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YABANCI SERMAYEYİ TEŞVİK K A N U N U

Kanun No. : 6224

Kabul tarihi : 18/1/1954

(Resmî Gazete No. : 8615, 23/1/1954)

Kanunun mevzuu

/

V.

M A D D E 1 — Bu kanun, yatırım yapılacak teşebbüsün :
a) Memleketin iktisadî inkişafına yararlı olması,
b) Türk hususî teşebbüslerine açık bulunan bir faaliyet sahasın
da çalışması,
c) inhisar veya hususî bir imtiyaz ifade etmemesi,
şartiyle ve Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesinin karan ve İcra
Vekilleri Hey'etinin tasvibi ile Türkiye'ye ithal edilecek yabancı ser
maye ve dışarıdan yapılacak istikrazlara tatbik olunur.
Bu maddede derpiş edilen ve 8 inci madde ile kurulmuş olan «Ya
bancı Sermayeyi Teşvik Komitesi» bundan böyle «Komite diye zikredilecektir (*).
Ana yabancî sermaye
M A D D E 2 — Bu kanunun tatbikatı bakımından ana yabancı ser
maye tâbiri aşağıda gösterilen şekilde takdir ve tesbit olunan kıymet
lerin mecmuunu ifade e d e r :
a)

Bu kanunun mevzuuna giren bir teşebbüsün verimli bir şekil-

(*) 11 Ağustos 1967 tarih ve 12671 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış
bulunan 933 No. lu Kalkınma Plânının Uygulanması Esaslarına Dair Ka
nunun 6. maddesi ile «Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesi» kaldırılmış
tır. Gene aynı maddede, kanunun bu Komiteye vermiş olduğu görevleri
«Devlet Plânlama Merkez Teşkilâtı» n m ifa edeceği belirtilmiştir.

de kurulması, tevsii veya yeniden faaliyete geçirilmesi için hariçten
ithal edilen :
1 — Yabancı para şeklindeki sermaye,
2 — Makine, teçhizat, alât ve bu mahiyetteki mallar, makine ak
samı, yedek parçalar v e malzeme ile Komitenin kabul ettiği sair lü
zumlu mallar,
3 — Lisanslar, patent hakları ve alâmeti farika gibi fikrî haklar
ve hizmetler,
4 — 3 üncü madde gereğince yeniden yatırılmak suretiyle ser
mayeye kalbedilen kârlar.
b) Mal, hizmet veya fikrî haklar şeklinde ithal edilen sermaye
nin kıymeti v e Komitece kabul edilen teşebbüs mevzuu mallar ve kıy
metler olup olmadığı Komitece seçilen eksperler tarafından takdir
olunur.
Eksperlerce takdir olunan kıymet. Komite tarafından yeniden tet
kik ve tadil edilebilir.
Kıymet takdiri, hem menşe memleket parasiyle, hem de ithal za
manında carî kambiyo rayicine göre Türk parasiyle yapılır.
8 inci maddede derpiş olunan itiraz yolu mahfuz kalmak şartiyle
Komitenin kıymet takdiri hususundaki kararı nihaîdir.
Kârların sermayeye kalbi
I

M A D D E 3 — Bu kanuna tâbi bir teşebbüsün yürürlükteki vergi
kanunları hükümlerine göre elde ettiği kârdan ana yabancı sermaye
nin sahiplerine isabet eden net miktarların tamamı veya bir kısmı Ko
mitenin kararı ile ana yabancı sermayeye ilâve edilebileceği gibi 1 inci
maddedeki şartları haiz diğer bir teşebbüse de yatırılabilir.
Kârîlarm ve ana sermayenin transferi
M A D D E 4 — a) Aşağıda yazılı kâr ve sermayeler bu madde
nin (c) fıkrası hükümlerine tâbi olarak ana yabancı sermayenin men
sup olduğu menşe memleket para cinsiyle ve carî resmî kambiyo ra
yici üzerinden harice transfer e d i l i r :
1 — 31 Aralık 1953 ten sonra elde edilmiş bulunan v e yürürlük
teki vergi kanunlarına göre taayyün eden kazançlardan ana yabancı
sermaye sahiplerine isabet eden net kârlar,
2

