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E-TUYS’TA BELGE DÜZENLEME ÖNCESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ GEREKEN AŞAMALAR
E-TUYS’ta yatırımcı adına işlem yapmak isteyen kişiler elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından
temin edilecek nitelikli elektronik sertifikaya sahip olmalıdır. Bu kişilerin E-TUYS‘ta işlem yapabilmeleri
için Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanıcı olarak yetkilendirilmeleri gerekmektedir. Yetkilendirme
işlemine ilişkin detaylı bilgiye Bakanlığımız internet sitesinde E-İmza Uygulamaları / Uygulamalar /
Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) sekmesinde yer alan Duyurular
ve Yatırımcı Bilgileri Giriş Kılavuzundan ulaşılabilmektedir.

Kullanıcı, yetkilendirmeyi müteakip en geç 1 ay içinde Bakanlık internet sayfasında yer alan E-TUYS’ta
“Yatırımcı” ve “Ortak Listesi” alanlarındaki bilgileri elektronik ortamda doldurur ve kaydeder (bankalar
ve finansal kiralama firmaları hariç). Bu veriler doldurulana kadar kullanıcı ekranının sol tarafında yer
alan “İşlemler” başlıklı menüde sadece “Yatırımcı” başlıklı alan gösterilir, teşvik belgesi başvuru ve
revizesi işlemlerine ilişkin bölümler gösterilmez.

Firma yatırımcı bilgilerinin doldurulup Bakanlığımıza sunulması ve işleme alınmasını müteakip Teşvik
Belgesi başvuru ve revizesine ilişkin bölümler görünür hale gelir.
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Dikkat: Yetkilendirme ve yatırımcı bilgilerinin doldurulmasının sonrasında, Teşvik Belgesi başvuru ve
revizesine ilişkin bölümler görünür hale gelmediyse, aşağıdaki görselin sağ konsolu gibi boş bir ekran
ile karşılaşırsanız, bunun nedeni, kullanmakta olduğunuz internet tarayıcısının (Internet Explorer)
uyumluluk ayarları olabilir.

Böyle bir durumla karşılaşırsanız, sayfanın sağ üst köşesinde yer alan “Araçlar” butonuna tıklayınız.

Ekranda yeni bir pencere açılacaktır. Bu pencerede aşağıdaki gibi bir görüntü belirecektir.

Bu durumda “dtm.gov.tr” adresi üzerine tıklandığında sağda yer alan “Kaldır” butonu aktif olur. Kaldır
butonuna tıklanır ve aynı pencerenin alt kısmında yer alan işaretli alanların yanındaki işaretleme
kaldırılır. Bu işlemin ardından sayfa yenilendiğinde sorun ortadan kalkmış olacaktır.
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Bu aşamadan sonra, ileriki bölümlerde detaylı şekilde anlatıldığı üzere yeni belge ve revize başvuruları
yapılır. Yeni belge başvurusu yapılırken çalışmaya ara verilirse “Belge” başlıklı alanda “Üzerinde
Çalıştığım Belgeler” seçeneği tıklanarak bu belgelerin listelenmesi sağlanır. Üzerinde çalışmaya devam
edilecek belge seçilir, “Belge Güncelle” tuşuna basılarak belge giriş işlemine devam edilir.
Kullanıcılardan gelen geri bildirimler dikkate alınarak yapılacak iyileştirmeler doğrultusunda kılavuzda
eklemeler ve değişiklikler yapılabileceğinden, E-TUYS’ta yapılacak bir işlemin kullanımına ilişkin bir
sorun yaşanması halinde Ekonomi Bakanlığı web sitesinde kılavuzun daha güncel bir versiyonu olup
olmadığının kontrol edilmesinde yarar vardır.
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E-TUYS’ta Yeni Belge Girişi
Yukarıda belirtilen aşamaların tamamlanmasını müteakip E-TUYS ekranındaki sol menüde belge
düzenleme ve düzenlenmiş belge üzerindeki revize, makine teçhizat listesi değişikliği vs. işlemlerin
gerçekleştirebileceği alanlar kullanıma açılır.

Bu menüde “Belge”, “Yatırımcı”, “Onaylama İşlemleri”, “Liste Değişikliği”, “Belge Revize”, ”Finansal
Kiralama İşlemleri”, “Satış/Devir/İhraç/Kiralama”, “Belgeye Yönelik Münferit Başvurular”,
”Gerçekleşmeler, “Fatura” ve “Notlar” başlıkları altında 11 alan vardır. Bu alanlara kaydırma çubuğuyla
ya da alan başlıklarının sağ tarafında kalan oklarla kullanılmayan alanlar daraltılarak ulaşılabilir.

Yeni belge girişi yapmak için “Belge” başlıklı alanda “Yeni Belge Girişi” başlıklı seçenek seçilir.
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Bu işlemle birlikte ekranın sağ tarafında belge künye bilgilerinin girişinin yapılacağı alan açılır. Bu
alanlardan kırmızı çizgi ve ünlem işareti ile belirtilenler doldurulması zorunlu alanlardır.

Künye bilgileri bölümünde yatırım ve belge ile ilgili bilgiler doldurulur. Burada “Belge ile İlgili Bilgiler”
başlıklı alandaki “Yatırımın Konusu (US97)” başlıklı bölüm sağ tarafındaki ok tıklandığında açılan
listeden uygun konu seçilerek doldurulur.

Açılan liste “Ulusal Faaliyet ve Ürün Sınıflaması US 97”den 4’lü koda göre oluşturulmuştur. Bu listede
uygun yatırım konusunu bulmakta sıkıntı yaşanması halinde listenin Excel formatındaki daha geniş
versiyonuna Bakanlığımız internet sitesinde E-İmza Uygulamaları / Uygulamalar / Elektronik Teşvik
Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) sekmesinden ulaşılabilir. Buradan indirilen liste
daha kapsamlı olduğu için yatırım konusuna uygun başlığın seçilmesi daha kolay olacaktır.
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Örneğin, “Monte edilmiş piezoelektrik kristaller” üreten bir üretici bu konuyu listede 3210.0.09.70
kodu ile bulur, bu kodun başındaki ilk 4 rakam olan 3210 ürünün 4’lü koddaki başlığını vermektedir.
Listede 3210’un karşılığı “ELEKTRONİK VALF VE ELEKTRON TÜPLERİ İLE DİĞER ELEKTRONİK PARÇALARIN
İMALATI”dır.

Kullanıcı bu konuyu E-TUYS’taki “Yatırımın Konusu (US-97)” başlıklı bölümdeki listeden seçerek yatırım
konusunu girer.

Tüm bölümler doldurulduktan sonra alanın sol üst köşesinde yer alan “Künye Bilgileri Kaydet” butonu
tıklanarak veriler kaydedilir.
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Künye bilgilerinin kaydedilmesini müteakip alanın üstünde “Belge Künye Bilgileri”, Yatırım Cinsi”, “Ürün
Bilgileri”, “Yerli Liste”, “İthal Liste”, Finansal Bilgiler”, “Destek Unsurları” ve “Evrak Listesi” başlıklı 8
sekme belirir.

Belge Künye Bilgileri Sekmesi
“Belge Künye Bilgileri” başlıklı sekme belge girişi yapılırken oluşturulan ilk bölüm olan künye bilgilerinde
herhangi bir değişiklik yapılacağı zaman seçilir. Bu sekme üzerinden yatırım ve belge ile ilgili bilgiler
güncellenerek “Künye Bilgileri Kaydet” butonu ile kaydedilir.

Yatırım Cinsi
Bu sekme üzerinden yapılacak yatırımın cinsi sisteme girilir, daha önce girilmiş yatırım cinsi değiştirilir
veya silinebilir. Yeni belge girişinde sadece “Yatırım Cinsi Ekle” butonu aktiftir.
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Bu buton tıklandığında “Yeni Yatırım Cinsi Ekleme” başlıklı pencere açılır. “Yatırım Cinsi” başlıklı seçim
kutusunun sağ tarafında yer alan yeşil renkli ok tıklandığında yatırım cinsleri listelenir. Bu listeden
2012/1 Sayılı Tebliğ’in 2. maddesinde tanımlanan yatırım cinslerinden yatırımın karakteristiğine uygun
olan yatırım cinsi seçilerek, “Kaydet” başlıklı buton tıklanarak seçim kaydedilir.

Kaydedilen yatırım cinsleri sekmede “Yatırım Cinsi” başlığı altında listelenir.

Eğer birden fazla yatırım cinsi seçilecekse işlem tekrar edilir.

Yatırım cinsi girişi tamamlandığında sekmenin altında yer alan “Sonraki Sayfa” butonu tıklanarak “Ürün
Bilgileri” sekmesine geçilir.

Ürün Bilgileri
Bu sekme üzerinden yapılacak yatırım kapsamında üretilecek olan ürünler ve üretim miktarları sisteme
girilir, daha önce girilmiş ürün ve üretim miktarları değiştirilir veya silinebilir. Yeni belge girişinde
sadece “Ürün Bilgisi Ekle” butonu aktiftir.

Bu buton tıklandığında “Yeni Ürün Bilgisi Ekleme” başlıklı pencere açılır.
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Ürün ve kapasite bilgileri girişi yapıldıktan sonra “Kaydet” başlıklı butona tıklanarak bilgiler kaydedilir.

Girilen veriler “Ürün Kodu (US-97)”, “Ürün Adı”, “Mevcut Kapasite”, “İlave Kapasite”, “Toplam
Kapasite” ve “Birimi” başlıkları altında listelenir. Birden fazla ürün girişi için aynı işlem tekrar edilir.
“Ürün Bilgileri” girişi tamamlandığında sekmenin altında yer alan “Sonraki Sayfa” butonu tıklanarak
“Yerli Liste” sekmesine geçilir.

Yerli Liste Sekmesi
Yerli liste sekmesi yatırım kapsamında yurtiçinden temin edilecek makine teçhizatın sisteme girişi ve
daha önce girilmiş yerli makine teçhizat bilgilerinde değişiklik yapmak veya silmek için kullanılır. Ancak
yatırım teşvik belgesi Bakanlığımızca onaylandıktan sonra gerçekleştirilecek muhtemel liste
değişiklikleri sol menüde “Liste Değişikliği” başlıklı alandan yapılır. Yerli makine teçhizat “Yerli Liste
Kalemi Ekle” butonu ile tek tek veya “Dosya Transferi” butonu ile bir Excel dosyasından toplu olarak
eklenir. Yeni belge girişinde sadece “Yerli Liste Ekle” ve “Dosya Transferi” butonları aktiftir. Bu sekmede
aşağıda anlatıldığı üzere “Yerli Liste Kalemi Ekle” ve “Dosya Transferi” butonları ile yerli makine teçhizat
listesi oluşturulduktan sonra sekmenin sağ alt kısmında yer alan “Sonraki Sayfa” butonuna basılarak
ithal liste sekmesine geçilmesi gerekmektedir.
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Dosya Transferi Butonu
Dosya transferi butonu alınacak yerli makine teçhizat listesinin bir Excel dosyası ile toplu olarak sisteme
girilmesi için kullanılır. Bu işlem için E-TUYS’tan indirilecek Excel dosyasının kullanılması gerekmektedir.
Excel dosyasını indirmek için “Dosya Transferi” başlıklı buton tıklanır. Açılan pencerede “Excel Formatı
İndir” başlıklı buton tıklanarak aşağıda örneği görülen Excel dosyası indirilir.

