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Yatırımlar Kanunu’nda Yer Alan 
Düzenlemeler 

 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunması (YKTK) Anlaşmaları 

 
 

 



   
 Doğrudan yabancı yatırımları 

düzenleyen son Kanun, 17 Haziran 
2003 tarihinde yürürlüğe giren “4875 
sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar 
(DYY) Kanunu”dur.  

 
 
 Kanunun uygulanma esaslarına ilişkin 

“Doğrudan Yabancı Yatırımlar 
Kanunu Uygulama Yönetmeliği”, 20 
Ağustos 2003 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir.  

 
 

 

DYY KANUNU 

Presenter
Presentation Notes
Bu Kanunun amacı, doğrudan yabancı yatırımların özendirilmesine, yabancı yatırımcıların haklarının korunması ile yatırım ve yatırımcı tanımlarında uluslararası standartlara uyulmasına, doğrudan yabancı yatırımların gerçekleştirilmesinde izin ve onay sisteminin bilgilendirme sistemine dönüştürülmesine ve tespit edilen politikalar yoluyla doğrudan yabancı yatırımların artırılmasına ilişkin esasları düzenlemektir. Bu Kanun, doğrudan yabancı yatırımlara uygulanacak muameleyi kapsar.
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 Türkiye, yatırımcılar için 
son derece elverişli bir iş 
ortamı sunulmaktadır.  
 

 Girişimciler, kişinin 
uyruğuna ya da ikamet 
ettiği yere bakılmaksızın, 
bir gün içinde şirket 
kurabilmektedir. 

Türkiye’de İş Kurmak 

1 günde 
şirket 

kuruluşu 

Yerli 
yatırımcılarla 
eşit şartlarda 

işlem 
yapabilme 

Tüm sermaye 
ve şahıs şirketi 

türlerini 
kurma imkanı 

 Doğrudan yabancı yatırımcılar, sınırlı 
sayıdaki sektörel sınırlamalar hariç, yerli 
yatırımcılarla eşit haklar ve 
yükümlülüklere sahiptir.  

Presenter
Presentation Notes
Şirket kurulumu, gerekli belgeler ile birlikte ilgili Ticaret Sicil Memurluğu’na başvurulduğu takdirde bir gün içerisinde tamamlanabilmektedir. Şirket, kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, sermayenin tamamını ödemeyi şartsız taahhüt ettikleri, imzalarının noterce onaylandığı esas sözleşmede, anonim şirket kurma iradelerini açıklamalarıyla kurulur. Şirket, Ticaret Sicil Memurluğu’na yaptırdığı kaydı takiben “tüzel kişilik” statüsü alabilmektedir.BAKANLIK İZNİNE TABİ OLMAYAN YABANCI ORTAKLI ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU SIRASINDA İSTENİLEN EVRAK;Dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)3 sayfadan oluşan Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır - 5 nüsha)Noter tasdikli ana sözleşme (4 nüsha)Kurucuların ve yetkililerin belgelerde T.C. Kimlik numarası belirtilmiyor ise T.C. Kimlik dökümüYabancı ortak gerçek kişi ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (2 nüsha) ve vergi numarası dökümü, yurt dışında ikamet eden Türk Vatandaşı  için çalışma veya ikamet izni yabancı ortağın tüzel kişi olması halinde ise; Lahey devletler özel hukuku konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre  tasdik edilmiş (apostil şerhini içeren) veya Türk konsolosluğundan onaylı şirketin kayıtlı bulunduğu sanayi veya ticaret odasınca  veya yetkili mahkemelerce tanzim edilmiş faaliyet belgesi ve  sicil özeti noter onaylı tercümesi, kuruluş işlemlerini yürütecek gerçek kişiye verilen noter onaylı tercüme edilmiş vekaletname. Yetkililerinin şirket unvanı altında imza beyannamesi (2 nüsha)Tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontları (sermayenin onbinde dördünün rekabet kurumunun Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesinde bulunan 80000011 (IBAN NO:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) nolu hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu veya bankadan onaylı EFT makbuzu)Oda kayıt beyannamesi (daktilo ile doldurulmalı, ortakların resimleri bulunmalıdır)
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Presenter
Presentation Notes
Uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri tarafından aksi öngörülmedikçe;  Yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye’de doğrudan yabancı yatırım yapılması serbesttir.  Yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabidirler.Doğrudan yabancı yatırımlar, yürürlükteki mevzuat gereğince; kamu yararı gerektirmedikçe ve karşılıkları ödenmedikçe kamulaştırılamaz veya devletleştirilemez.Yabancı yatırımcıların Türkiye’deki faaliyet ve işlemlerinden doğan net kar, temettü, satış, tasfiye ve tazminat bedelleri, lisans, yönetim vebenzeri anlaşmalar karşılığında ödenecek meblağlar ile dış kredi anapara ve faiz ödemeleri, bankalar veya özel finans kurumları aracılığıyla yurt dışına serbestçe transfer edilebilir.Yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlerin, Türk vatandaşlarının edinimine açık olan bölgelerde taşınmaz mülkiyeti veya sınırlı ayni hak edinmeleri serbesttir. (İptal: Anayasa MAhkemesi’nin 11/03/2008 tarihli ve E:2003/71, K:2008/79 sayılı Kararı ile)Görevli ve yetkili mahkemelerin yanı sıra, ilgili mevzuatta yer alan koşulların oluşması ve tarafların anlaşması kaydıyla, milli veya milletlerarası tahkim ya da diğer uyuşmazlık çözüm yollarına başvurulabilinir.Nakit dışındaki sermayenin değer tespiti, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılır. Yabancı ülkelerde kurulu bulunan şirketlerin menkul kıymetlerinin yatırım aracı olarak kullanılması halinde, menşe ülke mevzuatına göre değer tespitine yetkili makamların veya menşe ülke mahkemelerince tespit edilecek bilirkişilerin ya da uluslararası değerlendirme kuruluşlarının değerlendirmeleri esas alınır. Bu Kanun kapsamında kurulan şirket, şube ve kuruluşlarda istihdam edilecek yabancı uyruklu personele, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca çalışma izni verilir (4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun).



