura 
Tarih/Sayısı

Menşei Ülke Döviz 
Tutarı (FOB)  

Toplam 
Tutarı 

(FOB $)

Toplam Tutarı  
(FOB YTL)  

Toplam 
Tutarı
(CIF 

YTL.) 

Gümrük Bey. 
Tarih/Sayısı

İstisnadan Yararlananlar 
İçin Gümrük İdaresi 

Onayı 

1                    
2                    
3                    

TOPLAM                    
         

   Firma Unvanı, 
   Şirketi Temsil ve 

     İlzama Yetkili Kişinin 

NOT : İşbu liste 2 (iki) nüsha olarak 
düzenlenecektir. 

     İmzası ve Kaşe 
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EK-2 MÜRACAATLARI DEĞERLENDİRECEK SANAYİ ODALARI 
 

1) Adana Sanayi Odası 

2) Ankara Sanayi Odası 

3) Balıkesir Sanayi Odası 

4) Denizli Sanayi Odası  

5) Ege Bölgesi Sanayi Odası1 

6) Eskişehir Sanayi Odası 

7) Gaziantep Sanayi Odası 

8) İstanbul Sanayi Odası 

9) Kayseri Sanayi Odası 

10) Kocaeli Sanayi Odası 

11) Konya Sanayi Odası 

 
 
 

                                                           
1 Ege Bölgesi Sanayi Odası kapsamında İzmir, Aydın ve Muğla illeri yer almaktadır. 
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EK-3 SANAYİ ODALARINCA TEŞVİK BELGELERİ MÜRACAATI 
DEĞERLENDİRİLEBİLECEK İMALAT VE TARIMSAL SANAYİ YATIRIMLARINA 
AİT LİSTE 

 
a) İmalat Sanayi Yatırımları 

 
1. Gıda ve İçki 
2. Orman Ürünleri 
3. Dokuma ve Giyim 
4. Deri ve Kösele 
5. Kağıt 
6. Kimya  
7. Lastik-Plastik 
8. Cam ve Cam Ürünleri 
9. Demirdışı Metaller 
10. Madeni Eşya 
11. Makine İmalat 
12. Taşıt Araçları ve Yan Sanayi (Gemi ve Yat İnşa Yatırımları hariç) 
13. Elektrikli ve Elektriksiz Makineler 
14. Meslek-Bilim-Ölçü-Optik-Donanım 
15. Elektronik 
16. Çimento  
17. Pişmiş Kil ve Çimentodan Mamul Ürünler 
18. Seramik 
19. Ambalaj Üretimi 
20. Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Üretimi 
 

b) Tarımsal Sanayi Yatırımları 
 
1. Entegre Et ve Et Ürünleri 
2. Entegre Süt ve Süt Ürünleri 
3. Yem Üretimi 
4. Tarım Ürünlerinin İşlenmesi ve Değerlendirilmesi 
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EK-4 KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRE KAPSAMINDAKİ İLLER  
 

 
Adıyaman  Çorum Kastamonu Siirt 
Ağrı Diyarbakır Kilis Sinop  
Aksaray Elazığ Kırıkkale Sivas  
Amasya Erzincan Kırşehir Şanlıurfa  
Ardahan Erzurum Malatya Şırnak  
Artvin Giresun Mardin Tokat  
Bartın Gümüşhane Muş Trabzon  
Batman Hakkari Nevşehir  Tunceli  
Bayburt Iğdır Niğde  Van  
Bingöl K.Maraş Ordu  Yozgat  
Bitlis Karabük Osmaniye  Zonguldak 
Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri) Karaman Rize   
Çankırı Kars Samsun   
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EK-5 YATIRIM CİNSLERİ 
 
Komple yeni yatırım: Mal ve hizmet üretimine yönelik olarak ana makine ve teçhizat 

ile yardımcı tesisleri içeren, gerektiğinde arazi-arsa, bina-inşaat harcamalarını da ihtiva eden, 
yatırımın yapılacağı yerde aynı üretim konusunda mevcut tesisi bulunmayan yatırımlardır. 

