
 

 

 

 

 
 

Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler 

1. Kesinleşmiş Haciz İşlemi Olmadığına Dair Beyan (Danışman hazırlayacaktır.) 

2. KİK Tarafından yasaklı olmadığınıza dair belge 

3. Başvuru tarihinden en az 3 ay önce alınan Faaliyet Belgesi / NACE Kodu (imzalı, damgalı) 

4. TOBB’dan alınan Kapasite Raporu 

5. Şirket adresi ve ticari kayıt bilgisini gösteren, güncel Ticari Sicil Gazetesi (imzalı, damgalı) 

6. Ortaklık yapısını gösteren Ortaklar Pay Defteri (imzalı, damgalı, noter onaylı) (Geçerli ise) 

7. %25 ya da daha fazla paya sahip ortakların nüfus cüzdanı kopyası / pasaport kopyası ve 

ikametgâh belgesi (imzalı, damgalı) 

8. Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınmış Vergi Levhası (imzalı, damgalı) 

9. Başvuru sahibinin çalışan sayısını gösteren güncel Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 

(imzalı, damgalı) ve güncel SGK Dökümü 

10. - Başvuru Sahibinin, vergi dairesi ya da yeminli mali müşavir tarafından onaylanan 2019 ve 

2020 Yıl Sonu Kurumlar Vergisi Beyannamesi 

11. Başvuru sahibinin yetkili temsilcisinin / temsilcilerin başvuruya karar verdiklerini ve alt-hibe 

almaya hak kazandığında uygulanacağını gösteren noter tasdikli belge ve tasdikli imzanın / 

imzaların bir kopyası (Örn: Yönetim Kurulu Kararı ve İmza Sirküleri) 

12. Alt-projenin uygulanması için gerekli izin veya diğer lisanslar (Varsa) (Yasal olarak gerekliyse) 

(marka, patent, kalite belgesi vb.) 

13. Başvuru tarihinden en geç 15 gün önce, başvuru sahibinin vergi daireleri ve Sosyal Güvenlik 

Kurumu tarafından düzenlenmiş borç durumuna ilişkin belge (barkodlu elektronik belge veya 

sorgu numarası geçerlidir.) (Eğer varsa, borcun yapılandırıldığını gösteren belge sunulmalıdır.) 

14. Başvuru tarihinden en fazla iki ay önce alınmış piyasa araştırması belgeleri , Proformalar (Planlanmış mal, iş 

ve hizmet alımları dahil olmak üzere her bütçe kalemi için) 

15. ÇED Raporu (Tabii olunmadığı hallerde ÇED Raporu gerekli değildir yazısı.) 

16. Kapasite Raporu (Kapasite Raporuna tabii iş kollarında) 

 

 

 

 

 

 

 

BURSA MERKEZ 
Çamlıca Mh. Begüm Sk. 
Gümüşkent Konakları No.38/1 
Nilüfer / BURSA 

 

destek@hibedestek.com.tr 

www.hibedestek.com.tr 

0850 225 1923 

İZMİR BÖLGE 
Bayraklı Mh. Anadolu Cd. 

Megapol Tower No.41 Kat.8 

Bayraklı / İZMİR 
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