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TEBLİĞ

Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığından:
YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA

YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 
MADDE 1 – 31/5/2018 tar�hl� ve 30437 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Yatırım Teşv�k Belges�

İşlemler�n�n Elektron�k Ortamda Yürütülmes�ne İl�şk�n Yetk�lend�rme Tebl�ğ�n�n 1 �nc� maddes�nde yer alan
“Ekonom� Bakanlığı” �bares� “Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 2 – Aynı Tebl�ğ�n 2 nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğ, 10/7/2018 tar�hl� ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 387 nc� ve 393

üncü maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 3 – Aynı Tebl�ğ�n 3 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�nde yer alan “Ekonom�

Bakanlığını,” �bares� “Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığını,” olarak değ�şt�r�lm�ş ve aynı fıkraya aşağıdak� bentler
eklenm�şt�r.

“h) Kayıtlı elektron�k posta (KEP): Elektron�k �let�ler�n, gönder�m� ve tesl�matı da dâh�l olmak üzere
kullanımına �l�şk�n olarak hukukî del�l sağlayan, elektron�k postanın n�tel�kl� şekl�n�,

ı) Kayıtlı elektron�k posta h�zmet sağlayıcısı (KEPHS): 13/1/2011 tar�hl� ve 6102 sayılı Türk T�caret Kanunu
kapsamındak� yetk�lend�rme çerçeves�nde KEP s�stem� kurmak ve �şletmek �ç�n kurulan anon�m ş�rket �le başvuru
yapması ve gerekl� koşulları sağlaması hâl�nde 11/2/1959 tar�hl� ve 7201 sayılı Tebl�gat Kanununun hükümler�ne göre
elektron�k ortamda tebl�gat yapmaya yetk�l� kılınmış �darey�,

�) KEP hesabı: Or�j�nal �let� gönderme ve alma �le KEP �let�s� alma yeteneğ�ne sah�p KEP s�stem�nde
oluşturulan elektron�k posta hesabını,”

MADDE 4 – Aynı Tebl�ğ�n 4 üncü maddes� başlığı �le b�rl�kte aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“N�tel�kl� elektron�k sert�f�ka ve kayıtlı elektron�k posta hesabı tem�n�
MADDE 4 – (1) Kullanıcılar, elektron�k sert�f�ka h�zmet sağlayıcılarından tem�n ed�lecek n�tel�kl� elektron�k

sert�f�kaya, yatırımcılar kayıtlı elektron�k posta h�zmet sağlayıcısından tem�n ed�lecek kayıtlı elektron�k posta
hesabına sah�p olmak zorundadır.

(2) Başka amaçlarla daha önce tem�n ed�len ve geçerl�l�k süres� olan n�tel�kl� elektron�k sert�f�kalar ve kayıtlı
elektron�k posta hesapları E-TUYS �ç�n kullanılab�l�r.”

MADDE 5 – Aynı Tebl�ğ�n 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� ve dördüncü fıkraları aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş,
aynı maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“(1) Yatırımcı tarafından, yatırımcı adına E-TUYS vasıtasıyla �şlem yapacak k�ş�ler�n kullanıcı olarak
yetk�lend�r�lmes� �ç�n aşağıda yer alan b�lg� ve belgeler Genel Müdürlük KEP adres�ne gönder�l�r:

a) Yatırımcıyı tems�le yetk�l� k�ş� veya k�ş�lerce hazırlanmış müracaat d�lekçes�,
b) Yatırımcıyı tems�le yetk�l� k�ş� veya k�ş�ler �ç�n düzenlenm�ş �mza s�rküler� veya noter onaylı örneğ�,
c) Yatırımcıyı tems�le yetk�l� k�ş� veya k�ş�lerce �mzalanarak Bakanlık �nternet sayfasında yer alan örneğe

uygun ve Türkçe olarak her b�r kullanıcı �ç�n noterde düzenlenm�ş taahhütname (Yurt dışında düzenlenmes� hal�nde
taahhütnamen�n, �lg�l� Türk Konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçeves�nde hazırlanan
Yabancı Resm� Belgeler�n Tasd�k� Mecbur�yet�n�n Kaldırılması Sözleşmes� hükümler�ne göre tasd�k ed�lm�ş olması
gerek�r). Kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel bütçel� kurum ve kuruluşlar, �l özel �dareler�, beled�yeler ve kamu
�kt�sad� teşebbüsler�) �ç�n taahhütnamen�n noterde düzenlenm�ş olması şartı aranmaz.