 
Tevsi: Yeni bir yatırım hüviyeti taşımayan, genişleme yapıldıktan sonra mevcut tesis 

ile alt yapı müşterekliği oluşturarak bir bütün teşkil eden, aynı işletmede aynı mal ve hizmetin 
kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlardır. 

 
Modernizasyon: Gelişen teknoloji sonucunda verimlilik yönünden teknik ya da 

üretim maliyetleri açısından iktisadi ömrünü tamamlamış olan mal ve hizmet üretimine 
yönelik tesislerde, ana veya yardımcı makine ve teçhizatlara teknolojiye uygun parçaların 
eklenmesi veya makinede mevcut bir aksamın gelişmiş bir modeli ile değiştirilmesini içeren 
yatırımlardır. 

 
Yenileme: Mal ve hizmet üretimine yönelik tesislerde, üretim hattında yer alan ana 

makine ve teçhizat ve/veya yardımcı makine teçhizatların teknik ve/veya iktisadi ömrünü 
tamamlamış olması sebebiyle yenileri ile değiştirilmesini içeren yatırımlardır. 

 
Kalite Düzeltme: Mal ve hizmet üretimine yönelik tesislerin mevcut üretim hatlarında 

elde edilen nihai ürünün doğrudan kalitesinin yükseltilmesine veya modelinin değiştirilmesine 
yönelik olarak yapılacak yatırımlardır. 

 
Darboğaz Giderme: Mal ve hizmet üretimine yönelik tesislere; mevcut üretim 

hattında yer alan ana ya da yardımcı makine ve teçhizatların bir bölümünün kapasite açısından 
ve işlevsel olarak üretim akışındaki diğer makine ve teçhizatlarla uyum içinde olmadığı 
durumlarda yapılan, makine ve teçhizatların değiştirilmesi veya yeni makine ve teçhizat ilave 
edilmesine yönelik, kurulu kapasiteden tam olarak yararlanmak amacıyla yapılan 
yatırımlardır.  

 
Tamamlama: Mal ve hizmet üretimine yönelik tesislerin mevcut üretim hattında ürün 

cinsini değiştirmeden, yeni bir ürün oluşturmadan ve kapasite artışına yol açmadan eksik 
kalmış makine ve teçhizat, bina-inşaat, mefruşat gibi kalemlerin tamamlanmasına yönelik 
yatırımlardır. 

 
Entegrasyon: Mal ve hizmet üreten tesislerin mevcut üretim hatlarında elde edilen 

nihai ürüne bütünleyici nitelikte ara malı verecek ve/veya üretilmekte olan nihai ürünü ara 
malı olarak kullanabilecek şekilde, mevcut tesise ileri ve/veya geriye doğru entegre olan, 
yatırımın konusu ve projenin özelliği dikkate alınarak kaideten aynı il sınırları içinde veya 
aynı yerde ve aynı tesis bünyesinde olan yatırımlardır. 

 
Ürün Çeşitlendirmesi: Yeni bir yatırım hüviyeti taşımayan, mevcut tesis ile 

altyapı müşterekliği olan, aynı işletmede mevcut makine ve teçhizata yapılacak ilave 
yatırımla farklı bir nihai ürün elde edilmesine yönelik yatırımlardır. 
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EK 6- YATIRIM TAKİP FORMU 
  
 
(Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında düzenlenerek teşvik belgesini düzenleyen 
merciye sunulacaktır) 
 
 
Firma Adı ve Adresi  : 
Teşvik Belgesi Tarihi/ No : 
__________________________________________________________________________ 

       
 Yatırıma başlama ile  Formun düzenlendiği tarih 

Formun düzenlendiği   ile bitiş tarihi arasında 
tarih arasında    yapılacak harcama  
yapılan harcama                       

    
A- HARCAMALAR(YTL) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Etüd ve Proje Giderleri 
2. Arsa Alımı (.......... M2) 
3. İnşaat Durumu 

a) Ana Fabrika Binası 
b) Diğer Binalar 
c) Alt Yapı Tesisleri 

      i- Elektrik 
     ii- Su 
     iii- Diğerleri 
 
4. Makine ve Teçhizat Durumu 

a) İthal 
b) Yerli 

 
5. Diğer Yatırım Harcamaları 

(Montaj, navlun, sigorta v.s.) 
 
