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ÖNEMLİ 
 

• İbrazı zorunlu destek ve harcama başvuru belgeleri ile ibrazı ayrıca talep edilen her türlü bilgi ve belgenin 
başvuru sahibine ait KEP adresi aracılığıyla, başvuruyu değerlendiren birimin KEP adresine iletilmesi 
gerekir. Başvuru sahibine yapılacak bildirimler KEP adresi aracılığıyla yapılır. Başvuru sahibi tarafından 
ibraz edilen iletişim adreslerinin/KEP adreslerinin güncel ve aktif halde tutulması başvuru sahibinin 
yükümlülüğündedir. 

 

• KEP aracılığıyla iletilen her başvurunun, imza sirküleri ile birlikte sunulması ve başvuruda yer alan 
belgelerden her birinin başvuru sahibini temsile yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı “Elektronik İmza 
Kanunu” standartlarına uygun nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile 
imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının başvuruyu değerlendiren birimin 
Elektronik Belge Yönetim Sistemince tanınır olması zorunludur. 

 

• Başvuru sahibi tarafından e-imza uygulaması çerçevesinde iletilen belgelere ait orijinal evrakların eksiksiz 
bir şekilde muhafaza yükümlülüğü ve denetime karşı sorumluluğu, destek başvurusundan itibaren 10 yıl 
boyunca başvuru sahibine aittir. 

 

• Başvuru dosyasının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması ve dilekçe ekinde gönderilmesi 
gerekmektedir. 

 
 

A. E-TİCARET SİTELERİ İÇİN ONAY BAŞVURU BELGELERİ 
 

1. E-Ticaret Sitesi Onay Başvuru Formu (EK A-3)  

2. Kaynak ve Etkinlik Formu (EK A-4)  

3. İmza Sirküleri (Türkiye’de yerleşik e-ticaret siteleri ile yabancı sitelerin Türkiye temsilcilikleri için) 

4. Kuruluş Gazetesi ve Ortaklık Yapısını Gösterir Güncel Ticaret Sicil Gazetesi (Türkiye’de yerleşik e-
ticaret siteleri ile yabancı sitelerin Türkiye temsilcilikleri için)  

5. Temsilcilik Sözleşmesi (Yabancı sitelerin Türkiye temsilcilikleri için)  

6. Son 3 yıla ait Bilanço ve Gelir Tablosu (Türkiye’de yerleşik e-ticaret siteleri için) 

7. Ödenmiş Sermayeyi Gösterir Belge (Türkiye’de yerleşik e-ticaret siteleri için) 

8. Siteyi en az 1 yıl ücretli kullanan Türkiye’de yerleşik 5 şirketten alınacak güncel referans 
mektupları (Kamu kurum ve kuruluşlarının ortaklığının bulunduğu e-ticaret siteleri hariç) 

9. Bakanlık tarafından gerek duyulması halinde talep edilecek diğer bilgi ve belgeler  
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B. ŞİRKETLER İÇİN DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURU BELGELERİ 
 

1. Ödeme Talep Formu (EK A-1)  

2. Taahhütname (EK 1)  

3. Beyanname (EK 2)  

4. İmza Sirküleri 

5. Güncel Ticaret Sicil Gazetesi 

6. Fatura  

7. Ödeme Belgesi (Dekont, kredi kartı ekstresi, hesap bildirim cetveli vb.)  

8. Şirketin e-ticaret sitesinde yer alan profil sayfalarına ait ekran görüntüleri  

9. Şirketin kurumsal internet sayfasına ait yabancı dil ekran görüntüleri  

10. Bakanlık tarafından gerek duyulması halinde talep edilecek diğer bilgi ve belgeler  

 
 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 
 

• Destek ödemesinden yararlanmak isteyen şirketlerin ticari faaliyetiyle ilgili yabancı dilde yayımlanan en 
az bir internet sitesi olması zorunludur. 
 

• Başvuruda eksik belge tespit edilmesi halinde, başvuruyu değerlendiren birim tarafından başvuru 
sahibine yapılacak bildirim tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde eksik belgeler tamamlanmalıdır. 
Başvuru sahibi, bu süre içerisinde eksiklerin bir kısmını tamamlayarak ibraz ederse, diğer eksik belgelerin 
tamamlanma süresi için ilk bildirim tarihi esas alınır. 

 

• İngilizce haricindeki yabancı dillerde düzenlenen harcama/ödeme belgelerinin ve sözleşmelerin yeminli 
tercüman tarafından Türkçe tercümelerinin yapılması gerekir. Ancak, İngilizce haricindeki belgelerde 
içeriği anlaşılabilenler için tercüme aranmayabilir. 

 

• Harcamaların destek kapsamında değerlendirilmesi için ilgili ödemelerin şirketin ya da şirket ortaklarının 
banka hesabı veya kredi kartı ile yapılması gerekir. 

 

• Ödeme belgesi olarak sunulacak dekont, kredi kartı ekstresi ya da hesap bildirim cetveli asıl ya da banka 
onaylı olmalıdır. Faturayı düzenleyen kuruluş ile ödeme yapılan kuruluşun farklı olduğu durumlarda iki 
kuruluş arasındaki bağı gösteren belgenin ibrazı halinde ilgili harcama destek kapsamında değerlendirilir. 

 

• Çek ile yapılan ödemelerde çekin fotokopisi ile birlikte çekin keşideci tarafından ödendiğine ilişkin banka 
kayıtlarının da ibraz edilmesi gerekir. Müşteri çeki veya cirolu çek ile yapılan ödemeler destek 
kapsamında değerlendirilmez. 