Dosya “veri”, “BİRİM KODLARI” ve “GTIP KODLARI” başlıklı 3 sekme içermektedir. “veri” başlıklı sekme
yatırım kapsamında alınacak yerli makine teçhizatın girileceği sekmedir. Bu sekme “GTIP NO”, “GTIP
Açıklama”, ”Adı ve Özelliği”, “Miktarı”, “Birimi” ve “Birim Fiyatı(TL)(KDV HARİÇ)” başlıklı 6 kolondan
oluşmaktadır.
“veri” başlıklı sekmede yer alan “GTIP NO”, “GTIP Açıklama” kolonların doldurulması için “GTIP
KODLARI” başlıklı sekmeden, “Birimi” başlıklı kolonu doldurmak için de “BİRİM KODLARI” başlıklı
sekmeden yararlanılacaktır.

Örneğin yukarıdaki listenin birinci satırında yer alan “pres”in “GTIP NO”, “GTIP Açıklama” bilgilerini
girmek için “GTIP KODLARI” başlıklı sekme açılır, B kolonunda yer alan GTIP açıklamalarından “pres”e
uygun açıklama bulunur ve bunun “GTIP NO” ve “GTIP Açıklama” bilgileri “veri” başlıklı sekmeye
kopyalanır.
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Daha sonra bu makine-teçhizatın birimine tekabül eden kodu bulmak için “BİRİM KODLARI” başlıklı
sekme açılır.

Örnek listede yer alan “pres” için birim adet olduğundan buna karşılık gelen 1 kodu seçilerek “veri”
başlıklı sekmenin “Birimi” başlıklı kolonuna girilir. Tüm makine-teçhizat bu şekilde listeye kaydedilir.
Liste tamamlandığında sisteme yüklemek için “Dosya Transferi” başlıklı buton ile “Yeni Yerli Dosya
Transferi” başlıklı pencere açılarak “Dosya Seç” başlıklı buton tıklanır.

Açılan pencerede makine-teçhizat listesinin kaydedildiği “Yerli-Liste-Bilgileri.xls” isimli dosyanın
bilgisayarda kayıtlı olduğu sürücü/dizin’e gidilerek dosya seçilir ve “Aç” butonuna basılarak “Yeni Yerli
Dosya Transferi” başlıklı pencereye dönülür.
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Bu pencerede “Kaydet” başlıklı buton ile veriler sisteme kaydedilir. Yüz ve üzeri satır sayısına sahip
Excel dosyalarının yüklenmesi uzun sürebilmektedir, sayfayı kapatmadan beklenmelidir.

Sisteme kaydedilen yerli makine-teçhizat listesi “Yerli Liste” başlıklı sekmede görüntülenir. Oluşturulan
listeye yeni bir kalem eklenmesi veya bir kalemin silinmesi bu sekme üzerinden gerçekleştirilir.

Yerli Liste Kalemi Ekle Butonu
Alınacak makine teçhizat sayısı az olduğunda veya Excel dosyası ile transfer edilen makine teçhizata
yeni bir makine teçhizat eklenmesi gerektiğinde “Yerli Liste Kalemi Ekle” başlıklı buton kullanılır. Bu
buton tıklandığında “Yeni Yerli Liste Kalemi Ekleme” başlıklı pencere açılır. Pencerede yerli makine
teçhizat listesinde belirtilen bilgilerin girileceği alanlar mevcuttur. Girilecek makine teçhizat ismi GTIP
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adı ve GTIP numarası ile aranabilir. GTIP no’su ile arama yapmak için “GTIP NO YA GÖRE ARA” başlıklı
butonun yanındaki alana girmek istediğimiz makine teçhizatın GTIP No’su yazılır ve bu butona tıklanır.

Arama sonucu “GTIP Arama” başlıklı pencerede açılır. Özellikle GTIP adıyla aramada birden fazla sonuç
olabileceği için sıralanan sonuçlardan tercih edilenin sol yanındaki kutu tıklanarak seçilir hale getirilir
ve “Seç” başlıklı buton ile arama işlemi tamamlanır.

Bu işlemle “Yeni Yerli Liste Kalemi Ekleme” başlıklı pencerede “GTIP No” ve “GTIP Açıklama” başlıklı
alanlar dolu hale gelir. Kalan alanlar kullanıcı tarafından doldurulur ve “Kaydet” butonu ile listeye
ekleme işlemi tamamlanır.
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Yerli Liste Kalemi Sil Butonu
Yerli makine teçhizat listesine eklenmiş olan bir kalemi silmek için kullanılır.

Silinecek kalemin sol tarafında yer alan kutu tıklanarak silinmek istenilen kalem seçili hale getirilir ve
“Yerli Liste Kalemi Sil” başlıklı butona basılır. Açılan Onay penceresinde “Evet” butonu tıklanır. Kalem
sistem tarafından listeden silindiğinde “Başarılı” başlıklı bir mesaj açılır.

Tüm Liste Sil Butonu
Yerli makine teçhizat listesinde yer alan tüm kalemleri silmek için kullanılır. “Tüm Liste Sil” başlıklı
butona basıldığında tüm listeyi silmek üzere olduğunuzu belirten bir onay ekranı açılır. Onay ekranında
“Evet” tuşuna basıldığında listenin tamamı silinerek, işlem sonucunu bildiren bir bildirim açılır.
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Yerli makine teçhizat listesinde herhangi bir işlem gerçekleştirdikten sonra sekmenin altında sağda yer
alan “Sonraki Sayfa” butonuna basılarak ithal liste sekmesine geçilmesi gerekmektedir.

İthal Liste Sekmesi
İthal liste sekmesi yatırım kapsamında yurtdışından temin edilecek makine teçhizatın sisteme girişi ve
daha önce girilmiş ithal makine teçhizat bilgilerinde değişiklik yapmak veya silmek için kullanılır. Ancak
yatırım teşvik belgesi Bakanlığımızca onaylandıktan sonra gerçekleştirilecek muhtemel liste
değişiklikleri sol menüde “Liste Değişikliği” başlıklı alandan yapılır. İthal makine teçhizat “Yabancı Liste
Kalemi Ekle” butonu ile tek tek veya “Dosya Transferi” butonu ile bir Excel dosyasından toplu olarak
eklenir. Yeni belge girişinde sadece “Yabancı Liste Kalemi Ekle” ve “Dosya Transferi” butonları aktiftir.
Bu sekmede aşağıda anlatıldığı üzere “Yabancı Liste Kalemi Ekle” ve “Dosya Transferi” butonları ile ithal
makine teçhizat listesi oluşturulduktan sonra sekmenin sağ altında yer alan “Sonraki Sayfa” butonuna
basılarak finansal bilgiler sekmesine geçilmesi gerekmektedir.

Dosya Transferi Butonu
Dosya transferi butonu alınacak ithal makine teçhizat listesinin bir Excel dosyası ile toplu olarak sisteme
girilmesi için kullanılır. Bu işlem için E-TUYS’tan indirilecek Excel dosyasının kullanılması gerekmektedir.
Excel dosyasını indirmek için “Dosya Transferi” başlıklı buton tıklanır. Açılan pencerede “Excel Formatı
İndir” başlıklı buton tıklanarak aşağıda örneği görülen Excel dosyası indirilir.
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Dosya “veri”, “BİRİM KODLARI”, “DÖVİZ CİNSLERİ” ve “GTIP KODLARI” başlıklı 4 sekme içermektedir.
“veri” başlıklı sekme yatırım kapsamında alınacak ithal makine teçhizatın girileceği sekmedir. Bu sekme
“GTIP NO”, “GTIP Açıklama”, ”Adı ve Özelliği”, “Miktarı”, “Birimi” ve “Menşei Döviz Tutarı (Fob)” ve
“Menşei Döviz Cinsi (Fob)” başlıklı 7 kolondan oluşmaktadır.
Yerli Liste Sekmesi Başlığında detaylandırıldığı üzere “veri” başlıklı sekmede yer alan “GTIP NO”, “GTIP
Açıklama” kolonların doldurulması için “GTIP KODLARI” başlıklı sekmeden, “Birimi” başlıklı kolonu
doldurmak için de “BİRİM KODLARI” başlıklı sekmeden yararlanılacaktır. Ancak yerli listeden farklı
olarak bu listede “Menşei Döviz Cinsi (Fob)” başlıklı kolonu doldurmak için “DÖVİZ CİNSLERİ” başlıklı
sekme kullanılacaktır. Yukarıdaki örnek listedeki kalemler Euro ile temin edileceğinden “DÖVİZ
CİNSLERİ” sekmesinden Euro’ya tekabül eden döviz cinsi olan EUR kısaltmasını “veri” başlıklı sekmede
“Menşei Döviz Cinsi (Fob)” kolonuna yazılır.

Tüm makine teçhizat bu şekilde listeye kaydedilir. Liste tamamlandığında sisteme yüklemek için “Dosya
Transferi” başlıklı buton ile “Yeni İthal Liste Dosya Transferi” başlıklı pencere açılarak “Dosya Seç”
başlıklı buton tıklanır.

19

Açılan pencerede makine-teçhizat listesinin kaydedildiği “İthal-Liste-Bilgileri.xls” isimli dosyanın
bilgisayarda kayıtlı olduğu sürücü/dizin’e gidilerek dosya seçilir ve “Aç” butonuna basılarak “Yeni İthal
Liste Dosya Transferi” başlıklı pencereye dönülür.

Bu pencerede “Kaydet” başlıklı buton ile veriler sisteme kaydedilir. Yüz ve üzeri satır sayısına sahip
Excel dosyalarının yüklenmesi uzun sürebilmektedir, sayfayı kapatmadan beklenmelidir.
Sisteme kaydedilen ithal makine teçhizat listesi “İthal Liste” başlıklı sekmede görüntülenir. Oluşturulan
listeye yeni bir kalem eklenmesi veya bir kalemin silinmesi bu sekme üzerinden gerçekleştirilir.

Yabancı Liste Kalemi Ekle Butonu
Alınacak makine teçhizat sayısı az olup Excel dosyası kullanmak istenmediğinde veya Excel dosyası ile
transfer edilen makine teçhizata yeni bir makine teçhizat eklenmesi gerektiğinde “Yabancı Liste Kalemi
Ekle” başlıklı buton kullanılır. Bu buton tıklandığında “Yeni Yerli Liste Kalemi Ekleme” başlıklı pencere
açılır. Pencerede ithal makine techizat listesinde belirtilen bilgilerin girileceği alanlar mevcuttur.
Girilecek makine teçhizat ismi GTIP adı ve GTIP numarası ile aranabilir. GTIP no’su ile arama yapmak
için “GTIP NO YA GÖRE ARA” başlıklı butonun yanındaki alana girmek istediğimiz makine teçhizatın
GTIP No’su yazılır ve bu butona tıklanır.
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Arama sonucu “GTIP Arama” başlıklı pencerede açılır. Özellikle GTIP adıyla aramada birden fazla sonuç
olabileceği için sıralanan sonuçlardan tercih edilenin sol yanındaki kutu tıklanarak seçilir hale getirilir
ve “Seç” başlıklı buton ile arama işlemi tamamlanır.

Bu işlemle “Yeni Yabancı Liste Kalemi Ekleme” başlıklı pencerede “GTIP No” ve “GTIP Açıklama” başlıklı
alanlar dolu hale gelir. Kalan alanlar “Toplam Tutarı(FOB $)” ve “Toplam Tutarı(FOB TL)” alanları dışında
kullanıcı tarafından doldurulur.
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Yerli liste kalemi ekleme işleminden farklı olarak bu pencerede giriş işlemini tamamlamak için “Kaydet”
butonuna basmadan önce pencerenin sol altında yer alan “Toplam Tutarı Getir” butonuna basılarak
“Toplam Tutarı(FOB $)” ve “Toplam Tutarı(FOB TL)” alanlarının sistem tarafından doldurulmasının
sağlanması gerekmektedir. Bu işlemi müteakip “Kaydet” butonu ile listeye kalem ekleme işlemi
tamamlanır.

