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Verda Bulletin | 2022-25 

 

Elektronik Teşvik Uygulama Ve Yabancı Sermaye 

Bilgi Sistemi (E-Tuys) 

Electronic Incentive Application and Foreign 

Capital Information System (E- IAFC) 

 

Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye 

Bilgi Sistemi; yabancı sermayeli şirketlerin 

faaliyetlerinde kullanılan bir uygulamadır. Burada, 

yabancı sermaye bildirimleri açısından hatırlatıcı 

olması amacıyla E-Tuys ile ilgili önemli bazı bilgileri 

paylaşmak isteriz: 

 

E-Tuys, Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli 

şirketlerin ve şubelerin Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı’na yapması gereken bildirimlerinde ve yeni 

yatırım teşvik belgesi düzenlenmesinde tüm 

müracaatların yapılacağı web tabanlı uygulamadır. E-

Tuys’de işlemler; yatırımcının veya yatırımcı adına 

işlem yapacak kullanıcıların sisteme tanımlanması ile 

yapılabilmektedir.  

 

 

YAPILMASI GEREKEN E-TUYS YABANCI 

SERMAYE BİLDİRİMLERİ 

E-TUYS Yabancı Sermaye Bildirimlerinin zamanında 

ve usulüne uygun bir biçimde yapılması şarttır. 

Yapılması gereken bildirimlerin türleri ve bildirim 

tarihleri aşağıda yer almaktadır. Bu bildirimlerin 

tamamı elektronik ortamda, yetkilendirilmiş kişi ya da 

kişilerce, ilgili mevzuat hükümlerine tam olarak 

uyumlu olacak şekilde yapılmalıdır. 

 

 

Electronic Incentive Application and Foreign Capital 

Information System is an application used in the 

activities of companies with foreign capital. Here we 

would like to share some important information about 

E- IAFC to be a reminder in terms of foreign capital 

notifications: 

 

E- IAFC is a web-based application where all 

applications shall be made for the notification of 

companies and branches with foreign capital 

established in Turkey to the Ministry of Industry and 

Technology, and for the issuance of a new investment 

incentive certificate. Transactions in E- IAFC can be 

made by identifying the investor or the users who will 

make transactions on behalf of the investor to the 

system. 

 

E- IAFC FOREIGN CAPITAL NOTIFICATIONS  

 

It is essential that E- IAFC Foreign Capital 

Notifications are made on time and in a proper manner. 

The types of notifications that need to be made and the 

notification dates are listed below. All these 

notifications must be made electronically by an 

authorized person or persons in compliance with the 

provisions of the relevant legislation. 
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1. Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet 

Bildirimi: Her yıl mayıs ayı sonuna kadar bildirim 

işlemi yapılmalıdır. Gelir tablosu ve bilanço ile birlikte 

gerekli bilgiler tam olarak sunulmalıdır. 

2. Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Sermaye 

Bildirimi: Yabancı ortakların sermaye hesabına 

yaptıkları ödemelerin yapılmasını müteakip en geç bir 

ay içerisinde yapılmalıdır. Bu işlemi destekleyici diğer 

bilgi ve belgeler ile birlikte sunulmalıdır. 

3. Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri 

Bildirimi: Hisse değişikliği olması halinde, bu 

değişikliğin bildirimi, değişikliği takip eden bir ay 

içerisinde yapılmalıdır ve bildirim işlemi tevsik eden 

diğer belgeler ile birlikte elektronik ortamda 

sunulmalıdır. 

 

 

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 5. Maddesinde yer alan düzenleme 

aşağıdaki gibidir: 

 

Şirket ve Şubelerden İstenecek Bilgiler 

Madde 5 : 

a) Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler bu 

Yönetmeliğin dördüncü bölümünde belirtildiği şekilde 

kullanıcı yetkilendirme işlemleri için müracaat ederler 

ve belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde işlemlerini 

yürütürler. 

b) Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler, 

1) Yetkilendirmiş oldukları nitelikli elektronik 

sertifika sahibi kullanıcı vasıtasıyla, yetkilendirmeyi 

 

1.Notification of Activity for Foreign Direct 

Investments: Notification should be made by the end of 

May every year. The necessary information, along with 

the income statement and the balance sheet, must be 

presented in full. 

2. Capital Declaration for Foreign Direct Investments: 

Should be made no later than one month after the 

payment made by foreign partners to the capital 

account. It must be submitted along with other 

information and documents supporting this process. 

3. Notice of Transfer of Shares for Foreign Direct 

Investments: In case of a change in shares, notification 

of the mentioned change shall be made within one 

month, and the notification must be submitted in 

electronic form along with other documents confirming 

the transaction. 

 

Article 5 of the Regulation on the Implementation of 

the Foreign Direct Investment Law, is as follows: 

 

Information to be Requested from Companies and 

Branches 

Article 5 : 

a) Companies and branches within the scope of 

the Law apply for user authorization procedures as 

specified in the fourth section of this Regulation and 

carry out their transactions within the framework of 

the procedures and principles specified. 

b) Companies and branches covered by the 

law, 

1) By means of a qualified electronic 
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müteakip en geç 1 ay içinde, Bakanlık internet 

sayfasında erişim sağlanan E-TUYS’a giriş yaparak 

“Yatırımcı”, “Ortak Listesi” ve varsa “Bağlı 

İştirakleri” alanlarındaki bilgileri elektronik ortamda 

doldurarak kaydedilmesini sağlarlar. 

2) 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. 

3) 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. 

4) 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. 

5) 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. 

 

Son bir not olarak belirtmek isteriz ki, bildirimler 

bakımından “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği’nin 10, 11, 12 ve 

certificate owner that they have authorized, by logging 

into the E- IAFC, which is accessible on the Ministry 

website, within 1 month at the latest after the 

authorization, "Investor", "Partner List" and 

"Affiliated Affiliates", if any, to be saved electronically 

by filling out the information in the field provided. 

2) They ensure that the fields in the ANNEX-1 

Activity Information Form for Foreign Direct 

Investments in the E- IAFC regarding their activities 

are filled in electronically on an annual basis and by 

the end of May every year. 

3) In case of a capital increase or decrease, 

they fill in the "Partners List" field in the E- IAFC 

electronically and ensure that it is recorded within 1 

month at the latest. 

4) If there are any payments made due to 

capital increase or share transfer, they fill in the fields 

in the ANNEX-2 Capital Information Form for Foreign 

Direct Investments in E- IAFC within 1 month 

following the payment, through the user, and ensure 

that they are recorded electronically. 

5) After the share transfers made by the 

existing domestic or foreign partners to any domestic 

or foreign investor among themselves or outside the 

company, the "Partners List" field in E- IAFC can be 

entered electronically via the user, within 1 month at 

the latest following the realization of the share 

transfer.  

 

As a final note, we would like to point out that it 

should not be forgotten that Articles 10, 11, 12 and 13 

of the "Foreign Direct Investments Law 



  

 

VERDA LAW & CONSULTANCY     

info@verdahukuk.com | www.verdahukuk.com  | Linkedin / verda-attorneypartnership 

 

4 

13.maddelerinin de incelenmesinin unutulmaması 

gerekir.  

 

 

 

Bülten içeriği genel bilgilendirme amacıyla 

hazırlanmıştır. Detaylı bilgi ya da spesifik sorun 

veya sorularınız için hukukçunuza danışınız.  

 

Implementation Regulation" should be examined in 

terms of notifications. 

 

 

 

The content herein is aimed at providing a general 

insight regarding the subject. For customized 

circumstances or for further information, please 

refer to your lawyer. 

 

 

 


