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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 12.06.2018 

         Sayı  : 2018/40 
  

Değerli Müşterimiz;                 

 

  

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıdadır. 

 Konu başlıkları; 

 

 -Yatırım Teşvik Belgesi Tamamlama İşlemleri YMM Raporu ile Yapılabilecektir.  

            

 -1 No’lu KDV Beyannamesi ile Ba-Bs Formlarında Değişiklik Yapılmıştır. 

 

 -Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklikler 

Yapılmıştır. 

 

 Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.   

   

 Konu özetleri; 

 

1. Yatırım Teşvik Belgesi Tamamlama İşlemleri YMM Raporu ile Yapılabilecek      

        

 Bilindiği gibi 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 

“2012/1 Sayılı Tebliğ” ile belirlenmiştir.  

 Söz konusu tebliğde bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden önemli 

olanlar aşağıda özetlenmiştir. (01.06.2018 tarih ve 30438 sayılı R.G Tebliğ No:2018/1) 

 -Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın işletmeye geçiş 

tarihinden itibaren beş yıllık süreyi doldurmamış yatırımların bütün olarak devrine, teşvik 

belgesi üzerinde unvan değişikliği yapılmak suretiyle uygun görme konusundaki 

Bakanlık ihtiyariliği mecburiyet haline getirilmiştir. Yani bu durumda olanların 

yatırımlarını bir bütün olarak devretmeleri halinde Bakanlık, belge üzerinde unvan 

değişikliği yapmak suretiyle uygun görecektir.  

 -Teşvik belgesi müracaatlarında organize sanayi bölgelerinde yapılacak 

yatırımlar için bölgeden alınacak tahsis yazısının ibrazı şartı, Kararın alt bölge 

desteğinden yararlanacak yatırımlara ilişkin 18. Maddesine göre bu destekten 

yararlanmak için organize sanayi bölgelerinde yapılması gereken yatırımlara münhasır 

kılınmıştır. Bu madde kapsamına girmeyen yatırımlarda teşvik başvurusu aşamasında 

tahsis yazısı şartı aranmayacaktır.  

 -2012/1 sayılı Tebliğin Yatırım Tamamlama Vizesi İçin İstenecek Belgeleri belirten 

EK-5’ine aşağıdaki (15) numaralı sıra eklenmiştir.  
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“15) Daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere, 

talep edilmesi halinde aşağıdaki örneğe uygun olarak hazırlanan “Yatırım Teşvik 

Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu”. Bu 

durumda, (4), (5), (10), (11), (12) ve (14) numaralı sıralarda yer alan belgeler aranmaz.”  

 Yapılan bu düzenleme uyarınca, Tebliğ ekindeki formata uygun şekilde YMM 

raporu sunan yatırımcılar için kapanış vizesinde aşağıdaki bilgi ve belgeler 

aranmayacaktır. 

 -Yatırımın gerçekleşme durumunu gösteren EK:6’daki formata uygun olarak 

hazırlanmış yatırım takip formu,  

 -Makine ve teçhizat ile ilgili fatura veya gümrük beyanname fotokopileri, 

 -Varsa teşvik belgesindeki özel şartların yerine getirildiğine ilişkin bilgi ve belgeler,  

 -Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımla ilgili varsa vergi indirimine konu kur farkı 

ve faiz giderlerine ilişkin YMM onaylı liste ya da rapor,  

 -Tebliğle belirlenen formata uygun gerçekleşen ithal, yerli, bina-inşaat ve diğer 

harcamalar listeleri, 

 -Tebliğle belirlenen formata uygun yatırım kapsamında kredi kullanılıp 

kullanılmadığına dair şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalı taahhütname,  

 Yukarıda belirtilen düzenlemelerin tamamı 01.06.2018 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir.  

2. 1 No’lu KDV Beyannamesi ile Ba-Bs Formlarında Değişiklik Yapılmıştır. 

 

          1 no.lu KDV beyannamesinin Matrah kulakçığına "7143 Sayılı Kanunun (6/2-a) 

Maddesi Kapsamındaki İşlemler" tablosu eklenmiştir. Kayıtlarda yer aldığı hâlde 

işletmede mevcut olmayan emtiaya ilişkin düzenlenecek faturalar için hesaplanacak 

KDV, ilgili dönem 1 No.lu KDV beyannamesinin "Matrah" kulakçığının, "7143 Sayılı 

Kanunun (6/2-a) Maddesi Kapsamındaki İşlemler" tablosuna kayıt yapılarak beyan 

edilecektir.  

 

          Söz konusu beyannamede ödenecek KDV çıkması hâlinde kayıtlarda yer aldığı 

hâlde işletmede mevcut olmayan emtiaya ilişkin hesaplanan KDV tutarı, "Ödenmesi 

Gereken Katma Değer Vergisi" tutarından düşülecektir. Bu hesaplama sonucu "Bu 

Dönemde Ödenmesi Gereken KDV" satırında yer alan tutar, 1 No.lu KDV 

beyannamesinin ödeme süresi içinde ödenecektir.  

 

          Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtiaya ilişkin beyanda 

bulunanların 1 No.lu KDV beyannamesinde "Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi" 

satırında bir tutar bulunması hâlinde Tebliğ ekinde yer alan ek (Ek:21) beyannamenin 

verilmesi zorunludur.  

 

          Taksitlendirme imkanından yararlanmayı tercih etmeyenlerin, ilgili dönem 

beyannamesinin "Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi" satırında yer alan tutarın 

tamamını defaten ödemeleri hâlinde, ek beyanname vermelerine gerek yoktur.  
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          Bu bildirim formlarını vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname 

Düzenleme Programını bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.  