Yabancı Liste Kalemi Sil Butonu
İthal makine teçhizat listesine eklenmiş olan bir kalemi silmek için kullanılır.

Silinecek kalemin sol tarafında yer alan kutu tıklanarak silinmek istenilen kalem seçili hale getirilir ve
“Yabancı Liste Kalemi Sil” başlıklı butona basılır. Açılan Onay penceresinde “Evet” butonu tıklanır.
Kalem sistem tarafından listeden silindiğinde “Başarılı” başlıklı bir mesaj açılır.

İthal makine teçhizat listesinde herhangi bir işlem gerçekleştirdikten sonra “sekmenin altında sağda
yer alan “Sonraki Sayfa” butonuna basılarak “Finansal Bilgiler” sekmesine geçilmesi gerekmektedir.
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Tüm Liste Sil Butonu
İthal makine teçhizat listesinde yer alan tüm kalemleri silmek için kullanılır. “Tüm Liste Sil” başlıklı
butona basıldığında tüm listeyi silmek üzere olduğunuzu belirten bir onay ekranı açılır. Onay ekranında
“Evet” tuşuna basıldığında listenin tamamı silinerek, işlem sonucunu bildiren bir bildirim açılır.

Finansal Bilgiler
Yatırım kapsamında arazi-arsa, bina-inşaat ve diğer yatırım harcamaları kapsamında yapılacak
harcamalar girilerek toplam sabit yatırım tutarı ve bu yatırımın ne şekilde finanse edileceğinin sisteme
girildiği sekmedir. İthal ve yerli makine teçhizat tutarları daha önce girilmiş olan yerli ve ithal liste
sekmelerinden otomatik gelir. Sekmede yatırım giderlerine ilişkin olarak “Arazi-Arsa Bedeli”, “Binaİnşaat Giderleri”, “Makine Teçhizat Giderleri”, “İthal Makine ($)” ve “Diğer Yatırım Harcamaları” başlıklı
5 bölüm ile yatırımın finansmanına ilişkin “Yabancı Kaynaklar” ve “Özkaynaklar” başlıklı iki bölüm
vardır.

Yatırım giderlerine ilişkin bölümlerden “Makine Teçhizat Giderleri” bölümü daha önce kullanıcı
tarafından girilmiş yerli ve yabancı makine teçhizat listeleri bilgileri kullanılarak sistem tarafından
otomatik olarak doldurulmaktadır. Bu bölümdeki alanlarda kullanıcı işlem yapamaz. Bir düzeltme
gerektiğinde “Yerli Liste” ve “İthal Liste” sekmelerine giderek gereken değişiklikler yapılır. Yapılan
değişiklikler sistem tarafından “Finansal Bilgiler” sekmesine otomatik olarak yansıtılır.
Finansman ile ilgili alanlarda kullanıcı sadece “Toplam Yabancı Kaynaklar” başlıklı alanı doldurabilir,
özkaynaklar bölümü sistem tarafından hesaplanır.
Girilen değerlere göre “TOPLAM SABİT YATIRIM TUTARI” ve “TOPLAM FİNANSMAN” bölümleri sistem
tarafından hesaplanır.
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Finansal bilgilerin girişi tamamlandığında sekmenin sol üst bölümünde yer alan “Finansal Bilgiler
Kaydet” başlıklı buton tıklanarak veriler sisteme kaydedilir.
Yatırım kapsamında arazi-arsa, bina-inşaat harcaması varsa bu harcamalara ilişkin açıklamalar “Arazi
Bedeli Açıklaması Ekle” ve “Bina İnşaat Açıklaması Ekle” başlıklı butonlar tıklandığında açılan açıklama
alanlarına yazılarak “Kaydet” başlıklı buton ile sisteme kaydedilir.

Destek Unsurları
“Destek Unsurları” sekmesinde “Belge Künye Bilgileri” sekmesinde seçilen destekleme sınıfı
kapsamında verilebilecek olan tüm destek unsurları otomatik olarak sistem tarafından listelenir.

Yukarıdaki örnek destekleme sınıfı “Bölgesel” olarak seçildiğinde getirilen destek unsurlarını
göstermektedir. Burada kullanıcı bu unsurlardan yararlanmak istemediği unsuru seçerek sol üst köşede
yer alan “Destek Unsuru Sil” başlıklı butona basarak bu unsuru belgeden çıkarır. Örneğin “Yatırım Yeri
Tahsisi” destek unsurunu çıkarmak için bu unsur yanındaki kutu seçiler, “Destek Unsuru Sil” butonuna
basılır ve silme işlemine onay verilerek işlem tamamlanır.

24

Evrak Listesi
İlgili mevzuat çerçevesinde SGK borçsuzluk yazısı, kapasite raporu, ÇED raporu, dekont vb. eklenmesi
gerekli olan evraklar bu sekme üzerinden eklenir.

“Evrak Ekle” başlıklı buton tıklandığında “Evrak Girişi” başlıklı pencere açılır. Bu pencerede “Evrak
Bilgileri”, “Taranan Sayfalar” ve “Dosya Listesi” başlıklı üç alan bulunmaktadır. Sayfa ilk açıldığında
sadece “Evrak Bilgileri” bölümü aktiftir. Bu bölümde yüklenecek evrak, “Evrak Tipi” başlıklı kutudan
seçilir ve “Geçerlilik Süre Sonu” kutusundan evrakın hangi tarihe kadar geçerli olduğu seçilir. Geçerlilik
süre sınırı olmayan evraklarda yatırım süresinin dışında kalan herhangi bir tarih seçilebilir. Seçim işlemi
tamamlanıp “Evrak Kaydet” butonuna basıldığında “Taranan Sayfalar” bölümü aktifleşir.

Aktifleşen “Taranan Sayfalar” bölümünden ilgili evrakın kullanıcı bilgisayarına daha önce taranmış olan
PDF dosyası seçilir ve “Dosya Kaydet” butonu ile sisteme kaydedilir.
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Dosyanın kaydedilmesi ile en alt bölümde “Dosya” başlığı altında kaydedilen dosyayı açmayı sağlayan
bir bağlantı belirir. “Tamam” butonu ile işlem tamamlanır.

Bu şekilde tüm evrakların yüklenmesi ile başvuru gönderilmeye yani onaya sunulmaya hazır hale gelir.
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Yeni Belge Başvurusunun Bakanlığa Sunulması ve İzlenmesi
Giriş işlemleri tamamlanan belge “Başvuruyu Gönder” butonuna basılarak Bakanlığa sunulur. Butona
basıldığında nitelikli elektronik sertifika ile imzalama penceresi açılır. İmza işlemini müteakip başvuru
Bakanlığa iletilmiş olur.

Başvurunun durumu “TEŞVİK” başlıklı sekmeden takip edilir.
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LİSTE DEĞİŞİKLİĞİ
Yatırım Teşvik Belgesine ilişkin işlemlerin tamamlanmasının ardından, yatırım kapsamı makine ve
teçhizatta güncellemeler (ekleme, silme, miktar-fiyat güncelleme vs) yapılması mümkündür. Yerli ve
ithal makine-teçhizat listelerine ilişkin revize talepleri için sol menüde bulunan “Liste Değişikliği” alanı
altında yer alan “Yerli Makine-Teçhizat Revizesi” ve “İthal Makine-Teçhizat Revizesi” seçeneklerinden
değişiklik yapılacak liste seçilir. Aşağıdaki örnekte, yerli makine-teçhizat revizesinin nasıl yapılacağı
açıklanmıştır. İthal liste revizesi için de aynı adımlar izlenmektedir.

Yerli Makine-Teçhizat Revizesi
Öncelikle, “Yerli Makine-Teçhizat Revizesi” butonu tıklanır. Açılan “Aktif Belgelerim” ekranından liste
değişikliğine konu belge seçilir ve pencerenin sol üst kısmında yer alan “Revize Başvurusu” butonu
tıklanır.

Açılan iki kısımlı yeni pencerenin sol tarafından yeni makine-teçhizat girişi yapılması mümkündür.
Halihazırdaki makine-teçhizat listesinden çıkarılmak istenen veya listedeki miktarı değiştirilmek istenen
kalemler bulunması halinde sağ taraftaki liste kullanılmalıdır.
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Yeni Makine-Teçhizat Girişi
Yeni makine-teçhizat girişi yapılmak istendiğinde, açılan pencerenin sol üst kısmında yer alan “Yeni Yerli
Makine-Teçhizat Ekle” butonuna tıklanır. Açılan yeni pencereden yeni makine-teçhizat girişi yapılarak
“Kaydet” tuşuna basılır.
Eklenen kayıt, sol taraftaki “Talepler Listesi” kısmında renklendirilmiş olarak gözükür.

Yeni makine-teçhizat eklenmesinin ardından ekranda bilgilerin kaydedildiğine dair bir mesaj
belirecektir. “Tamam” tuşuna basılır.

Mevcut Makine-Teçhizatın Miktarında Değişiklik Yapılması
Mevcut makine-teçhizatın miktarında yapılacak değişiklik, açılmış olan iki kısımlı pencerenin sağ
tarafında yer alan, yerli liste söz konusu ise “Mevcut Yerli Makine-Teçhizat Listesi”, ithal liste söz
konusu ise “Mevcut İthal Makine-Teçhizat Listesi” üzerinde gerçekleştirilir. Sıralı halde bulunan
makine-teçhizat listesinden değişiklik yapılmak istenen kalem seçildiğinde üstte bulunan güncelleme
ve silmeye yönelik butonlar aktif hale gelecektir.
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Bu örnekte, 2. sırada bulunan makinede güncelleme yapılması durumunda, söz konusu sıranın
yanındaki kutucuk işaretlenir. “Seçilen Yerli Makine Teçhizatı Güncelle” butonuna basılır. Açılan yeni
pencerede makine-teçhizat bilgilerinde değişiklik yapılır. Bu örnekte, halihazırda 5 adet olan miktar
kısmı, 7 adet olarak güncellenmiştir. Gerekli güncellemenin yapılmasının ardından “Kaydet” butonuna
basılır ve ekranda kaydın güncellendiğine ilişkin bir bildirim belirir. Değişiklik yapılan kayıt, sol taraftaki
“Talepler Listesi”nde renklendirilmiş olarak gözükür.

Mevcut Makine-Teçhizat Kalemlerini Silme
Mevcut makine-teçhizat kalemlerinden herhangi birinin silinebilmesi için, açılmış olan iki kısımlı
pencerenin sağ tarafında yer alan, yerli liste söz konusu ise “Mevcut Yerli Makine-Teçhizat Listesi”, ithal
liste söz konusu ise “Mevcut İthal Makine-Teçhizat Listesi” üzerinde işlem gerçekleştirilir. Sıralı halde
bulunan makine-teçhizat listesinden değişiklik yapılmak istenen kalem seçildiğinde, üstte bulunan
güncelleme ve silmeye yönelik butonlar aktif hale gelecektir.
Bu örnekte, 4. sırada bulunan “Taşlama Makinesi” seçilmiştir. Seçimin ardından, pencerenin üstünde
yer alan “Yerli Makine Teçhizatı Sil” butonuna tıklanır. Ekranda kaydın silindiğine dair bir uyarı belirir
ve silinen kayıt sol taraftaki “Talepler Listesi” kısmında renklendirilmiş olarak gözükür.
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“Tamam” butonuna basılmasının ardından, arkada kalan pencerenin alt kısmındaki “Kapat” butonuna
tıklanarak değişiklik talepleri girilmiş olur.
Yerli ve/veya ithal makine-teçhizat listesindeki değişiklikler, yukarıda açıklandığı şekilde sisteme
girildikten sonra, ana sayfadaki sol menüde yer alan “Onaylama İşlemleri” alanı altındaki “Belge
Değişiklik Taleplerini Onaya Sunma” butonuna tıklanır.

