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Başvuru dosyasının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması ve dilekçe ekinde gönderilmesi 

gerekmektedir. Dilekçe ve formlara Bakanlık web portalı üzerinden ulaşabilirsiniz (www.ekonomi.gov.tr > 

İhracat > İhracat Destekleri > E-Ticaret). 

 

 

ÖN ONAY BAŞVURU BELGELERİ 

 

1. Başvuru Dilekçesi 

2. E-Ticaret Sitesi - Ön Onay Başvuru Formu (EK D-4)
 1
 

Eğer e-ticaret sitesi Türkiye’de temsilciliği bulunmayan yurt dışı merkezli bir site ise başvuruda 

bulunan şirket tarafından; Türkiye merkezli ise site sahibi/işleticisi firma tarafından doldurulur.  

3. E-Ticaret Sitesi - Kaynak ve Etkinlik Formu (EK D-6)
 1
 

Türkiye’de yerleşik e-ticaret sitesi işleticileri tarafından doldurulur.  

4. Şirket İmza Sirküleri, Kuruluş Gazetesi ve Güncel Ticaret Sicil Gazetesi 

Türkiye’de yerleşik e-ticaret sitesi işleticileri tarafından ibraz edilir.  

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

 

 

DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURU BELGELERİ 

 

1. Başvuru Dilekçesi 

2. Ödeme Talep Formu (EK D-1)
 1
 

3. Taahhütname (EK D-2) 
 1
 

4. Beyanname (EK D-3)
  1

 

5. İmza Sirküleri 
2
 

6. Fatura 
2
 

7. Ödeme Belgesi (dekont, kredi kartı ekstresi, hesap bildirim cetveli vb.) 
3, 4

 

8. Üye olunan sitede yer alan şirket profil sayfası çıktıları 

9. Başvuru yapan firmanın web sayfasına ait yabancı dil ara yüz çıktıları 

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

 
 
1
 Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından doldurulmalı ve şirket kaşesi üzerine imzalanmalıdır. Müşterek imza 

yetkisi varsa, ilgili tüm yetkililerin ismi ve imzası yer almalıdır. 

 
2
 Belgenin aslı ya da Noter/İhracatçı Birlikleri/Bakanlık onaylı örneği ibraz edilmelidir. 

 
3
 Belgenin aslı ya da ilgili banka tarafından onaylanmış örneği ibraz edilmelidir. 

 

4
 Ödemeler bankacılık kanalıyla, şirketin ya da şirket ortaklarının hesap veya kredi kartından yapılmalıdır. Şirket 

çalışanlarına ait hesap ve kartlardan yapılan ödemeler destek kapsamı dışındadır. Şirket ortağı tarafından yapılan harcamanın 

ilgili miktarı bankacılık kanalıyla ödendiğini gösteren belgenin aslı ya da ilgili banka tarafından onaylanmış örneği ibraz 

edilmelidir. 
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Dikkat Edilecek Hususlar 

 

o Şirketlerin bu destekten yararlanabilmeleri için üye olmak istedikleri e-ticaret sitesinin 

Bakanlıktan ön onay almış olması gerekmektedir.  

 

o Ön onaylı e-ticaret siteleri Bakanlığın resmi internet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr > İhracat 

> İhracat Destekleri > E-Ticaret) yayımlanmaktadır.  

 

o Destek ödeme başvurularının, ilk ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde 

doğrudan veya posta ile Bakanlığın EK E’de belirtilen Bölge Müdürlüklerine yapılması 

gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.  

 

o Başvuru Dilekçesi, EK D-1, EK D-2, EK D-3, EK D-4 ve EK D-6 formlarının şirket kaşesiyle 

kaşelenerek, şirket imza sirkülerinde tatbik imzası bulunan ve şirketi temsil ve ilzama yetkili 

kişiler tarafından imzalanması, münferit ve müşterek imza hususlarına dikkat edilmesi 

gerekmektedir.  

 

o 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.  

 

o Harcamaların destek kapsamında değerlendirilmesi için ilgili ödemelerin şirketin ya da şirket 

ortaklarının banka hesabı veya kredi kartı ile yapılması gerekir.  

 

o 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. 

 

o 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.  

 

o Destekten yararlanmak isteyen şirketlerin ticari faaliyetiyle ilgili en az bir yabancı dilde 

yayımlanan internet sitesi olması zorunludur.  

 

o Başvuruda eksik belge tespit edilmesi halinde, başvuruyu değerlendiren birim tarafından 

firmaya yapılacak bildirim tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde eksik belgeler 

tamamlanmalıdır. Firma bu süre içerisinde eksiklerin bir kısmını tamamlayarak ibraz ederse, 

diğer eksik belgelerin tamamlanma süresi için ilk bildirim tarihi esas alınır. 


