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Konu: Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda
Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği yayımlandı.
Özet: Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin
Yetkilendirme Tebliği 31 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı
gün yürürlüğe girmiştir.
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Tebliğ’de Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel
Müdürlüğünce elektronik ortamda yatırım teşvik belgesine ilişkin iş ve işlemler için
müracaatta bulunacak yatırımcılar adına işlem yapacak kullanıcıların
yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
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Tebliğ’de, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel
Müdürlüğünce elektronik ortamda yatırım teşvik belgesine ilişkin iş ve
işlemler için müracaatta bulunacak yatırımcılar adına işlem yapacak
kullanıcıların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki şekilde
belirlenmiştir:
Nitelikli elektronik sertifika temini
Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin
Yetkilendirme Tebliği’nin 4. maddesi ile yatırım teşvik belgesine ilişkin iş ve
işlemler için tebliğ kapsamındaki yatırımcıdan istenecek bilgileri, E-TUYS
aracılığıyla yatırımcı adına Genel Müdürlüğe bildirmek üzere yetkilendirilmiş
kişilere elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından temin edilecek nitelikli
elektronik sertifikaya sahip olma zorunluluğu getirilmiştir.

Bu dokümanda yer alan

Yetkilendirme başvurusu

Kuzey YMM ve Bağımsız

Yatırımcı tarafından, yatırımcı adına E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak
kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi için aşağıda yer alan bilgi ve
belgelerle Genel Müdürlüğe başvurması gerekmektedir:

Denetim A.Ş.’ye, işbu

 Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi,
 Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişiler için düzenlenmiş imza
sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği,
 Yatırımcıyı 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).

açıklamalarımız, konuya
ilişkin genel bilgiler
içermektedir. EY ve/veya

dokümanın içeriğinden
kaynaklanan veya
içeriğine ilişkin olarak
ortaya çıkan sonuçlardan
dolayı herhangi bir
sorumluluk iddiasında
bulunulamaz.
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 Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun ve
yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış Kullanıcı Yetkilendirme Formu.
Yetkilendirme başvurusu bir veya birden fazla kişi için aynı zamanda yapılabilecektir. Bu durumda, ETUYS taahhütnamesi ve kullanıcı yetkilendirme formu yetkilendirilecek her bir kişi için ayrı ayrı
düzenlenecek olup, taahhütnamenin geçerli olacağı süre taahhütnamede belirtilecektir.
Kullanıcıların, sertifikalarını yenilemesi veya başka bir nitelikli elektronik sertifika temin etmesi
durumlarında yeniden yetkilendirme başvurusu yapması gerekmeyecektir.
Yatırımcının E-TUYS’ta tanımlanması ve yetkilendirme onayı
Yetkilendirme başvurusu üzerine, yatırımcıya ait bilgilerin E-TUYS’ta tanımlanmasını ve sunulan
belgelerin usulüne uygunluğunun kontrolünü müteakip, Genel Müdürlük tarafından E-TUYS
aracılığıyla onay işlemleri başlatılacaktır.
Genel Müdürlük, yetkilendirme talebinin sonuçlanmasının akabinde, sonucu kullanıcının beyan ettiği
elektronik posta adresine bildirecek ve kullanıcı yetkilendirmeyi müteakip en geç 1 ay içinde,
Bakanlık internet sayfasında yer alan E-TUYS’ta “Yatırımcı” ve “Ortak Listesi” alanlarındaki bilgileri
elektronik ortamda doldurması beklenecektir.
Yetki süresinin uzatılması
Kullanıcının yetkisi, taahhütnamede belirtilen süreyle sınırlıdır. Süre uzatımı talebinde bulunulması
durumunda, her kişi için ayrı ayrı olmak üzere yeni E-TUYS taahhütnamesi ve kullanıcı yetkilendirme
formu ile birlikte Genel Müdürlüğe müracaatta bulunulması gerekecek olup, yetki süresinin bitiminden
süre uzatımına kadarki sürede kullanıcının yetkisi askıya alınacaktır.
Yetkinin iptali
Söz konusu tebliğin 8.Maddesi ile, kullanıcının yetkisinin, yatırımcının Genel Müdürlüğe başvurusu
üzerine iptal edileceği belirtilmiş olup, başvuruda yatırımcıyı temsile yetkili kişilerce Bakanlık internet
sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun olarak noter tarafından
düzenlenmiş azilname aranacaktır.
Kullanıcının yetkisinden feragat etmesi halinde ise, söz konusu durumun noter kanalıyla veya iadeli
taahhütlü olarak yatırımcıya bildirildiğini tevsik eden belgelerle Genel Müdürlüğe yapılacak başvuru
üzerine yetki iptal edilecektir.
Yetkinin askıya alınması
Yatırımcının Genel Müdürlüğe yapacağı başvuru ile kullanıcıların yetkisi, geçici süreyle askıya
alınabilir.
Güncelleme işlemleri
Yatırımcı bilgilerinde (unvan, vergi dairesi, iletişim bilgileri ile diğer bilgiler) değişiklik yapılması
durumunda Genel Müdürlüğe müracaat olmaksızın yatırımcı adına kullanıcı söz konusu değişiklikleri
E-TUYS’ta güncelleyebilir. Yatırımcı veya kullanıcılara ait diğer bilgi ve belgelerdeki değişiklikler de,
E-TUYS’ta güncellenebilir veya Genel Müdürlüğe bildirilir.
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Yatırımcının vergi numarasında değişiklik yapılması durumunda, yatırımcı söz konusu değişiklikleri
tevsik eden belgelerle Genel Müdürlüğe müracaat edebilir. Müracaatın akabinde, Genel Müdürlükçe
yatırımcının önceki vergi numarasıyla yaptığı kullanıcı yetkileri iptal edilecektir. Yeni vergi numaralı
yatırımcı bilgilerinin güncellenmesi ve kullanıcılarının yetkilendirilmesi için “Yetkilendirme Başvurusu”
başlığı altında belirtilen belgelerle yeniden Genel Müdürlüğe müracaat edilmesi gerekmektedir.
Faaliyetine son veren veya verilen yatırımcı söz konusu durumu tevsik eden belgelerle Genel
Müdürlüğe müracaat eder, Genel Müdürlük de yatırımcının bilgisini güncelleyerek kullanıcı yetkilerini
iptal eder.
Uygulama
Söz konusu tebliğin son maddesi ile, E-TUYS vasıtasıyla işlem yapmak isteyen kullanıcılar için
yetkilendirme işlemlerinin Genel Müdürlük tarafından yapılacağı belirtilmiştir.
Yatırım teşvik belgelerine ilişkin tüm müracaatların elektronik ortama alınmasına ilişkin esaslar
Bakanlık tarafından 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe
konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile 20/6/2012 tarihli Resmî Gazete’de
yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ
No: 2012/1)’de yapılacak düzenlemeler ile belirlenecektir.
Yukarıdaki Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandığı 31 Mayıs 2018 tarihinden yürürlüğe girmiştir.
Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu
Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde;
- (212) 408 53 20 numaralı telefondan Serdar Altay (serdar.altay@tr.ey.com) veya
- (212) 408 57 34 numaralı telefondan Cem Yükselen (cem.yukselen@tr.ey.com)
ile temasa geçmenizi rica ederiz.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız
Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı
herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

