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Temsilcilik Açma

Sayfa No.
3-9

Yabancı STK’lar, amaçları doğrultusunda Türkiye’de faaliyet gösterebilmek için “Temsilcilik Açma” izni alabilirler.
Temsilcilik açılabilmesi için 1 (bir) kişi yeterli olmaktadır. (Kurucular arasında yabancı kişi olması durumunda, bu
yabancı kişinin Türkiye’de ikamet tezkeresi (çalışma izni) bulunması gerekmektedir.) Temsilcilikler, üye kaydı
yapamazlar ve temsilciliklerin organları (yönetim kurulu, denetim kurulu, genel kurul) bulunmamaktadır.

Şube Açma

10-16

Yabancı STK’lar, amaçları doğrultusunda Türkiye’de faaliyet gösterebilmek için “Şube Açma” izni alabilirler.
Şube açılabilmesi için en az 3 (üç) kişi gerekmektedir. (Kurucular arasında yabancı kişi olması durumunda, bu
yabancı kişinin Türkiye’de ikamet tezkeresi (çalışma izni) bulunması gerekmektedir.) Açılmasına izin verilen
şubeler ilk altı ay içerisinde üye kaydı yaparak organlarını (Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu)
oluşturmak zorundadırlar.

Türkiye’de Faaliyette Bulunma

17-23

Yabancı STK’lar, Türkiye’de amaçları doğrultusunda belirli bir faaliyeti (yardım kampanyası, yarışmalar, eğlence
etkinlikleri, konferans, toplantı vs.) belirli bir süre içerisinde doğrudan gerçekleştirebilmek için “Türkiye’de
Faaliyette Bulunma” izni almaları gerekir. İzinler en fazla beş (5) yıl olmak üzere süreli olarak verilmektedir.
Yabancı STK adına Türkiye’de faaliyetleri sürdürebilecek birinin görevlendirilmesi gerekmektedir.
(Görevlendirilen kişinin yabancı olması durumunda Türkiye’de ikamet tezkeresi (çalışma izni) bulunması
gerekmektedir.)

İşbirliği Yapma

24-30

Yabancı STK’lar, amaçları doğrultusunda Türkiye’de faaliyet gösteren kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak
istediklerinde “İşbirliği Yapma” izni almaları gerekmektedir. İzinler en fazla beş (5) yıl olmak üzere süreli olarak
verilmektedir. Yabancı STK adına Türkiye’de faaliyetleri sürdürebilecek kişi ya da kişiler görevlendirilmelidir.
(Görevlendirilen kişinin yabancı olması durumunda, bu kişinin Türkiye’de ikamet tezkeresi (çalışma izni)
bulunması gerekmektedir.)

Dernek veya Üst Kuruluşa Üye Olma

31-35

Yabancı STK’lar Türkiye’de kendi amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren dernek veya üst kuruluşlara üye
olabilmek için “Dernek veya Üst Kuruluşa Üye Olma” izni almaları gerekmektedir. Üyelik izinleri süresiz olarak
verilmektedir. Yabancı STK’ların yetkili organları tarafından, üye olunan kuruluşların genel kurullarında temsil
edilebilmek için bir kişi (Federasyon üyelikleri için 3 (üç) kişi) görevlendirmeleri gerekmektedir. (Üye olunan
kuruluşun yetkili organlarında görev alacak olan yabancı temsilcilerin Türkiye’de ikamet tezkeresinin (çalışma
izni) bulunması gerekmektedir.)

Dernek veya Üst Kuruluş Kurma

36-40

Yabancı STK’lar, Türkiye’de kendi amaçları doğrultusunda faaliyet gösterecek dernek veya üst kuruluş kurmak
istediklerinde “Dernek veya Üst Kuruluş Kurma” izni almaları gerekmektedir. Kurulması planlanan dernek veya
üst kuruluşta temsil edilebilmek için 1 (bir) kişi (federasyon üyelikleri için 3 (üç) kişi) görevlendirmeleri
gerekmektedir. (Kurulacak olan dernek veya üst kuruluşun, yetkili organlarında görev alacak olan yabancı
temsilcilerin Türkiye’de ikamet tezkeresinin (çalışma izni) bulunması gerekmektedir.)

1

Temsilcilik Açma
Başa Dön

Yabancı STK’lar, amaçları doğrultusunda Türkiye’de faaliyet gösterebilmek için
“Temsilcilik Açma” izni alabilirler. Temsilcilik açılabilmesi için 1 (bir) kişi yeterli
olmaktadır. (Kurucular arasında yabancı kişi olması durumunda, bu yabancı kişinin
Türkiye’de ikamet tezkeresi (çalışma izni) bulunması gerekmektedir.) Temsilciliklerin
organları (yönetim kurulu, denetim kurulu, genel kurul) bulunmamakta olup, üye kaydı
yapamazlar.
Temsilcilik açmak isteyen kuruluşların, aşağıda belirtilen belgelerle İçişleri
Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne doğrudan ya da posta yolu ile
başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
1. Yabancı STK’nın, apostil şerhi bulunan (İlgili ülkedeki Türk Konsolosluğunun
onayı kabul edilmektedir.) orijinal dilindeki statüsü ve statünün tamamının
noter onaylı Türkçe tercümesi,
2. Yabancı STK’nın yetkili organı tarafından oy birliği veya oy çoğunluğu ile
alınmış, temsilcilik kurucusu olarak görevlendirilen kişinin/kişilerin de
belirtildiği, Türkiye’de temsilcilik açılmasına dair karar örneğinin ıslak imzalı
orijinali ile noter onaylı Türkçe tercümesi,
3. Temsilcilik kurucusu olarak görevlendirilen kişi/kişiler tarafından veya
yabancı STK’nın yetkilisi tarafından her sayfası imzalanmış Dernekler
Yönetmeliği (EK-6) da belirtilen başvuru formu,
4. Temsilcilik kurucusu olarak görevlendirilen kişi/kişiler tarafından her sayfası
imzalanmış, Dernekler Yönetmeliğinde bulunan örneğe (EK-9/A) uygun
hazırlanmış Türkiye Temsilciliği Statüsü (EK-9/A),
5. Temsilcilik kurucusu olarak görevlendirilen kişi/kişiler arasında yabancı
uyruklular varsa, bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını
gösterir ikamet tezkeresinin (çalışma izni) aslı.
Ek-6 İndirmek İçin Tıklayın

Başa Dön

Ek-9/A İndirmek İçin Tıklayın

NOT: İkamet Tezkeresi veya çalışma izni belgelerinin fotokopilerinin verilmek
istenilmesi durumunda ASLI GİBİDİR yapılmak üzere belgelerin asıllarının da daha
sonra iade edilmek üzere başvuru evraklarına eklenmesi gerekmektedir.
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Temsilcilik Açma
Başa Dön

Geri Dön

Yabancı STK’ların yetkili organları tarafından alınması gereken, “Türkiye’de
temsilcilik açılması” na ilişkin örnek karar.

Merkezi

……………….’da

bulunan

……………………………

adlı

kuruluşumuzun, temsilcilik açabilmek/uluslararası faaliyette bulunabilmek için karar
vermeye yetkili olan …………….. tarafından (genel kurulu/yönetim kurulu/başkanı)
…………………………….. konusunda/amacıyla Türkiye’de temsilciliğini açmaya,
temsilcilik

kurucusu

olarak

………………………………

adlı

kişi/kişileri

görevlendirmeye karar verilmiştir.

Not: Bu belge kararı alan kişi/kişiler tarafından imzalanması gerekmektedir. Ayrıca,
karar yönetim kurulu tarafından alınmadığı takdirde, kişinin tek başına karar almaya
yetkili olduğunu gösterir belgenin orijinali ile noter onaylı Türkçe tercümesinin
gönderilmesi gerekmektedir.
Geri Dön

Başa Dön
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Geri Dön

Temsilcilik Açma

Başa Dön

Ek-6 İndirmek İçin Tıklayın
Ek- 6
YABANCI TÜZEL KİŞİLERİN TÜRKİYE’DE FAALİYETTE BULUNABİLMELERİNE
İLİŞKİN BAŞVURU FORMU(1)
1.

Vakıf

Dernek

Tüzel Kişiliğin
Hukuki Yapısı

Kar Amacı Gütmeyen
Kuruluş

TÜZEL KİŞİLİĞİN
2.

2.1

Adı

2.2

Kısa Adı
YURTDIŞI İLETİŞİM ADRESİ

3.3

Ülke
Yerleşim
Yeri Adresi
Telefon No

3.4

Faks No

3.5

e-posta
İnternet
Adresi

3.1
3.2
3.

3.6

BAŞVURU(2)
4.

Şekli

Doğrudan

Posta ile

Elektronik Posta ile

YABANCI TÜZEL KİŞİLİĞİN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN
(Tüm sütunların doldurulması gerekmektedir.)
Adı
Soyadı
Uyruğu

Kimlik No

5.1
5.

5.2
5.3
5.4
Yönetim Kurulu üye sayısının fazla olması halinde satır
eklenerek tamamının yazılması gerekmektedir.
TÜZEL KİŞİLİK ADINA YAZIŞMA VE TEBLİGAT ALMAYA YETKİLİ KİŞİLERİN
(Tebligat almak için herkes yetkilendirilebilir. İletişim bilgilerinin açık ve net olarak yazılması gerekmektedir.)
T.C. Kimlik
Yerleşim Yeri Adresi,
Adı
Soyadı
Uyruğu
No(3)
Telefon No, e-posta

"

6.

6.1
6.2
"

7.

TÜZEL KİŞİLİĞİN TÜRKİYE’DE YAPACAĞI FAALİYETİN TÜRÜ

Bu formun her sayfası başvuruda bulunan kuruluşun yetkilisi tarafından imzalanır.
Başvurular Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Bakanlıklar/Ankara adresine
doğrudan veya posta ile yapılır.
(3)
Kurucular ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişiler arasında yabancı kişiler varsa bu sütuna yabancı gerçek kişiye Nüfus
ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen kimlik numarası yazılır.
(1)
(2)
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Temsilcilik Açma
Türkiye’de Faaliyette Bulunma Süresi: …………………………
İş birliği Yapma Süresi

: …………………………

Temsilcilik Açma
Şube Açma
Dernek veya Üst Kuruluşa Üye Olma
Dernek veya Üst Kuruluş Kurma
(Faaliyetin türüne göre bu formun 11’inci maddesinde belirtilen eklerden ilgili olanlar başvuru
formuna eklenir.)

8.

9.

8.1

İl/İlçe

8.2

Ülke Geneli

9.1

Amacı

9.2

Hedef Kitlesi

10.

FAALİYETİN YAPILACAĞI YER
(Temsilcilik açılmasına izin verilmesi durumunda, açılan temsilcilik buraya
yazılan iller/ilçeler dışında faaliyet gösteremez.)
(Açılmasına izin verilen temsilciliğin Türkiye’nin bütün bölgelerinde faaliyet
gösterebilmesi için bu satırın işaretlenmesi gerekmektedir.)
FAALİYETİN AMACI VE HEDEF KİTLESİ
(Açılacak temsilciliğin amacı belirtilmelidir.(Ek-9/A Temsilciliğin Faaliyeti
başlıklı bölüm aynen yazılmalıdır.))
(Açılacak temsilciliğin hedef kitlesi belirtilmelidir.)

YAPILACAK FAALİYET
(10 uncu bölüm boş bırakılmalıdır)
Türkiye’de Tüzel Kişilerle İş Birliğinde Bulunmak ise Türkiye’de
İş Birliğinde Bulunulacak Tüzel Kişiliğin
Adı
10.1

Yerleşim Yeri Adresi
Türkiye’deki Tüzel Kişiliğin Yetkili
Tarihi : …/…/.... (Gün/Ay/Yıl)
Organınca Bu Yönde Alınmış
Sayısı : …………
Kararın
Türkiye’de Dernek veya Üst Kuruluş Kurulacaksa Türkiye’de Kurucusu Olacağı
Derneğin veya Üst Kuruluşun
Adı
Yerleşim Yeri Adresi
Derneği veya Üst Kuruluşu Kuracak Temsilcinin/Temsilcilerin

10.2

Adı

Soyadı

T.C. Kimlik No(3)

a)
b)
"
Türkiye’de Derneğe veya Üst Kuruluşa Üye Olunacaksa Türkiye’de Üye Olunacak
Derneğin veya Üst Kuruluşun
Adı
Yerleşim Yeri Adresi
10.3

Kütük Numarası
Türkiye’deki Derneğin veya Üst
Kuruluşun Yetkili Organınca Bu
Yönde Alınmış Kararın

Tarihi

: …/…/…... (Gün/Ay/Yıl)

Sayısı : .…………

BAŞVURULARIN HÜKÜMSÜZ SAYILACAĞI

(3)

Kurucular ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişiler arasında yabancı kişiler varsa bu sütuna yabancı gerçek kişiye Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen kimlik numarası yazılır.