İthal Makine-Teçhizat Revizesi
İthal makine-teçhizat listesi için ise aynı alanda yer alan “İthal Makine-Teçhizat Revizesi” kısmından
gerekli değişiklikler, yerli liste ile aynı adımlar izlenerek gerçekleştirilir.
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FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ
Yatırımcılar tarafından yatırım teşvik belgesine ilişkin işlemlerin tamamlanmasının ardından, yatırım
kapsamı yerli ve/veya ithal makine-teçhizatın bir ya da daha fazla kaleminin finansal kiralama yoluyla
temin edilmesi mümkündür. Bu talepler için, sol menüde bulunan “Finansal Kiralama İşlemleri” alanı
altında yer alan “Yerli Makine-Teçhizat Finansal Kiralama” ve “İthal Makine-Teçhizat Finansal Kiralama”
seçeneklerinden talebe konu olanı seçilir.
Finansal kiralama firmaları (E-TUYS’ta yetkilendirme işlemlerini tamamladıktan sonra) ise kendi
“Finansal Kiralama Firması Kabul İşlemi” ve “Sat-Geri Kirala Kabul İşlemi” seçeneklerini kullanarak onay
işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.
Yatırımcı firma ve finansal kiralama firmasının finansal kiralamaya konu makine-teçhizat için sistem
üzerinden ayrı ayrı işlem yapması gerekmektedir. Yatırımcının finansal kiralama konusu makineteçhizat bilgilerini sisteme girmesini müteakip finansal kiralama firmasının da onay işlemi yapması
gerekmektedir. Bu iki işlemin ardından finansal kiralama konusu makinelere ilişkin iki tarafın talepleri
sistem üzerinden otomatik olarak (kiralayan ve kiralama firmasının başkaca bir işlem yapmasına gerek
kalmaksızın) tek bir talep haline getirilmekte ve Bakanlığımıza ulaşmaktadır. Aşağıdaki örnekte,
yatırımcı ve finansal kiralama firmasının yerli makine-teçhizata ilişkin yaptığı işlemler açıklanmıştır.
İthal makine-teçhizat için de aynı adımlar izlenmektedir.

Yerli Makine-Teçhizat Finansal Kiralama
Öncelikle, finansal kiralama yoluyla makine-teçhizat temin etmek isteyen yatırımcı tarafından ana
sayfadaki sol menüde bulunan “Finansal Kiralama İşlemleri” alanı altında yer alan “Yerli MakineTeçhizat Finansal Kiralama” butonuna tıklanır. Açılan “Aktif Belgelerim” ekranından finansal kiralamaya
konu belge seçilir ve pencerenin sol üst kısmında yer alan “Revize Başvurusu” butonuna tıklanır.

Açılan iki kısımlı yeni pencerenin sağ tarafındaki “Mevcut Yerli Makine-Teçhizat Listesi” kısmından
kiralamaya konu kalemler seçilir ve “Finansal Kiralama Talebi Gönder” butonuna tıklanır.
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Açılmış olan “Mevcut Yerli Makine-Teçhizat Güncelle” penceresi yatırımcı firmanın ihtiyacı
doğrultusunda doldurulur. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken önemli husus; finansal kiralama
firmasının vergi numarasının ilgili alana doğru şekilde girilmesidir.

Gerekli bilgiler, aşağıdaki örnekteki gibi girildikten sonra “Kaydet” tuşuna basılır.
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Girilen bilgiler iki bölümlü pencerenin bu defa sol tarafında belirir. Bu işlemin ardından, “Finansal
kiralama firmasına mail gönder ve ekranı kapat” butonuna tıklanır. Böylelikle, finansal kiralama
firmasına bildirimde bulunulmuş olur.
Finansal kiralama firması kendi kullanıcı ekranında yine sol menüde bulunan “Finansal Kiralama
İşlemleri” alanı altındaki “Finansal Kiralama Firması Kabul İşlemi” seçeneğine tıklar. Açılan ekranda yer
alan talebi, “talep ID” yanındaki kutucuğu işaretlemek suretiyle seçili hale getirdiğinde “Kiralama
Başvurusu İlgili Makine Listesi” butonu aktif hale gelecektir.
Başvuruya konu talep seçildiğinde
pencerenin ilgili alanları doldurulur.

“Finansal Kiralama Bilgileri Listesi” penceresi açılacaktır. Bu

İthal Makine-Teçhizat Finansal Kiralama
Yukarıdaki örnekte, yatırımcı ve finansal kiralama firmasının yerli makine-teçhizata ilişkin yaptığı
işlemler açıklanmıştır. İthal makine-teçhizat için de “Finansal Kiralama İşlemleri” menüsü altında
bulunan “İthal Makine-Teçhizat Finansal Kiralama” seçeneği altından aynı adımlar izlenmektedir.
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SATIŞ/DEVİR/İHRAÇ/KİRALAMA
Yatırım tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın devir, satış, ihraç
veya kiralanması, söz konusu yatırım mallarının teminini müteakip beş yılı doldurmuş olmaları halinde
serbesttir, diğer hallerde ise Bakanlığın iznine tabidir. Bakanlıktan gerekli izinler alınmadan devir, satış,
ihraç veya kiralama işlemlerinin gerçekleştirilmesi halinde, teşvik belgesi kapsamında yararlanılan
desteklerin ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınması söz konusu olduğundan izin hususunda azami özen
gösterilmesi, yatırımcının yararına olacaktır [İstisnalar ve detaylı bilgi için bakınız: Yatırımlarda Devlet
Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1) ].
Bu talepler için, yatırımcı tarafından ana sayfadaki sol menüde bulunan “Satış/Devir/İhraç/Kiralama”
alanı altında yer alan seçeneklerden talebe uygun olanı seçilir.

Yerli Makine-Teçhizat Satış İzni
“Satış/Devir/İhraç/Kiralama” alanı altında yer alan “Yerli Makine-Teçhizat Satış İzni” butonuna tıklanır.
Açılan “Aktif Belgelerim” ekranından ilgili belge seçilir ve pencerenin sol üst kısmında yer alan “Revize
Başvurusu” butonuna tıklanır.

Açılmış olan iki kısımlı pencerenin sağ tarafında yer alan, yerli liste söz konusu ise “Mevcut Yerli MakineTeçhizat Listesi” (ithal liste söz konusu ise “Mevcut İthal Makine-Teçhizat Listesi”) üzerinde işlem
gerçekleştirilir. Sıralı halde bulunan makine-teçhizat listesinden değişiklik yapılmak istenen kalem
seçildiğinde, üstte bulunan “Yerli Satış İzin Talebi” ve “Finansal Kiralama Yoluyla Satış İzin Talebi”
butonları aktif hale gelecektir.
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İlgili kalemlerin finansal kiralama olmaksızın başka bir firmaya satılabilmesi için satışa konu kalem
seçilerek “Yerli Satış İzin Talebi” butonu tıklanır ve açılan yeni penceredeki bilgiler doldurularak
“Kaydet” butonuna tıklanır.

Finansal kiralama firmasına satış gerçekleştirilmesi durumunda “Finansal Kiralama Yoluyla Satış İzin
Talebi” butonuna tıklanır.
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Açılan iki kısımlı yeni pencerenin sağ tarafındaki “Mevcut Yerli Makine-Teçhizat Listesi” kısmından
kiralamaya konu kalemler seçilir ve “Kaydet” butonuna tıklanır. Ardından, “Finansal Kiralama Firmasına
Mail Gönder ve Ekranı Kapat” butonuna tıklanır.

İthal Makine-Teçhizat Satış İzni
Yukarıdaki örnekte, yatırımcının yerli makine-teçhizata ilişkin yaptığı işlemler açıklanmıştır. İthal
makine-teçhizat için de “Satış/Devir/İhraç/Kiralama” alanı altında yer alan “Yerli Makine-Teçhizat Satış
İzni” butonuna tıklanarak aynı adımlar izlenmektedir.
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Yerli Makine-Teçhizat Devretme
“Satış/Devir/İhraç/Kiralama” alanı altında yer alan “Yerli Makine-Teçhizat Devretme” butonuna
tıklanır. Açılan “Aktif Belgelerim” ekranından ilgili belge seçilir ve pencerenin sol üst kısmında yer alan
“Revize Başvurusu” butonuna tıklanır.

Açılmış olan iki kısımlı “Makine Devri İzin Başvurusu” penceresinin sağ tarafında yer alan, yerli liste söz
konusu ise “Mevcut Yerli Liste Kayıtları” (ithal liste söz konusu ise “Mevcut İthal Liste Kayıtları”)
üzerinde işlem gerçekleştirilir. Sıralı halde bulunan makine-teçhizat listesinden değişiklik yapılmak
istenen kalem seçildiğinde, üstte bulunan “Devir Başvurusu İçin Seç” butonu aktif hale gelecektir.

Buton tıklandığında ilgili kalemin başka bir firmaya devredilebilmesi için ilgili kalem seçilerek “Makine
Devri İzin Başvurusu İçin Seç” adlı açılan yeni penceredeki bilgiler doldurularak “Kaydet” butonuna
tıklanır.
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Bilgiler girildikten sonra “Devralacak Firmaya Mail Gönder ve Ekranı Kapat” butonuna tıklanır.

İthal Makine-Teçhizat Devretme
Yukarıdaki örnekte, yatırımcının yerli makine-teçhizata ilişkin yaptığı işlemler açıklanmıştır. İthal
makine-teçhizat için de “Satış/Devir/İhraç/Kiralama” alanı altında yer alan “İthal Makine-Teçhizat
Devretme” butonuna tıklanarak aynı adımlar izlenmektedir.
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Yerli Makine-Teçhizat İhraç İzni
“Satış/Devir/İhraç/Kiralama” alanı altında yer alan “Yerli Makine-Teçhizat İhraç İzni” butonuna tıklanır.
Açılan “Aktif Belgelerim” ekranından ilgili belge seçilir ve pencerenin sol üst kısmında yer alan “Revize
Başvurusu” butonuna tıklanır.

Açılmış olan iki kısımlı pencerenin sağ tarafında yer alan, yerli liste söz konusu ise “Mevcut MakineTeçhizat Listesi” üzerinde işlem gerçekleştirilir. Sıralı halde bulunan makine-teçhizat listesinden
değişiklik yapılmak istenen kalem seçildiğinde, üstte bulunan “İhraç Başvurusu İçin Seç” butonu aktif
hale gelecektir.

İlgili kalemlerin ihraç edilebilmesi için işleme konu kalem seçilerek “İhraç Başvurusu İçin Seç” butonu
tıklanır ve açılan yeni penceredeki bilgiler doldurularak “Kaydet” butonuna tıklanır.
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Bu işlemin ardından, ihraç işlemine konu kalemler ekrandaki pencerenin sol tarafında renklendirilmiş
olarak belirir. Bu penceredeki işlem tamamlandığında “Kapat” butonuna tıklanır.

İthal Makine-Teçhizat İhraç İzni
Yukarıdaki örnekte, yatırımcının yerli makine-teçhizata ilişkin yaptığı işlemler açıklanmıştır. İthal
makine-teçhizat için de “Satış/Devir/İhraç/Kiralama” alanı altında yer alan “İthal Makine-Teçhizat İhraç
İzni” butonuna tıklanarak aynı adımlar izlenmektedir.
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Yerli Makine-Teçhizat Kiralama
“Satış/Devir/İhraç/Kiralama” alanı altında yer alan “Yerli Makine-Teçhizat Kiralama” butonuna tıklanır.
Açılan “Aktif Belgelerim” ekranından ilgili belge seçilir ve pencerenin sol üst kısmında yer alan “Revize
Başvurusu” butonuna tıklanır.