6. Gümrük Vergi ve Resimleri 
 
7. İşletme Sermayesi 
___________________________________________________________________ 
    TOPLAM YATIRIM(YTL.) 
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_______________________________________ 
 

Yatırıma başlama ile  Formun düzenlendiği tarih  
formun düzenlendiği   ile bitiş tarihi arasında 
tarih arasında    kullanılacak 
kullanılan kaynaklar             kaynaklar                    

 
B- YATIRIM FİNANSMAN KAYNAKLARI(YTL) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
I. Özkaynaklar    

 Sermaye Artışı 
 Şirket Fonları 

 
II. Kredi Temini 

a) Fon/Bütçe Kaynaklı Kredi 
b) İç Kredi 
c) Döviz Kredisi 
d) Dış Kredi 
e) İşletme Kredisi 
 

III. Faiz Desteği 
 
IV. Gümrük Muafiyeti 
__________________________________________________________________________ 
    TOPLAM FİNANSMAN(YTL.) 
 
 
 
C- ORTAKLAR   Hisse Oranı  Kayıtlı    Ödenmiş               
            ____________             (%)  Sermaye (TL.)  Sermaye(TL.) 
 
1- Yabancı Ortaklar 
     (Yabancı Sermayeli 
      Firmalar İçin) 
 
2- Yerli Ortaklar (Toplam) 
 
     TOPLAM : 
 

      ...../...../200.. 
 

  Firma Adı/Unvanı 
        Yetkili imzalar, Kaşe 
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EK-7  TURİZM ENERJİ DESTEĞİNE İLİŞKİN BEYAN VE TAAHHÜT 
 
... tarihli ve ... sayılı Kararnamenin eki Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu 

Kararına istinaden elektrik enerjisi desteğinden yararlanmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırımlar ve 
İşletmeler Genel Müdürlüğüne yaptığım/yaptığımız müracaat ekinde ibraz edilen bilgi ve belgelerin varlığını, 
muhteviyatı itibarıyla doğruluğunu, 5084 sayılı Kanun ve bu Kanunda değişiklik yapan 5350 sayılı Kanun ile 
diğer ilgili mevzuat kapsamında elektrik enerjisi desteğinden yararlanmadığımızı beyan; destek uygulamasının 
herhangi bir aşamasında aksinin tespiti halinde ise yararlanılan desteğin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde tahsil edileceğini  kabul ve taahhüt ederiz.     
   

 
Firma Adı/Unvanı 

        Yetkili imzalar 
 

EK-8 200... YILI ........... AYI TURİZM ENERJİ DESTEĞİNİN UYGULANMASINA 
İLİŞKİN İŞLETME BİLGİLERİ 
 
Sıra No TTSG’de 

Kayıtlı Firma 
Unvanı 

İşletme 
Adresi 

Yatırım 
Konusu 
(Otel, 
restoran, 
vb.) 

Aboneliğinin 
Bulunduğu İl 

Abonesi 
Olduğu 
Dağıtım 
Şirketinin//Özel 
Tedarikçinin 
Adı 

Abone 
Numarası 

İstihdam 
(Kişi) 

        
        
        
Not: Her sayfa Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerince onaylanarak ilgili elektrik dağıtım şirketlerine gönderilecektir 
 

EK-9 TURİZM İŞLETMELERİNE İLİŞKİN ELEKTRİK ENERJİSİ FARK 
TABLOSU  
 

Sıra 
No 

Firma 
Unvanı 

İşletme 
Adresi 

Aboneliğinin 
Bulunduğu 
İl 

Abonesi 
Olduğu 
Dağıtım 
Şirketinin 
/Özel 
Tedarikçinin 
Adı 

Abone 
Numarası 

Destek 
Dönemi 
(200.../...) 