5

Temsilcilik Açma
Yabancı kuruluşların yapmış olduğu başvurularda görülen eksikliklerin yazı ile bildirilmesinin üzerinden
6 ay geçmesi halinde kuruluş tarafından eksikliklerin tamamlanmaması durumunda başvuru işlemden
11. kaldırılacaktır.

12.1

EKLER
Tüzel kişiliğin orijinal dilindeki apostilli veya bulunduğu ülkenin Türk Konsolosluğu tarafından
onaylı statüsü ile statünün noter onaylı Türkçe tercümesi.

12.2

Yabancı derneğin, vakfın ve kar amacı gütmeyen kuruluşun Türkiye’de şube veya temsilcilik
açma başvurularında Dernekler Yönetmeliği’nde bulunan örneğe (EK-9/A) uygun hazırlanmış
statüsü; faaliyette veya iş birliğinde bulunma başvurularında Dernekler Yönetmeliği’nde
bulunan örneğe (EK-9/B) uygun hazırlanmış statüsü.

12.3

Kuruluş genel merkezinin yetkili organı tarafından Türkiye’de yapılmak istenilen faaliyetin ve
yetkilendirilen kişilerin de belirtildiği oy birliği veya oy çokluğu ile alınmış kararın orijinali ve
noter onaylı Türkçe tercümesi.

12.4

Başvurunun, kuruluş adına karar almaya yetki verilen kişi veya kişilerce yapılması durumunda,
bu kişi veya kişilerin kuruluş adına karar almaya yetkili olduğuna dair belge ile yapılmak
istenilen faaliyetin ve yetkilendirilen kişilerin de belirtildiği kararın orijinali ve noter onaylı Türkçe
tercümesi.

12.

Başvuruda Bulunan Kuruluş Yetkilisinin
Adı ve Soyadı :
Unvanı (Görevi) :
Tarih
:
İmza
:

Ek-6 İndirmek İçin Tıklayın

Geri Dön

Başa Dön
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Geri Dön

Başa Dön

Ek-9/A İndirmek İçin Tıklayın
EK- 9/A
…………….. TÜRKİYE ŞUBESİ/TEMSİLCİLİĞİ STATÜSÜ(1)
Merkezi yurtdışında bulunan kar amacı gütmeyen kuruluşun yetkili organlarının verdiği yetki
üzerine aşağıda imzası olan gerçek kişiler; 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun
92 ve 117’nci maddeleri ile 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 5 ve 36’ncı
maddelerine uygun olarak ………………….. Türkiye Şubesini / Temsilciliğini kurmuştur.
Unvan
MADDE 1- (1) Şubenin / Temsilciliğin unvanı ………………….… Türkiye Şubesidir /
Temsilciliğidir. Bu statünün devamı maddelerinde kısaca ….……......………………………….… Türkiye
Şubesi / Temsilciliği olarak belirtilecektir.
Şubenin / Temsilciliğin yerleşim yeri
MADDE
2(1)
………………...………….
Türkiye
Şubesi
/
Temsilciliği
…………….……..…………. (Başvuru sırasında bu bölüme sadece “il adı” yazılabilir) adresinde faaliyet
gösterecektir. (Temsilcilik açılmasına izin verilmesi halinde açık adres yazılarak form yenilenmelidir.)
(2) Yerleşim yeri adresi değişiklikleri 30 gün içerisinde İçişleri Bakanlığı’na ve şubenin /
temsilciliğin bulunduğu yerin Valiliğine bildirilecektir.
(3) …………………………………………….. Türkiye Şubesinin / Temsilciliğinin faaliyet
göstereceği;
a) İl / İller; …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………’dır/dir.
b) Türkiye Geneli’dir.
Kurucular / Yöneticiler
MADDE 3- (1) ……………………………………. Türkiye Şubesi / Temsilciliği aşağıda ismi
bulunan kişiler tarafından kurulmuştur.
Sıra

Adı ve Soyadı

T.C. Kimlik No(2)

Yerleşim Yeri Adresi, Telefon No,
e-posta

1
2
3
"
(2) Kurucular aynı zamanda Şubenin / Temsilciliğin yöneticileridir.
(3) Yönetici değişiklikleri 30 gün içerisinde İçişleri Bakanlığı’na ve şubenin / temsilciliğin
bulunduğu yerin Valiliğine bildirilecektir.
(4) Şubenin / Temsilciliğin yetkili değişikliği Bakanlığın onayına tabidir. Yetkili değişikliğinin
onaylanması durumunda onaylı statünün bir örneği kuruluşa verilir.
Şube / Temsilcilik yöneticisinin / yöneticilerinin görevleri, yetkileri ve sorumlulukları
MADDE 4- (1) Şube / Temsilcilik yöneticisi / yöneticileri, şube / temsilcilik statüsüne ve dernekler
ile ilgili mevzuata uygun olarak görevlerini yaparlar, bu statüye ve mevzuata aykırı işlemlerinden
sorumludurlar.
Yurtdışındaki merkezin kuruluş amacı
MADDE 5- (1) Şubenin / Temsilciliğin yurtdışındaki merkezinin kuruluş amacı; (Bu maddeye,
yabancı STK’ya ait merkez statünün amaç bölümünün Türkçesi aynen yazılmalıdır. )……………………..
.……………………...........…………………………………………………………………………………’dır/dir

(1)

Statünün tüm sayfaları şube / temsilcilik kurucuları tarafından imzalanır.
Kurucular arasında yabancı kişiler varsa bu sütuna yabancı gerçek kişiye Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen
yabancı kimlik numarası yazılır.
(2)
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Şubenin / Temsilciliğin faaliyeti
MADDE 6- (1) Türkiye Şubesinin / Temsilciliğinin Türkiye’deki faaliyetleri; (Bu madde, 5 inci
maddede belirtilen Yabancı STK’nın merkez amaçları paralelinde doldurulması gerekmektedir)
…………………………………………………………………………………………………………… olacaktır.
Şubenin / Temsilciliğin temsili ve çalışma usulleri
MADDE 7- (1) …………….…………………..……… Türkiye Şubesinin / Temsilciliğinin
Türkiye’de merkezinden ayrı bir tüzel kişiliği yoktur. Şube / Temsilcilik faaliyetlerini merkezi yurtdışında
bulunan kuruluş adına yürütür ve kuruluşun merkezini temsil eder.
(2) Şube olağan genel kurul toplantısını ……. yılda bir ……………. ayında yapar.(Boş
bırakılmalıdır)
Harcamalarda dikkat edilecek usul ve esaslar
MADDE 8- (1) Şube / Temsilcilik harcamaları mevzuata uygun olarak düzenlenmiş harcama
belgelerine göre yapılır.
Şube / Temsilcilik faaliyetlerinin bildirilmesi
MADDE 9- (1) …...………………………… Türkiye Şubesinin / Temsilciliğinin yıllık faaliyetleri ile
ilgili beyanname şubenin / temsilciliğin yerleşim yerinin bulunduğu Valiliğe müteakip yılın Nisan ayı
sonuna kadar verilir.
Şubenin / Temsilciliğin temsili ve ilzamı
MADDE 10- (1) …….……………………. Türkiye Şubesi / Temsilciği, şube başkanının /
temsilcinin münferit imzası ile herhangi bir yetki sınırlaması olmaksızın temsil ve ilzam edilecektir. Şube
başkanı / Temsilci, şubeyi / temsilciliği temsile ve ilzama yetkili olacağı gibi, yurtdışındaki merkezi adına
yazışma ve tebligat yapma ve almaya da yetkilidir.
Tutulacak defterler ve kayıtlar
MADDE 11- (1) ………..………………………. Temsilciliği, Dernekler Mevzuatı kapsamında
aşağıda belirtilen defterleri tutar.
a) Karar Defteri
b) Evrak Kayıt Defteri
c) İşletme Hesabı Defteri
(2) Ancak, yıllık brüt geliri 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Dernekler Yönetmeliğinin 31 inci maddesinde öngörülen ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan
edilen yeniden değerleme oranlarına göre artırılan miktarı aşması durumunda, temsilcilik takip eden
hesap döneminden başlayarak işletme hesabı defteri yerine, bilanço esasına göre yevmiye defteri ve
büyük defter tutar.
(3) Şube, ilgili mevzuat kapsamında tutulması zorunlu olan defterleri usulüne uygun olarak
tutmakla mükelleftir.
(4) Şube / Temsilcilik defterlerinde, kayıtlarında ve Türkiye Cumhuriyetinin resmi kurumlarıyla
yazışmalarında Türkçe kullanır.
Hesap dönemi
MADDE 12- (1) ……………………..…………Türkiye Şubesinin / Temsilciliğinin hesap dönemi
bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Yeni kurulan
şubede/temsilcilikte hesap dönemi açılmasına izin verilen tarihte başlar ve 31 Aralık’ta sona erer.
Şube / Temsilcilik izninin iptali
MADDE 13- (1) Şubenin / Temsilciliğin yıllık faaliyetleri ile ilgili olarak Dernekler Yönetmeliği’nde
ekli beyannamenin (Ek-8) ilgili makamlara zamanında bildirilmemesinin, beyannamenin gerçeğe aykırı
düzenlenmesinin veya Şubenin / Temsilciliğin, ilgili mevzuata ve bu statüye aykırı işlemlerinin tespiti
halinde şubenin / temsilciliğin izni iptal edilebilir. Ayrıca, konusu suç teşkil eden fiillerin tespiti halinde
durum derhal Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir.
Diğer hükümler
MADDE 14- (1) İzin verilen kuruluş tarafından yerleşim yerinin bulunduğu yerin haricinde faaliyet
izni verilen diğer illerde saha ofisi açılması durumunda 10 gün içerisinde Mülki İdare Amirliğine bildirimde
bulunulacaktır.
(2) Bu statüde hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Ek-9/A İndirmek İçin Tıklayın

Geri Dön

Başa Dön
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Şube Açma
Geri Dön

Başa Dön

Yabancı STK’lar, amaçları doğrultusunda Türkiye’de faaliyet gösterebilmek için
“Şube Açma” izni alabilirler. Şube açılabilmesi için en az 3 (üç) kişi gerekmektedir.
(Kurucular arasında yabancı kişi olması durumunda, bu yabancı kişinin Türkiye’de
ikamet tezkeresi (çalışma izni) bulunması gerekmektedir.) Açılmasına izin verilen
şubeler ilk 6 (altı ay) içerisinde üye kaydı yaparak organlarını (Genel Kurul, Yönetim
Kurulu, Denetim Kurulu) oluşturmak zorundadırlar.
Şube açmak isteyen kuruluşların, aşağıda belirtilen belgelerle İçişleri Bakanlığı
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne doğrudan ya da posta yoluyla başvuruda
bulunmaları gerekmektedir.
1. Yabancı STK’nın, apostil şerhi bulunan (İlgili ülkedeki Türk Konsolosluğunun
onayı kabul edilmektedir.) orijinal dilindeki statüsü ve statünün tamamının
noter onaylı Türkçe çevirisi.
2. Yabancı STK’nın yetkili organı tarafından oy birliği veya oy çoğunluğu ile
alınmış, şube kurucusu olarak görevlendirilen kişinin/kişilerin de belirtildiği,
Türkiye’de şube açılmasına dair karar örneğinin ıslak imzalı orijinali ile
noter onaylı Türkçe tercümesi,
3. Şube kurucusu olarak görevlendirilen kişiler veya yabancı STK’nın yetkilisi
tarafından her sayfası imzalanmış Dernekler Yönetmeliği (EK-6) da belirtilen
başvuru formu,
4. Şube kurucusu olarak görevlendirilen kişiler tarafından her sayfası
imzalanmış, Dernekler Yönetmeliği’nde bulunan örneğe (EK-9/A) uygun
hazırlanmış Türkiye Şubesi Statüsü (EK-9/A),
5. Şube kurucusu olarak görevlendirilen kişiler arasında yabancı uyruklular
varsa, bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir
ikamet tezkeresinin (çalışma izni) aslı.