Açılmış olan iki kısımlı pencerenin sağ tarafında yer alan, yerli liste söz konusu ise “Mevcut Yerli MakineTeçhizat Listesi” üzerinde işlem gerçekleştirilir. Sıralı halde bulunan makine-teçhizat listesinden
değişiklik yapılmak istenen kalem seçildiğinde, üstte bulunan “Kiralama Başvurusu İçin Seç” butonu
aktif hale gelecektir.

Kiralamaya konu kalem seçilerek “Kiralama Başvurusu İçin Seç” butonu tıklanır ve açılan yeni
penceredeki bilgiler doldurularak “Kaydet” butonuna tıklanır.
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Bu işlemin ardından, kiralama işlemine konu kalemler ekrandaki pencerenin sol tarafında
renklendirilmiş olarak belirir. Bu penceredeki işlem tamamlandığında “Kapat” butonuna tıklanır.

İthal Makine-Teçhizat Kiralama
Yukarıdaki örnekte, yatırımcının yerli makine-teçhizata ilişkin yaptığı işlemler açıklanmıştır. İthal
makine-teçhizat için de “Satış/Devir/İhraç/Kiralama” alanı altında yer alan “İthal Makine-Teçhizat
Kiralama” butonuna tıklanarak aynı adımlar izlenmektedir.
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BELGE REVİZE
Yatırım teşvik belgesinin onaylanmasını müteakip yatırımın herhangi bir aşamasında E-TUYS sistemi
üzerinden belgeye ilişkin değişiklik/revize talebinde bulunulması mümkündür.
Belge revize talepleri ekranın sol tarafındaki menüde yer almakta olup, 8 başlık altında tanımlanmıştır.
Belge Revize









Süre Uzatımı
İstihdam Revizesi
Kapasite Revizesi
Yatırım Cinsi Revizesi
Sabit Yatırım Finansman Revizesi
Destek Unsuru Revizesi
Yatırım Yeri Revizesi
Özel Şart Revizesi

Süre Uzatımı Revizesi
Yatırım teşvik belgesinde kayıtlı yatırım süresinin uzatılmasına ilişkin talepler için öncelikle E-TUYS
ekranının sol menüsünde yer alan “Süre Uzatımı” butonu tıklanır.

Süre Uzatımı butonu tıklandığında ekranın sağ tarafına halihazırda aktif olan yatırım teşvik belgeleri
liste halinde gelir. Bu aşamada, süre uzatımı talebinde bulunulmak istenen diğer bir ifadeyle işlem
yapılmak istenen yatırım teşvik belgesi, solunda yer alan kutucuk tıklanmak suretiyle, seçilir.
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İşlem yapılmak istenen aktif yatırım teşvik belgesi seçildikten sonra hemen üzerinde yer alan “Revize
Başvurusu” butonu tıklanır.
Revize Başvurusu butonu tıklandığında ekrana aşağıda yer alan görüntü gelir.
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Yatırım süresini uzatma talebinin gerekçesi mücbir sebep ise ilgili menüden evet, değil ise hayır
seçeneği seçilir. Hayır seçeneği için ekranda görünen Açıklama bölümüne süre uzatımı talebinin
gerekçesinin yazılması gerekmektedir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra açılan pencerenin sağ alt
bölümünde yer alan “Revize Başvurusu” butonu tıklanır.

Buton tıklandığında “Süre uzatımı revizesi başvurusu kaydedildi.” uyarısı ekrana gelir. Tamam butonu
tıklanarak ekran kapatılabilir.
Kaydedilmiş olan Süre Uzatımı Revizesi talebinin Bakanlığa iletilmesi için ekranın sol menüsünde yer
alan “Belge Değişiklik Taleplerini Onaya Sunma” butonunun tıklanması gerekmektedir. Bu işlem
yapıldığında ekrana, taleplerin listelendiği aşağıdaki görüntü gelir.

Bu aşamada, iletilmek istenen talebe ait solda yer alan kutucuk seçilerek, “Başvuruyu Onayla” butonu
tıklanır ve E-İmza atılmak suretiyle talep Bakanlığa iletilir.

İstihdam Revizesi
Yatırım teşvik belgesinde kayıtlı mevcut ve ilave istihdam değişikliğine ilişkin talepler için öncelikle ETUYS ekranının sol menüsünde yer alan “İstihdam Revizesi” butonu tıklanır.
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İstihdam Revizesi butonu tıklandığında ekranın sağ tarafına halihazırda aktif olan yatırım teşvik
belgeleri liste halinde gelir. Bu aşamada, istihdam değişikliği talebinde bulunulmak istenen, diğer bir
ifadeyle, işlem yapılmak istenen yatırım teşvik belgesi, solunda yer alan kutucuk tıklanmak suretiyle,
seçilir.

İşlem yapılmak istenen aktif yatırım teşvik belgesi seçildikten sonra hemen üzerinde yer alan “Revize
Başvurusu” butonu tıklanır.
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Revize Başvurusu butonu tıklandığında ekrana aşağıda yer alan görüntü gelir.

Güncellenmek istenen mevcut istihdam ve/veya ilave istihdam bilgileri girildikten sonra açılan
pencerenin sağ alt bölümünde yer alan “Revize Başvurusu” butonu tıklanır. Buton tıklandığında
aşağıdaki “İstihdam revizesi başvurusu kaydedildi.” uyarısı ekrana gelir. Tamam butonu tıklanarak
aşağıda örneği yer alan ekran kapatılabilir.

Kaydedilmiş olan İstihdam Revizesi talebinin Bakanlığa iletilmesi için ekranın sol menüsünde yer alan
“Belge Değişiklik Taleplerini Onaya Sunma” butonunun tıklanması gerekmektedir. Bu işlem
yapıldığında ekrana, taleplerin listelendiği aşağıdaki görüntü gelir.
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Bu aşamada, iletilmek istenen talebe ait solda yer alan kutucuk seçilerek, “Başvuruyu Onayla” butonu
tıklanır ve E-İmza atılmak suretiyle talep Bakanlığa iletilir.

Kapasite Revizesi
Yatırım teşvik belgesinde kayıtlı üretim kapasitesi değişikliğine ilişkin talepler için öncelikle E-TUYS
ekranının sol menüsünde yer alan “Kapasite Revizesi” butonu tıklanır.

Kapasite Revizesi butonu tıklandığında ekranın sağ tarafına halihazırda aktif olan yatırım teşvik
belgeleri liste halinde gelir. Bu aşamada, kapasite değişikliği talebinde bulunulmak istenen, diğer bir
ifadeyle, işlem yapılmak istenen yatırım teşvik belgesi, solunda yer alan kutucuk tıklanmak suretiyle,
seçilir.

49

İşlem yapılmak istenen aktif yatırım teşvik belgesi seçildikten sonra hemen üzerinde yer alan “Revize
Başvurusu” butonu tıklanır.
Revize Başvurusu butonu tıklandığında ekrana aşağıda yer alan görüntü gelir.

Yukarıda örneği yer alan ekranın sol üst bölümündeki “Yeni Kapasite Bilgisi Ekle” butonu tıklandığında,
halihazırda belgede kayıtlı üretim kapasitesine ilave olarak yeni ürün ve kapasite bilgisi eklenmesine
olanak sağlayacak bir pencere açılır.
Açılan pencerede tanımlı olan alanlar doldurulur ve “Kaydet” butonuna tıklanır.
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Kaydet butonuna basıldığında ekranda “Kapasite Revizesi Yeni Kayıt Kaydedildi” uyarısı çıkmaktadır.
Sırasıyla “Tamam” ve “Kapat” butonları tıklanarak bu ekrandan çıkılır.

Kaydedilmiş olan Kapasite Revizesi talebinin Bakanlığa iletilmesi için ekranın sol menüsünde yer alan
“Belge Değişiklik Taleplerini Onaya Sunma” butonunun tıklanması gerekmektedir. Bu işlem
yapıldığında ekrana, taleplerin listelendiği aşağıdaki görüntü gelir.

Bu aşamada, iletilmek istenen talebe ait solda yer alan kutucuk seçilerek, “Başvuruyu Onayla” butonu
tıklanır ve E-İmza atılmak suretiyle talep Bakanlığa iletilir.
Kapasite Revizesi taleplerinde yukarıda detayları açıklandığı üzere halihazırda belgede kayıtlı üretim
kapasitesine ilave bir kapasite eklenebileceği gibi yeni bir üretim kapasitesi eklemeden halihazırda
kayıtlı olan üretim kapasitesinin güncellenmesi veya silinmesi de talep edilebilir.
Bu durumda, ekranın sol tarafındaki menüde yer alan “Kapasite Revizesi” butonu tıklandıktan ve işlem
yapılacak aktif yatırım teşvik belgesi seçildikten sonra “Revize Başvurusu” butonu tıklanır ve bu kez
ekranda açılan pencerenin sağ tarafında kayıtlı üretim kapasiteleri üzerinde talep edilen değişiklik
gerçekleştirilir.
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Yukarıda yer alan ekranda görüldüğü gibi, işlem yapılmak istenen ürün adı için kutucuk işaretlenir ve
“Seçilen Kapasite Bilgisini Güncelle” butonu tıklanır.
Bu işlemden sonra ekrana yansıyan “Yatırım Cinsi Revizesi Mevcut Kayıt Silindi” uyarısı için sırasıyla
“Tamam” ve “Kapat” butonları tıklanmak suretiyle ekran kapatılabilir.

Kaydedilmiş olan Kapasite Revizesi talebinin Bakanlığa iletilmesi için ekranın sol menüsünde yer alan
“Belge Değişiklik Taleplerini Onaya Sunma” butonunun tıklanması gerekmektedir. Bu işlem
yapıldığında ekrana, taleplerin listelendiği aşağıdaki görüntü gelir.
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Bu aşamada, iletilmek istenen talebe ait solda yer alan kutucuk seçilerek, “Başvuruyu Onayla” butonu
tıklanır ve E-İmza atılmak suretiyle talep Bakanlığa iletilir.

Yatırım Cinsi Revizesi
Yatırım teşvik belgesinde kayıtlı yatırım cinsinin değişikliğine ilişkin talepler için öncelikle E-TUYS
ekranının sol menüsünde yer alan “Yatırım Cinsi Revizesi” butonu tıklanır.

Yatırım Cinsi Revizesi butonu tıklandığında ekranın sağ tarafına halihazırda aktif olan yatırım teşvik
belgeleri liste halinde gelir. Bu aşamada, yatırım cinsi değişikliği talebinde bulunulmak istenen diğer bir
ifadeyle, işlem yapılmak istenen yatırım teşvik belgesi, solunda yer alan kutucuk tıklanmak suretiyle,
seçilir.

İşlem yapılmak istenen aktif yatırım teşvik belgesi seçildikten sonra hemen üzerinde yer alan “Revize
Başvurusu” butonu tıklanır.
Revize Başvurusu butonu tıklandığında ekrana aşağıda yer alan görüntü gelir.
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Yukarıda örneği yer alan ekranın sol üst bölümündeki “Yeni Yatırım Cinsi Ekle” butonu tıklandığında,
halihazırda belgede kayıtlı yatırım cinsine ilave olarak yeni bir yatırım cinsi eklenmesine olanak
sağlayacak bir pencere açılır.
Açılan pencerede tanımlı olan yatırım cinslerinden biri seçilmek suretiyle “Kaydet” butonuna tıklanır.

Kaydet butonuna basıldığında ekranda “Yatırım Cinsi Revizesi Yeni Kayıt Kaydedildi” uyarısı
çıkmaktadır. Sırasıyla “Tamam” ve “Kapat” butonları tıklanarak bu ekrandan çıkılabilir.
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Kaydedilmiş olan Yatırım Cinsi Revizesi talebinin Bakanlığa iletilmesi için ekranın sol menüsünde yer
alan “Belge Değişiklik Taleplerini Onaya Sunma” butonunun tıklanması gerekmektedir. Bu işlem
yapıldığında ekrana, taleplerin listelendiği aşağıdaki görüntü gelir.