Bu kanuna tâbi bir teşebbüsün, kısmen veya tamamen tas-

fiyesi halinde, makul fiyatla satış neticesi elde edilen hasılattan ana
yabancı sermayenin sahiplerine isabet eden hisse,
3 — Bu kanunun 6 ncı maddesi hükümleri dahilinde aktedilen bir
dış istikrazın, istikraz mukavelesi hükümlerine göre hulul ed,en resülmal ve faizleri.
b) Maliye Vekâleti ve Komite lüzum gördükleri t a k d i r d e :
1 — Bu maddenin (a) fıkrasının 1 inci bendine göre transferi is
tenebilecek miktarian tâyin etmek üzere, bu kanuna tâbi teşebbüsün
defterlerini ve vergi beyannamelerini,
2 — Hisselerin ve mevcutların satışının istikrazların, hüsnüniye
te makrun olup olmadığını,
tetkik ettirebilirler.
c) Maliye Vekâleti bu maddenin (a) fıkrası hükümleri gereğince
transferi icabeden kârlar ile satış bedelleri ve borç resülmal ve faiz
lerinin transferleri için yapılacak müracaat üzerine gerekli müsaade
yi verir.
Hisselerin transferi
M A D D E 5 —^ a) Maliye Vekâleti, talep vukuunda, 2 nci maddede
tarif edilen ana yabancı sermayeyi temsil eden v e bir Tüjrk şirketinin
defterlerinde mukayyet bulunan hisse senetleri veya muvakkat mak
buzlarına aşağıdaki metinde ifade edildiği şekilde garanti v e r i r :
(Bu hisse senedine isabet eden temettüler, transfer zamanında
c^rî olan resmî kambiyo rayici üzerinden, hisse senedi veya muvakkat
makbuzun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına veya onun yabancı
memleketlerdeki seiâhiyetli mümessillerine ibrazı üzerine, derhal...
(Menşe yabancı para) olarak transfer edilir. Bu hisse senedi veya mu
vakkat makbuzun, satış hâsılatı veya tasfiye neticesi elde edilen hâ
sılattan bu hisse senedi veya muvakkat makbuz sahibine isabet eden
miktar, transfer zamanında cari olan resmî kambiyo rayici üzerinden...
(Menşe yabancı para) Türkiye Cumhuriyetinin 6224 numaralı kanunu
nun 4 üncü maddesi mucibince transfer edilir.)
Maliye Vekili
veya
Salahiyetli kılacağı memur
b) Bu garantileri haiz bulunan nama muharrer hisse senetleri v e 
ya muvakkat makbuzlar gerek Türkiye'de, gerekse hariçte her tabiiyet
ten kimseler arasında serbestçe tedavül eder. Bu hisse senetlerinin
veya muvakkat makbuzların Türkiye'de yerieşmiş hakikî veya hükmî

şahıslara satışından önce, yerlerine olmak üzere yeniden hisse senedi
veya muvakkat makbuz çıkarılsın veya çıkarılmasın, garantilerin iptali
için Maliye Vekâletine ibrazı mecburidir.
İstikrazicinn garanti edilmesi
M A D D E 6 — a) Maliye Vekâleti, bu kanunun 1 inci maddesinde
yazılı vasıfları haiz bir teşebbüsün yapacağı dış istikrazın resülmal ve
faizleri için teminat veya kefalet mukabilinde bir milyar Türk lirasını
geçmemek üzere, Vekiller Hey'eti karariyle kefalet verebilir.
b) Bu kefalet, istikrazın resülmal veya faizlerinin ödenen kısım
ları için, kendiliğinden kalkar.
Yabancılann istihdamı
M A D D E 7 — a) Bu kanun gereğince kurulan bir teşebbüsün,
etüd, kurulma ve işleme devrelerinde 2007 ve 2818 sayılı kanunların
koydukları şartlar ve memnuniyetler, böyle bir teşebbüse para yatıran
yabancılara, para yatıranların mümessili olan yabancılara, mütehassıs,
ustabaşı ve diğer yetişkin personele, Komitece, teşebbüsün verimli su
rette kurulması, genişletilmesi, yeniden faaliyete geçirilmesi veya işle
tilmesi için gerekli bir devre zarfında tatbik olunmaz.
b) Yukarıdaki hüküm. Komitece, bu kanunun 1 inci maddesinin
koyduğu şartlara uygun olduğu kabul edilen yerli teşebbüslerin istih
dam edecekleri yabancı mütehassıs, ustabaşı ve diğer yetişkin perso
nel hakkında da tatbik olunur.
c) Bu madde hükümleri gereğince istihdam edilen yabancılar,
Valiye Vekâletinin önceden istihsal edilmiş muvafakati şartiyle, ailele
rinin maişeti maksadiyle veya normal tasarrufarmın harice gönderilme
si için kazançların, hizmet mukavelelerinde derpiş edilen kısmim, carî
resmî kambiyo rayici üzerinden, kendi memleketleri parasiyle transfer
edebilirler.
Yabancı sermayeyi teşvik komitesi
M A D D E 8 — a) Bu kanunun verdiği vazifeleri görmek üzere Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankası Umum Müdürünün reisliğinde Hazi
ne Umum Müdürü, İç Ticaret Umum Müdürü, Sanayi İşleri Umum M ü 
dürü, işletmeler Vekâleti Etüd ve Plân Dairesi Reisi, Türkiye Ticaret
ve Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Umumî Kâtibinden mü-