Ek-6 İndirmek İçin Tıklayın

Başa Dön

Ek-9/A İndirmek İçin Tıklayın

NOT: İkamet Tezkeresi veya çalışma izni belgelerinin fotokopilerinin verilmek
istenilmesi durumunda ASLI GİBİDİR yapılmak üzere belgelerin asıllarının da daha
sonra iade edilmek üzere başvuru evraklarına eklenmesi gerekmektedir.

9

Şube Açma
Geri Dön

Başa Dön

Yabancı STK’ların yetkili organları tarafından alınması gereken “Türkiye’de şube
açılması” ile ilgili örnek karar.

Merkezi

……………….’da

bulunan

……………………………

adlı

kuruluşumuzun, şube açabilmek/uluslararası faaliyette bulunabilmek için karar
vermeye yetkili olan …………….. (genel kurulu/yönetim kurulu/başkanı vs.) tarafından,
…………………………….. konusunda/amacıyla Türkiye’de şube açılmasına ve şube
kurucusu olarak ……………………………… adlı kişilerin (en az üç kişi olmalı)
görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Not: Bu belge kararı alan kişi/kişiler tarafından imzalanması gerekmektedir. Ayrıca,
karar yönetim kurulu tarafından alınmadığı takdirde, kişinin tek başına karar almaya
yetkili olduğunu gösterir belgenin orijinali ile noter onaylı Türkçe tercümesinin
gönderilmesi gerekmektedir.
Geri Dön

Başa Dön
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Geri Dön

Şube Açma

Başa Dön

Ek-6 İndirmek İçin Tıklayın
Ek- 6
YABANCI TÜZEL KİŞİLERİN TÜRKİYE’DE FAALİYETTE BULUNABİLMELERİNE
İLİŞKİN BAŞVURU FORMU(1)
1.

Vakıf

Dernek

Tüzel Kişiliğin
Hukuki Yapısı

Kar Amacı Gütmeyen
Kuruluş

TÜZEL KİŞİLİĞİN
2.

2.1

Adı

2.2

Kısa Adı
YURTDIŞI İLETİŞİM ADRESİ

3.3

Ülke
Yerleşim
Yeri Adresi
Telefon No

3.4

Faks No

3.5

e-posta
İnternet
Adresi

3.1
3.2
3.

3.6

BAŞVURU(2)
4.

Şekli

Doğrudan

Posta ile

Elektronik Posta ile

YABANCI TÜZEL KİŞİLİĞİN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN
(Tüm sütunların doldurulması gerekmektedir.)
Adı
Soyadı
Uyruğu

Kimlik No

5.1
5.

5.2
5.3
5.4
Yönetim Kurulu üye sayısının fazla olması halinde satır
eklenerek tamamının yazılması gerekmektedir.
TÜZEL KİŞİLİK ADINA YAZIŞMA VE TEBLİGAT ALMAYA YETKİLİ KİŞİLERİN
(Tebligat almak için herkes yetkilendirilebilir. İletişim bilgilerinin açık ve net olarak yazılması gerekmektedir.)
T.C. Kimlik
Yerleşim Yeri Adresi,
Adı
Soyadı
Uyruğu
No(3)
Telefon No, e-posta

"

6.

6.1
6.2
"

7.

TÜZEL KİŞİLİĞİN TÜRKİYE’DE YAPACAĞI FAALİYETİN TÜRÜ

(1)

Bu formun her sayfası başvuruda bulunan kuruluşun yetkilisi tarafından imzalanır.
Başvurular Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Bakanlıklar/Ankara adresine
doğrudan veya posta ile
yapılır.
(3)
Kurucular ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişiler arasında yabancı kişiler varsa bu sütuna yabancı gerçek kişiye Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen kimlik numarası yazılır.
(2)
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Türkiye’de Faaliyette Bulunma Süresi: …………………………
İş birliği Yapma Süresi

: …………………………

Temsilcilik Açma
Şube Açma
Dernek veya Üst Kuruluşa Üye Olma
Dernek veya Üst Kuruluş Kurma
(Faaliyetin türüne göre bu formun 11’inci maddesinde belirtilen eklerden ilgili olanlar başvuru
formuna eklenir.)

8.

9.

8.1

İl/İlçe

8.2

Ülke Geneli

9.1

Amacı

9.2

Hedef Kitlesi

FAALİYETİN YAPILACAĞI YER
(Şube açılmasına izin verilmesi durumunda, açılan şube buraya yazılan
iller/ilçeler dışında faaliyet gösteremez.)
(Açılmasına izin verilen şubenin Türkiye’nin bütün bölgelerinde faaliyet
gösterebilmesi için bu satırın işaretlenmesi gerekmektedir.)
FAALİYETİN AMACI VE HEDEF KİTLESİ
(Açılacak şubenin amacı belirtilmelidir.(Ek-9/A Şubenin Faaliyeti başlıklı
bölüm aynen yazılmalıdır.))
(Açılacak şubenin hedef kitlesi belirtilmelidir.)

YAPILACAK FAALİYET
(10 uncu bölüm boş bırakılmalıdır)
Türkiye’de Tüzel Kişilerle İş Birliğinde Bulunmak ise Türkiye’de
İş Birliğinde Bulunulacak Tüzel Kişiliğin
Adı
10.1

Yerleşim Yeri Adresi
Türkiye’deki Tüzel Kişiliğin Yetkili
Tarihi : …/…/.... (Gün/Ay/Yıl)
Organınca Bu Yönde Alınmış
Sayısı : …………
Kararın
Türkiye’de Dernek veya Üst Kuruluş Kurulacaksa Türkiye’de Kurucusu Olacağı
Derneğin veya Üst Kuruluşun
Adı
Yerleşim Yeri Adresi

10
.

Derneği veya Üst Kuruluşu Kuracak Temsilcinin/Temsilcilerin
10.2

Adı

Soyadı

T.C. Kimlik No(3)

a)
b)
"
Türkiye’de Derneğe veya Üst Kuruluşa Üye Olunacaksa Türkiye’de Üye Olunacak
Derneğin veya Üst Kuruluşun
Adı
Yerleşim Yeri Adresi
10.3

Kütük Numarası
Türkiye’deki Derneğin veya Üst
Kuruluşun Yetkili Organınca Bu
Yönde Alınmış Kararın

Tarihi

: …/…/…... (Gün/Ay/Yıl)

Sayısı : .…………

BAŞVURULARIN HÜKÜMSÜZ SAYILACAĞI
Yabancı kuruluşların yapmış olduğu başvurularda görülen eksikliklerin yazı ile bildirilmesinin üzerinden
11. 6 ay geçmesi halinde kuruluş tarafından eksikliklerin tamamlanmaması durumunda başvuru işlemden
kaldırılacaktır.
(3)

Kurucular ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişiler arasında yabancı kişiler varsa bu sütuna yabancı gerçek kişiye Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen kimlik numarası yazılır.
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12.1

EKLER
Tüzel kişiliğin orijinal dilindeki apostilli veya bulunduğu ülkenin Türk Konsolosluğu tarafından
onaylı statüsü ile statünün noter onaylı Türkçe tercümesi.

12.2

Yabancı derneğin, vakfın ve kar amacı gütmeyen kuruluşun Türkiye’de şube veya temsilcilik
açma başvurularında Dernekler Yönetmeliği’nde bulunan örneğe (EK-9/A) uygun hazırlanmış
statüsü; faaliyette veya iş birliğinde bulunma başvurularında Dernekler Yönetmeliği’nde
bulunan örneğe (EK-9/B) uygun hazırlanmış statüsü.

12.3

Kuruluş genel merkezinin yetkili organı tarafından Türkiye’de yapılmak istenilen faaliyetin ve
yetkilendirilen kişilerin de belirtildiği oy birliği veya oy çokluğu ile alınmış kararın orijinali ve
noter onaylı Türkçe tercümesi.

12.4

Başvurunun, kuruluş adına karar almaya yetki verilen kişi veya kişilerce yapılması durumunda,
bu kişi veya kişilerin kuruluş adına karar almaya yetkili olduğuna dair belge ile yapılmak
istenilen faaliyetin ve yetkilendirilen kişilerin de belirtildiği kararın orijinali ve noter onaylı Türkçe
tercümesi.

12.

Başvuruda Bulunan Kuruluş Yetkilisinin
Adı ve Soyadı :
Unvanı (Görevi) :
Tarih
:
İmza
:

Ek-6 İndirmek İçin Tıklayın

Geri Dön

Başa Dön
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Geri Dön

Şube Açma

Başa Dön

Ek-9/A İndirmek İçin Tıklayın
EK- 9/A
…………….. TÜRKİYE ŞUBESİ/TEMSİLCİLİĞİ STATÜSÜ(1)

Merkezi yurtdışında bulunan kar amacı gütmeyen kuruluşun yetkili organlarının verdiği yetki
üzerine aşağıda imzası olan gerçek kişiler; 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun
92 ve 117’nci maddeleri ile 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 5 ve 36’ncı
maddelerine uygun olarak ………………….. Türkiye Şubesini / Temsilciliğini kurmuştur.
Unvan
MADDE 1- (1) Şubenin / Temsilciliğin unvanı ………………….… Türkiye Şubesidir /
Temsilciliğidir. Bu statünün devamı maddelerinde kısaca ….……......………………………….… Türkiye
Şubesi / Temsilciliği olarak belirtilecektir.
Şubenin / Temsilciliğin yerleşim yeri
MADDE
2(1)
………………...………….
Türkiye
Şubesi
/
Temsilciliği
…………….……..…………. (Başvuru sırasında bu bölüme sadece “il adı” yazılabilir). adresinde faaliyet
gösterecektir. (Şubenin açılmasına izin verilmesi halinde açık adres yazılarak form yenilenmelidir.)
(2) Yerleşim yeri adresi değişiklikleri 30 gün içerisinde İçişleri Bakanlığı’na ve şubenin /
temsilciliğin bulunduğu yerin Valiliğine bildirilecektir.
(3) …………………………………………….. Türkiye Şubesinin / Temsilciliğinin faaliyet
göstereceği;
a) İl / İller; …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………’dır/dir.
b) Türkiye Geneli’dir.
Kurucular / Yöneticiler
MADDE 3- (1) ……………………………………. Türkiye Şubesi / Temsilciliği aşağıda ismi
bulunan kişiler tarafından kurulmuştur.
Sıra

Adı ve Soyadı

1
2
3
"

(en az üç kişi yazılmalıdır)

T.C. Kimlik No(2)

Yerleşim Yeri Adresi, Telefon No,
e-posta

(2) Kurucular aynı zamanda Şubenin / Temsilciliğin yöneticileridir.
(3) Yönetici değişiklikleri 30 gün içerisinde İçişleri Bakanlığı’na ve şubenin / temsilciliğin
bulunduğu yerin Valiliğine bildirilecektir.
(4) Şubenin / Temsilciliğin yetkili değişikliği Bakanlığın onayına tabidir. Yetkili değişikliğinin
onaylanması durumunda onaylı statünün bir örneği kuruluşa verilir.
Şube / Temsilcilik yöneticisinin / yöneticilerinin görevleri, yetkileri ve sorumlulukları
MADDE 4- (1) Şube / Temsilcilik yöneticisi / yöneticileri, şube / temsilcilik statüsüne ve dernekler
ile ilgili mevzuata uygun olarak görevlerini yaparlar, bu statüye ve mevzuata aykırı işlemlerinden
sorumludurlar.
Yurtdışındaki merkezin kuruluş amacı
MADDE 5- (1) Şubenin / Temsilciliğin yurtdışındaki merkezinin kuruluş amacı;
(Bu maddeye, yabancı STK’ya ait statünün amaç bölümünün Türkçesi aynen yazılmalıdır. )
.……………………...........…………………………………………………………………………………’dır/dir

(1)