Bu aşamada, iletilmek istenen talebe ait solda yer alan kutucuk seçilerek, “Başvuruyu Onayla” butonu
tıklanır ve E-İmza atılmak suretiyle talep Bakanlığa iletilir.
Yatırım Cinsi Revizesi taleplerinde yukarıda detayları açıklandığı üzere halihazırda belgede kayıtlı
yatırım cinsine ilave yeni bir yatırım cinsi eklenebileceği gibi yeni bir yatırım cinsi eklemeden halihazırda
kayıtlı olan yatırım cinsinin güncellenmesi veya silinmesi de talep edilebilir.
Bu durumda ekranın sol tarafındaki menüde yer alan “Yatırım Cinsi Revizesi” butonu tıklandıktan ve
işlem yapılacak aktif yatırım teşvik belgesi seçildikten sonra “Revize Başvurusu” butonu tıklanır ve bu
kez ekranda açılan pencerenin sağ tarafında kayıtlı yatırım cinsleri üzerinde talep edilen değişiklik
gerçekleştirilir.

Yukarıda yer alan ekranda görüldüğü gibi işlem yapılmak istenen yatırım cinsi için kutucuk işaretlenir
ve talebe göre “Seçilen Yatırım Cinsini Güncelle” veya “Seçilen Yatırım Cinsini Sil” butonlarından
herhangi biri tıklanır.
Bu işlemden sonra ekrana yansıyan “Yatırım Cinsi Revizesi Mevcut Kayıt Silindi” uyarısı için sırasıyla
“Tamam” ve “Kapat” butonları tıklanmak suretiyle ekran kapatılabilir.
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Kaydedilmiş olan Yatırım Cinsi Revizesi talebinin Bakanlığa iletilmesi için ekranın sol menüsünde yer
alan “Belge Değişiklik Taleplerini Onaya Sunma” butonunun tıklanması gerekmektedir. Bu işlem
yapıldığında ekrana, taleplerin listelendiği aşağıdaki görüntü gelir.

Bu aşamada, iletilmek istenen talebe ait solda yer alan kutucuk seçilerek, “Başvuruyu Onayla” butonu
tıklanır ve E-İmza atılmak suretiyle talep Bakanlığa iletilir.

Sabit Yatırım Finansman Revizesi
Yatırım teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarına ilişkin değişiklik talepleri için öncelikle E-TUYS
ekranının sol menüsünde yer alan “Sabit Yatırım Finansman Revizesi” butonu tıklanır.
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Sabit Yatırım Finansman Revizesi butonu tıklandığında ekranın sağ tarafına halihazırda aktif olan
yatırım teşvik belgeleri liste halinde gelir. Bu aşamada, yatırım tutarı değişikliği talebinde bulunulmak
istenen diğer bir ifadeyle, işlem yapılmak istenen yatırım teşvik belgesi, solunda yer alan kutucuk
tıklanmak suretiyle, seçilir.

İşlem yapılmak istenen aktif yatırım teşvik belgesi seçildikten sonra hemen üzerinde yer alan “Revize
Başvurusu” butonu tıklanır.
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Revize Başvurusu butonu tıklandığında ekrana aşağıda yer alan görüntü gelir.

Yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere ekranın sağ bölümünde halihazırda teşvik belgesinde kayıtlı olan
yatırımın finansal bilgileri, sol bölümünde ise değişiklik taleplerinin kayıt edileceği alanlar yer
almaktadır. Sol taraftaki ilgili alanlar doldurulmak suretiyle yatırım kapsamında gerçekleştirilecek
harcamalarda ve/veya finansman yönteminde talep edilen değişiklikler gerçekleştirilebilir.
Ancak ithal ve/veya yerli makine ve teçhizat harcamalarına ilişkin herhangi bir değişiklik bu ekrandan
yapılmamaktadır. İthal ve/veya yerli makine ve teçhizat harcamalarına ilişkin değişiklik taleplerinin ana
sayfanın sol menüsünde yer alan “Liste Değişikliği” başlığının altındaki “İthal Makine-Teçhizat Revizesi”
ve “Yerli Makine-Teçhizat Revizesi” alanlarından yapılması gerekmektedir. Söz konusu listelerde
yapılacak değişiklik taleplerinin onaylanmasını müteakip yatırım tutarında meydana gelecek
değişiklikler otomatik olarak güncellenecektir.
Talep edilen değişiklikler girildikten sonra açılan pencerenin sağ alt bölümünde yer alan “Revize
Başvurusu” butonu tıklanır ve “Yatırım Finansman Revizesi başvurusu tamamlandı” uyarısı alınır.
“Tamam” butonu tıklanarak bu ekrandan çıkılabilir.
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Kaydedilmiş olan Sabit Yatırım Finansman Revizesi talebinin Bakanlığa iletilmesi için ekranın sol
menüsünde yer alan “Belge Değişiklik Taleplerini Onaya Sunma” butonunun tıklanması gerekmektedir.
Bu işlem yapıldığında ekrana, taleplerin listelendiği aşağıdaki görüntü gelir.

Bu aşamada, iletilmek istenen talebe ait solda yer alan kutucuk seçilerek, “Başvuruyu Onayla” butonu
tıklanır ve E-İmza atılmak suretiyle talep Bakanlığa iletilir.
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Destek Unsuru Revizesi
Yatırım teşvik belgesinde kayıtlı destek unsurlarına ilişkin talepler için öncelikle E-TUYS ekranının sol
menüsünde yer alan “Destek Unsuru Revizesi” butonu tıklanır.

Destek Unsuru Revizesi butonu tıklandığında ekranın sağ tarafına halihazırda aktif olan yatırım teşvik
belgeleri liste halinde gelir. Bu aşamada, destek unsuru değişikliği talebinde bulunulmak istenen diğer
bir ifadeyle, işlem yapılmak istenen yatırım teşvik belgesi, solunda yer alan kutucuk tıklanmak suretiyle,
seçilir.

60

İşlem yapılmak istenen aktif yatırım teşvik belgesi seçildikten sonra hemen üzerinde yer alan “Revize
Başvurusu” butonu tıklanır.
Revize Başvurusu butonu tıklandığında ekrana aşağıda yer alan görüntü gelir.

Destek unsurlarına ilişkin değişiklik (ilave, iptal vb.) talepleri “Destek Unsuru Açıklaması” bölümüne
yazılır.

Talep edilen değişiklikler girildikten sonra açılan pencerenin sağ alt bölümünde yer alan “Revize
Başvurusu” butonu tıklanır ve “Destek Unsuru Revize başvurusu tamamlandı” uyarısı alınır. “Tamam”
butonu tıklanarak bu ekrandan çıkılabilir.
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Kaydedilmiş olan Destek Unsuru Revize talebinin Bakanlığa iletilmesi için ekranın sol menüsünde yer
alan “Belge Değişiklik Taleplerini Onaya Sunma” butonunun tıklanması gerekmektedir. Bu işlem
yapıldığında ekrana, taleplerin listelendiği aşağıdaki görüntü gelir.

Bu aşamada, iletilmek istenen talebe ait solda yer alan kutucuk seçilerek, “Başvuruyu Onayla” butonu
tıklanır ve E-İmza atılmak suretiyle talep Bakanlığa iletilir.
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Yatırım Yeri Revizesi
Yatırım teşvik belgesinde kayıtlı yatırım yerine ilişkin değişiklik talepleri için öncelikle E-TUYS ekranının
sol menüsünde yer alan “Yatırım Yeri Revizesi” butonu tıklanır.

Yatırım Yeri Revizesi butonu tıklandığında ekranın sağ tarafına halihazırda aktif olan yatırım teşvik
belgeleri liste halinde gelir. Bu aşamada, yatırım yeri değişikliği talebinde bulunulmak istenen diğer bir
ifadeyle, işlem yapılmak istenen yatırım teşvik belgesi, solunda yer alan kutucuk tıklanmak suretiyle,
seçilir.
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İşlem yapılmak istenen aktif yatırım teşvik belgesini seçtikten sonra hemen üzerinde yer alan “Revize
Başvurusu” butonu tıklanır.
Revize Başvurusu butonu tıklandığında ekrana aşağıda yer alan görüntü gelir.

Yeni yatırım yeri aşağıda yer alan ekran görüntüsünde olduğu gibi seçilir.
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Talep edilen değişiklikler girildikten sonra açılan pencerenin sağ alt bölümünde yer alan “Revize
Başvurusu” butonu tıklanır ve “Yatırım yeri başvurusu kaydedildi” uyarısı alınır. “Tamam” butonu
tıklanarak bu ekrandan çıkılabilir.

Kaydedilmiş olan Yatırım Yeri Revize talebinin Bakanlığa iletilmesi için ekranın sol menüsünde yer alan
“Belge Değişiklik Taleplerini Onaya Sunma” butonunun tıklanması gerekmektedir. Bu işlem
yapıldığında ekrana, taleplerin listelendiği aşağıdaki görüntü gelir.

Bu aşamada, iletilmek istenen talebe ait solda yer alan kutucuk seçilerek, “Başvuruyu Onayla” butonu
tıklanır ve E-İmza atılmak suretiyle talep Bakanlığa iletilir.
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Özel Şart Revizesi
Yatırım teşvik belgesinde kayıtlı özel şartlara ilişkin değişiklik talepleri için öncelikle E-TUYS ekranının
sol menüsünde yer alan “Özel Şart Revizesi” butonu tıklanır.

Özel Şart Revizesi butonu tıklandığında ekranın sağ tarafına halihazırda aktif olan yatırım teşvik
belgeleri liste halinde gelir. Bu aşamada, özel şart değişikliği talebinde bulunulmak istenen diğer bir
ifadeyle, işlem yapılmak istenen yatırım teşvik belgesi, solunda yer alan kutucuk tıklanmak suretiyle,
seçilir.
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İşlem yapılmak istenen aktif yatırım teşvik belgesi seçildikten sonra hemen üzerinde yer alan “Revize
Başvurusu” butonu tıklanır.
Revize Başvurusu butonu tıklandığında ekrana aşağıda yer alan görüntü gelir.

Talep edilen değişiklikler girildikten sonra açılan pencerenin sağ alt bölümünde yer alan “Revize
Başvurusu” butonu tıklanır ve “Özel şart Revizesi başvurusu tamamlandı” uyarısı alınır. “Tamam”
butonu tıklanarak bu ekrandan çıkılabilir.
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Kaydedilmiş olan Özel Şart Revize talebinin Bakanlığa iletilmesi için ekranın sol menüsünde yer alan
“Belge Değişiklik Taleplerini Onaya Sunma” butonunun tıklanması gerekmektedir. Bu işlem
yapıldığında ekrana, taleplerin listelendiği aşağıdaki görüntü gelir.

Bu aşamada, iletilmek istenen talebe ait solda yer alan kutucuk seçilerek, “Başvuruyu Onayla” butonu
tıklanır ve E-İmza atılmak suretiyle talep Bakanlığa iletilir.