teşekkil bir Komite kurulmuştur. Bu komite, lüzum gördüğü hallerde
iSjtişarî mahiyette olmak üzere diğer vekâlet ve müesseseler temsilci
lerinin mütalâalarına müracaat edebilir. Komite kendisine intikal etti
rilen müracaatları en geç 15 gün içinde karara bağlar.
Komitenin Umumî Kâtipliği İç Ticaret Umum Müdürü tarafmdan
ifa ve icabında Komite Umumî Kâtip tarafından toplantıya davet olunur.
, Komite Reis v e üyelerine verilecek ücret İcra Vekilleri Heyetince
tesbit edilir.
b) Komite kararlarına ilgililerce kararın kendilerine tebliğ tarihin
den itibaren (30) gün içinde itiraz edilebilir. İtiraz mercii Maliye, Eko
nomi ve Ticaret ve İşletmeler Vekillerinden terekküp eder. Bu merciin
kararı nihaîdir (*).
M A D D E 9 — a) Bu kanunun tatbikatında merci Ekonomi v e T i 
caret Vekâletidir.
b) Ekonomi ve Ticaret Vekâleti, Komitenin vereceği karar üze
rine aynî sermayenin memlekete ithali hususunda ilgili giriş gümrüğü
ne emir verir.
Yerli ve yabancı sermayenin müsavi muamele görmesi
M A D D E 10 — Yerli sermaye v e teşebbüslere tanınan bütün hak
lar, muafiyetler v e kolaylıklardan, aynı sahalarda çalışan yabancı ser
maye ve teşebbüsler de aynı şartlar dahiinde istifade ederler.
M A D D E 11 — a) 1567 sayılı kanunun verdiği selâhiyete istina
den çıkarılmış olan 13 sayılı kararın 31 inci maddesi gereğince yatırım
yapmjş olanlara tanınmış bulunan haklar ile 5583 v e 5821 sayılı kanun
larla tanınmış olan haklar mahfuzdur.
b)
1 Ağustos 1951 tarihi ile b u kanunun m e r i y e t e girdiği tarih
arasında 5721 sayılı kanuna göre yapılmış yatırımlar da bu kanunun
hükümlerinden faydalanır.
Eski kanunun yürürlükten kaldınlması
M A D D E 12 —
MADDE 13 —
M A D D E 14 —
murdur.

5821 sayılı kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
Kanunun mer'iyete girmesi
Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir,
Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri H e y e t i me

(*) 933 Sayılı Kanunun 6. maddesinde, «bu fıkrada zikredilen itiraz
mercii Yüksek Plânlama Kuruludur» denmek suretiyle yukarıdaki 8. m a d 
denin (b) fıkrası tadil edilmiştir.

2.

6224 SAYILI Y A B A N C I SERMAYEYİ TEŞVİK K A N U N U N U N
T İ C A R E T B A K A N L I Ğ I İLE İ L G İ L İ T A T B İ K Â T I N A A İ T Y Ö N E T 
M E L İ K C)
KISIM :

1

Yönetmeliğin amacı

Görevlerin tesbit amacı ve yürütülmesi:
M A D D E 1 — Bu yönetmelik, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi
Teşvik Kanununun ve 933 sayılı Kalkınma Plânının uygulanması esas
larına dair Kanunun 6 ncı maddesinin Tatbikatıyla ilgili olarak Ticaret
Bakanlığına ait görevleri tesbit etmek amaciyle hazırlanmıştır. Verilen
görevler İç Ticaret Genel Müdürlüğü (Yabancı Sermaye Şubesi) tara
fından yapılır.
Kısaltmalar:
M A D D E 2 — Yönetmelik metninde, Yabancı Sermaye Şubesi
«Şube» Devlet Plânlama Merkez Teşkilâtı «Merkez Teşkilâtı», Yaban
cı Sermaye Teşvik Kanunu «Kanun*, Ticaret Bakanlığı «Bakanlık'^ ola
rak kısaltılmıştır.
KISIM :

II

Müracaatlar
Müracaatlar Ticaret Bakanlığına yapılır;
MADDE 3 —
Kanunun tatbikatında sermaye tescil ve transfer
ile ilgili olanlar dışındaki her türlü müracaat Bakanlığa yapılır (Deği
şik şekil).
^
Varide defterine kayıt, dosya açma :
M A D D E 4 — Şube, gelen evrakı, umumî evrak kayıt sıra numa( *)
tır.

31 Ekim 1967 tarih ve 12738 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış

rasına göre, bir sıra numarasi vererek, kayıt eder ve her talep için
ayrı bir dosya açar.
Müracaatların şeklen incelenmesi ve Merkez Teşkilâtına i n t i k a l i :
MADDE 5 —

Bakanlık,

müracaatın

şeklî

uygunluğunu tetkik

eder. Beş nüsha halinde yapılan müracaatın bir nüshası Şubece alınır
ve diğer dört nüsha ile ilgili bütün evrak aynen Merkez Teşkilâtına in
tikal ettirilir f * ) .
Müracacitların M e r k e z Teşkilâtma intikal z a m a n ı :
MADDE 6 —