Statünün tüm sayfaları şube / temsilcilik kurucuları tarafından imzalanır.
Kurucular arasında yabancı kişiler varsa bu sütuna yabancı gerçek kişiye Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen
yabancı kimlik numarası yazılır.
(2)
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Şubenin / Temsilciliğin faaliyeti
MADDE 6- (1) Türkiye Şubesinin / Temsilciliğinin Türkiye’deki faaliyetleri; (Bu madde, 5 inci
maddede belirtilen Yabancı STK’nın merkez amaçları paralelinde doldurulması gerekmektedir)
…………………………
…………………………………………………………………………………………………………… olacaktır.
Şubenin / Temsilciliğin temsili ve çalışma usulleri
MADDE 7- (1) …………….…………………..……… Türkiye Şubesinin / Temsilciliğinin
Türkiye’de merkezinden ayrı bir tüzel kişiliği yoktur. Şube / Temsilcilik faaliyetlerini merkezi yurtdışında
bulunan kuruluş adına yürütür ve kuruluşun merkezini temsil eder.
(2) Şube olağan genel kurul toplantısını ……. yılda bir ……………. ayında yapar.
(Doldurulmalıdır.)
Harcamalarda dikkat edilecek usul ve esaslar
MADDE 8- (1) Şube / Temsilcilik harcamaları mevzuata uygun olarak düzenlenmiş harcama
belgelerine göre yapılır.
Şube / Temsilcilik faaliyetlerinin bildirilmesi
MADDE 9- (1) …...………………………… Türkiye Şubesinin / Temsilciliğinin yıllık faaliyetleri ile
ilgili beyanname şubenin / temsilciliğin yerleşim yerinin bulunduğu Valiliğe müteakip yılın Nisan ayı
sonuna kadar verilir.
Şubenin / Temsilciliğin temsili ve ilzamı
MADDE 10- (1) …….……………………. Türkiye Şubesi / Temsilciği, şube başkanının /
temsilcinin münferit imzası ile herhangi bir yetki sınırlaması olmaksızın temsil ve ilzam edilecektir. Şube
başkanı / temsilci, şubeyi / temsilciliği temsile ve ilzama yetkili olacağı gibi, yurtdışındaki merkezi adına
yazışma ve tebligat yapma ve almaya da yetkilidir.
Tutulacak defterler ve kayıtlar
MADDE 11- (1) ………..………………………. Şubesi, Dernekler Mevzuatı kapsamında aşağıda
belirtilen defterleri tutar.
a) Karar Defteri
b) Evrak Kayıt Defteri
c) İşletme Hesabı Defteri
(2) Ancak, yıllık brüt geliri 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Dernekler Yönetmeliğinin 31 inci maddesinde öngörülen ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan
edilen yeniden değerleme oranlarına göre artırılan miktarı aşması durumunda, temsilcilik takip eden
hesap döneminden başlayarak işletme hesabı defteri yerine, bilanço esasına göre yevmiye defteri ve
büyük defter tutar.
(3) Şube, ilgili mevzuat kapsamında tutulması zorunlu olan defterleri usulüne uygun olarak
tutmakla mükelleftir.
(4) Şube / Temsilcilik defterlerinde, kayıtlarında ve Türkiye Cumhuriyetinin resmi kurumlarıyla
yazışmalarında Türkçe kullanır.
Hesap dönemi
MADDE 12- (1) ……………………..…………Türkiye Şubesinin / Temsilciliğinin hesap dönemi
bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Yeni kurulan
şubede/temsilcilikte hesap dönemi açılmasına izin verilen tarihte başlar ve 31 Aralık’ta sona erer.
Şube / Temsilcilik izninin iptali
MADDE 13- (1) Şubenin / Temsilciliğin yıllık faaliyetleri ile ilgili olarak Dernekler Yönetmeliği’nde
ekli beyannamenin (Ek-8) ilgili makamlara zamanında bildirilmemesinin, beyannamenin gerçeğe aykırı
düzenlenmesinin veya Şubenin / Temsilciliğin, ilgili mevzuata ve bu statüye aykırı işlemlerinin tespiti
halinde şubenin / temsilciliğin izni iptal edilebilir. Ayrıca, konusu suç teşkil eden fiillerin tespiti halinde
durum derhal Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir.
Diğer hükümler
MADDE 14- (1) İzin verilen kuruluş tarafından yerleşim yerinin bulunduğu yerin haricinde faaliyet
izni verilen diğer illerde saha ofisi açılması durumunda 10 gün içerisinde Mülki İdare Amirliğine bildirimde
bulunulacaktır.
(2) Bu statüde hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Ek-9/A İndirmek İçin Tıklayın

Geri Dön

Başa Dön
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Faaliyette Bulunma
Başa Dön

Yabancı STK’lar, Türkiye’de amaçları doğrultusunda belirli bir faaliyeti (kuruluş
merkezinin amaç ve faaliyetleri ile uygun olacak şekilde) belirli bir süre içerisinde
doğrudan gerçekleştirebilmek için “Türkiye’de Faaliyette Bulunma” izni (en fazla beş
(5) yıl olmak üzere) almaları gerekmektedir. Yabancı STK adına Türkiye’de faaliyetleri
sürdürebilecek en az bir (1) kişinin görevlendirilmesi ve görevlendirilen kişinin yabancı
olması halinde Türkiye’de ikamet tezkeresinin (çalışma izni) bulunması gerekmektedir.
Türkiye’de faaliyette bulunmak isteyen kuruluşların, aşağıda belirtilen belgelerle
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne doğrudan ya da posta
yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
1. Yabancı STK’nın, apostil şerhi bulunan (İlgili ülkedeki Türk Konsolosluğunun
onayı kabul edilmektedir.) orijinal dilindeki statüsü ve statünün tamamının noter
onaylı Türkçe çevirisi.
2. Yabancı STK’nın yetkili organı tarafından oy birliği veya oy çoğunluğu ile
alınmış, yapılacak faaliyet ile ilgili olarak görevlendirilen kişi/kişilerin de
belirtildiği, Türkiye’de faaliyette bulunmaya dair karar örneğinin ıslak imzalı
orijinali ile noter onaylı Türkçe tercümesi,
3. Faaliyet ile ilgili olarak görevlendirilen kişi/kişiler veya yabancı STK’nın yetkilisi
tarafından her sayfası imzalanmış Dernekler Yönetmeliği (EK-6) da belirtilen
başvuru formu,
4. Faaliyette bulunma ile ilgili olarak görevlendirilen kişi/kişiler tarafından her
sayfası imzalanmış, Dernekler Yönetmeliği’nde bulunan örneğe (EK-9/B) uygun
hazırlanmış Türkiye’de Faaliyette Bulunmasına İlişkin Statüsü (EK-9/B),
5. Faaliyette bulunma ile ilgili olarak görevlendirilen kişi/kişiler arasında yabancı
uyruklular varsa, bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını
gösterir ikamet tezkeresinin (çalışma izni) aslı.
Ek-6 İndirmek İçin Tıklayın
Ek-9/B İndirmek İçin Tıklayın

Başa Dön

NOT: İkamet Tezkeresi veya çalışma izni belgelerinin fotokopilerinin verilmek
istenilmesi durumunda ASLI GİBİDİR yapılmak üzere belgelerin asıllarının da daha
sonra iade edilmek üzere başvuru evraklarına eklenmesi gerekmektedir.
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Faaliyette Bulunma

Geri Dön

Başa Dön

Yabancı STK’ların yetkili organları tarafından alınması gereken “Türkiye’de
faaliyette bulunma” ile ilgili örnek karar.

Merkezi

……………….’da

bulunan

……………………………

adlı

kuruluşumuzun, uluslararası faaliyette bulunabilmek için karar vermeye yetkili olan
……………..

(genel

kurulu/yönetim

kurulu/başkanı

vs.)

tarafından

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… konusunda/amacıyla
Türkiye’de faaliyette bulunmasına, Türkiye’de yürütülecek faaliyetle ilgili olarak
……………………………… adlı kişinin/kişilerin görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Not: Bu belge kararı alan kişi/kişiler tarafından imzalanması gerekmektedir. Ayrıca,
karar yönetim kurulu tarafından alınmadığı takdirde, kişinin tek başına karar almaya
yetkili olduğunu gösterir belgenin orijinali ile noter onaylı Türkçe tercümesinin
gönderilmesi gerekmektedir.

Geri Dön

Başa Dön
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Başa Dön

Geri Dön

Faaliyette Bulunma

Ek-6 İndirmek İçin Tıklayın

Ek- 6
YABANCI TÜZEL KİŞİLERİN TÜRKİYE’DE FAALİYETTE BULUNABİLMELERİNE
İLİŞKİN BAŞVURU FORMU(1)
1.

Vakıf

Dernek

Tüzel Kişiliğin
Hukuki Yapısı

Kar Amacı Gütmeyen
Kuruluş

TÜZEL KİŞİLİĞİN
2.

2.1

Adı

2.2

Kısa Adı
YURTDIŞI İLETİŞİM ADRESİ

3.3

Ülke
Yerleşim
Yeri Adresi
Telefon No

3.4

Faks No

3.5

e-posta
İnternet
Adresi

3.1
3.2
3.

3.6

BAŞVURU(2)
4.

Şekli

Doğrudan

Posta ile

Elektronik Posta ile

YABANCI TÜZEL KİŞİLİĞİN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN
(Tüm sütunların doldurulması gerekmektedir.)
Adı
Soyadı
Uyruğu

Kimlik No

5.1
5.

5.2
5.3
5.4
Yönetim Kurulu üye sayısının fazla olması halinde satır
eklenerek tamamının yazılması gerekmektedir.
TÜZEL KİŞİLİK ADINA YAZIŞMA VE TEBLİGAT ALMAYA YETKİLİ KİŞİLERİN
(Tebligat almak için herkes yetkilendirilebilir. İletişim bilgilerinin açık ve net olarak yazılması gerekmektedir.)
T.C. Kimlik
Yerleşim Yeri Adresi,
Adı
Soyadı
Uyruğu
No(3)
Telefon No, e-posta

"

6.

6.1
6.2
"

7.

TÜZEL KİŞİLİĞİN TÜRKİYE’DE YAPACAĞI FAALİYETİN TÜRÜ

(1)

Bu formun her sayfası başvuruda bulunan kuruluşun yetkilisi tarafından imzalanır.
Başvurular Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Bakanlıklar/Ankara adresine
doğrudan veya posta ile
yapılır.
(3)
Kurucular ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişiler arasında yabancı kişiler varsa bu sütuna yabancı gerçek kişiye Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen kimlik numarası yazılır.
(2)
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Faaliyette Bulunma
Türkiye’de Faaliyette Bulunma Süresi: …………………………(Talep edilen süre en fazla 5 yıl
olmak üzere buraya yazılmalıdır.)

İş birliği Yapma Süresi

:

Temsilcilik Açma
Şube Açma
Dernek veya Üst Kuruluşa Üye Olma
Dernek veya Üst Kuruluş Kurma
(Faaliyetin türüne göre bu formun 11’inci maddesinde belirtilen eklerden ilgili olanlar başvuru
formuna eklenir.)

8.

9.

8.1

İl/İlçe

8.2

Ülke Geneli

9.1

Amacı

9.2

Hedef Kitlesi

FAALİYETİN YAPILACAĞI YER
(Yapılacak olan faaliyetin hangi iller/ilçelerde gerçekleştirileceğinin burada
belirtilmesi gerekmektedir.)
(Yapılacak olan faaliyet ülke genelinde gerçekleştirilecekse, bu satır
işaretlenmelidir.)
FAALİYETİN AMACI VE HEDEF KİTLESİ
(Yapılacak olan faaliyetin amacı belirtilmelidir.(Ek-9/B Türkiye’de İzin Verilen
Faaliyet/İşbirliği başlıklı bölüm aynen yazılmalıdır.))
(Yapılacak olan faaliyetin hedef kitlesinin belirtilmesi gerekmektedir.)

YAPILACAK FAALİYET
(10 uncu bölüm boş bırakılmalıdır)
Türkiye’de Tüzel Kişilerle İş Birliğinde Bulunmak ise Türkiye’de
İş Birliğinde Bulunulacak Tüzel Kişiliğin
Adı
10.1

Yerleşim Yeri Adresi
Türkiye’deki Tüzel Kişiliğin Yetkili
Tarihi : …/…/.... (Gün/Ay/Yıl)
Organınca Bu Yönde Alınmış
Sayısı : …………
Kararın
Türkiye’de Dernek veya Üst Kuruluş Kurulacaksa Türkiye’de Kurucusu Olacağı
Derneğin veya Üst Kuruluşun
Adı
Yerleşim Yeri Adresi

10
.

Derneği veya Üst Kuruluşu Kuracak Temsilcinin/Temsilcilerin
10.2

Adı

Soyadı

T.C. Kimlik No(3)

a)
b)
"
Türkiye’de Derneğe veya Üst Kuruluşa Üye Olunacaksa Türkiye’de Üye Olunacak
Derneğin veya Üst Kuruluşun
Adı
Yerleşim Yeri Adresi
10.3

Kütük Numarası
Türkiye’deki Derneğin veya Üst
Kuruluşun Yetkili Organınca Bu
Yönde Alınmış Kararın

Tarihi

: …/…/…... (Gün/Ay/Yıl)

Sayısı : .…………

BAŞVURULARIN HÜKÜMSÜZ SAYILACAĞI

(3)

Kurucular ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişiler arasında yabancı kişiler varsa bu sütuna yabancı gerçek kişiye Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen kimlik numarası yazılır.
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Faaliyette Bulunma
Yabancı kuruluşların yapmış olduğu başvurularda görülen eksikliklerin yazı ile bildirilmesinin üzerinden
6 ay geçmesi halinde kuruluş tarafından eksikliklerin tamamlanmaması durumunda başvuru işlemden
11. kaldırılacaktır.