 

3. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklikler 

Yapılmıştır. 

 

 Bilindiği üzere 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamına giren 

konularda uygulanacak usul ve esaslar “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği” ile belirlenmiştir.  

 Yönetmelikte bazı değişiklikler yapılmıştır. (01.06.2018 tarih ve 30438 sayılı R.G) 

          Daha önce Yönetmelik ekinde yer alan bilgi formları ile Ekonomi Bakanlığı Teşvik 

Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne yapılan bildirim yöntemi 

uygulamadan kaldırılmış ve yerine Ekonomi Bakanlığı internet sayfasından erişimi 

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

üzerinden yapılan elektronik bildirim yöntemi yürürlüğe konulmuştur. 

 

 3.1. E-Tuys Üzerinden Yapılacak Bildirimler 

 

 Yönetmeliğin 5’inci maddesi değiştirilmiştir. Kanun kapsamında yer alan şirket ve 

şubelerin ve Kanun kapsamında bulunmayan tamamen yerli sermayeli şirketlerin 

sonradan Kanun kapsamına girmesi dolayısıyla E-TUYS üzerinden yapacakları bildirimler 

düzenlenmiştir.  

 

          Kanun kapsamındaki şirketler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile düzenlenen 

şirketler ile Türk Borçlar Kanunu kapsamında düzenlenen adi şirketlerdir.  

 

          İrtibat büroları ile ilgili bildirim yönteminde herhangi bir değişiklik olmamıştır.  

 

        -Kanun kapsamında yer alan şirket ve şubelerin E-TUYS üzerinden yapacakları 

bildirimler ve süreleri aşağıdaki gibidir. 

 

        *Yetkilendirmiş oldukları nitelikli elektronik sertifika sahibi kullanıcı vasıtasıyla, 

yetkilendirmeyi müteakip en geç 1 ay içinde, E-TUYS’a giriş yaparak "Yatırımcı", "Ortak 

Listesi" ve varsa "Bağlı İştirakleri" alanlarındaki bilgiler elektronik ortamda doldurarak 

kaydedilmesini sağlarlar.  

 

        *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 sağlarlar.  

 

         *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 sağlarlar.  

 

        *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 sağlarlar.  
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         *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 

sağlarlar.  

 

         -Tamamen yerli sermayeli şirketler Şirkete yabancı bir yatırımcının iştirak etmesi 

veya 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 sağlarlar.  

 

 3.2. E-Tuys Üzerinden Yapılacak Bildirimlerde Yetkilendirme ile İlgili 

 Düzenlemeler 

 

         -Şirket ve şubeler adına bildirimde bulunacak kullanıcılar, elektronik sertifika 

hizmet sağlayıcılarından temin edilecek nitelikli elektronik sertifikaya sahip olmak 

zorundadır. Başka amaçlarla daha önce temin edilen ve geçerlilik süresi olan nitelikli 

elektronik sertifikalar E-TUYS için kullanılabilir.  

 

         -Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler tarafından, bu şirket ve şubeler adına E-

TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi için 

Yönetmelik’te yer alan bilgi ve belgelerle Genel Müdürlüğe başvurulur.  

 

         -Yetkilendirme başvurusu üzerine, Kanun kapsamındaki şirket ve şube bilgilerinin 

E-TUYS’a kaydedilmesini ve sunulan belgelerin usulüne uygunluğunun kontrolünü 

müteakip, Genel Müdürlük tarafından E-TUYS aracılığıyla onay işlemleri başlatılır. 

Usulüne uygun olmayan başvurular işleme alınmaz.  

 

         -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 gerekir. Yetki süresinin bitiminden süre uzatımına kadarki 

sürede kullanıcının yetkisi askıya alınır.  

 

         -Kullanıcının yetkisi, Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin Genel Müdürlüğe 

başvurusu üzerine iptal edilir. Başvuruda, Kanun kapsamındaki şirket ve şubeleri temsile 

yetkili kişilerce Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer 

alan örneğe uygun olarak noter tarafından düzenlenmiş azilname aranır.  

 

         -Kullanıcının yetkisinden feragat etmesi halinde, söz konusu durumun noter 

kanalıyla veya iadeli taahhütlü olarak kanun kapsamındaki şirket ve şubeye bildirildiğini 

tevsik eden belgelerle Genel Müdürlüğe yapılacak başvuru üzerine yetki iptal edilir.  

 

         -Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin Genel Müdürlüğe yapacağı başvuru ile 

kullanıcıların yetkisi, geçici süreyle askıya alınabilir.  
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         -Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin bilgilerinde (unvan, vergi dairesi, iletişim 

bilgileri vb.) değişiklik yapılması durumunda Genel Müdürlüğe müracaat olmaksızın 

Kanun kapsamındaki şirket ve şube adına kullanıcı söz konusu değişiklikleri E-TUYS’ta 

günceller.  

 

         -Bakanlık; Yönetmelikte yer alan hususlarda önlem almaya, düzenleme 

yapmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, muhtemel ihtilafları 

idari yoldan çözmeye ve teknik nedenlerle uygulamada yaşanan sorunları gidermeye 

yetkilidir.  

         -E-TUYS uygulamasında Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler ile kullanıcı 

arasında doğabilecek hukuki ihtilaflardan Bakanlık sorumlu değildir.  

          Yukarıda belirtilen düzenlemelerin tamamı 01.06.2018 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. 

 

                                           Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