Şeklî uygunluğu yukandaki

.esaslara göre tespit

olunan müracaatlar derhal, diğerleri tamamlattırıldıktan sonra Merkez
Teşkilâtına intikal- ettirilir. Eksik müracaatların tamamlanması ilgililere
yazılı olarak tebliğ edilir.
i"^^) Genel ve özel soru kâğıtları, Ticaret Bakanlığı ve Devlet Plân
lama Merkez Teşkilâtından temin edilerek ihtiva ettiği sorular cevaplan
dırılır.
^
— 5 Nüsha doldurulacak formül Türkçesi yabancı sermaye sahibinin
mensup olduğu memleketteki Türk Konsolosluğu tarafından tasdik edilmiş
olacaktır.
Yabancı sermaye sahibi firmanın müracaatında yetkih imzalar da ay
ni şekilde Türk Konsolosluğunca tasdik edilmiş olacak veya vekâletname
verilmiş ise yetkiUler sarih olarak belirtildikten sonra vekâletname tasdik
edilecek, imzalar da böylece yine tasdik edilmiş olacaktır.
— Teşebbüsle ilgili projeler (Bina ve makine yerleştirme projeleri) ek
li olacaktır.
Yatırım safhaları ve finansmanla ilgili malûmat verilecektir.
Ayrıca
yabancı mütehassısla ve idare personeli İle ilgili izahat da bildirilmelidir.
İştigal mevzuu açık olarak detayları ile belirtilecektir.
— Müracaat formunun doldurulması bir yapabilirlik (fizibilite) raporu
mahiyetinde netice tevlit ederse de ayrıca bir yapabilirlik raporu tanzim
edilebilir. Şöyle ki; teşebbüs mevzuunun dünya piyasası ve Türkiye bakı
mından durumu, istihsal miktarı, fiat, ham madde tetkiklerinin ve talep
grafiklerinin bildirimi yapılabilir.
— Genel ve özel soru kağıtlarındaki suallerin cevapları verildikten son
ra, aynî sermayenin teşebbüs mevzuu mallar olup olmadığını ve Türkiye'
de imâl edilip edilmediğini tesbit ve tetkik edilmesi için ayrıca aynî ser
maye listesi, proforma fatura, prospektüs, katalog gibi malûmatı havi bel
geler de eklenmelidir.

KISIM :

III

Merkez Teşkifâtmsn kabu! veya şaita bağls kararlan
Merkez Teşkilâtının kabul k a r a r l a n :
M A D D E 7 — Merkez Teşkilâtînca verilen ve hiç bir şarta bağlı
olmayan kabul kararlan, Bakanlığa intikaüni müteakip Bakanlar Kurulu
Kararı istihsali için Başkanlığa gönderilir.
Bakanlar Kurulu Karan istihsal oiduktan sonra, bu karardan bir
suret eklenmek suretiyle keyfiyet ilgiliye tebliğ olunur.
Bakanlar Kurulu Karar tasansınm Başkanlığa gönderilmesi sıra
sında, karar tasansınm bir sureti v e karann istihsalinden sonra da
karann bir sureti Merkez Teşkilâtına gönderilir.
Merkez Teşkilâtınca verilen ve Bakanlar Kurulu Karan istihsalini
gerektirmeyen kararlar ilgili mercilere, firmalara ve şahıslara tebliğ
olunur.
Şarta bağlı kararlar v e taahhütname îsteı^ıııesi:
M A D D E 8 — Merkez Teşkilâtının karan şarta bağlı olduğu tak
dirde ileri sürülen şartları aynen kabul ettiğine dair, Merkez Teşkilâ
tınca kabul edilen müddet içerisinde Konsoloslukça tasdikli bir taah
hütnamenin gönderilmesi gerektiği aksi halde Merkez Teşkilâtınca alı
nan karann hükümsüz sayılacağı. Bakanlıkça yabancı ortak v e firma
ya tebliğ olunur.
Kararda zikredilmiş ve firmaca kabullenmiş şartlann taahhütna
mede ayn ayn gösterilmesi lâzımdır.
Karara uygun taahhütnamenin gönderilmesi h a l i n d e :
M A D D E 9 — Sözü geçen taahhütname müddeti içinde Bakanlı
ğa geldiği takdirde, Merkez Teşkilâtı karan, Bakanlar Kurulu karan is
tihsal edilmek üzere gerekli eklerle birlikte Başbakanlığa gönderilir.
V e alman izine dair nihaî Bakanlar Kurulu Karan aynı şekilde ilgiliye
tebliğ olunur. Taahhütnamenin bir örneği Maliye Bakanlığına gönderi
lir. (Değişik şekil).
Taahhütname süresi içinde
Merkez Teşkilâtına bilgi verilir.

gönderilmediği takdirde

durumdan

KİSİM :

IV

Talepleriû recldîne dair Merkez Teşkîîâtının foararlarg ve itirazlar
ilirazlarin Yüksek PîârJama Kurulyna intikali
M A D D E 10 ~
Merkez Teşkilâtınca reddedilen müracaatlar Be.kanlıkça ilgiliye aynen tebliğ olunur.
İlginierin, red kararına veya konulan şartlara, Kanunun 8 inci mad
desinin «b^ geneline göre vaki itirazları. Bakanlıkça Yüksek Plânlama
Kuruluna intikal e.ttiriür.
ItirıaziH Kabulü
M A D D E 11 — Yüksek Plânlama Kurulunca konunun tetkikinde,
Merkez Teşkilâtı kararının reddi î!e itiraz sahibinin talebinin kabulüne
karar verildiği takdirde, Bakanlar Kurulu Karan istihsalmi gerektiren
talepler içnı Yüksek Plânlama Kurulunun karan esas alınmak suretiy
le işlem yapılacaktır.
Yüksek Pânlama Kurulunca alınan kararlar ilgiliye tebliğ olunur.
KİSİM : V
Müsaadelerin iptali ve denetleme
Müsaadelerin iptal edileceği halîer
M A D D E 12 —
a)
b)
c)
ç)
d)

Getirilen sermayenin yerli ortaklara devri,
Teşebbüsün tasfiyesi,
Yatınmdan vazgeçilmesi,
Kararnamede yazılı şartlann yerine getirilmemesi,
Verilen müsaadelerin dışında faaliyette bulunulması hallerin
de, müsaadelerin iptali için ilgili dosyalar Merkez Teşki!ât?na
intikal ettirilir. Merkez Teşkiiâ.tm!n müsaadeyi iptal karan, Ba
kanlar Kurulunun tasvibine sunulmak üzere
Başbakanlığa
gönderilir. Alman Bakanlar Kurulu Karan, Maliye Bakanlığsna ve ilgililere tebliğ olunur.

