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SİRKÜLER 2021-064                                                                           26.03.2021  
  
  
Değerli Müşterilerimiz, 

 
 
26.03.2021 Tarihli 31435 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yatırım Teşvik Belgesi 
İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile  ; 
 

• Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin 

Yetkilendirme Tebliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve üçüncü 

fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

MADDE 5 – (1) Yatırımcı tarafından, yatırımcı adına E-TUYS vasıtasıyla işlem 

yapacak kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi için aşağıda yer alan bilgi ve 

belgelerle Genel Müdürlüğe başvurulur: 

a) Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi, 

b) Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişiler için düzenlenmiş imza sirkülerinin 

aslı veya noter onaylı örneği, 

c) 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). 

ç) Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan 

örneğe uygun ve yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış 

Kullanıcı Yetkilendirme Formu. 

(2) Yetkilendirme başvurusu bir veya birden fazla kişi için aynı zamanda 

yapılabilir. Bu durumda, E-TUYS taahhütnamesi ve kullanıcı yetkilendirme 

formu yetkilendirilecek her bir kişi için ayrı ayrı düzenlenir. Taahhütnamenin 

geçerli olacağı süre taahhütnamede belirtilir. 

(3) Yatırımcı için sonradan yapılacak kullanıcı yetkilendirme başvurularında, 

birinci fıkrada sayılan ve geçerliliği devam eden imza sirküleri tekrar aranmaz. 

(4) Kullanıcıların, sertifikalarını yenilemesi veya başka bir nitelikli elektronik 

sertifika temin etmesi durumlarında yeniden yetkilendirme başvurusu yapması 

gerekmez. 
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Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
–– Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin 
Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
 
 
Saygılarımızla, 
 
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Bu Tebliğ içeriğine sirküler ekinden ulaşılabilir. 
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