12.1

EKLER
Tüzel kişiliğin orijinal dilindeki apostilli veya bulunduğu ülkenin Türk Konsolosluğu tarafından
onaylı statüsü ile statünün noter onaylı Türkçe tercümesi.

12.2

Yabancı derneğin, vakfın ve kar amacı gütmeyen kuruluşun Türkiye’de şube veya temsilcilik
açma başvurularında Dernekler Yönetmeliği’nde bulunan örneğe (EK-9/A) uygun hazırlanmış
statüsü; faaliyette veya iş birliğinde bulunma başvurularında Dernekler Yönetmeliği’nde
bulunan örneğe (EK-9/B) uygun hazırlanmış statüsü.

12.3

Kuruluş genel merkezinin yetkili organı tarafından Türkiye’de yapılmak istenilen faaliyetin ve
yetkilendirilen kişilerin de belirtildiği oy birliği veya oy çokluğu ile alınmış kararın orijinali ve
noter onaylı Türkçe tercümesi.

12.4

Başvurunun, kuruluş adına karar almaya yetki verilen kişi veya kişilerce yapılması durumunda,
bu kişi veya kişilerin kuruluş adına karar almaya yetkili olduğuna dair belge ile yapılmak
istenilen faaliyetin ve yetkilendirilen kişilerin de belirtildiği kararın orijinali ve noter onaylı Türkçe
tercümesi.

12.

Başvuruda Bulunan Kuruluş Yetkilisinin
Adı ve Soyadı :
Unvanı (Görevi) :
Tarih
:
İmza
:

Ek-6 İndirmek İçin Tıklayın

Geri Dön

Başa Dön
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Geri Dön

Faaliyette Bulunma

Başa Dön

Ek-9/B İndirmek İçin Tıklayın
Ek- 9/B
…………….. ADLI KURULUŞUN TÜRKİYE’DE FAALİYETTE/İŞ BİRLİĞİNDE BULUNMASINA
İLİŞKİN STATÜSÜ(1)
Merkezi yurtdışında bulunan kar amacı gütmeyen kuruluşun, yetkili organlarının verdiği karar
gereğince aşağıda imzası olan gerçek kişiler tarafından yapılan başvuru üzerine; 22/11/2001 tarihli ve
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 92 ve 117’nci maddeleri ile 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı
Dernekler Kanunu’nun 5’inci maddesine uygun olarak …………………..……… adlı kuruluşa Türkiye’de
faaliyette / iş birliğinde bulunma izni verilmiştir.
Yerleşim Yeri
MADDE 1- (1) Faaliyette / İş birliğinde bulunma izni verilen .……..……………………………..…
adlı kuruluş Türkiye’de (Başvuru sırasında bu bölüme sadece “il adı” yazılabilir).
…………………………………………………………….. adresinde faaliyet gösterecektir.(2) (Faaliyet izni
verilmesi halinde açık adres yazılarak form yenilenmelidir.)
(2) Yerleşim yeri adresi değişiklikleri 30 gün içerisinde İçişleri Bakanlığına ve faaliyette / iş
birliğinde bulunma izni verilen kuruluşun bu maddenin birinci fıkrasında adres gösterdiği yerin Valiliğine
bildirilecektir.
(3) Faaliyette / İş birliğinde bulunma izni verilen kuruluşun faaliyet göstereceği;
a) İl/İller;…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………..…………………………………………………..’dır/dir.
b) Türkiye Geneli’dir.
Yetkililer(3)
MADDE 2- (1) Faaliyette / İş birliğinde bulunma izni verilen kuruluş aşağıda ismi belirtilen
kişi/kişiler tarafından temsil edilecektir.
Sıra

Adı ve Soyadı

T.C. Kimlik No(2)

Yerleşim Yeri Adresi, Telefon No,
e-posta

1
2
3
"
(2) Kuruluşun yetkilisi aynı zamanda faaliyette / iş birliğinde bulunma izni verilen kuruluşun
Türkiye’deki yöneticisidir.
(3) Kuruluşun yetkili değişiklikleri 30 gün içerisinde İçişleri Bakanlığına ve faaliyette / iş birliğinde
bulunma izni verilen kuruluşun bu statünün birinci maddesinin birinci fıkrasında adres gösterdiği yerin
Valiliğine bildirilecektir.
(4) Kuruluşun yetkili değişikliği Bakanlığın onayına tabidir. Yetkili değişikliğinin onaylanması
durumunda onaylı statünün bir örneği kuruluşa verilir.
Faaliyette / İş birliğinde bulunma yetkilisinin / yetkililerinin görevleri, yetkileri ve
sorumlulukları
MADDE 3- (1) Faaliyette / İş birliğinde bulunma yetkilisi / yetkilileri, faaliyette / iş birliğinde
bulunma statüsüne ve dernekler ile ilgili mevzuata uygun olarak görevlerini yaparlar, bu statüye ve
mevzuata aykırı işlemlerinden sorumludurlar.

(1)

Statünün tüm sayfaları faaliyette / iş birliğinde bulunma başvurusunda bulunan kuruluşun yetkilisi / yetkilileri tarafından imzalanır.
İş birliği izni verilen kuruluş iş birliği yaptığı kurum/kuruluşun adresini, bu kuruluşun muvafakati bulunması drumunda yerleşim yeri
adresi olarak verebilir.
(3)
Yetkili birden fazla ise her birine ilişkin bilgiler tabloya işlenecektir.
(2)
Kurucular arasında yabancı kişiler varsa bu sütuna yabancı gerçek kişiye Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen
yabancı kimlik numarası yazılır.
(2)

21

Faaliyette Bulunma
Yurtdışındaki merkezin kuruluş amacı
MADDE 4- (1) Faaliyette / İş birliğinde bulunma izni verilen kuruluşun yurtdışındaki merkezinin
kuruluş amacı; (Bu maddeye, yabancı STK’ya ait merkez statünün amaç bölümünün Türkçesi aynen
yazılmalıdır.)
…...………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….………………………..……..’dır/dir
İzin Verilen Faaliyet / İş birliği
MADDE 5- (1) Türkiye’de izin verilen faaliyetleri / iş birliği; (Bu madde, 4 üncü maddede
belirtilen Yabancı STK’nın merkez amaçları paralelinde doldurulması gerekmektedir.)
…………………………………………….…………………………………………………………………………
……………...………………….. olacaktır.
Faaliyette / İş birliğinde bulunma izni verilen kuruluşun temsili ve çalışma usulleri
MADDE 6- (1) Faaliyette / İş birliğinde bulunma izni verilen kuruluşun, Türkiye’de merkezinden
ayrı bir tüzel kişiliği yoktur. Faaliyette / İş birliğinde bulunma yetkilisi faaliyetlerini merkezi yurtdışında
bulunan kuruluş adına yürütür ve kuruluşun merkezini temsil eder.
Harcamalarda dikkat edilecek usul ve esaslar
MADDE 7- (1) Faaliyette / İş birliğinde bulunma izni verilen kuruluş harcamalarını mevzuata
uygun olarak düzenlenmiş harcama belgelerine göre yapar.
Beyanname verilmesi
MADDE 8- (1) Faaliyette / İş birliğinde bulunma izni verilen kuruluş o yılki faaliyetlerine, gelir,
gider ve diğer işlemlerine ait bilgileri, bu Yönetmeliğe ekli beyannameye (Ek-8) doldurur ve yerleşim
yerinin bulunduğu Valiliğe müteakip yılın Nisan ayı sonuna kadar verir.
Faaliyette / İş birliğinde bulunma izni verilen kuruluşun temsili ve ilzamı
MADDE 9- (1) Türkiye’de faaliyette / iş birliğinde bulunma izni verilen …….…………… adlı
kuruluş, yetkilisinin / yetkililerinin imzası ile temsil ve ilzam edilecektir. Yetkili / yetkililer, faaliyette / iş
birliğinde bulunma izni verilen kuruluşu temsile ve ilzama yetkili olacağı gibi, yurt dışındaki merkezi adına
yazışma ve tebligat yapmaya ve almaya da yetkilidir.
Tutulacak defter ve kayıtlar
MADDE 10- (1) Faaliyette / İş birliğinde bulunma izni verilen ………..……. adlı kuruluş
Türkiye’de yapacağı faaliyette / iş birliğinde, Dernekler Mevzuatı kapsamında aşağıda belirtilen
defterleri tutar.
a) Karar Defteri
b) Evrak Kayıt Defteri
c) İşletme Hesabı Defteri
(2) Ancak, yıllık brüt geliri 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Dernekler Yönetmeliğinin 31 inci maddesinde öngörülen ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan
edilen yeniden değerleme oranlarına göre artırılan miktarı aşması durumunda, takip eden hesap
döneminden başlayarak işletme hesabı defteri yerine, bilanço esasına göre yevmiye defteri ve büyük
defter tutulur.
(3) Faaliyette / İş birliğinde bulunma izni verilen kuruluş defterlerinde, kayıtlarında ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin resmi kurumlarıyla yazışmalarında Türkçe kullanır.
Hesap dönemi
MADDE 11- (1) Faaliyette / İş birliğinde bulunma izni verilen …………………… adlı kuruluşun
Türkiye’deki faaliyette / iş birliğinde hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocak’ta başlar ve
31 Aralık’ta sona erer. Yeni verilen faaliyette / iş birliğinde bulunma iznine ilişkin hesap dönemi kuruluşa
verilen izin tarihinde başlar ve 31 Aralıkta sona erer.
Faaliyette / İş birliğinde bulunma izninin iptali
MADDE 12- (1) Faaliyette / İş birliğinde bulunmaya ilişkin Dernekler Yönetmeliği’nde ekli
beyannamenin (Ek-8) ilgili makamlara zamanında bildirilmemesi, beyannamenin gerçeğe aykırı
düzenlenmesi veya faaliyette / iş birliğinde bulunma izni verilen kuruluşun ilgili mevzuata ve bu statüye
aykırı işlemlerinin tespit edilmesi halinde faaliyette / iş birliğinde bulunma izni iptal edilebilir. Ayrıca,
konusu suç teşkil eden fiillerin tespiti halinde durum derhal Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir.
Diğer hükümler
MADDE 13- (1) Bu statüde hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Ek-9/B İndirmek İçin Tıklayın
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İş Birliği Yapma
Geri Dön

Başa Dön

Yabancı STK’lar, amaçları doğrultusunda Türkiye’de faaliyet gösteren
kuruluşlarla iş birliğinde bulunmak istediklerinde “İş birliği Yapma” izni (en fazla beş (5)
yıl olmak üzere) almaları gerekmektedir. Yabancı STK adına Türkiye’de faaliyetleri
sürdürebilecek en az bir (1) kişinin görevlendirilmesi ve görevlendirilen kişinin yabancı
olması halinde Türkiye’de ikamet tezkeresinin bulunması gerekmektedir.
İş birliği yapmak isteyen kuruluşların, aşağıda belirtilen belgelerle İçişleri
Bakanlığı Sivil Toplum Genel Müdürlüğüne doğrudan ya da posta yoluyla başvuruda
bulunmaları gerekmektedir.

1. Yabancı STK’nın, apostil şerhi bulunan (İlgili ülkedeki Türk Konsolosluğunun
onayı kabul edilmektedir.) orijinal dilindeki statüsü ve statünün tamamının noter
onaylı Türkçe çevirisi.
2. Yabancı STK’nın yetkili organı tarafından oy birliği veya oy çoğunluğu ile
alınmış, yapılacak iş birliği ile ilgili olarak görevlendirilen kişi/kişilerin de
belirtildiği, Türkiye’de iş birliği yapılmasına dair karar örneğinin ıslak imzalı
orijinali ile noter onaylı Türkçe tercümesi,
3. İş birliği ile ilgili olarak görevlendirilen kişi/kişiler veya yabancı STK’nın yetkilisi
tarafından her sayfası imzalanmış Dernekler Yönetmeliği (EK-6) da belirtilen
başvuru formu,
4. İş birliği ile ilgili olarak görevlendirilen kişi/kişiler tarafından her sayfası
imzalanmış, Dernekler Yönetmeliği’nde bulunan örneğe (EK-9/B) uygun
hazırlanmış Türkiye’de İş birliği Yapılmasına İlişkin Statüsü (EK-9/B),
5. İş birliği ile ilgili olarak görevlendirilen kişi/kişiler arasında yabancı uyruklular
varsa, bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir ikamet
tezkeresinin (çalışma izni) aslı.
Ek-6 İndirmek İçin Tıklayın

Başa Dön

Ek-9/B İndirmek İçin Tıklayın

NOT: İkamet Tezkeresi veya çalışma izni belgelerinin fotokopilerinin verilmek
istenilmesi durumunda ASLI GİBİDİR yapılmak üzere belgelerin asıllarının da daha
sonra iade edilmek üzere başvuru evraklarına eklenmesi gerekmektedir.
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İş Birliği Yapma
Geri Dön

Başa Dön

Yabancı STK’ların yetkili organları tarafından alınması gereken “iş birliği yapma”
ile ilgili örnek karar.

