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İstanbul, 19 Ekim 2020 

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ 

NO: 2020 /144 
 

                         

 

Ülkemizde yabancı sermaye yatırımları 2003 yılı ortalarına kadar 1954 yılında çıkarılan 6224 sayılı 
Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve buna bağlı mevzuat (Karar, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge vb.) 
hükümlerine tabi olmuştur. 

Ancak, bahse konu dönemden sonra yabancı sermaye yatırımları ile ilgili hususlar 17.06.2003 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren “4875 sayılı Doğrudan Yabancı 
Yatırımlar Kanunu” ile düzenlenmiştir. 

4875 Sayılı yeni Kanun ile doğrudan yabancı yatırımlar konusunda yapılan en önemli değişiklik, 
izin ve onay sisteminden, bilgilendirme sistemine geçilmesi olmuştur. (Konu ile ilgili açıklamalara 2003/64 
sayılı sirkülerimizde yer verilmiştir.) 

4875 Sayılı Kanuna ilişkin “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği” ise 
20 Ağustos 2003 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte Hazine 
Müsteşarlığı (Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü)’nca Kurum ve Kuruluşlardan ve Şirket ve Şubelerden 
istenecek bilgiler ile İrtibat Bürolarının açılması ve çalışması ile ilgili hususlar düzenlenmiştir. 

Ekonomi Bakanlığınca 1 Haziran 2018 tarihli Resmî Gazete’ de yayımlanan “Doğrudan Yabancı 
Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile anılan 
Yönetmelikte bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikliklerle Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerce 
Ekonomi Bakanlığına (Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne) yapılacak başvurular ve gönderilecek bilgi ve 
Formaların elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin iş ve işlemler için müracaatta bulunacaklar adına işlem 
yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesinin usul ve esasları düzenlenmiştir.(Bakınız,2018/102 sayılı 
Sirkülerimiz.) 

              Bu defa Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 16 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan        
‘‘Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik’’ ile Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına (Yabancı 
Sermaye Genel Müdürlüğüne) elektronik ortamda yapılacak başvurular ile gönderilecek bilgi belgelere ilişkin 
yeni değişiklikler yapılmıştır.  

               Değişiklik ile kapsama giren şirket ve şubelerce Kayıtlı Elektronik Posta(KEP) adresi alınması ve 
başvuruların ve takibinin bu adres kanalıyla yapılması zorunluluğu getirilmiştir.  

                Anılan Yönetmelik Sirkülerimiz ekindedir 
    Saygılarımıza 
   

 

 

EK: “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik” 
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16 Ekim 2020 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31276 

YÖNETMELİK 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 
DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK 

  

MADDE 1 – 20/8/2003 tarihli ve 25205 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğrudan Yabancı Yatırımlar 

Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Ekonomi Bakanlığını,” 

ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir. 

“h) Kayıtlı elektronik posta (KEP): Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere 

kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini, 

ı) Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısı (KEPHS): 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 

kapsamındaki yetkilendirme çerçevesinde KEP sistemi kurmak ve işletmek için kurulan anonim şirket ile başvuru 

yapması ve gerekli koşulları sağlaması hâlinde 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun hükümlerine göre 

elektronik ortamda tebligat yapmaya yetkili kılınmış idareyi, 

i) KEP hesabı: Orijinal ileti gönderme ve alma ile KEP iletisi alma yeteneğine sahip KEP sisteminde 

oluşturulan elektronik posta hesabını,” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Nitelikli elektronik sertifika ve kayıtlı elektronik posta hesabı temini 

Madde 9 – Kullanıcılar, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından temin edilecek nitelikli elektronik 

sertifikaya, Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısından temin edilecek 

kayıtlı elektronik posta hesabına sahip olmak zorundadır. 

