
 

EK-2 

YATIRIM BİLGİ FORMU 

 

BÖLÜM I 

YATIRIMCI İLE İLGİLİ BİLGİLER 

YATIRIMCI KURULUŞUN: 

1. Adı, soyadı veya unvanı: 

2. Haberleşme adresi: 

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

4. Sermayesi: 

Ortaklar hisse oranı (%) esas sermaye/kayıtlı sermaye ödenmiş/çıkarılmış sermaye 

a) Yabancı ortaklar   

b) Yerli ortaklar 

Toplam 

5. Bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası. Gerçek kişi ise T.C. kimlik 

numarası: 

6. Ortaklar hakkında bilgi: 

(İsim, adres, bağlı bulundukları vergi dairelerinin adı, vergi kimlik numaraları, yatırımcı 

özgeçmişi.) 

7. Firma ve ortaklar hakkında bilgi alınabilecek özel ve resmi kuruluşlar ve bankalar, adresler 

ve telefon numaraları: 

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

9. Tüzel kişiler için yönetim kurulu üyelerinin, müdürlerin isimleri, adresleri, telefon 

numaraları:  

 

BÖLÜM II 

YATIRIM İLE İLGİLİ BİLGİLER 

GENEL BİLGİLER 

1. Yatırımın cinsi: 

(Komple yeni, tevsi, entegrasyon, tamamlama, yenileme, modernizasyon, darboğaz giderme, 

kalite düzeltme, ürün çeşitlendirme cinsinden hangisi olduğu belirtilir.) 

2. Yatırımın konusu: 

3. Yatırıma başlama tarihi: 

(6 aylık dönemler itibarıyla yatırımın tamamlanma aşamaları belirtilir.) 

4. İşletmeye geçiş tarihi: 

5. Yatırımın bitiş tarihi: 

6. Öngörülen istihdam (kişi): 

7. Projenin kapasitesi: 

(Tek vardiyada tesiste üretilecek mal veya hizmet miktarları verilir.) 

PROJENİN TEKNİK YÖNLERİ 

1. Üretilecek mallar: 

2. Projenin gerekçesi: 

3. Projenin kısa anlatımı: 

4. Üretim teknolojisi: 

5. Çevreye etkisi: 

(Yatırımın yaratabileceği çevre kirliliği sorunlarının olup olmadığı belirtilir.) 

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. Etüt ve proje giderleri: Yatırıma ait etüt ve proje çalışmalarıyla ilgili ekonomik ve teknik 

araştırma masrafları ile yatırım dönemi işletmeye alma sırasında ihtiyaç duyulacak 

kontrolörlük, müşavirlik, eğitim ve benzeri konularda yapılacak harcamalar bu kalemde 

dikkate alınır. 

2. Bina inşaat giderleri: Yapılacak ana mal/hizmet üretim binası, yardımcı işletmelere ilişkin 

binalar, idari binalar, depolar dahil olmak üzere her bir harcama kalemi için metrekare ve 

birim değerlerde belirtilmek üzere, inşaat giderleri uygun hesaplama yöntemleri uygulanarak 

hesaplanır. 

3. Mal veya hizmet üretimine yönelik ana makine ve teçhizat giderleri. 

4. Yardımcı işletmeler makine ve teçhizat giderleri: Su, elektrik, yakıt, buhar, arıtma tesis ve 

benzeri servisler için gerekli makine ekipman giderleri ortaya konacaktır. 

5. 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.) 

6. Taşıt araçları: Tesis için gerekli taşıt araçlarına ilişkin öngörülen harcamalar, cins, miktar 

ve birim fiyatlar da belirtilerek bu gider kaleminde gösterilir. 

7. İşletmeye alma giderleri: Deneme üretimine başlangıçtan itibaren kesin işletmeye geçişe 

kadar yapılması zorunlu olan harcamalar dikkate alınır. 

8. Genel giderler: Haberleşme, aydınlatma, ilan vesaire masraflar ile emlak ve taşıt alım 

vergileri, yatırım dönemi personel, personel eğitimi ve yönetim giderleri, idari ve sosyal 

binaların tefrişi ve çeşitli demirbaşlarla ilgili giderler verilir. 

9. Diğer giderler: Başta yatırım dönemi finansman giderleri olmak üzere çeşitli fon, vergi ve 

benzeri masraflar bu harcama kaleminde gösterilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


