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SİRKÜLER 2022/25: Yabancı Sermayeli Şirket, Şube ve İrtibat Bürolarının Yıllık Olarak Mayıs 

Ayı Sonuna Kadar Yapmaları Gereken Bildirimler 
 
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 şirketin Kanun kapsamına girmesi halinde aşağıda belirtilen bildirim yükümlülükleri 
doğmaktadır.  
 
1. Yabancı Sermayeli Şirket ve Şubelerin Bildirim Yükümlülükleri 
 
Yönetmeliğe göre Kanun kapsamındaki yabancı sermayeli şirket ve şubeler, yetkilendirmiş 
oldukları nitelikli elektronik sertifika sahibi kullanıcı vasıtasıyla Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye 
Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen web tabanlı uygulama olan Elektronik Teşvik Uygulama ve 

Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) üzerinden belirtilen süre içinde aşağıdaki bildirimleri 
yapmaları gerekmektedir: 
 
a) Faaliyetlerine ilişkin E-TUYS'ta yer alan EK-1 Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi 

Formundaki alanları yıllık bazda ve her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar kullanıcı 
vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlamaları, 

 
b) Sermaye artışı veya azalışı gerçekleşmesi durumunda en geç 1 ay içinde, E-TUYS'ta yer alan 

"Ortaklar Listesi" alanını kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini 
sağlamaları, 

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

2 Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Sermaye Bilgi Formundaki alanları ödemeyi takip eden 
1 ay içinde kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlamaları, 

 
d  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, 
kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlamaları, 

Gerekmektedir. 
 

2. Yabancı Sermayeli Olmayan Şirketlerin Bildirim Yükümlülükleri 
 
Kanun kapsamında bulunmayan tamamen yerli sermayeli şirketler yetkilendirmiş oldukları nitelikli 
elektronik sertifika sahibi kullanıcı vasıtasıyla Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi 

Sistemi (E-TUYS) üzerinden belirtilen süre içinde aşağıdaki bildirimleri yapmaları 
gerekmektedir: 
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a) Şirkete yabancı bir yatırımcının iştirak etmesi veya 
b) Şirketin yaptığı sermaye artışına şirket dışındaki bir yabancı yatırımcının iştirak etmesi 

suretiyle hisse devrinin gerçekleşmesi ve şirketin Kanun kapsamına girmesi halinde,  
E-TUYS'ta yer alan "Yatırımcı", "Ortak Listesi" ve varsa "Bağlı İştirakleri" alanlarındaki bilgileri, 
hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde, kullanıcı vasıtasıyla elektronik 
ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlamaları gerekmektedir. 
 
3- Yabancı Sermayeli Şirketlerin İrtibat Bürolarının Bildirim Yükümlülüğü 
 
a) Türkiye'de faaliyet göstermekte olan irtibat büroları, büronun geçmiş yıl faaliyetleri 

hakkında, Yönetmelik ekinde (EK-4) yer alan "İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi 
Formu"nu yıllık olarak her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar.  

 
b)  Kuruluş izni alan irtibat bürolarının ise; 

• 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 değişiklik 
tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yeni kira sözleşmesi, yeni atanan kişiye ilişkin 
yetki belgesi veya unvan değişikliğine ilişkin belgeyi, 

 
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne bildirmeleri zorunludur. 
 
Yönetmeliğe 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 Bakanlığa göndermemeleri durumunda; 

• Süre uzatma talepleri değerlendirmeye alınmaz ve 

• Faaliyet izinleri de resen iptal edilebilir. 
 
 
 
 