ç) Bakanlık �nternet sayfasında yer alan örneğe uygun ve yatırımcıyı tems�le yetk�l� k�ş� veya k�ş�lerce
�mzalanmış Kullanıcı Yetk�lend�rme Formu.”

“(4) Kullanıcıların sert�f�kalarını ve yatırımcıların KEP hesaplarını yen�lemes� veya başka b�r n�tel�kl�
elektron�k sert�f�ka veya KEP hesabı tem�n ed�lmes� durumlarında yen�den yetk�lend�rme başvurusu yapılması
gerekmez.”

“(5) Yatırımcılar başvuru �ç�n gerekl� olan b�lg� ve belgeler� tam ve doğru olarak göndermek ve �lg�l�
evrakların asıllarını 10 yıl süre �le muhafaza etmekle yükümlüdürler.”

MADDE 6 – Aynı Tebl�ğ�n 7 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “�le b�rl�kte Genel Müdürlüğe
müracaatta bulunması gerek�r.” �bares� “Genel Müdürlük KEP adres�ne gönder�l�r.” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 7 – Aynı Tebl�ğ�n 8 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, �k�nc� fıkrasında
yer alan “belgelerle Genel Müdürlüğe yapılacak başvuru üzer�ne” �bares� “belgeler�n Genel Müdürlük KEP adres�ne
gönder�lmes�n� müteak�p” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

“(1) Kullanıcının yetk�s�, yatırımcının noter tarafından düzenlenm�ş az�lnamey� Genel Müdürlük KEP adres�ne
göndermes�n� müteak�p �ptal ed�l�r. Başvuruda, yatırımcıyı tems�le yetk�l� k�ş�lerce Bakanlık �nternet sayfasında yer
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alan örneğe uygun olarak noter tarafından düzenlenm�ş az�lname aranır.”
MADDE 8 – Aynı Tebl�ğ�n 10 uncu maddes�n�n �k�nc�, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdak� şek�lde

değ�şt�r�lm�şt�r.
“(2) Yatırımcının verg� numarasında değ�ş�kl�k yapılması durumunda, yatırımcı söz konusu değ�ş�kl�kler�

tevs�k eden belgeler� Genel Müdürlük KEP adres�ne gönder�r. Genel Müdürlükçe yatırımcının öncek� verg�
numarasıyla yaptığı kullanıcı yetk�ler� �ptal ed�l�r. Yen� verg� numaralı yatırımcı b�lg�ler�n�n güncellenmes� ve
kullanıcılarının yetk�lend�r�lmes� �ç�n 5 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len belgeler� Genel Müdürlük KEP
adres�ne gönder�r.

(3) Faal�yet�ne son veren veya ver�len yatırımcı söz konusu durumu tevs�k eden belgeler� Genel Müdürlük
KEP adres�ne gönder�r. Genel Müdürlük yatırımcının b�lg�s�n� güncelleyerek kullanıcı yetk�ler�n� �ptal eder.

(4) Yatırımcı veya kullanıcılara a�t d�ğer b�lg� ve belgelerdek� değ�ş�kl�kler, E-TUYS’ ta güncellen�r veya
Genel Müdürlük KEP adres�ne gönder�l�r.”

MADDE 9 – Aynı Tebl�ğ�n 12 nc� maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“(3) E-TUYS üzer�nden yapılacak tüm �şlemler �ç�n gerekl� olan başvuru evrakları, Bakanlık �nternet s�tes�nde

yayınlanacak usul ve esaslar çerçeves�nde Genel Müdürlük KEP adres�ne gönder�l�r.”
MADDE 10 – Aynı Tebl�ğe aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“Yetk�lend�rme başvuruları �ç�n geç�c� uygulama
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yetk�lend�rme başvuruları bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren b�r ay

süre �le 5 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len belge asılları �le b�rl�kte Genel Müdürlüğe yapılab�l�r.”
MADDE 11 – Aynı Tebl�ğ�n 14 üncü maddes�nde yer alan “Ekonom� Bakanı” �bares� “Sanay� ve Teknoloj�

Bakanı” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.
MADDE 12 – Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 13 – Bu Tebl�ğ hükümler�n� Sanay� ve Teknoloj� Bakanı yürütür.
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