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SİRKÜLER (2018’47) 

 

Konu: Ekonomi Bakanlığına Yapılacak Bilgilendirme ve Bazı Müracaatların Elektronik Ortamda 

Yapılması. 

 

1- 01.06.2018 tarih ve 30438 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Doğrudan Yabancı Yatırımlar 

Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik”’te; 

 

Yabancı sermaye mevzuatı kapsamındaki yabancı sermayeli şirketler ve şubelerin 

01.06.20018 tarihinden itibaren Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye 

Genel Müdürlüğü’ne yapacakları bildirimleri (yıllık faaliyet raporu - hesap dönemini takip 

eden yılın Mayıs ayının sonuna kadar,  sermaye artırımı, azaltımı, sermaye ödemeleri, şirkette 

ortak değişikliğinin bildirimi, yerli şirkete yabancı gerçek veya tüzel kişinin hissedar olması 

halinde,  olayların vukuundan itibaren en geç 1 ay içinde kullanıcı vasıtasıyla E-TUYS sistemi 

üzerinden elektronik ortamda bildirim yapılması mecburiyeti getirilmiştir.) 

 

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne yapılacak bu bildirimler,  

Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) üzerinden 

yapılması gerekmektedir.   

 

E-TUYS sistemi üzerinden bilgi girişi yapabilmek için, şirketteki yetkilinin, 24.01.2004 tarihli 

25355 sayılı resmi gazetede yayımlanan, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nun 9’ncu 

maddesinde sayılan nitelikleri taşıyan elektronik sertifikanın olması gerekmektedir.   

 

Bu işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için nitelikli elektronik sertifika alınması veya geçerlilik 

süresi devam eden elektronik sertifikayla da (E-TUYS) sistemine giriş yapılabilir. 

 

Yetkilendirme işlemlerine dair hükümler tebliğe dördüncü bölüm olarak eklenmiş olup, şu 

başlıklar altında düzenleme yapılmıştır. 

 

- Nitelikli elektronik sertifika tenini, 

- Yetkilendirme başvurusu, 

- Kanun kapsamındaki, yabancı sermayeli şirket ve şubelerin E-TUYS’ta tanımlanması ve 

yetkilendirme onayı,  

- Yetki süresinin uzatılması, 

- Yetkinin askıya alınması, 

- Güncelleme işlemleri, 

 

başlıklar şeklinde tebliğde yer almaktadırlar. 

 

Yönetmeliğin, 10’ncu maddesinde, E-TUYS sistemine bilgi girişi yapacak kişinin 

yetkilendirilmesi için maddede tadat edilen aşağıda belirttiğimiz belgelerle yapılması 

gerekmektedir. 
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 Yetkilendirme Başvurusu 
 
 Madde 10 – Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler tarafından, bu şirket ve şubeler adına  

E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi için aşağıda yer 
alan bilgi ve belgelerle Genel Müdürlüğe başvurulur. 

 
 a) Kanun kapsamındaki şirket ve şubeleri temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat           
 dilekçesi, 
  
 b) Kanun kapsamındaki şirket ve şubeleri temsile yetkili kişi veya kişiler için düzenlenmiş     
  imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği, 

 
  c) Kanun kapsamındaki şirket ve şubeleri temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanarak    

Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun ve 
Türkçe olarak her bir kullanıcı için noterde düzenlenmiş taahhütnamenin aslı (Yurt dışında 
düzenlenmesi halinde taahhütnamenin, ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey Devletler 
Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki 
Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş olması gerekir). 

 
 ç) Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun  
 ve Kanun kapsamındaki şirket ve şubeyi temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış  
 Kullanıcı Yetkilendirme Formu. 

 
Yetkilendirme başvurusu bir veya birden fazla kişi için aynı zamanda yapılabilir. Bu durumda, E-
TUYS taahhütnamesi ve kullanıcı yetkilendirme formu yetkilendirilecek her bir kişi için ayrı ayrı 
düzenlenir. Taahhütnamenin geçerli olacağı süre, taahhütnamede belirtilir. 
 
Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler için sonradan yapılacak kullanıcı yetkilendirme başvurularında, 
birinci fıkrada sayılan ve geçerliliği devam eden imza sirküleri tekrar aranmaz. 
 
Kullanıcıların, sertifikalarını yenilemesi veya başka bir nitelikli elektronik sertifika temin etmesi 
durumlarında yeniden yetkilendirme başvurusu yapması gerekmez. 

 
E-TUYS sistemi üzerinden Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel 
Müdürlüğüne bildirim yapabilmek için bu yönetmeliğin 10’ncu maddesinde belirtildiği şekilde 
yetkilendirilmiş kişi tarafından yapılması gerekmektedir. 
 
Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir. 

 
(Resmi Gazete: 01.06.2018 tarihli 30438 sayılı)  

 
Söz konusu yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 
 
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/2018
0601.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180601.htm  

 
 

2-    Ekonomi Bakanlığından Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulamasına 
İlişkin Tebliğ  (Tebliğ No: 2012/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No:2018/2) 
yayımlanmış olup, bu tebliğde; Yatırım Teşvik Belgesi almak, belge almak için talep edilen 
evrak ve belgeler ile bu belgeyi revize ettirmek için yapılması gereken müracaatların yukarıda 
belirttiğimiz şartlara paralel olarak E-TUYS sistemi üzerinde yapılması zorunluluğu 
getirilmiştir. 
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Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için kullanıcılar tarafından E-TUYS uygulamasında tanımlı 
alanların doldurulması ve tebliğde belirtilen belgelerin E-TUYS üzerinden elektronik ortamda 
yüklenmesi gerekir. Ayrıca İthal ve Yerli Makinaların alımı yapılmadan önce kullanıcı 
tarafından E-TUYS sistemine başlatılması gerekmektedir. 
 
İthal ve Yerli Makine ve Teçhizat alımı dışında kalan yatırım dönemine ait her türlü yatırım 
harcamasının (bina – arsa / arazi - yardımcı makine ve teçhizat vb. gerçekleşmesini müteakip 
kullanıcılar tarafından E-TUYS üzerinden kılavuzda belirtilen açıklamalardaki şekle göre 
kaydın gerçekleştirilmesi mecburiyeti getirilmiştir. 
 
Yatırım teşvik belgesinin kapanışları Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı 
Sermaye Genel Müdürlüğüne yapılacak olması halinde, en az iki veya üç personel ile belge 
sahibinin tayin edeceği bir yeminli mali müşavirle beraber yapılır. Genel müdürlük,  kalkınma 
ajanslarından, odalardan veya valiliklerden görevlendirme yapılacaksa, Tebliğin ekinde yer 
alan Ek:5’te ki bilgi ve belgelere ilave olarak yeminli mali müşavirlerce düzenlenecek 
tamamlama ekspertiz raporuna istinaden belgenin kapanışı yapılır.  
 
Görevlendirilecek ekspertizlerin her birine ödenecek ekspertiz ücreti 100,00 TL ile yol ve 
konaklama masraflarının yatırımcı tarafından karşılanacağı yönünde düzenleme yer 
almaktadır.  

 
 
(Resmi Gazete: 10.06.2018 tarihli 30447 sayılı)  
 
Söz konusu tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 
 
 
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06
/20180610.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180610.htm  
 
 
Bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla, 
 
TÜRKERLER Bağımsız Denetim 
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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