Elektrik 
Tüketimi 
(KWH) 

Abone 
Grubu 
Tüketim 
Bedeli* 
(Vergiler 
Hariç) 

Enerji 
Desteğine 
Esas 
Tarife 
Farkı** 

Aktarım 
Yapılacak 

Enerji 
Miktarı 
(YTL) 

 

           
           
           
 TOPLAM    

     
* İşletmenin ait olduğu abone grubu birim fiyatı esas alınarak hesaplanacak tüketim bedeli yazılacaktır. 
** İşletmenin ait olduğu abone grubu birim fiyatı ile destek uygulamasına esas abone grubu birim fiyatı farkı yazılacaktır.  
Not: Her sayfa elektrik dağıtım şirketi yetkililerince onaylanarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırımlar ve İşletmeler Genel   
        Müdürlüğüne gönderilecektir. 

 
EK-10  TURİZM ENERJİ DESTEĞİ AKTARIM TABLOSU 

 
  

Aktarım Yapılacak 
 
 

Bağlı Bulunduğu Vergi 
Dairesi 

Sıra 
No 

TTSG'de Kayıtlı  
Firma Adı/Unvanı 

Şube Adı Hesap No Adı Hesap 
No’su 

Aktarım Yapılacak 
Enerji Desteği Miktarı 
(YTL) 

     
     
     
 TOPLAM  
 
Not: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına gönderilecek liste olup, her sayfa Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerince  
         onaylanıp Hazine Müsteşarlığına gönderilecektir. 
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EK-11 TEŞVİK BELGESİ DÜZENLENMESİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR VE 
DESTEKLENMEYEN YATIRIM KONULARI 

 
A) TEŞVİK BELGESİ DÜZENLENMESİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR 
 
TARIM SEKTÖRÜ; 
 
1- Hayvancılık yatırımları 

a) Süt inekçiliği ve süt mamulleri üretimi başlangıç olmak kaydıyla, yem ünitesi ve/veya 
soğuk hava deposu ile entegre olması, süt inekçiliğinde asgari hayvan sayısı kalkınmada 
öncelikli yöre kapsamı illerde asgari 150 baş, diğer illerde 300 baş hayvan olması şartıyla, 

b) Besicilik ve kesimhane başlangıç olmak üzere, soğuk hava deposu ve/veya yem ünitesi 
ve/veya et mamülleri üretimi ile entegre olması, büyükbaş hayvan besiciliğinde kalkınmada 
öncelikli yöre kapsamı illerde asgari 300 büyükbaş/dönem, diğer illerde 500 büyükbaş/dönem 
olması şartıyla, 

c) Süt ve et yönlü küçükbaş besiciliklerde ise yukarıda belirtilen entegre şartının yerine 
getirilmesi ve 1000 küçükbaş/dönem yetiştiricilik olması kaydıyla, 

d) Damızlık büyükbaş, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile damızlık tavuk ve hindi 
yetiştiriciliği yatırımları proje bazında yem ünitesi ile birlikte, işletmeye girdi sağlayacak yem 
bitkileri yetiştiriciliği, işletmede bulunan hayvan sayısı ile orantılı olmak koşulu ile, 

e) Hindi yetiştiriciliği asgari 50.000 adet/dönem yetiştiricilik ve yetiştiricilik ile uyumlu 
kesimhane başlangıç olmak kaydıyla işleme veya soğuk hava deposu veya yem tesisi ile 
entegre olmak kaydıyla, 

teşvik belgesi düzenlenebilir. 
 
İşletmeye girdi sağlayacak yem bitkileri yetiştiriciliği, işletmede bulunan hayvan 

sayısı ile orantılı olmak zorundadır. 
 
İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜ  
 
1- Dokuma-giyim sanayi yatırımları 

a) Makine halısı, çuval, konfeksiyon yan sanayi (dokuma ve örmeden mamul olanlar 
hariç) ve dokunmamış örülmemiş kumaş üretimi konuları haricindeki diğer yatırımlar için 
teşvik belgesi kapsamında kullanılmış makine ve teçhizat temin edilemez. 

b) Düz örme konusunda komple yeni yatırımlarda toplam makine sistem sayısı otuzun 
üstünde olan yatırımlar ile, tevsi yatırımlarda ilave yatırım ile birlikte toplam makine sistem 
sayısı en az otuz olan yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenir. 
 
2- Tarımsal sanayi yatırımları 

a) Kamyon, Frigorifik kamyon, frigorifik kasa, soğutucu ünite, çekici, kamyon kasası ve 
kamyonet teşvik belgesi kapsamına alınmaz. 

b) Ordu, Giresun ve Trabzon illeri hariç, fındık kırma, kurutma ve kavurma tesisleri 
komple yeni ve tevsi cinslerinde teşvik edilmez. Ancak mevcut tesislerin yenileme, 
modernizasyon, kalite düzeltme, entegrasyon, ürün çeşitlendirmesi, tamamlama ve darboğaz 
giderme yatırımları teşvik edilir. 

c) Bisküvi, makarna, un, irmik, yem (balık yemi ve entegre hayvancılık yatırımları 
içerisindeki yem üretimi hariç), et ve yumurta tavukçuluğu konularında sadece mevcut 
tesislerin yenileme, modernizasyon, tamamlama ve kalite düzeltme yatırımları için teşvik 
belgesi düzenlenebilir. 
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3- Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi Yatırımları 
a) Yüksek üretim teknolojisi gerektiren, katma değeri yüksek, uluslararası rekabet gücü 

kazandıracak, ekonomik ölçeklerde ve yeni model üretimine yönelik olmak üzere, 
1- 250 milyon ABD Doları karşılığı Yeni Türk Lirası sabit yatırım tutarını aşan komple 

yeni otomobil üretimi yatırımları, 
2- 50 milyon ABD Doları karşılığıYeni Türk Lirası sabit yatırım tutarını aşan komple 

yeni ticari araç üretimi yatırımları için, 
3- Asgari üretim kapasitesi 50.000 adet/yıl ve asgari sabit yatırım tutarı 10 milyon ABD 

Doları karşılığı Yeni Türk Lirası olan motosiklet üretimi yatırımları, 
4- Asgari üretim kapasitesi 35.000 adet/yıl ve asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon ABD 

Doları karşılığı Yeni Türk Lirası olan traktör üretimi yatırımları, 
5- Mevcut tesislerin tevsi, modernizasyon, yenileme, kalite düzeltme, darboğaz giderme, 

tamamlama, entegrasyon, ürün çeşitlendirme yatırımları ile halen üretilen araçların yanısıra 
başka bir araç tipi veya modeli üretimi yatırımları için,  

teşvik belgesi düzenlenebilir. 
b) İtfaiye araçları, kar taşıtları, sakat arabaları gibi özel amaçlı motorlu taşıtlar hariç olmak 
üzere diğer kara taşıtları üretiminde yapılacak komple yeni yatırımlar için teşvik belgesi 
düzenlenmez.  
 
4- Demir-çelik yatırımları 
 01/08/1996 tarih ve 22714 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Türkiye 
Cumhuriyeti ve Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Arasında Avrupa Kömür ve Çelik 
Topluluğunu Kuran Andlaşmanın Yetki Alanına Giren Ürünlerin Ticareti ile İlgili Anlaşma” 
Eki ürün listesinde yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırım projesi için teşvik belgesi 
düzenlenmez. Ancak, KOBİ niteliğinde olduğunu tevsik eden işletmelere(sıvı çelik üretimi ve 
haddelemeye yönelik yatırım projeleri hariç olmak üzere) yatırım projesinin uygun görülmesi 
halinde teşvik belgesi düzenlenebilir. 

