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Teşvik Belgesi Alma
İşlem Basamakları

TEŞVİK BELGESİ ALMA
İŞLEM BASAMAKLARI

Başvuru Mercii: Ekonomi Bakanlığı
(Ancak, büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel uygulamalar kapsamındaki yatırımlar ve AR-GE ve
çevre yatırımları hariç olmak üzere sabit yatırım tutarı 10 milyon TL’yi aşmayan belirli
yatırımlar* için yatırımcının tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki Sanayi
Odaları’na veya Kalkınma Ajansları’na müracaat edilebilmektedir.)

Başvuru Dosyasının** Hazırlanarak
Yerel Birimlere veya Bakanlığa
Sunulması

Dosyanın Kurum Tarafından
İncelenmesi ve Var İse Eksikliklerin
Tamamlanması

Uygun Karar ve Onay

Teşvik Belgesinin 3 Nüsha Olarak
Düzenlenmesi

Belge Aslının Yatırımcıya Verilmesi

Işık OCAKLI
Edirne Yatırım Destek Ofisi

17Nisan 2013

(Edirne İli’nde yapılacak bir yatırımın yatırım teşvikinden yararlanabilmesi için yatırım tutarının en az 1.000.000
TL olması gerekmektedir.)
Sektörün
US 97 KODU

YATIRIM KONULARI

15

Gıda ürünleri ve içecek imalatı

17

Tekstil ürünleri imalatı
(Yün ipliği hariç olmak üzere, tekstil elyafının hazırlanması ve eğirilmesi konusunda
sadece modernizasyon yatırımları ve halı, tafting, dokunmamış ve örülmemiş kumaş ile
çuval hariç olmak üzere tekstil dokumacılığı konusunda sadece modernizasyon
yatırımları)

18

Giyim eşyası imalatı

19

Derinin tabaklanması ve işlenmesi

20

Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) ; hasır ve buna benzer,
örülerek yapılan maddelerin imalatı

21

Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı

23

Rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı
(Madencilik yatırımları hariç)

24

Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı

25

Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı

26

Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı

27

Ana metal sanayi
(2710 demir çelik ana sanayi hariç)

28

Metal eşya sanayi

29

B.y.s. makine ve teçhizat imalatı

30

Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı

31

B.y.s. elektrikli makine ve cihazların imalatı

32

Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı

33

Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler ile saat imalatı

34

Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatı

35

Diğer ulaşım araçlarının imalatı
(Gemi ve yat inşa yatırımları hariç)

36

Mobilya imalatı; b.y.s. diğer imalat
Ürün paketleme hizmeti yatırımları
Belediye ve il özel idarelerinin hizmet ve altyapı yatırımları
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* Yerel Birimler Tarafından Teşvik Belgesi Düzenlenebilecek Sektör ve Konular:

** Başvuru Dosyasında Hazırlanması Gereken Belgeler:
















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,
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğin eki 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,
Bakanlığa yapılacak müracaatlarda, 400 TL tutarındaki meblağın Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine ait, Yatırımlarda
Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğin eki EK-9’da belirtilen hesaba yatırıldığına dair belge,
müracaatın yerel birimlere yapılması durumunda, yukarıda belirtilen meblağın 100 TL tutarındaki kısmının ilgili yerel
birim hesabına yatırıldığına, bakiye kısmının 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,
9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa 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,
Teşvik belgesi talebinde bulunulmadan önce yatırımın karakteristiğine bağlı olarak ilgili mevzuatı gereği diğer kamu
kurum ve kuruluşlarından alınması gereken ve Tebliğ eki EK-2’de belirtilen bilgi ve belgeler,
Stratejik yatırımlar için ayrıca, yatırım konusu ile ilgili olarak sektörel, mali ve teknik analizlerin yanında 10 uncu
maddede belirtilen kriterlerin her birinin yerine getirildiğini tevsik eden bilgi, belge, hesap ve tabloları içeren fizibilite
raporu,
Yatırımın sektörüne, büyüklüğüne veya teşvik uygulamalarına bağlı olarak Genel Müdürlükçe talep edilebilecek diğer
bilgi ve belgeler.
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