Denetlenecek h a l l e r :
M A D D E 13 —
a)

Yabancı sermayenin; yatınma başlama, faaliyete geçm.e süre
lerinde Merkez Teşkilâtı karannda kabul edilen müddetlere
uyup uymadığı,

b)
c)

İştigal konusu dişında faaliyette bulunup bulunmadığı.
12 nci maddede kayıtlı diğer ip^tal sebeplerinin mevcut olup
olmadığı,
Bakanlık müfettiş ve müfettiş yardımcıları tarafından denetlenir.
Raporların birer sureti Maliye Bakanlığına ve Merkez Teşkilâtıaa gön
derilir. (Değişik şekil).
Süresi tespit edümeyen yatınmlar :
M A D D E 14 — Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan fayda
landırılmasına göre kaydı konulmaksizın izin verilen teşebbüslerden
kararnamede zikri geçen yatırımı gerçekleş.îirmeyenîehn durumu Ba
kanlıkça takip edilir.
KISIM : VI
İstatistik çaliîşmalan sair faaüyetler
Şubece tutulacak istatistfkier :
M A D D E 15 —
a) Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununa istinaden vaki müracaatlardaki sermaye nrıiktarı (Aynî, nakdî, gayri maddî),
b) Yatırılmasına izin verilen ana yabancı sermaye (Aynî, nakdî,
gayri maddî),
c) Memleketimize getirilen ana yabancı sermaye (Aynî, nakdî,
gayri maddî),
ç) Reddedilen ana yabancı sermaye (Aynî, nakdî, gayri maddî),
d) a, b, c, ç bentlerinde yazılı istatistikler ana yabancı sermaye
nin memleketler ve sanayi grupları itibariyle dagilismi gösterir
tarzda aylık, üçer aylık ve yıllık olarak,
e) Yıllık kâr ve transfer tutarları,
f) Yabancı sermaye ile kurulan teşebbüsün ve ortaklarının ih
raç ettikleri maddelerin cins, miktar ve bedelleri,
g) İthal edilen ham., yarı mamul ve mamul maddelerin cins, mik
tar ve tutarları yıllık olarak,
h) Dış ükelere gelen sermaye ve yatırım alanlariyle Türkiye'deki
durumun mukayesesi ve yetkili mercilerce istenilen istatis
tikler şubece muntazam tutulur.
Şubenin diğer faalıyetlen :
M A D D E 16
a)
b)

Dış kollar vasîtasiyle konferanslar verdirümesi,
Dış yayınlarda tanıtıcı ve teşvik edici makaleler yazdırıîması,

c)
ç)

Yapılan yatırımları tanıtma konusunda broşürler hazırlanması,
Yabancı fuarlarda yatırımlar hakkında filmler gösterilmesi ve
tanıtıcı propaganda yapılması gibi konularda Şubece gerekli
faaliyetlerde bulunulur.
Yabancı firma ve ortaklardan bilgi isiSiTie :
M A D D E 17 — Bakanlık 15 v e 16 ncı maddelerde yazılı faaliyet
lerde ve sair hususlarda yabancı sermaye ortaklık ve firmalanndan
gerekli dokümanları ister.
KISIM : V!i
Son Hükümler
Ekspertiz raporları :
M A D D E 18 — Kanunun 2 nci maddesinin «b» fıkrası gereğince
mal, hizmet veya fikrî haklar şeklinde itha! edilecek sermayenin eksper
tizi hususunda Merkez Teşkilâtınca alman kararlar tespit olunmuş lis
teleri üzerinden tayin edilecek eksperler ile ilgili firmaya tebliğ olu
nur. Ekspertizlerin süra,tle intacı Bakanlıkça takip edilir.
Eksperler
tarafından formüllerine uygun olarak hazırlanan ekspertiz raporları bir
sureti alındıktan sonra Bakanlıkça Merkez Teşkilâtına intikal ettirilir.
Merkez Teşkilâtının ithal edilen aynî v e gayri maddî sermayele
rin kıymetlerinin takdirine dair nihaî kararlar, Maliye Bakanlığına bil
dirilir. (Değişik şekil).
Kâr t r a n s f e r t e r i :
M A D D E 19 — Kanunun 4 üncü maddesinde zikredilen kâr ve
ana sermaye transferleri için vâki müracaatlar Bakanlıkça, Maliye Ba
kanlığına bildirileceği gibi, ayrıca Merkez Teşkilâtına da bildirilire*').
Şubece riayet olunacak m ü d d e t :
M A D D E 20 — Yönetmeliğin 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18 ve 19
uncu maddelerinde geçen işlemlerde, özel olarak belirtilen müddetler
dışında vesaik v e bilgilerin gerekli merci ve karar organlarına ulaştırıl
masında v e ilgililere tebliğinde azamî müddet 10 gündür. Bu müddet
yukandaki maddelerde geçen işlemlerin şubeye intikal tarih-nden
başlar.
Yürürlük Hükümien :
M A D D E 21 —M A D D E 22 —
rütür.

Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Bu yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanlığı y ü 

(*) Bu madde, 27 Kasım 1967 tarih ve 12761 sayılı Resmî Gazetede
yayınlanan Yönetmelikle kaldırılmıştır.

3. • 6224 S Â Y Î L İ Y A B A N C I S E R M A Y E Y İ T E Ş V İ K KANUNUMA,
ISTİMADEr4 YAFÎLAM Y A B A N C I S E R M A Y E
YMltUM
TALEPLERİNE AÎT G E N E L S O R U KÂĞİDî ı)
1.

Müracaat sahibi yabancı somıayeclar hakkında bilgi :
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

2.

Firmanın gerçek veya tüze! kişi olarak isirn veya ticari un
vanı,
Varsa genel merkezin açîk adresi,
Esas iştigal konusu,
Varsa son yıla ait tasdikli bilanço, faaliyet raporu ve kâr
zarar hesabı tablosunun eklenmesi,
Şahfs şirketlerinde ortakların malî durumian hakkında kısa
bügi,
Firma ve ortaklar hakkında malûmat aimabilecak bankaiann
veya sair malı müesseselerin a d r e s l e r i
Varsa Türkiye'deki temsîlcisînin açık adresi (telgraf veya
telefon dahil) ve kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sânayi Oda
sı sicil numarası.

Yatıriiiı h'akkmÛB genel
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

bilgiler:

Teşebbüsün mevzuu,
Tesbît edilmişse kurulacak teşebbüsün gerçek veya tüzel ki
şi olarak hukukî şekli ve isim veya unvanı,
Tesbît edilmişse tesisin Türkiye'de kurulacağı il veya bölge,
Kurulacak tesisin ilgîü bulunduğu mevzua ait ekli öze! so
ru kâğıdı doldurularak heş nüsha halinde eklenecek.

Yatırım fmiansmanî :
3.1,

Getirilecek yabancı sermaye,

(*) Yapılacak yatırım müracaatının hususiyetine c'öre bu soru kâğı
dında mevcut sorulardan bir kısmına cevap verilmemesi talebin tekâmül
ettirilmesine mâni teşkil etmez.

Ayni
Nakdi
Gayii Maddî hak
Döviz olarak :
TL.
5>
(varsa yerii sermaye hakkında da aynı malûmat verilecektir.)
3.2.

Teşebbüs için aynî sermaye getirilecekse; cins, vasıf, mik
tar, değer ve menşeini gösterir malzeme listesi, beş nüsha
olarak eklenecektir.
3.3. Gayri maddî hak (royalty, kncvv-how, patent) teknik yardım
veya hizmet şeklinde getirilmesi bahis konusu ise şartlar,
mahiyeti ve teklif edilen değerin tesbitine esas olacak iza
hat verilecek ve mevcut belgeler eklenecektir. Gayri maddî
haklar karşılığında ne gibi hizmetler ifa olunacaktır.
3.4. Dış istikraz ve diğer özel krediler bahis konusu ise :
3.4.1. Miktarı,
3.4.2. Menşei,
3.4.3. Mahiyeti ve şartları.
3.5. Konsolide alacaklarda (1959 Paris Anlaşmasından),
bloke
paralardan faydalanmak bahis konusu ise belirtilmesi,
3.5.1. Miktarı,
3.5.2. Sair tamamlayıcı malûmat.

4.

4.1.

6224 SAYILI YABANCI SERMAYEYİ TEŞVİK KANUNUNA
İSTİNADEN YAPILAN YABANCI SERMAYE YATIRIMI
TALEPLERİNE AİT ÖZEL S O R U KÂĞIDI
İMALÂT SANAYİİNE AİT Ö Z E L SORU KÂĞIDI

1.

Yatırım mevzuu:

2.

Yılda istihsal veya imâl edilecek mahsul veya maddelerin cins, ev
saf ve mîktarfarı ile kurulacak tesisin bu maddeler için haiz ola
cağı kapasiteler:
(Tesis birden fazla kademede tahakkuk ettirilecek ise her kade
me sonunda kapasiteler belirtilecektir. İmâl ve istihsalde istimal
edilecek usuller hakkmda kısa, tanıtıcı bilgi verilecektir.)

3.