 
HİZMETLER SEKTÖRÜ 

 
1- Lojistik  hizmetleri yatırımları  

Ulaştırma Bakanlığından alınmış L2 belgesini haiz, bir veya birkaç yerde gümrükleme ve 
sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon 
hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam kapalı alanı 10.000 m2 olan, ulusal ve/veya 
uluslararası yük taşımacılığına yönelik araçları içerebilen entegre yatırımlar için teşvik belgesi 
düzenlenebilir.     

 
2- Soğuk hava deposu yatırımları 
Kapalı alanı asgari 500 m2 olan yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenebilir. 
 
3- Karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu kombine konteyner taşımacılığı 

yatırımları 
Karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolundan en az ikisinde kombine taşımacılık 

yaptığını tevsik eden yatırımcıların asgari %50’si yerli üretim olan konteynerler ile 
gerçekleştirecekleri kara, deniz, hava ve demiryolu kombine konteyner taşımacılığı yatırımları 
için konteyner kiralama yatırımları hariç olmak üzere teşvik belgesi düzenlenebilir. 

 
4- Havaalanı Yer Hizmeti yatırımları 

Trafiğe çıkmayan ve sadece apronda kullanılan motorlu taşıtların da yer alabileceği, ancak 
binek otomobillerinin proje kapsamına dahil edilmeyeceği yatırımlar için teşvik belgesi 
düzenlenebilir.  
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5- Havayolu işletmeciliği ve/veya kargo taşımacılığı yatırımları  

Havayolu işletmeciliği ve kargo taşımacılığından amaç temin edilecek uçaklarda birim 
başına asgari kapasitesi 100 koltuk, kargo uçaklarında ise asgari kargo kapasitesi 30.000 kg. 
olan yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenebilir. Faaliyet konusu bizatihi havayolu 
işletmeciliği ve/veya kargo taşımacılığı olan yatırımlar dışında genel amaçlı ve hava taksi 
işletmeciliği amaçlı teşvik belgesi kapsamına uçak ve helikopter dahil edilmez.  

 
6- Radyo, televizyon, veri yayıncılığı hizmetlerine yönelik yatırımlar 

Uydu ve kablo gibi iletişim ortamlarından gelen radyo, televizyon ve veri sinyallerini 
birleştirip tek bir paket halinde nihai tüketiciye iletimini sağlayan hizmet yatırımları proje 
bazında değerlendirilerek teşvik belgesine bağlanabilir. Ancak nihai hizmeti alanlar tarafından 
kullanılan yatırım malları destek unsurlarından faydalandırılmaz. 

 
7- Gemi ve yat inşası yatırımları  

Her türlü gemi ve yat inşası ile kısmi gemi ve yat inşası için teşvik belgesi düzenlenebilir. 
2581 sayılı Kanun kapsamında ithaline izin verilen gemi, yüzer havuz ve diğer yüzer 
tesislerin ithali için yeni olmak kaydıyla teşvik belgesi düzenlenebilir. 

 
8- Fuar, kongre, sergi ve kültür merkezi yatırımları  
Gösteri merkezleri hariç olmak üzere, alışveriş, iş ve/veya ticaret merkezi hüviyetinde 

olmayan ve müstakil olarak inşa edilen fuar, kongre, sergi ve kültür merkezi yatırımları teşvik 
belgesine bağlanabilir. Fuar ve sergi merkezlerinde; otopark hariç asgari kapalı alanın 
gelişmiş yörelerde 5000 m2, diğer yörelerde 2000 m2, kongre merkezlerinde ise asgari kapalı 
alanın; gelişmiş yörelerde 1000, diğer yörelerde 500 olması şartı aranır. 

Kültür yatırımları ise Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak Kültür Yatırımı 
Belgesine istinaden proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda teşvik belgesine 
bağlanabilir. 

 
9- Gümrük kapılarındaki hizmet yatırımları 

Gümrük kapılarında yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştirilecek, yerli ve 
yabancılara hizmet sağlamaya yönelik gümrük muhafaza kontrol ünitelerini de ihtiva eden 
tesislere yönelik yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenebilir. 