Merkezi

……………….’da

bulunan

……………………………

adlı

kuruluşumuzun, uluslararası faaliyette bulunabilmek için karar vermeye yetkili olan
…………….. (genel kurulu/yönetim kurulu/başkanı vs.) tarafından, Türkiye’de bulunan
……………………… adlı kuruluşla ……………………………… konularında Türkiye’de
iş

birliğinde

bulunmaya,

yapılacak

faaliyetlerde

temsil

etmesi

için

de

……………………………… adlı kişinin/kişilerin görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Not: Bu belge kararı alan kişi/kişiler tarafından imzalanması gerekmektedir. Ayrıca,
karar yönetim kurulu tarafından alınmadığı takdirde, kişinin tek başına karar almaya
yetkili olduğunu gösterir belgenin orijinali ile noter onaylı Türkçe tercümesinin
gönderilmesi gerekmektedir.
Geri Dön

Başa Dön
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Geri Dön

İş Birliği Yapma

Başa Dön

Ek-6 İndirmek İçin Tıklayın
Ek- 6
YABANCI TÜZEL KİŞİLERİN TÜRKİYE’DE FAALİYETTE BULUNABİLMELERİNE
İLİŞKİN BAŞVURU FORMU(1)
1.

Vakıf

Dernek

Tüzel Kişiliğin
Hukuki Yapısı

Kar Amacı Gütmeyen
Kuruluş

TÜZEL KİŞİLİĞİN
2.

2.1

Adı

2.2

Kısa Adı
YURTDIŞI İLETİŞİM ADRESİ

3.3

Ülke
Yerleşim
Yeri Adresi
Telefon No

3.4

Faks No

3.5

e-posta
İnternet
Adresi

3.1
3.2
3.

3.6

BAŞVURU(2)
4.

Şekli

Doğrudan

Posta ile

Elektronik Posta ile

YABANCI TÜZEL KİŞİLİĞİN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN
(Tüm sütunların doldurulması gerekmektedir.)
Adı
Soyadı
Uyruğu

Kimlik No

5.1
5.

5.2
5.3
5.4
Yönetim Kurulu üye sayısının fazla olması halinde satır
eklenerek tamamının yazılması gerekmektedir.
TÜZEL KİŞİLİK ADINA YAZIŞMA VE TEBLİGAT ALMAYA YETKİLİ KİŞİLERİN
(Tebligat almak için herkes yetkilendirilebilir. İletişim bilgilerinin açık ve net olarak yazılması gerekmektedir.)
T.C. Kimlik
Yerleşim Yeri Adresi,
Adı
Soyadı
Uyruğu
No(3)
Telefon No, e-posta

"

6.

6.1
6.2
"

7.

TÜZEL KİŞİLİĞİN TÜRKİYE’DE YAPACAĞI FAALİYETİN TÜRÜ

(1)

Bu formun her sayfası başvuruda bulunan kuruluşun yetkilisi tarafından imzalanır.
Başvurular Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Bakanlıklar/Ankara adresine
doğrudan veya posta ile
yapılır.
(3)
Kurucular ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişiler arasında yabancı kişiler varsa bu sütuna yabancı gerçek kişiye Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen kimlik numarası yazılır.
(2)
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İş Birliği Yapma
Türkiye’de Faaliyette Bulunma Süresi: …………………………
İş birliği Yapma Süresi

: …………………………(Talep edilen süre en fazla 5 yıl

olmak üzere buraya yazılmalıdır.)

Temsilcilik Açma
Şube Açma
Dernek veya Üst Kuruluşa Üye Olma
Dernek veya Üst Kuruluş Kurma
(Faaliyetin türüne göre bu formun 11’inci maddesinde belirtilen eklerden ilgili olanlar başvuru
formuna eklenir.)
FAALİYETİN YAPILACAĞI YER
8.

9.

8.1

İl/İlçe

(İş birliğinin sürdürüleceği il ya da illerin yazılması gerekmektedir.)

8.2

Ülke Geneli

9.1

Amacı

9.2

Hedef Kitlesi

(Yapılacak olan iş birliği ülke genelinde gerçekleştirilecekse, bu satırın
işaretlenmesi yeterlidir.)
FAALİYETİN AMACI VE HEDEF KİTLESİ
(Yapılacak olan iş birliğinin amacı belirtilmelidir.(Ek-9/B Türkiye’de İzin Verilen
Faaliyet/İş birliği başlıklı bölüm aynen yazılmalıdır.))
Yapılacak olan iş birliğinin hedef kitlesinin belirtilmesi gerekmektedir.

YAPILACAK FAALİYET
(Sadece 10.1 inci bölüm doldurulmalıdır.)
Türkiye’de Tüzel Kişilerle İş Birliğinde Bulunmak ise Türkiye’de
İş Birliğinde Bulunulacak Tüzel Kişiliğin
Adı
10.1

10.2

Yerleşim Yeri Adresi
Türkiye’deki Tüzel Kişiliğin Yetkili
Tarihi : …/…/.... (Gün/Ay/Yıl)
Organınca Bu Yönde Alınmış
Sayısı : …………
Kararın
Türkiye’de Dernek veya Üst Kuruluş Kurulacaksa Türkiye’de Kurucusu Olacağı
Derneğin veya Üst Kuruluşun
Adı
Yerleşim Yeri Adresi

10
.

Derneği veya Üst Kuruluşu Kuracak Temsilcinin/Temsilcilerin
Adı

Soyadı

T.C. Kimlik No(3)

a)
b)
"
Türkiye’de Derneğe veya Üst Kuruluşa Üye Olunacaksa Türkiye’de Üye Olunacak
Derneğin veya Üst Kuruluşun
Adı
Yerleşim Yeri Adresi
10.3

Kütük Numarası
Türkiye’deki Derneğin veya Üst
Kuruluşun Yetkili Organınca Bu
Yönde Alınmış Kararın

Tarihi

: …/…/…... (Gün/Ay/Yıl)

Sayısı : .…………

BAŞVURULARIN HÜKÜMSÜZ SAYILACAĞI

(3)

Kurucular ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişiler arasında yabancı kişiler varsa bu sütuna yabancı gerçek kişiye Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen kimlik numarası yazılır.
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İş Birliği Yapma
Yabancı kuruluşların yapmış olduğu başvurularda görülen eksikliklerin yazı ile bildirilmesinin üzerinden
6 ay geçmesi halinde kuruluş tarafından eksikliklerin tamamlanmaması durumunda başvuru işlemden
11. kaldırılacaktır.

12.1

EKLER
Tüzel kişiliğin orijinal dilindeki apostilli veya bulunduğu ülkenin Türk Konsolosluğu tarafından
onaylı statüsü ile statünün noter onaylı Türkçe tercümesi.

12.2

Yabancı derneğin, vakfın ve kar amacı gütmeyen kuruluşun Türkiye’de şube veya temsilcilik
açma başvurularında Dernekler Yönetmeliği’nde bulunan örneğe (EK-9/A) uygun hazırlanmış
statüsü; faaliyette veya iş birliğinde bulunma başvurularında Dernekler Yönetmeliği’nde
bulunan örneğe (EK-9/B) uygun hazırlanmış statüsü.

12.3

Kuruluş genel merkezinin yetkili organı tarafından Türkiye’de yapılmak istenilen faaliyetin ve
yetkilendirilen kişilerin de belirtildiği oy birliği veya oy çokluğu ile alınmış kararın orijinali ve
noter onaylı Türkçe tercümesi.

12.4

Başvurunun, kuruluş adına karar almaya yetki verilen kişi veya kişilerce yapılması durumunda,
bu kişi veya kişilerin kuruluş adına karar almaya yetkili olduğuna dair belge ile yapılmak
istenilen faaliyetin ve yetkilendirilen kişilerin de belirtildiği kararın orijinali ve noter onaylı Türkçe
tercümesi.

12.

Başvuruda Bulunan Kuruluş Yetkilisinin
Adı ve Soyadı :
Unvanı (Görevi) :
Tarih
:
İmza
:

Ek-6 İndirmek İçin Tıklayın

Geri Dön

Başa Dön
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İş Birliği Yapma

Geri Dön

Başa Dön

Ek-9/B İndirmek İçin Tıklayın
Ek- 9/B
…………….. ADLI KURULUŞUN TÜRKİYE’DE FAALİYETTE/İŞ BİRLİĞİNDE BULUNMASINA
İLİŞKİN STATÜSÜ(1)
Merkezi yurtdışında bulunan kar amacı gütmeyen kuruluşun, yetkili organlarının verdiği karar
gereğince aşağıda imzası olan gerçek kişiler tarafından yapılan başvuru üzerine; 22/11/2001 tarihli ve
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 92 ve 117’nci maddeleri ile 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı
Dernekler Kanunu’nun 5’inci maddesine uygun olarak …………………..……… adlı kuruluşa Türkiye’de
faaliyette / iş birliğinde bulunma izni verilmiştir.
Yerleşim Yeri
MADDE 1- (1) Faaliyette / İş birliğinde bulunma izni verilen (Başvuru sırasında bu bölüme
sadece “il adı” yazılabilir). …………………………………………………………….. adlı kuruluş
Türkiye’de ……………………………………………….. adresinde faaliyet gösterecektir.(2) (İş birliği
yapma izni verilmesi halinde açık adres yazılarak form yenilenmelidir.)
(2) Yerleşim yeri adresi değişiklikleri 30 gün içerisinde İçişleri Bakanlığına ve faaliyette / iş
birliğinde bulunma izni verilen kuruluşun bu maddenin birinci fıkrasında adres gösterdiği yerin Valiliğine
bildirilecektir.
(3) Faaliyette / İş birliğinde bulunma izni verilen kuruluşun faaliyet göstereceği;
a) İl/İller;…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………..…………………………………………………..’dır/dir.
b) Türkiye Geneli’dir.
Yetkililer(3)
MADDE 2- (1) Faaliyette / İş birliğinde bulunma izni verilen kuruluş aşağıda ismi belirtilen
kişi/kişiler tarafından temsil edilecektir.
Sıra

Adı ve Soyadı

T.C. Kimlik No(2)

Yerleşim Yeri Adresi, Telefon No,
e-posta

1
2
3
"
(2) Kuruluşun yetkilisi aynı zamanda faaliyette / iş birliğinde bulunma izni verilen kuruluşun
Türkiye’deki yöneticisidir.
(3) Kuruluşun yetkili değişiklikleri 30 gün içerisinde İçişleri Bakanlığına ve faaliyette / iş birliğinde
bulunma izni verilen kuruluşun bu statünün birinci maddesinin birinci fıkrasında adres gösterdiği yerin
Valiliğine bildirilecektir.
(4) Kuruluşun yetkili değişikliği Bakanlığın onayına tabidir. Yetkili değişikliğinin onaylanması
durumunda onaylı statünün bir örneği kuruluşa verilir.
Faaliyette / İş birliğinde bulunma yetkilisinin / yetkililerinin görevleri, yetkileri ve
sorumlulukları
MADDE 3- (1) Faaliyette / İş birliğinde bulunma yetkilisi / yetkilileri, faaliyette / iş birliğinde
bulunma statüsüne ve dernekler ile ilgili mevzuata uygun olarak görevlerini yaparlar, bu statüye ve
mevzuata aykırı işlemlerinden sorumludurlar.
Yurtdışındaki merkezin kuruluş amacı

(1)