1. Yabancı 
Gerçek Kişiler  

 

2. Yabancı 
Şirketler   

 

3. Uluslararası 
Sermayeli Türk 

Şirketleri  

Yabancıların Taşınmaz Edinimi: Temel Prensipler 

Presenter
Presentation Notes
Değerli Konuklar,�Şimdi bir başka önemli konuya geçmek istiyorum.Türkiye'de yabancıların taşınmaz edinimi rejimi.Hepimizin bildiği gibi, gayrimenkule erişim yatırım kararları üzerinde etki eden kritik faktörlerden biridir. Biz bu şekilde, gayrimenkul edinimi ile ilgili şeffaf ve etkin bir rejim kurduk.��Türkiye'de, 3 farklı tür yabancı kavramı vardır; bunlar 3 farklı rejime tabi bulunan yabancı gerçek kişiler, yabancı şirketler ve yabancı sermayeli Türk şirketleridir.



 
 
 2012/6302 sayılı Kanun” ile, 

uluslararası sermayeli şirketlerimizin 
taşınmaz edinimine ilişkin 2644 sayılı 
Tapu Kanunu’nun 36 ncı maddesi 
yeniden düzenlendi. 
 
 
 “2644 sayılı Tapu Kanununun 36 

ıncı Maddesine İlişkin Yönetmelik”, 
16 Ağustos 2012 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlandı. 

Tapu Kanununun 36 ıncı Maddesi Kapsamındaki Şirketler 



  Uluslararası yatırımcıların yüzde elli veya daha fazla oranda hissesine 

sahip oldukları veya yönetim hakkını haiz kişilerin çoğunluğunu atayabilme 

veya görevden alabilme yetkisine sahip oldukları şirketler bu kapsamdadır. 

 Bu şirketler, ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet konularını yürütmek 

üzere taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edinebilir. 

 
 
 

Taşınmazın askeri bölgeler içinde kalması halinde 

mülkiyeti edinimleri Genelkurmay Başkanlığının ya da 

yetkilendireceği komutanlıkların; özel güvenlik 

bölgeleri içinde kalması halinde ise, taşınmazın 

bulunduğu yerdeki valiliğin iznine tabidir. 

Tapu Kanununun 36 Incı Maddesi Kapsamındaki Şirketler 

Presenter
Presentation Notes
Yeni Kanun aynı zamanda yabancı sermayeli şirketlerin gayrimenkul edinimi rejiminde önemli değişiklikler getirmiştir. Prensip olarak, Türkiye'de kurulu bulunan yabancı sermayeli şirketlerin şirketlerin ana sözleşmesinde belirtilen faaliyetleri yürütmek üzere taşınmazı serbest bir şekilde edinebilmektedirler.��Ancak, askeri bölgeler ve özel güvenlik bölgelerinde taşınmaz edinimi sırasıyla Türk askeri yetkililerden ve il valiliklerinden izin gerektirmektedir.���Bu çerçevede, yabancı yatırımcılar taşınmaz ve / veya sınırlı ayni haklar elde etmek için (yabancı ortakların şirketin hisselerinin yüzde ellisine sahip olduğu ya da yöneticilerinin çoğunluğunu atamak veya görevden almak yetkisine sahip olduğu şirketler) gayrimenkulun olduğu yerde İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü’ne(idari Ofisi) başvuracaklardır.�� Diğer taraftan, bu kapsam dışındaki yabancı sermayeli şirketler yerel firmalar ile eşit koşullarda gayrimenkul edinip bunları kullanabileceklerdir. 



Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları 
(YKTK)  

Müzakereleri Ekonomi Bakanlığı 

tarafından yürütülen ve 

Türkiye'nin bugüne kadar 101 

ülkeyle imzalamış olduğu YKTK 

Anlaşmaları;  

 

Yabancı bir ülkede yatırım yapan 

yatırımcılar için büyük önem 

taşıyan "olmazsa olmaz" 

hükümler içeren temel nitelikte bir 

anlaşmadır.  

 

 



YKTK  

 

 Yatırımcıya ev sahibi ülke tarafından uygulanacak muamelenin 

sınırlarının belirlenmesi,  

  Yatırım yaptıkları ülkelerdeki temel hak ve menfaatlerinin 

uluslararası hukuk temelinde korunması, 

 Kar transferlerinin güvence altına alınması, 

 Ev sahibi devletçe yapılması muhtemel kamulaştırma işlemlerinin 

şartlarının belirlenmesi  

 Uyuşmazlık halinde uluslararası tahkime başvurulması. 
 



Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 
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