 
10- Spor tesisi yatırımları 
Sabit yatırım tutarı asgari 15 Milyon Yeni Türk Lirası tutarındaki spor tesisleri için teşvik 

belgesi düzenlenebilir. 
 
11- Altyapı yatırımları 

Özel sektörün doğrudan veya kamu kurum ve kuruluşlarının kendileri veya diğer 
kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirecekleri baraj, liman, tünel, yol, havaalanı, otogar, metro, 
hafif raylı sistemler, içme suyu, kanalizasyon, sulama, isale hattı, maden dekapajı ve benzeri 
diğer altyapı yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir.  
 
 
B) DESTEKLENMEYECEK YATIRIM KONULARI: 
 
1- TARIM SEKTÖRÜ; 

a)Tohumculuk, fidecilik, fidancılık, kültür mantarı yetiştiriciliği ile serada bitkisel üretim 
hariç olmak üzere bitkisel üretim yatırımları, 

b) Devekuşu yetiştiriciliği yatırımları.  
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2- MADENCİLİK SEKTÖRÜ; 

Kamu kurum ve kuruluşları ile yapılanlar da dahil olmak üzere rödovanslı maden sahası 
yatırımları. 

 
3- İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜ    

a) Kütlü pamuk işleme yatırımları,  
b) Sentetik elyaf üretimine yönelik yapılacak komple yeni ve tevsi yatırımları,  

      c) Bisküvi, makarna, un, irmik, yem (balık yemi ve entegre hayvancılık yatırımları 
içerisindeki yem üretimi hariç), et ve yumurta tavukçuluğu konularında yapılacak komple 
yeni, tevsi, entegrasyon ve ürün çeşitlendirme yatırımları. 
 
4- HİZMETLER SEKTÖRÜ 

 
a) Yolcu ve yük taşımacılığına yönelik otobüs ile çekici ve treyler yatırımları 

(Belediyelerin yapacakları yatırımlar hariç), 
b) Kayıt amaçlı stüdyo yatırımları, 

 c) Kara taşıtları bakım, onarım ve servis istasyonu yatırımları, 
ç) Müteahhitlik yatırımları, 
d) Hipermarket, ticaret merkezi, alışveriş merkezleri ve otopark yatırımları, 

 e) Petrol ürünleri dağıtım yatırımları (LPG Dahil), 
f) Karayollarındaki dinlenme tesisi yatırımları, 
g) Sınai üretim tesislerinin otomasyonu dışında yapılacak diğer otomasyon yatırımları, 
ğ) Çamaşırhane ve halı yıkama tesisi yatırımları,  

 ı) Yat ithali yatırımları. 
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EK-12 YATIRIM TAMAMLAMA VİZESİ İÇİN İSTENECEK BELGELER LİSTESİ 
 
1- Teşvik belgesi ve döviz kullanım belgesi aslı 
2- Yatırımın gerçekleşme durumunu gösteren ekteki örneğe uygun yatırım takip formu 
3- İthal ve yerli global liste aslı 
4- Gümrük Beyanname fotokopileri 
5- Yatırım kapsamında kredi kullanılıp kullanılmadığına dair yönetim kurulu kararı (Noter 
onaylı) ve bu Karar’a istinaden tanzim edilecek taahhütname (temsil ve ilzama yetkililerce 
imzalı) 
6- Kredi kullanılmış ise ilgili bankalardan alınacak yazı asılları 
7- Teşvik belgesi kapsamı yatırımla ilgili varsa, yatırım indirimine konu kur farkı ve faiz 
giderlerine ilişkin YMM onaylı liste  
8- Teşvik belgesi konusu yatırım harcamalarını gösteren başlangıç ve bitiş  bilançoları (Vergi 
Dairesi onaylı) 
9-  Noter tasdikli bina ruhsatı ve yapı kullanma izni  
10- Noter tasdikli arsa tapusu 
11- Harcamalarla ilgili fatura dökümü (arsa, inşaat, yerli ve ithal makina teçhizat ve diğer 
yatırım harcamaları ile ilgili harcama listeleri, (yevmiye kayıt tarih ve numaralarınıda içeren) 
(Ekspertiz esnasında yevmiye defterinin hazır bulundurulması gerekmektedir) 
12- Kapasite raporu (İlgili Oda onaylı) 
13- İmza Sirküleri (Noter onaylı) 
14- İhracat yapılmışsa, ihracat taahhüt hesabının kapatılabilmesi için dilekçe, GB - DAB aslı 
ve fotokopileri 
15- Gerçekleşen ithal ve yerli listeler (aşağıda gösterilen formatta, kaşeli, firma yetkililerince 
imzalı) 
16– Varsa teşvik belgesindeki özel şartların yerine getirildiğine ilişkin bilgi ve belgeler 
 