68

Aynı Yatırım Teşvik Belgesine İlişkin Birden Fazla Değişiklik Talebinin Bakanlığa Sunulması
Yatırım teşvik belgesine ilişkin olarak Süre Uzatımı, İstihdam Revizesi, Kapasite Revizesi, Yatırım Cinsi
Revizesi, Sabit Yatırım Finansman Revizesi, Destek Unsuru Revizesi, Yatırım Yeri Revizesi ve Özel Şart
Revizesi gibi değişiklik talepleri yukarıdaki bölümde açıklandığı şekilde kayıt edildikten sonra, taleplerin
“Belge Değişiklik Taleplerini Onaya Sunma” alanı üzerinden “Başvuruyu Onayla” butonu ile Bakanlığa
iletilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde talepler Bakanlığa ulaşmamakta ve ilgili firmanın E-TUYS
ekranında talep olarak kayıtlı kalmaktadır.
Yatırım teşvik belgesine ilişkin revize talebi oluşturulurken, birden fazla değişik talebinde bulunulması
mümkün bulunmaktadır. Bir veya birden fazla değişiklik talebi oluşturulduktan sonra “Belge Değişiklik
Taleplerini Onaya Sunma” alanına girildiğinde ekrana gelen pencerede işlem yapılmak istenen yatırım
teşvik belgesi seçilir.
İlgili teşvik belgesi seçilip “Başvuru İçeriği” butonu tıklandığında ekrana aşağıdaki görüntü gelir. Aşağıda
yer alan pencerede görüldüğü üzere bir başvuru ile Bakanlığa birden fazla değişiklik talebi iletilebilir.
Burada yer alan örnekte yatırımcı, aktif teşvik belgesinde hem Yatırım Yeri Revizesi hemde İstihdam
Revizesi talebi oluşturmuştur. Ekranın sağ tarafında yer alan “Talebi İptal Et” butonu tıklandığında
seçilen talep kaydı silinebilir. Oluşturulan taleplerin Bakanlığa iletilmesi için bu ekranı kapattıktan sonra
sayfanın üst bölümünde yer alan “Başvuruyu Onayla” butonu tıklanır ve E-İmza atılmak suretiyle talep
Bakanlığa iletilir. Bu işlem ile Bakanlığa iletilen bir adet müracaat kapsamında birden fazla değişiklik
talebi iletilmiş olur.

Yatırım teşvik belgesine ilişkin revize talebi oluşturulurken, birden fazla değişik talebinde bulunulması
ve söz konusu taleplerin bir müracaat altında Bakanlığa iletilmesi mümkün bulunmakla birlikte,
halihazırda Bakanlığa iletilmiş ve değerlendirilmekte olan başka bir talep olması durumunda
yatırımcının yeni bir revize talebi oluşturması mümkün olmamaktadır.
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BELGEYE YÖNELİK MÜNFERİT BAŞVURULAR
Yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek tamamlama vizesi, belge devretme talebi, belge
devralma talebi, belge iptal talebi ve kapatılmış belge açma talebi gibi başvurular için “Belgeye Yönelik
Münferit Başvurular” alanı kullanılarak ve diğer revize türlerinden farklı olarak, her biri için ayrı ayrı
başvuru yapılmalıdır.

GERÇEKLEŞMELER
Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Öngörülen Harcamaların Gerçekleştirilmesi
Yatırım teşvik belgesi kapsamında öngörülen ithal makine-teçhizat, yerli makine-teçhizat, bina-inşaat,
arazi-arsa ve diğer harcamaların yatırım süresi içerisinde gerçekleştirilmesi esastır.
Yeni dönemde E-TUYS uygulaması ile birlikte belge kapsamında yapılan harcamaların Bakanlığa
bildirilmesi için yatırımın tamamlanması ve yatırım tamamlama vizesi işleminin gerçekleştirilmesi
beklenmeyecektir.
E-TUYS sisteminde yatırım teşvik belgesi kapsamı ithal ve/veya yerli makine ve teçhizat alımlarının,
satın alma işleminden önce, bina-inşaat, arazi-arsa ve diğer harcamaların ise satın alma işleminin
hemen sonrasında, E-TUYS üzerindeki ilgili alanlar doldurulmak suretiyle, Bakanlığa bildirilmesi
gerekmektedir.
Satın-alma yapılacağı E-TUYS üzerinden bildirilmeyen ithal ve/veya yerli makine ve teçhizatın belge
kapsamında öngörülen destek unsurlarından faydalanılarak satın alınması mümkün bulunmamaktadır.
Kılavuzun bu bölümünde yatırım teşvik belgesi kapsamında öngörülen harcamaların gerçekleştirilmesi
aşamasında izlenmesi gereken adımlar harcama türüne göre ayrı ayrı tanımlanmıştır.

İthal Makine-Teçhizat Alımı
Öngörülen ithal makine-teçhizat listesinde yer alan bir veya birden fazla makine-teçhizatın satın alma
işlemi gerçekleştirileceğinde, satın alma yapılmadan önce E-TUYS ekranının sol menüsünün
“Gerçekleşmeler” başlığının altında bulunan “İthal Liste Gerçekleşmeleri” alanı tıklanır.

İthal Liste Gerçekleşmeleri butonu tıklandığında ekranın sağ tarafına halihazırda aktif olan yatırım
teşvik belgeleri liste halinde gelir. Bu aşamada işlem yapılmak istenen yatırım teşvik belgesi, solunda
yer alan kutucuk tıklanmak suretiyle, seçilir.
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İşlem yapılmak istenen aktif yatırım teşvik belgesi seçildikten sonra hemen üzerinde yer alan “İthal
Makine Teçhizat Listesi Getir” butonu tıklanır ve ekrana aşağıda yer alan görüntü gelir.

Yukarıdaki ekranda görüleceği üzere, açılan pencerenin sağ tarafında halihazırda ithal listede kayıtlı
makine ve teçhizatlar liste halinde yer almaktadır. Satın-alma yapılacak makine-teçhizat solunda yer
alan kutucuk tıklanmak suretiyle seçildiğinde söz konusu makine-teçhizat pencerenin sol tarafına
taşınır. Bu şekilde satın alınacak makine-teçhizat seçildikten sonra ekranın sol üstünde yer alan
“Gerçekleştir” butonu tıklanır.
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Yerli Makine-Teçhizat Alımı
Öngörülen yerli makine-teçhizat listesinde yer alan bir veya birden fazla makine-teçhizatın satın alma
işlemi gerçekleştirileceğinde, satın alma yapılmadan önce E-TUYS ekranının sol menüsünün
“Gerçekleşmeler” başlığının altında bulunan “Yerli Liste Gerçekleşmeleri” alanı tıklanır.
Yerli Liste Gerçekleşmeleri butonu tıklandığında ekranın sağ tarafına halihazırda aktif olan yatırım
teşvik belgeleri liste halinde gelir. Bu aşamada işlem yapılmak istenen yatırım teşvik belgesi, solunda
yer alan kutucuk tıklanmak suretiyle, seçilir.

İşlem yapılmak istenen aktif yatırım teşvik belgesi seçildikten sonra hemen üzerinde yer alan “Yerli Liste
Getir” butonu tıklanır ve ekrana aşağıda yer alan görüntü gelir.

Satın-alma yapılacak makine-teçhizat solunda yer alan kutucuk tıklanmak suretiyle seçilip ekranın sol
üstünde yer alan “Gerçekleştir” butonu tıklandığında aşağıda yer alan pencere açılır.
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Bu ekranda ilgili alanlara satıcının vergi numarası ve e-mail adresi girildikten sonra “Kaydet” butonu
tıklanır.
Yatırımcı tarafından bu işlem gerçekleştirildiğinde, tanımlanan satıcının e-mail adresine Bakanlık
tarafından aşağıda örneği yer alan bilgilendirme e-postası iletilir.

Sayın İlgili,
KDV istinası uygulanarak makina teçhizat satacağınız (Yatırım Teşvik Belgesi Numarası)
numaralı Yatırım Teşvik Belgesi sahibi (Firma Unvanı) yatırımcıyı Ekonomi Bakanlığı web sitesinden ETUYS Makina Doğrulama alanından aşağıda yer alan bilgileri kullanarak teyit edebilirsiniz.
Vergi No: ….
Teşvik Belge No: …
Barkod: …
T.C. Ekonomi Bakanlığı
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye
Genel Müdürlüğü

Satıcı firma tarafından Ekonomi Bakanlığı web sitesinde bulunan “E-TUYS Makina Doğrulama” alanına
gidildiğinde, aşağıda örneği yer alan ekran görüntüsü ile karşılaşılır.
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Satıcı firma tarafından ekranda yer alan bilgiler eksiksiz olarak girilir ve “Sonuç Getir” butonuna tıklanır.
Bu işlem yapıldığında satıcı firmanın ekranına; Yatırımcı Unvanı, Yatırım Teşvik Belgesi Tarihi ve Sayısı,
Yerli Makine-Teçhizat Listesinde yer alan Makine-Teçhizat İsimleri, satın alma yapılabilecek MakineTeçhizat Miktarı ve Birimi ile makine-teçhizatın KDV İstisnası kapsamında olup olmadığına ilişkin
bilgileri içeren bir tablo gelir.
Bakanlığımız Satıcı Sorgulama Servisi aracılığıyla doğrulanan bilgiler ışığında satıcı firma; KDV İstisnası
destek unsuru uygulanacak makine-teçhizatı KDV İstisnası uygulamak suretiyle, makine-teçhizat
listesinde yer almayan veya listede yer almakla birlikte KDV İstisnası destek unsuru öngörülmeyen ya
da belirlenen miktarı aşan sayıdaki makine-teçhizat alımlarında ise KDV İstisnası uygulanmaksızın, satış
işlemini gerçekleştirir.

Yerli Makine-Teçhizat Alımına İlişkin Fatura Girişi
Satış işlemi tamamlandıktan sonra satın almaya ilişkin faturalar, yatırımcı tarafından E-TUYS üzerinden
sisteme yüklenir. Bu işlem için E-TUYS ekranının sol menüsünün “Fatura” başlığının altında bulunan
“Fatura Girişi” alanı tıklanır.
Fatura Girişi butonu tıklandığında ekranın sağ tarafına halihazırda aktif olan yatırım teşvik belgeleri liste
halinde gelir. Bu aşamada, işlem yapılmak istenen yatırım teşvik belgesi, solunda yer alan kutucuk
tıklanmak suretiyle, seçilir.
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İşlem yapılmak istenen aktif yatırım teşvik belgesi seçilip, hemen üzerinde yer alan “Fatura Girişi”
butonu tıklandığında ekrana aşağıda yer alan görüntü gelir.

Ekranın üst bölümünün en solunda yer alan “Fatura Ekle” butonu ile yeni fatura ekleme işlemi
gerçekleştirilir.
“Fatura Ekle” butonu tıklandığında ekrana aşağıda yer alan görüntü gelir.
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Açılan pencerenin üst bölümünde yer alan bilgiler girildikten ve fatura “Dosya Seç” alanı üzerinden
sisteme yüklendikten sonra sırasıyla “Fatura Kaydet” ve “Fatura Onayla” butonları tıklanır.
Fatura onaylandıktan sonra bilgiler yatırım teşvik belgesine yansıtılacak olup, onay işleminden sonra
fatura üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamamaktadır. Onaylanmayan faturalar kapsamında yapılan
harcamalar yatırım teşvik belgesine yansıtılmayacağından, fatura giriş işlemi tamamlanmadan önce
fatura onaylama işleminin yatırımcı tarafından mutlaka yapılması gerekmektedir.
Fatura kaydet butonu tıklandığında faturanın kayıt edildiğine dair uyarı mesaji ekrana yansır ve
yukarıda yer alan ekranın alt bölümü aktif hale gelir.
Bu aşamada halihazırda E-TUYS sistemine yüklenen faturanın, yerli makine-teçhizat alımına ait
olduğunu tanımlamak için yukarıda yer alan ekranın alt bölümün sol tarafında bulunan “Yerli Kalem
ekle” butonu tıklanır.
Bu işlem yapıldığında ekrana aşağıda yer alan görüntü gelir.
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Açılan pencerenin sol üst bölümünde yer alan “Mevcut Yerli Kalem Seç” butonu tıklandığında ekrana,
aşağıdaki görüntüde örneklendiği üzere, yatırım teşvik belgesi kapsamı yerli makine-teçhizat listesinde
yer alan makine-teçhizat kalemleri, liste halinde gelir.
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Bu ekranda faturaya konu makine-teçhizat solunda yer alan kutucuk işaretlenmek suretiyle seçilir ve
pencerenin sağ alt kısmında yer alan “Seç” butonu tıklanır.
Bu işlem yapıldığında, aşağıda yer alan ekran görüntüsünden takip edilebileceği üzere, makine-teçhizat
adı ve birimi alanları otomatik olarak gelir. Satın alımı gerçekleştirilen makine-teçhizatın miktar ve
toplam tutar bilgisi girildikten sonra “Kaydet” butonuna basmak suretiyle ekran kapatılır.