Kurulacak tesis için lüzumlu :
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

Arazi sahası ve tahminî tutarı,
Binalar ve arazi altı ve üstü tesisler,
(varsa rampa ve iskeleler dahil)
3.2.1. İnşaat tarzı,
3.2.2. Metrekare sahası,
3.2.3. Takribî tutarı.
(Türkiye'den temin edilmesi mümkün görülenler belirtilecek,
ithal edilecekler varsa cinsi, miktarı, evsafı, birim fiatları
(Fob), tutarı v e menşe memleketi işaret edilecektir.)
Makina, tezgâh, tesisat ve cihazlar,
3.3.1. Cins, miktar ve evsafı,
3.3.2. Takribî tutarı.
(Türkiye'den temin edilmesi mümkün görülenler belirtilecek,
ithal edileceklerin Fob birim fiatları ve menşe memleketleri
işaret edilecektir.)
Elektrik, yakıt ve su.
(Elektrikte, tesisin işletilmesine lüzumlu «Kwh) ve yılda sarfediecek enerji «Kwh» ve nereden tedarik edileceği belirti-

lecektir. Lüzumlu yakıt cins, evsaf ve miktarı ve su miktarı
ile tedarik şekli belirtilecektir.)
4.

Yolınmm plânlanan tahakkuk kademeleri:
4.1.
4.2.
4.3.

5.

Yatırıma başlama tarihi,
İşletmeye başlama tarihi,
Yatırımın tamamının tahakkuk edeceği tarih.

Yatınmın tahakkuku için lüzumlu sermaye :
(Döviz ve TL. olarak)
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

6.

Tesisin işletmesi için lüzumlu ham ve yardımcı maddeler:
6.1.
6.2.

7.

Proje v e yatırım öncesi masraflar için,
Sabit sermaye,
Montaj v e tecrübe İşletmesi masrafları için.
Lisans, know-how satın alınması için,
Finansman faiz ve masrafları için,
İşletme sermayesi.

Cins, miktar v e evsafı,
Yıllık takribî tutarı.
(Türkiye'den temin edilmesi mümkün görülenler belirtilecek,
ithal edileceklerin, Fob birim fiatları v e menşe memleketi işa
ret edilecektir.)

Tesisin kuruluşunda ve İşletmesinde istilıdiam edilecak personel:
(Tesis birden fazla kademede tahakkuk ettirilecekse her kademe
için ayrı ayrı gösterilecektir.)

7.1.

Yerli
Yabancı
Y e k û n

inşaat, montaj v e tecrübe işletmesinde istihdam edilecek :
Teknik

İdarî

Personel

Personel

İşçi

Yekûn

7.2.

İsletme devaiTiinca istihdam e d i l e c e k :
Teknik
Personel

İdarî
Personel

îççi

Yekûn

Yerli
Yabancı
Y e k û n
7.3.

8.

Yabancı personeje ödenecek ücretler detayı ve t o p l a n ı .
(Döviz ve TL. olarak)
7.3.1. İnşaat, montaj ve tecrübe işletmesinde,
7.3.2. İşletme devammca aylık olarak.

Istahsall ve imâî edilecek maddebrîn (ve satışa, am-döşöûBfdüğy
takdirde tâli ^madde^ve mahsoılerln) dıısleirine görc/tahminî fabri
ka maüyeti ve bünyesiine giren y e r i yûsyrîarüii; oranı». •
(Mahsul ve mamullerin ihracı düşünülüyorsa yılda ne miktarda,
takriben ne fiatla hangi memleket veya bölgelere ihraç edileceği
belirtilecşK-ve bunlann ihraç memleketlerindeki carî fiatian gös
terilecektir.)

1)

2)

Teşebbüs mevcut bir tesisin tevsii veya modernleştirilmesi ile ilgili ise
yukarıda 2, 3, 5, 6, 7 ve 8. maddelerde yer alan hususların mevcut tesis
için de belirtilmesi lâzımdır.
Yatırım mevzuunun Türkiye'nin Kalkınma Plânı muvacehesindeki du
rumunun müracaat sahibi tarafından tetkik edilmesi tavsiye olunur.

4.2.

1.

2.

MADENCİLİĞE AIT ÖZEL SORU KAĞİDİ

Yatırım mevzuu :

1.1.

Maden arama yatırım tutan

TL.

1.2.

Maden işletme yatırım tutan

TL.

1.3.

Maden cevheri hazırlama (zenginleştirme) yatırım tutarr

TL.

1.4.

Maden cevheri izabe veya tasfiyenin yatırım tutarı ...

TL.

Vıarsa, arama veya işletme ruhsatnamesi veya
imtiyaz tarih No. ve müddeti :

(Bu belgelerin suretleri eklenecektir.)

3.

İşletme yatırımları tahminî tutarı:
3.1.

Ruhsat, imtiyaz

TL

3.2.

Binalar
3.2.1. Sınaî
3.2.2. İdarî
3.2.3. Sosyal

3.3.

Arazi

3.4.

Galeri, tünel, kuyu vesaire

TL.

3.5.

Makina

TL.

3.6.

Teçhizat

TL.

3.7.

Mütedavil sermaye

TL.

••

•

Y e k û n

TL.
TL
TL.
TL
TL

TL

4.

İstihsal edilecek meıddenin ve varsa talî maddelerin nevileri (ton/
yıl) ve tesis ünitelerinin kapasiteleri (ton/saat veya ton/gün veya
ton/yıl)

5.

İhraç imkânları :
Hangi memleketlere, ne miktarda ve ne fiatlarla ihraç edilebilir?
Dünya pazarları rayiç fiyatları nelerdir?

