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4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa ilişkin Doğrudan Yabancı Yatırımlar 

Kanunu Uygulama Yönetmeliğine göre Kanun kapsamındaki yabancı sermayeli şirket, şube ve 

irtibat büroları ile Yabancı Sermayeli Olmayan Şirketlere yabancı bir yatırımcının iştirak etmesi 

suretiyle Kanun kapsamına giren şirketlerin, Mayıs ayı sonuna kadar 2020 faaliyetleri ile ilgili 

bilgilerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel 

Müdürlüğü’ne göndermeleri gerekmektedir. 

 

Kanun kapsamındaki şirketlerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden 

erişimi sağlanan “Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi” (E-TUYS) 

üzerinden ilgili formları hazırlamaları gerekmektedir. İrtibat büroları ise kendilerine ait formları 

(İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik 

Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne kağıt ortamında göndereceklerdir. 

 

Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler, Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye 

Bilgi Sisteminde (E-TUYS) yer alan Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi 

Formundaki alanları yıllık bazda ve her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar yetkili kullanıcı 

vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlamak zorundadır. 

 

Ayrıca kanun kapsamındaki şirket ve şubeler aşağıdaki işlemlerin gerçekleşmesi durumunda 

ilgili süreleri dikkate alarak Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sisteminde 

(E-TUYS) yetkili kullanıcı vasıtasıyla ilgili alanları doldurarak kaydedilmelerini sağlamaları 

gerekmektedir. 

 

 Sermaye artışı veya azalışı gerçekleşmesi durumunda, E-TUYS'ta yer alan "Ortaklar 

Listesi" alanını en geç 1 ay içinde, 

 

 Sermaye artışı veya hisse devrine istinaden yapılan ödemeler var ise E-TUYS'ta yer alan 

“Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Sermaye Bilgi Formundaki alanları ödemeyi takip 

eden 1 ay içinde,  

 

 Mevcut yerli veya yabancı ortakların kendi aralarındaki veya şirket dışındaki herhangi 

bir yerli veya yabancı yatırımcıya yaptıkları hisse devirleri sonrasında, E-TUYS'ta yer 

alan "Ortaklar Listesi" alanını, hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay 

içinde,  

Türkiye'de faaliyet göstermekte olan irtibat büroları ise, büronun geçmiş yıl faaliyetleri 

hakkında, Yönetmelik ekinde (EK-4) yer alan "İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi 

Formu’nu ve ekli belgelerini her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne vermek zorundadır. 

 



 

  

 

Kuruluş izni alan irtibat büroları; 

 Vergi dairesine kayıt belgesinin ve büro ile ilgili kira sözleşmesinin bir örneğini en geç 

bir ay içinde, 
 

 Adres, büro yetkilisi veya yabancı şirketin unvan değişikliği durumunda değişikliğin 

gerçekleşmesinden itibaren en geç 1 ay içinde, yeni adresi gösterir kira sözleşmesi, yeni 

atanan kişiye ilişkin yetki belgesi veya yabancı şirketin unvan değişikliğine ilişkin 

belgeyi, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel 

Müdürlüğü'ne bildirmeleri zorunludur. 

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği’ne göre, faaliyette bulunan 

irtibat bürolarının, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar vermeleri gereken Yönetmelik eki 

(EK-4) “İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu”nu ve ekli belgelerini Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne 

göndermemeleri durumunda; 

 Süre uzatma talepleri değerlendirmeye alınmaz ve 

 Faaliyet izinleri de resen iptal edilebilir. 

 

 

Bilgilerinize, 

 

 

Saygılarımızla.  

 

 

 

 

 

 

Arkan & Ergin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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