 

 
GERÇEKLEŞEN İTHAL MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ  ( 2 nüsha) 

                         
Gl. Liste      Menşe Ülke                      GB            Yevmiye 
Sıra No   Makina Adı     Adedi     Dövizi (FOB)      FOB $     CİF (YTL)      FOB (YTL)             Tarih-No      Tarih No 
---------     --------------     -------      ------------------   ---------     -------------      ----------------           ----------     ----------- 

   (Gümrük Beyannamesi değerleri esas alınacak)         (Defter kayıtları makine bedeli) 
  

 
 
 
 
 
GERÇEKLEŞEN YERLİ MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ  ( 2 nüsha) 
 

Gl.Liste    Birim Tutar          Toplam Tutar      Fatura  Yevmiye 
Sıra No     Makine Adı Adedi    (YTL)              (YTL)     Tarih No Tarih No 
------------     ----------------           ---------        ---------------         ------------------   ------------ ----------- 
                                (  KDV’siz   fatura   değerleri   esas   alınacak) 
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YATIRIM  GERÇEKLEŞME DEĞERLERİNİ GÖSTEREN YATIRIM TAKİP FORMU 
(YTL ve ABD Doları) 

Firma Adı ve Adresi          :   
Teşvik Belgesi Tarihi/No   :  

  YATIRIM HARCAMALARININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI 
 ...... YILI ...... YILI ...... YILI TOPLAM 
YATIRIM TUTARI  Harcama 

 (YTL) 
Harcama 

 ($) 
Harcama 

 (YTL) 
Harcama  

($) 
Harcama 

 (YTL) 
Harcama 

($) 
Harcama 

 (YTL) 
Harcama 

($) 
1. Arazi – Arsa         
2. Bina İnşaat         
3. Makina - Teçhizat          

3.1 İthal  
3.2. Yerli 

        

4. Diğer Yatırım Harcamaları         
4.1. Etüd ve Proje Giderleri         
4.2. Yardımcı Makina Teçhizat         
4.3. İthalat, Gümrükleme, Akreditif Giderleri         
4.4. Taşıma ve Sigorta Giderleri         
4.5. Montaj Giderleri          
4.6. Yatırım Dönemi Kredi Faiz Giderleri         
4.7.  Kur Farkı         
4.8. Diğerleri  (Harcama Cinsi Belirtilecektir)         

SABİT YATIRIM  TUTARI          
  YATIRIM FİNANSMANININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI 
 ...... YILI ...... YILI ...... YILI TOPLAM 
YATIRIMIN FİNANSMANI YTL ABD $ YTL ABD $ YTL ABD $ YTL ABD $ 
1. Öz Kaynaklar  (%.....)         
    1.1. Sermaye         
     1.2. Şirket Fonları         
2. Yabancı Kaynaklar (%.....)         
     2.1. İç Kredi            
     2.2. Dış Kredi / Döviz Kredisi           
     2.3. Diğer           
TOPLAM FİNANSMAN           

**Finansmanın/harcamanın yapıldığı tarihteki ABD Doları kuru ya da  ilgili yılın ortalama ABD Dolar kuru esas alınacaktır.  
 
                                                                                     ……/……/20...          Kaşe ve şirketi temsil  ve ilzama yetkili kişinin imzası 
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