Başka amaçlarla daha önce temin edilen ve geçerlilik süresi olan nitelikli elektronik sertifikalar ve kayıtlı 

elektronik posta hesapları E- TUYS için kullanılabilir.” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“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 belgeler Genel Müdürlük KEP 

adresine gönderilir. 

a) Kanun kapsamındaki şirket ve şubeleri temsile yetkili kişi veya kişilerce hazırlanmış müracaat dilekçesi, 

b) Kanun kapsamındaki şirket ve şubeleri temsile yetkili kişi veya kişiler için düzenlenmiş imza sirküleri veya 

noter onaylı örneği, 

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

sayfasında yer alan örneğe uygun ve Türkçe olarak her bir kullanıcı için noterde düzenlenmiş taahhütname (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 sayfasında yer alan örneğe uygun ve Kanun kapsamındaki şirket ve şubeleri 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 ve Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin KEP hesaplarını yenilemesi veya 

başka bir nitelikli elektronik sertifika veya KEP hesabı temin edilmesi durumlarında yeniden yetkilendirme başvurusu 

yapılması gerekmez. 

Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler başvuru için gerekli olan bilgi ve belgeleri tam ve doğru olarak 

göndermek ve ilgili evrakların asıllarını 10 yıl süre ile muhafaza etmekle yükümlüdürler.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ile birlikte Genel Müdürlüğe 

müracaatta bulunması gerekir.” ibaresi “Genel Müdürlük KEP adresine gönderilir.” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasında yer 

alan “belgelerle Genel Müdürlüğe yapılacak başvuru üzerine” ibaresi “belgelerin Genel Müdürlük KEP adresine 
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gönderilmesini müteakip” şeklinde değiştirilmiştir. 

“Kullanıcının yetkisi, Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin noter tarafından düzenlenmiş azilnameyi Genel 

Müdürlük KEP adresine göndermesini müteakip iptal edilir. Başvuruda, Kanun kapsamındaki şirket ve şubeleri 

temsile yetkili kişilerce Bakanlık internet sayfasında yer alan örneğe uygun olarak noter tarafından 

düzenlenmiş azilname aranır.” 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Madde 15 – Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin bilgilerinde (unvan, vergi dairesi, iletişim bilgileri ve 

benzeri) değişiklik yapılması durumunda Genel Müdürlüğe müracaat olmaksızın Kanun kapsamındaki şirket ve şube 

adına kullanıcı söz konusu değişiklikleri E-TUYS’ta günceller. 

Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin vergi numarasında değişiklik yapılması durumunda, Kanun 

kapsamındaki şirket ve şubeler söz konusu değişiklikleri tevsik eden belgeleri Genel Müdürlük KEP adresine gönderir. 

Genel Müdürlükçe Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin önceki vergi numarasıyla yaptığı kullanıcı yetkileri iptal 

edilir. Yeni vergi numaralı Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin bilgilerinin güncellenmesi ve kullanıcılarının 

yetkilendirilmesi için 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgeleri Genel Müdürlük KEP adresine gönderir. 

Faaliyetine son veren veya verilen Kanun kapsamında şirket ve şubeler söz konusu durumu tevsik eden 

belgeleri Genel Müdürlük KEP adresine gönderir. Genel Müdürlük Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin bilgisini 

güncelleyerek kullanıcı yetkilerini iptal eder. 

Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler veya kullanıcılara ait diğer bilgi ve belgelerdeki değişiklikler, E-

TUYS’ta güncellenir veya Genel Müdürlük KEP adresine gönderilir.” 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“Yetkilendirme başvuruları için geçici uygulama 

Geçici Madde 2 – Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler tarafından, yetkilendirme başvuruları bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay süre ile 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen belge asılları ile birlikte 

Genel Müdürlüğe yapılabilir.” 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ekonomi Bakanı” ibaresi 

“Sanayi ve Teknoloji Bakanı” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. 

  
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin 

Tarihi Sayısı 
20/8/2003 25205 

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin 
Tarihi Sayısı 

1- 3/7/2012 38342 
2- 1/6/2018 30438 
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