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4- İrtibat bürolarının yabancı sermaye mevzuatına göre ticari faaliyette bulunmaları 
yasak olduğu için, yabancı şirket ya da şubelerden ayrı değerlendirilmelidir. Bu 
nedenle irtibat büroları geçmiş yıl faaliyetleri hakkında, Yönetmelik ekinde yer 
alan (Ek-4) “İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu” her yıl en geç 
Mayıs ayı sonuna kadar Ekonomi Bakanlığı’na göndermelidirler. 

Ayrıca kanun kapsamında bulunmayan yerli sermayeli şirketlere yabancı sermayeli şirketlerin 
iştirak etmesi ya da yaptığı sermaye artışına yabancı yatırımcıların iştirak etmesi sonucu hisse 
devrinin gerçekleşmesi ve şirketin Kanun kapsamına girmesi halinde devirlerine ilişkin  

bilgileri içeren (Ek-3) "Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu"   hisse 
devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç bir ay içinde Teşvik Uygulama ve Yabancı 
Sermaye Genel Müdürlüğü’ne bildirilmelidir. 

 

Ekler 

Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu (Ek-1) 

Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Sermaye Bilgi Formu (Ek-2) 

Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu (Ek-3) 

İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu (Ek-4) 

 