Statünün tüm sayfaları faaliyette / iş birliğinde bulunma başvurusunda bulunan kuruluşun yetkilisi / yetkilileri tarafından imzalanır.
İş birliği izni verilen kuruluş iş birliği yaptığı kurum/kuruluşun adresini, bu kuruluşun muvafakati bulunması drumunda yerleşim yeri
adresi olarak verebilir.
(3)
Yetkili birden fazla ise her birine ilişkin bilgiler tabloya işlenecektir.
(2)
Kurucular arasında yabancı kişiler varsa bu sütuna yabancı gerçek kişiye Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen
yabancı kimlik numarası yazılır.
(2)
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İş Birliği Yapma
MADDE 4- (1) Faaliyette / İş birliğinde bulunma izni verilen kuruluşun yurtdışındaki merkezinin
kuruluş amacı; (Bu maddeye, yabancı STK’ya ait merkez statünün amaç bölümünün Türkçesi aynen
yazılmalıdır.)…...………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….………………………..……..’dır/dir
.
İzin Verilen Faaliyet / İş birliği
MADDE 5- (1) Türkiye’de izin verilen faaliyetleri / iş birliği; (Bu madde, 4 üncü maddede
belirtilen Yabancı STK’nın merkez amaçları paralelinde doldurulması gerekmektedir.) ………..
………………………………………………………………………………………...…………………..
olacaktır.
Faaliyette / İş birliğinde bulunma izni verilen kuruluşun temsili ve çalışma usulleri
MADDE 6- (1) Faaliyette / İş birliğinde bulunma izni verilen kuruluşun, Türkiye’de merkezinden
ayrı bir tüzel kişiliği yoktur. Faaliyette / İş birliğinde bulunma yetkilisi faaliyetlerini merkezi yurtdışında
bulunan kuruluş adına yürütür ve kuruluşun merkezini temsil eder.
Harcamalarda dikkat edilecek usul ve esaslar
MADDE 7- (1) Faaliyette / İş birliğinde bulunma izni verilen kuruluş harcamalarını mevzuata
uygun olarak düzenlenmiş harcama belgelerine göre yapar.
Beyanname verilmesi
MADDE 8- (1) Faaliyette / İş birliğinde bulunma izni verilen kuruluş o yılki faaliyetlerine, gelir,
gider ve diğer işlemlerine ait bilgileri, bu Yönetmeliğe ekli beyannameye (Ek-8) doldurur ve yerleşim
yerinin bulunduğu Valiliğe müteakip yılın Nisan ayı sonuna kadar verir.
Faaliyette / İş birliğinde bulunma izni verilen kuruluşun temsili ve ilzamı
MADDE 9- (1) Türkiye’de faaliyette / iş birliğinde bulunma izni verilen …….…………… adlı
kuruluş, yetkilisinin / yetkililerinin imzası ile temsil ve ilzam edilecektir. Yetkili / yetkililer, faaliyette / iş
birliğinde bulunma izni verilen kuruluşu temsile ve ilzama yetkili olacağı gibi, yurt dışındaki merkezi adına
yazışma ve tebligat yapmaya ve almaya da yetkilidir.
Tutulacak defter ve kayıtlar
MADDE 10- (1) Faaliyette / İş birliğinde bulunma izni verilen ………..……………………. adlı
kuruluş Türkiye’de yapacağı faaliyette / iş birliğinde, Dernekler Mevzuatı kapsamında aşağıda belirtilen
defterleri tutar.
a) Karar Defteri
b) Evrak Kayıt Defteri
c) İşletme Hesabı Defteri
(2) Ancak, yıllık brüt geliri 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Dernekler Yönetmeliğinin 31 inci maddesinde öngörülen ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan
edilen yeniden değerleme oranlarına göre artırılan miktarı aşması durumunda, takip eden hesap
döneminden başlayarak işletme hesabı defteri yerine, bilanço esasına göre yevmiye defteri ve büyük
defter tutulur.
(3) Faaliyette / İş birliğinde bulunma izni verilen kuruluş defterlerinde, kayıtlarında ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin resmi kurumlarıyla yazışmalarında Türkçe kullanır.
Hesap dönemi
MADDE 11- (1) Faaliyette / İş birliğinde bulunma izni verilen …………………… adlı kuruluşun
Türkiye’deki faaliyette / iş birliğinde hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocak’ta başlar ve
31 Aralık’ta sona erer. Yeni verilen faaliyette / iş birliğinde bulunma iznine ilişkin hesap dönemi kuruluşa
verilen izin tarihinde başlar ve 31 Aralıkta sona erer.
Faaliyette / İş birliğinde bulunma izninin iptali
MADDE 12- (1) Faaliyette / İş birliğinde bulunmaya ilişkin Dernekler Yönetmeliği’nde ekli
beyannamenin (Ek-8) ilgili makamlara zamanında bildirilmemesi, beyannamenin gerçeğe aykırı
düzenlenmesi veya faaliyette / iş birliğinde bulunma izni verilen kuruluşun ilgili mevzuata ve bu statüye
aykırı işlemlerinin tespit edilmesi halinde faaliyette / iş birliğinde bulunma izni iptal edilebilir. Ayrıca,
konusu suç teşkil eden fiillerin tespiti halinde durum derhal Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir.
Diğer hükümler
MADDE 13- (1) Bu statüde hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
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Dernek veya Üst Kuruluşa Üye Olma
Yabancı STK’lar Türkiye’de kendi amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren
dernek veya üst kuruluşlara üye olabilmek için “Dernek veya Üst Kuruluşa Üye Olma”
izni almaları gerekmektedir. Yabancı STK’ların yetkili organları tarafından, üye olunan
kuruluşların genel kurullarında temsil edilebilmek için 1 (bir) kişi (federasyon üyelikleri
için 3 (üç) kişi) görevlendirilir. Görevlendirilen temsilcinin yabancı olması halinde
Türkiye’de ikamet tezkeresinin (çalışma izni) bulunması gerekir.
Üye olmak isteyen kuruluşların, aşağıda belirtilen belgelerle İçişleri Bakanlığı
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne doğrudan ya da posta yoluyla başvuruda
bulunmaları gerekmektedir.
1. Yabancı STK’nın, apostil şerhi bulunan (İlgili ülkedeki Türk Konsolosluğunun
onayı kabul edilmektedir.) orijinal dilindeki statüsü ve statünün tamamının
noter onaylı Türkçe çevirisi.
2. Yabancı STK’nın yetkili organı tarafından oy birliği veya oy çoğunluğu ile
alınmış, dernek veya üst kuruluşa üye olma ile ilgili yabancı STK’yı temsil
etmek üzere görevlendirilen kişinin/kişilerin de belirtildiği, Türkiye’de dernek
veya üst kuruluşa üye olunmasına dair karar örneğinin ıslak imzalı orijinali
ile noter onaylı Türkçe tercümesi,
3. Yabancı STK’yı temsil etmek üzere görevlendirilen kişi/kişiler veya yabancı
STK’nın yetkilisi tarafından her sayfası imzalanmış Dernekler Yönetmeliği
(EK-6) da belirtilen başvuru formu,
4. Yabancı STK’yı temsil etmek üzere görevlendirilen kişi/kişiler arasında
yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip
olduklarını gösterir ikamet tezkeresinin (çalışma izni) aslı.
Ek-6 İndirmek İçin Tıklayın

Başa Dön

NOT: İkamet Tezkeresi veya çalışma izni belgelerinin fotokopilerinin verilmek
istenilmesi durumunda ASLI GİBİDİR yapılmak üzere belgelerin asıllarının da daha
sonra iade edilmek üzere başvuru evraklarına eklenmesi gerekmektedir.
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Dernek veya Üst Kuruluşa Üye Olma

Geri Dön

Başa Dön

Yabancı STK’ların yetkili organları tarafından alınması gereken “Dernek veya Üst
Kuruluşa Üye Olma” ile ilgili örnek karar.

Merkezi

……………….’da

bulunan

……………………………

adlı

kuruluşumuzun, uluslararası faaliyette bulunabilmek için karar vermeye yetkili olan
…………….. (genel kurulu/yönetim kurulu/başkanı vs.) tarafından, Türkiye’de bulunan
……………………… adlı kuruluşa üye olmaya, üyelik için gerekli işlemlerin yapılıp,
takip edilebilmesi amacıyla ………………………… adlı kişinin görevlendirilmesine
karar verilmiştir.

Not: Bu belge kararı alan kişi/kişiler tarafından imzalanması gerekmektedir. Ayrıca,
karar yönetim kurulu tarafından alınmadığı takdirde, kişinin tek başına karar almaya
yetkili olduğunu gösterir belgenin orijinali ile noter onaylı Türkçe tercümesinin
gönderilmesi gerekmektedir.
Geri Dön

Başa Dön
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Dernek veya Üst Kuruluşa Üye Olma

Geri Dön

Başa Dön

Ek-6 İndirmek İçin Tıklayın

Ek- 6
YABANCI TÜZEL KİŞİLERİN TÜRKİYE’DE FAALİYETTE BULUNABİLMELERİNE
İLİŞKİN BAŞVURU FORMU(1)
1.

Vakıf

Dernek

Tüzel Kişiliğin
Hukuki Yapısı

Kar Amacı Gütmeyen
Kuruluş

TÜZEL KİŞİLİĞİN
2.

2.1

Adı

2.2

Kısa Adı
YURTDIŞI İLETİŞİM ADRESİ

3.3

Ülke
Yerleşim
Yeri Adresi
Telefon No

3.4

Faks No

3.5

e-posta
İnternet
Adresi

3.1
3.2
3.

3.6

BAŞVURU(2)
4.

Şekli

Doğrudan

Posta ile

Elektronik Posta ile

YABANCI TÜZEL KİŞİLİĞİN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN
(Tüm sütunların doldurulması gerekmektedir.)
Adı
Soyadı
Uyruğu

Kimlik No

5.1
5.

5.2
5.3
5.4
Yönetim Kurulu üye sayısının fazla olması halinde satır
eklenerek tamamının yazılması gerekmektedir.
TÜZEL KİŞİLİK ADINA YAZIŞMA VE TEBLİGAT ALMAYA YETKİLİ KİŞİLERİN
(Tebligat almak için herkes yetkilendirilebilir. İletişim bilgilerinin açık ve net olarak yazılması gerekmektedir.)
T.C. Kimlik
Yerleşim Yeri Adresi,
Adı
Soyadı
Uyruğu
No(3)
Telefon No, e-posta

"

6.

6.1
6.2
"

7.

TÜZEL KİŞİLİĞİN TÜRKİYE’DE YAPACAĞI FAALİYETİN TÜRÜ

(1)

Bu formun her sayfası başvuruda bulunan kuruluşun yetkilisi tarafından imzalanır.
Başvurular Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Bakanlıklar/Ankara adresine
doğrudan veya posta ile
yapılır.
(3)
Kurucular ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişiler arasında yabancı kişiler varsa bu sütuna yabancı gerçek kişiye Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen kimlik numarası yazılır.
(2)
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Dernek veya Üst Kuruluşa Üye Olma
Türkiye’de Faaliyette Bulunma Süresi: …………………………
İş birliği Yapma Süresi

:

Temsilcilik Açma
Şube Açma
Dernek veya Üst Kuruluşa Üye Olma
Dernek veya Üst Kuruluş Kurma
(Faaliyetin türüne göre bu formun 11’inci maddesinde belirtilen eklerden ilgili olanlar başvuru
formuna eklenir.)
FAALİYETİN YAPILACAĞI YER
8.

8.1

İl/İlçe

8.2

Ülke Geneli
FAALİYETİN AMACI VE HEDEF KİTLESİ

9.

9.1

Amacı

9.2

Hedef Kitlesi
YAPILACAK FAALİYET
(Sadece 10.3 üncü bölüm doldurulmalıdır.)
Türkiye’de Tüzel Kişilerle İş Birliğinde Bulunmak ise Türkiye’de
İş Birliğinde Bulunulacak Tüzel Kişiliğin

10.1

Adı
Yerleşim Yeri Adresi
Türkiye’deki Tüzel Kişiliğin Yetkili
Tarihi : …/…/.... (Gün/Ay/Yıl)
Organınca Bu Yönde Alınmış
Sayısı : …………
Kararın
Türkiye’de Dernek veya Üst Kuruluş Kurulacaksa Türkiye’de Kurucusu Olacağı
Derneğin veya Üst Kuruluşun
Adı
Yerleşim Yeri Adresi

10
.