Aşağıda görüldüğü gibi “Yerli Makine Fatura Kalemi Kaydedildi” mesajı alındığında, satın alması
gerçekleştirilen makine-teçhizata ilişkin fatura dahil tüm bilgiler, E-TUYS üzerinden sisteme girilmiş
olur.
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Yatırım süresince yerli makine-teçhizat listesinde yer alan herbir makine-teçhizat için satın alma
işleminden hemen önce yukarıda detayları açıklandığı gibi “Gerçekleşme” işlemlerinin, satın alma
sonrasında ise “Fatura Girişi” işlemlerinin E-TUYS üzerinden yapılması gerekmektedir.
Bu işlemlerin yapılmasını müteakip E-TUYS ekranının sol menüsünde yer alan “Açık Belgeler Listesi”
alanından aktif yatırım teşvik belgesi görüntülendiğinde, satın alması tamamlanan makine-teçhizatın,
yerli makine-teçhizat listesinde “satın alındı” şeklinde tanımlandığı gözlenebilir.

Bina-İnşaat Harcaması Bildirimi
Yatırım teşvik belgesi kapsamında bina-inşaat harcamasına ilişkin satın alma işlemi gerçekleştirildikten
sonra satın almaya ilişkin faturalar, yatırımcı tarafından E-TUYS üzerinden sisteme yüklenir. Bu işlem
için E-TUYS ekranının sol menüsünün “Fatura” başlığının altında bulunan “Fatura Girişi” alanı tıklanır.
Fatura Girişi butonu tıklandığında ekranın sağ tarafına halihazırda aktif olan yatırım teşvik belgeleri liste
halinde gelir. Bu aşamada, işlem yapılmak istenen yatırım teşvik belgesi, solunda yer alan kutucuk
tıklanmak suretiyle, seçilir.

İşlem yapılmak istenen aktif yatırım teşvik belgesi seçilip, hemen üzerinde yer alan “Fatura Girişi”
butonu tıklandığında ekrana aşağıda yer alan görüntü gelir.
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Ekranın üst bölümünün en solunda yer alan “Fatura Ekle” butonu ile yeni fatura ekleme işlemi
gerçekleştirilir.
“Fatura Ekle” butonu tıklandığında ekrana aşağıda yer alan görüntü gelir.

Açılan pencerenin üst bölümünde yer alan bilgiler girildikten ve fatura “Dosya Seç” alanı üzerinden
sisteme yüklendikten sonra sırasıyla “Fatura Kaydet” ve “Fatura Onayla” butonları tıklanır.
Fatura onaylandıktan sonra bilgiler yatırım teşvik belgesine yansıtılacak olup, onay işleminden sonra
fatura üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamamaktadır. Onaylanmayan faturalar kapsamında yapılan
harcamalar yatırım teşvik belgesine yansıtılmayacağından, fatura giriş işlemi tamamlanmadan önce
fatura onaylama işleminin yatırımcı tarafından mutlaka yapılması gerekmektedir.
Fatura kaydet butonu tıklandığında faturanın kayıt edildiğine dair uyarı mesaji ekrana yansır ve
yukarıda yer alan ekranın alt bölümü aktif hale gelir.
Bu aşamada halihazırda E-TUYS sistemine yüklenen faturanın, bina-inşaat harcamasına ait olduğunu
tanımlamak için yukarıda yer alan ekranın alt bölümün sol tarafında bulunan “Bina İnşaat Giderleri
ekle” butonu tıklanır.
Bu işlem yapıldığında ekrana aşağıda yer alan görüntü gelir.
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Açılan penceredeki alana harcama toplam tutarı yazıldıktan sonra “Kaydet” butonu tıklanır ve “Finansal
Bilgiler Fatura Kalem Kaydı tamamlandı.” mesajı alınır. Adım adım açıklanan işlemlerin yatırım
süresince gerçekleşen her yeni bina-inşaat harcaması için E-TUYS üzerinden yapılması gerekmektedir.

Arazi-Arsa Harcaması Bildirimi
Yatırım teşvik belgesi kapsamında arazi-arsa harcamasına ilişkin satın alma işlemi gerçekleştirildikten
sonra satın almaya ilişkin faturalar, yatırımcı tarafından E-TUYS üzerinden sisteme yüklenir. Bu işlem
için E-TUYS ekranının sol menüsünün “Fatura” başlığının altında bulunan “Fatura Girişi” alanı tıklanır.
Fatura Girişi butonu tıklandığında ekranın sağ tarafına halihazırda aktif olan yatırım teşvik belgeleri liste
halinde gelir. Bu aşamada, işlem yapılmak istenen yatırım teşvik belgesi, solunda yer alan kutucuk
tıklanmak suretiyle, seçilir.
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İşlem yapılmak istenen aktif yatırım teşvik belgesi seçilip, hemen üzerinde yer alan “Fatura Girişi”
butonu tıklandığında ekrana aşağıda yer alan görüntü gelir.

Ekranın üst bölümünün en solunda yer alan “Fatura Ekle” butonu ile yeni fatura ekleme işlemi
gerçekleştirilir.
“Fatura Ekle” butonu tıklandığında ekrana aşağıda yer alan görüntü gelir.
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Açılan pencerenin üst bölümünde yer alan bilgiler girildikten ve fatura “Dosya Seç” alanı üzerinden
sisteme yüklendikten sonra sırasıyla “Fatura Kaydet” ve “Fatura Onayla” butonları tıklanır.
Fatura onaylandıktan sonra bilgiler yatırım teşvik belgesine yansıtılacak olup, onay işleminden sonra
fatura üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamamaktadır. Onaylanmayan faturalar kapsamında yapılan
harcamalar yatırım teşvik belgesine yansıtılmayacağından, fatura giriş işlemi tamamlanmadan önce
fatura onaylama işleminin yatırımcı tarafından mutlaka yapılması gerekmektedir.
Fatura kaydet butonu tıklandığında faturanın kayıt edildiğine dair uyarı mesaji ekrana yansır ve
yukarıda yer alan ekranın alt bölümü aktif hale gelir.
Bu aşamada halihazırda E-TUYS sistemine yüklenen faturanın, arazi-arsa harcamasına ait olduğunu
tanımlamak için yukarıda yer alan ekranın alt bölümün sol tarafında bulunan “Arazi-Arsa Giderleri ekle”
butonu tıklanır.
Bu işlem yapıldığında ekrana aşağıda yer alan görüntü gelir.

Açılan penceredeki alana harcama toplam tutarı yazıldıktan sonra “Kaydet” butonu tıklanır ve “Finansal
Bilgiler Fatura Kalem Kaydı tamamlandı.” mesajı alınır. Adım adım açıklanan işlemlerin yatırım
süresince gerçekleşen her yeni arazi-arsa harcaması için E-TUYS üzerinden yapılması gerekmektedir.
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Diğer Yatırım Harcaması Bildirimi
Yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek diğer yatırım harcamalarına (yardımcı makineteçhizat, gümrükleme, ithalat gider vb.) ilişkin satın alma işlemi gerçekleştirildikten sonra satın almaya
ilişkin faturalar, yatırımcı tarafından E-TUYS üzerinden sisteme yüklenir. Bu işlem için E-TUYS ekranının
sol menüsünün “Fatura” başlığının altında bulunan “Fatura Girişi” alanı tıklanır.
Fatura Girişi butonu tıklandığında ekranın sağ tarafına halihazırda aktif olan yatırım teşvik belgeleri liste
halinde gelir. Bu aşamada, işlem yapılmak istenen yatırım teşvik belgesi, solunda yer alan kutucuk
tıklanmak suretiyle, seçilir.

İşlem yapılmak istenen aktif yatırım teşvik belgesi seçilip, hemen üzerinde yer alan “Fatura Girişi”
butonu tıklandığında ekrana aşağıda yer alan görüntü gelir.

Ekranın üst bölümünün en solunda yer alan “Fatura Ekle” butonu ile yeni fatura ekleme işlemi
gerçekleştirilir.
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“Fatura Ekle” butonu tıklandığında ekrana aşağıda yer alan görüntü gelir.

Açılan pencerenin üst bölümünde yer alan bilgiler girildikten ve fatura “Dosya Seç” alanı üzerinden
sisteme yüklendikten sonra sırasıyla “Fatura Kaydet” ve “Fatura Onayla” butonları tıklanır.
Fatura onaylandıktan sonra bilgiler yatırım teşvik belgesine yansıtılacak olup, onay işleminden sonra
fatura üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamamaktadır. Onaylanmayan faturalar kapsamında yapılan
harcamalar yatırım teşvik belgesine yansıtılmayacağından, fatura giriş işlemi tamamlanmadan önce
fatura onaylama işleminin yatırımcı tarafından mutlaka yapılması gerekmektedir.
Fatura kaydet butonu tıklandığında faturanın kayıt edildiğine dair uyarı mesaji ekrana yansır ve
yukarıda yer alan ekranın alt bölümü aktif hale gelir.
Bu aşamada halihazırda E-TUYS sistemine yüklenen faturanın, diğer yatırım harcamalarına ait olduğunu
tanımlamak için yukarıda yer alan ekranın alt bölümün sol tarafında bulunan “Diğer Yatırım Giderleri
ekle” butonu tıklanır.
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Bu işlem yapıldığında ekrana aşağıda yer alan görüntü gelir.

Açılan penceredeki alana harcama toplam tutarı yazıldıktan sonra “Kaydet” butonu tıklanır ve “Finansal
Bilgiler Fatura Kalem Kaydı tamamlandı.” mesajı alınır. Adım adım açıklanan işlemlerin yatırım
süresince gerçekleşen her yeni diğer yatırım harcaması için E-TUYS üzerinden yapılması gerekmektedir.
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NOT GÖNDER
Bakanlığımıza iletilmiş olan başvurular, müracaat tarihi esas alınarak, uzmanların iş yoğunluğuna göre
sırayla incelemeye alınmakta ve mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılmaya çalışılmaktadır. E-TUYS
uygulamasının geliştirilmesinin temel nedenlerinden biri de, evvelce müracaatların başvuru ve
değerlendirilmesinde karşılaşılan aksaklık ve gecikmelerin önüne geçmenin yanı sıra bürokratik
süreçlerin hızlandırılmasıdır.
Bakanlıkta değerlendirme aşamasında olan başvuruların içeriğine ilişkin soru, not, ilave bilgi iletilmesi
gibi durumlar için “Notlar” alanı bir kamu kurumuyla yazışıldığı dikkate alınarak kullanılabilir.
Uygulamayı suistimal etme girişiminde bulunulması halinde, bu eylemleri gerçekleştiren kullanıcıların
“Notlar” alanına erişim yetkisi kaldırılacaktır. “Notlar” alanına, uzmanın şahsına yönelik ifadeler
yazılması halinde ise, bu notların kaydının veritabanında saklandığı ve olası bir ihtilaf veya hukuka
aykırılık durumunda yasal takibinin yapılacağı akılda tutulmalıdır.