6.

işletme faaliyeti içi;n lüzumlu maddeler ve e n e r j i :

Cinsi
Ham madde
Ton
Yardımcı madde ton
Yakıt
ton
Enerji
Kwh
7.

Yıllık
Miktarı

Birim Yerli TL.

îthal Ş

Toplam
TL.

:
:
:
:

Personel sayısı:
7.1.

Aramalar, işletme tecrübeleri devamınca istihdam e d i l e c e k :
Teknik
Personel

idarî
Personel

işçi

Yekûn

îşçi

Yekûn

Yerli
Yabancı
Yekûn
7.2.

İşletme devamında istihdam edilecek :
Teknik
Personel

idarî
Personel

Yerli
Yabancı
Yekûn
8.

Maliyet:
İstihsal edilecek madenlerin ve varsa yan ürünlerin cinslerine gö
re tahminî işletme ve satış maliyeti ve bünyesine giren yabancı
unsurların oranı.

8.

Faaliyet termin plânı:
9.1.

Aramalar başlama tarihi,

9.2.

Tesis ve montajm başlama tarihi,

9.3.

İşletme tecrübelerinin başlama tarihi,

9.4.

İşletme başlama tarihi.

10. Fıaaliyet hakkında teknik bltgiler:
Bu kısımda bilhassa yabancı firmanın gelmesiyle hazırlanacak im
kânlar belirtilecek, bunlar yeni metodlar, büyük kapasiteler, daha
iyi vasıflar, yüksek verimlilik v e üretkenlik gibi özellikler olup mi
sâl v e rakamlarla ifade edilmelidir. Burada istenen bilgilere ait bro
şür, rapor, patent hakkı belgeleri v e diğer faydalı olacağı düşünü
len dokümanlar eklenebilir.)

NOT :
1) Teşebbüsün izahı için lüzumlu olacağı tahmin edilen her türlü bilgi,
hesap, broşür, rapor, dergi ve açıklamalar eklenebilir.
2) Yatırım mevzuunun Türkiye'nin kalkınma plânı muvacehesindeki du
rumunun müracaat sahibi tarafından tetkiki tavsiyeye şayandır.

4.3.

1.

TURİZME AİT ÖZEL SORU KAĞİDİ

Yatırımın mevzuu :
Otel, motel, misafirhane, pansiyon, lokanta, gazino, plâj v.s. gibi
turizmle ilgili tesisin cinsi ve smıfı belirtilecek.

2.

Yatınm tahakkuku için lüzumlu sermiaye :
(Döviz ve TL. olarak).

3.

2.1.

Proje ve yatırım öncesi masrafları.

2.2.

Sabit sermaye yatırımları,

2.3.

Varsa montaj masrafları,

2.4.

Lisans, know-how, firma adı satın alınması,

2.5.

Finansman faiz ve masrafları,

2.6.

İşletme sermayesi.

Yatırım otel, motel, pansiyon, misafirhane ve benzeri tesisler için
ise :
3.1.

Binanın inşaat tipi, (ahşap, kârgir, betonarme, prefabrike v.s.)

3.2.

Oda adedi

Banyolu

Duşlu

Banyosuz

Tek yataklı
İki

yataklı

ü ç yataklı
3.3.
4.

Tahminî yatak ücret tarifesi.

Yatırım lokanta, gazino ve eğlence yeri ise :
4.1.

Binanın inşaat tipi (ahşap, kârgir, betonarme, pre-fabrike v.s.)

4.2.
4.3.
5.

Kaç kişilik olduğu,
Müzikli, müziksiz.

Kurulacak tesis için lüzumlu :
5.1.
5.2.

Arazi sahası ve tahminî tutarı,
Binalar v e arazi altı ve üstü tesisler.
(Varsa rampa v e iskeleler dahil)
5.2.1. Metre kare sahası,
5.2.2. Takribî tutarı.
(Türkiye'den temin edilmesi mümkün görülenler be
lirtilecek, ithal edilecekler varsa cinsi, miktarı, evsafı,
birim fiatları (Fob), tutarı ve menşe memleketi işaret
edilecektir.)

6.

Bu tesisi kurulmuş veya kurulacak başka turistik
veya bunlann bir parçası ile bunlar nelerdir?

7.

Yatinmm plânlanan tahakkuk kademeleri:
7.1.
7.2.
7.3.

8.

tesisiede ilgili

Yatırıma başlama tarihi,
İşletmeye açılacağı tarih,
Yatırımın tamamının tahakkuk edeceği tarih.

İşletmede çalsştirılacak personel a d e d i :
Teknik
Personel

İdarî
Personel

İsçi

Yekûn

Yerli
Yabancı
Yekûn
9.

Yabancı personelin vasıflan ve bunlara ödenecek ücret:

NOT :
1) Teşebbüs mevcut bir tesisin tevsi veya modernleştirilmesi ile ilgili ise
yukarıda 3, 4, 5 ve 8. maddelerde yer alan hususların mevcut tesis için
de belirtilmesi lâzımdır.
2) Yatırım mevzuunun Türkiye'nin Kalkınma Plânı muvacehesindeki du
rumunun müracaat sahibi tarafından tetkik edilmesi tavsiye olunur.