Derneği veya Üst Kuruluşu Kuracak Temsilcinin/Temsilcilerin
10.2

Adı

Soyadı

T.C. Kimlik No(3)

a)
b)
"
Türkiye’de Derneğe veya Üst Kuruluşa Üye Olunacaksa Türkiye’de Üye Olunacak
Derneğin veya Üst Kuruluşun
Adı
Yerleşim Yeri Adresi
10.3

Kütük Numarası
Türkiye’deki Derneğin veya Üst
Kuruluşun Yetkili Organınca Bu
Yönde Alınmış Kararın

Tarihi

: …/…/…... (Gün/Ay/Yıl)

Sayısı : .…………

BAŞVURULARIN HÜKÜMSÜZ SAYILACAĞI
Yabancı kuruluşların yapmış olduğu başvurularda görülen eksikliklerin yazı ile bildirilmesinin üzerinden
11. 6 ay geçmesi halinde kuruluş tarafından eksikliklerin tamamlanmaması durumunda başvuru işlemden
kaldırılacaktır.

(3)

Kurucular ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişiler arasında yabancı kişiler varsa bu sütuna yabancı gerçek kişiye Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen kimlik numarası yazılır.
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Dernek veya Üst Kuruluşa Üye Olma

12.1

EKLER
Tüzel kişiliğin orijinal dilindeki apostilli veya bulunduğu ülkenin Türk Konsolosluğu tarafından
onaylı statüsü ile statünün noter onaylı Türkçe tercümesi.

12.2

Yabancı derneğin, vakfın ve kar amacı gütmeyen kuruluşun Türkiye’de şube veya temsilcilik
açma başvurularında Dernekler Yönetmeliği’nde bulunan örneğe (EK-9/A) uygun hazırlanmış
statüsü; faaliyette veya iş birliğinde bulunma başvurularında Dernekler Yönetmeliği’nde
bulunan örneğe (EK-9/B) uygun hazırlanmış statüsü.

12.3

Kuruluş genel merkezinin yetkili organı tarafından Türkiye’de yapılmak istenilen faaliyetin ve
yetkilendirilen kişilerin de belirtildiği oy birliği veya oy çokluğu ile alınmış kararın orijinali ve
noter onaylı Türkçe tercümesi.

12.4

Başvurunun, kuruluş adına karar almaya yetki verilen kişi veya kişilerce yapılması durumunda,
bu kişi veya kişilerin kuruluş adına karar almaya yetkili olduğuna dair belge ile yapılmak
istenilen faaliyetin ve yetkilendirilen kişilerin de belirtildiği kararın orijinali ve noter onaylı Türkçe
tercümesi.

12.

Başvuruda Bulunan Kuruluş Yetkilisinin
Adı ve Soyadı :
Unvanı (Görevi) :
Tarih
:
İmza
:

Ek-6 İndirmek İçin Tıklayın

Geri Dön

Başa Dön
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Dernek veya Üst Kuruluş Kurma
Başa Dön

Yabancı STK’lar, Türkiye’de kendi amaçları doğrultusunda faaliyet gösterecek
dernek veya üst kuruluş kurmak istediklerinde “Dernek veya Üst Kuruluş Kurma” izni
almaları gerekmektedir. Kurulması planlanan dernek veya üst kuruluşta temsil
edilebilmek için 1 (bir) kişi (federasyon üyelikleri için 3 (üç) kişi) görevlendirilir.
Kurulacak olan dernek veya üst kuruluşun, yetkili organlarında görev alacak olan
yabancı temsilcilerin Türkiye’de ikamet tezkeresinin (çalışma izni) bulunması
gerekmektedir.
Türkiye’de dernek veya üst kuruluş kurmak isteyen Yabancı STK’ların, aşağıda
belirtilen belgelerle İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne
doğrudan ya da posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

1. Yabancı STK’nın, apostil şerhi bulunan (İlgili ülkedeki Türk Konsolosluğunun
onayı kabul edilmektedir.) orijinal dilindeki statüsü ve statünün tamamının
noter onaylı Türkçe çevirisi.
2. Yabancı STK’nın yetkili organı tarafından oy birliği veya oy çoğunluğu ile
alınmış, kurulacak olan dernek veya üst kuruluşta yabancı STK’yı temsil
etmek üzere görevlendirilen kişinin/kişilerin, kurulmak istenilen dernek veya
üst kuruluşun adının ve amacının belirtildiği, Türkiye’de dernek veya üst
kuruluş kurulmasına dair karar örneğinin ıslak imzalı orijinali ile noter onaylı
Türkçe tercümesi,
3. Yabancı STK’yı temsil etmek üzere görevlendirilen kişi/kişiler veya yabancı
STK’nın yetkilisi tarafından her sayfası imzalanmış Dernekler Yönetmeliği
(Ek-6) da belirtilen başvuru formu,
4. Yabancı STK’yı temsil etmek üzere görevlendirilen kişi/kişiler arasında
yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip
olduklarını gösterir ikamet tezkeresinin (çalışma izni) aslı
Ek-6 İndirmek İçin Tıklayın

Başa Dön

NOT: İkamet Tezkeresi veya çalışma izni belgelerinin fotokopilerinin verilmek
istenilmesi durumunda ASLI GİBİDİR yapılmak üzere belgelerin asıllarının da daha
sonra iade edilmek üzere başvuru evraklarına eklenmesi gerekmektedir.
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Dernek veya Üst Kuruluş Kurma

Başa Dön

Geri Dön

Yabancı STK’ların yetkili organları tarafından alınması gereken “Türkiye’de
Dernek veya Üst Kuruluş Kurma” ile ilgili örnek karar.

Merkezi

……………….’da

bulunan

……………………………

adlı

kuruluşumuzun, uluslararası faaliyette bulunabilmek için karar vermeye yetkili olan
……………..

(genel

kurulu/yönetim

kurulu/başkanı

vs.)

tarafından,

……………………… adlı kişi/kuruluşlarla birlikte Türkiye’de ……………………
amacıyla

…………………..adında

……………………..’da

dernek/federasyon

vb.

kurmaya,

kurulacak

temsil etmesi için de ……………………………… adlı

kişinin/kişilerin görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Not: Bu belge kararı alan kişi/kişiler tarafından imzalanması gerekmektedir. Ayrıca,
karar yönetim kurulu tarafından alınmadığı takdirde, kişinin tek başına karar almaya
yetkili olduğunu gösterir belgenin orijinali ile noter onaylı Türkçe tercümesinin
gönderilmesi gerekmektedir.
Geri Dön

Başa Dön
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Geri Dön

Dernek veya Üst Kuruluş Kurma

Başa Dön

Ek-6 İndirmek İçin Tıklayın

Ek- 6
YABANCI TÜZEL KİŞİLERİN TÜRKİYE’DE FAALİYETTE BULUNABİLMELERİNE
İLİŞKİN BAŞVURU FORMU(1)
1.

Vakıf

Dernek

Tüzel Kişiliğin
Hukuki Yapısı

Kar Amacı Gütmeyen
Kuruluş

TÜZEL KİŞİLİĞİN
2.

2.1

Adı

2.2

Kısa Adı
YURTDIŞI İLETİŞİM ADRESİ

3.3

Ülke
Yerleşim
Yeri Adresi
Telefon No

3.4

Faks No

3.5

e-posta
İnternet
Adresi

3.1
3.2
3.

3.6

BAŞVURU(2)
4.

Şekli

Doğrudan

Posta ile

Elektronik Posta ile

YABANCI TÜZEL KİŞİLİĞİN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN
(Tüm sütunların doldurulması gerekmektedir.)
Adı
Soyadı
Uyruğu

Kimlik No

5.1
5.

5.2
5.3
5.4
Yönetim Kurulu üye sayısının fazla olması halinde satır
eklenerek tamamının yazılması gerekmektedir.
TÜZEL KİŞİLİK ADINA YAZIŞMA VE TEBLİGAT ALMAYA YETKİLİ KİŞİLERİN
(Tebligat almak için herkes yetkilendirilebilir. İletişim bilgilerinin açık ve net olarak yazılması gerekmektedir.)
T.C. Kimlik
Yerleşim Yeri Adresi,
Adı
Soyadı
Uyruğu
No(3)
Telefon No, e-posta

"

6.

6.1
6.2
"

7.

TÜZEL KİŞİLİĞİN TÜRKİYE’DE YAPACAĞI FAALİYETİN TÜRÜ

(1)

Bu formun her sayfası başvuruda bulunan kuruluşun yetkilisi tarafından imzalanır.
Başvurular Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Bakanlıklar/Ankara adresine
doğrudan veya posta ile
yapılır.
(3)
Kurucular ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişiler arasında yabancı kişiler varsa bu sütuna yabancı gerçek kişiye Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen kimlik numarası yazılır.
(2)
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Dernek veya Üst Kuruluş Kurma
Türkiye’de Faaliyette Bulunma Süresi: …………………………
İş birliği Yapma Süresi

:

Temsilcilik Açma
Şube Açma
Dernek veya Üst Kuruluşa Üye Olma
Dernek veya Üst Kuruluş Kurma
(Faaliyetin türüne göre bu formun 11’inci maddesinde belirtilen eklerden ilgili olanlar başvuru
formuna eklenir.)
FAALİYETİN YAPILACAĞI YER
8.

8.1

İl/İlçe

8.2

Ülke Geneli
FAALİYETİN AMACI VE HEDEF KİTLESİ

9.

9.1

Amacı

9.2

Hedef Kitlesi
YAPILACAK FAALİYET
(Sadece 10.2 nci bölüm doldurulmalıdır.)
Türkiye’de Tüzel Kişilerle İş Birliğinde Bulunmak ise Türkiye’de
İş Birliğinde Bulunulacak Tüzel Kişiliğin
Adı

10.1

Yerleşim Yeri Adresi
Türkiye’deki Tüzel Kişiliğin Yetkili
Tarihi : …/…/.... (Gün/Ay/Yıl)
Organınca Bu Yönde Alınmış
Sayısı : …………
Kararın
Türkiye’de Dernek veya Üst Kuruluş Kurulacaksa Türkiye’de Kurucusu Olacağı
Derneğin veya Üst Kuruluşun
Adı
Yerleşim Yeri Adresi

10
.

Derneği veya Üst Kuruluşu Kuracak Temsilcinin/Temsilcilerin
10.2

Adı

Soyadı

T.C. Kimlik No(3)

a)
b)
"

10.3

Türkiye’de Derneğe veya Üst Kuruluşa Üye Olunacaksa Türkiye’de Üye Olunacak
Derneğin veya Üst Kuruluşun
Adı
Yerleşim Yeri Adresi
Kütük Numarası
Türkiye’deki Derneğin veya Üst
Kuruluşun Yetkili Organınca Bu
Yönde Alınmış Kararın

Tarihi

: …/…/…... (Gün/Ay/Yıl)

Sayısı : .…………

BAŞVURULARIN HÜKÜMSÜZ SAYILACAĞI
Yabancı kuruluşların yapmış olduğu başvurularda görülen eksikliklerin yazı ile bildirilmesinin üzerinden
11. 6 ay geçmesi halinde kuruluş tarafından eksikliklerin tamamlanmaması durumunda başvuru işlemden
kaldırılacaktır.

(3)

Kurucular ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişiler arasında yabancı kişiler varsa bu sütuna yabancı gerçek kişiye Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen kimlik numarası yazılır.
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Dernek veya Üst Kuruluş Kurma

12.1

EKLER
Tüzel kişiliğin orijinal dilindeki apostilli veya bulunduğu ülkenin Türk Konsolosluğu tarafından
onaylı statüsü ile statünün noter onaylı Türkçe tercümesi.

12.2

Yabancı derneğin, vakfın ve kar amacı gütmeyen kuruluşun Türkiye’de şube veya temsilcilik
açma başvurularında Dernekler Yönetmeliği’nde bulunan örneğe (EK-9/A) uygun hazırlanmış
statüsü; faaliyette veya iş birliğinde bulunma başvurularında Dernekler Yönetmeliği’nde
bulunan örneğe (EK-9/B) uygun hazırlanmış statüsü.

12.3

Kuruluş genel merkezinin yetkili organı tarafından Türkiye’de yapılmak istenilen faaliyetin ve
yetkilendirilen kişilerin de belirtildiği oy birliği veya oy çokluğu ile alınmış kararın orijinali ve
noter onaylı Türkçe tercümesi.

12.4

Başvurunun, kuruluş adına karar almaya yetki verilen kişi veya kişilerce yapılması durumunda,
bu kişi veya kişilerin kuruluş adına karar almaya yetkili olduğuna dair belge ile yapılmak
istenilen faaliyetin ve yetkilendirilen kişilerin de belirtildiği kararın orijinali ve noter onaylı Türkçe
tercümesi.

12.

Başvuruda Bulunan Kuruluş Yetkilisinin
Adı ve Soyadı :
Unvanı (Görevi) :
Tarih
:
İmza
:

Ek-6 İndirmek İçin Tıklayın

Geri Dön

Başa Dön
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