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T.C.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

Sayı :E-80422910-400-2404259[İRTİBAT BÜROLARI] 19/03/2021
Konu :Teşvik Uygulama ve Yabancı

Sermaye İşleri (Genel)

TÜRKİYE İRTİBAT BÜROSU ADINA
MEHMET YORGANCI

YEŞİLKÖY MAH. EGS BLOKLARI NO.70 BAKIRKÖY/İSTANBUL

İlgi : ısı.

İlgi’de kayıtlı müracaatınıza istinaden; merkez nde bulunan
." şirketinin da irtibat bürosu açması, 4875 sayılı Doğrudan

Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (h) bendi ve 20/08/2003 tarihli ve 25205 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 03/07/2012
tarihli ve 28342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat ile değişik 6 ncı maddesi uyarınca aşağıdaki
şartlar dahilinde uygun görülmüştür.

1) Verilen izin,
faaliyetlerinde bulunmak

üzere ve 16/03/2024 tarihine kadar geçerli bulunmaktadır.

2) Her türlü büro giderleri, bağlı bulunulan
konvertibl para ile karşılanacaktır.

3 Büronun fiilen a ılı faali etine ba lamasını müteaki içinde ve
Genel Müdürlüğe gönderilecektir. Büronun adresinin,

büro yetkilisinin/yetkililerinin veya bağlı bulunulan yabancı şirketin unvanının değişmesi durumunda söz konusu
değişiklik, gerçekleşmesinden itibaren en geç bir ay içinde, yeni adresi gösterir kira sözleşmesi, yeni atanan kişiye
ilişkin yetki belgesi ya da unvan değişikliğine ilişkin belge/belgeler ile birlikte Genel Müdürlüğe bildirilecektir.
4) İzin verilen yılı takip eden yıldan başlamak üzere, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar, büronun e mi ıl
faaliyetleri hakkında, bahsi geçen Yönetmelik ekinde yer alan ve bir örneği yazımız ekinde sunulan

Genel Müdürlüğe gönderilecektir. Bu formun ve ekli belgelerin gönderilmemesi durumunda irtibat
bürosunun süresinin uzatılmasına ilişkin talep değerlendirmeye alınmayacak ve faaliyet izni de resen iptal
edilebilecektir.
5) İrtibat bürosunun süresinin uzatılmasına ilişkin talep, büronun geçmiş yıl faaliyetleri, yabancı şirketin

Türkiye’de geleceğe yönelik iş planı ve hedefleri, mevcut ve öngörülen harcama tutarı, istihdam edilen personel
sayısı, irtibat bürosunun yürüteceği faaliyetin niteliği ve ilgili olabilecek diğer hususlar çerçevesinde
değerlendirilecektir.
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6) Büronun faaliyetlerinin mevzuata, izinde belirtilen faaliyet konusuna ve yukarıda belirtilen koşullara uygunluğu,
resen veya ilgili kurum ve kuruluşların yazılı bildirimleri üzerine Bakanlık tarafından denetlenebilecektir. Yapılan
denetim sonucunda, mevzuata ve yukarıda belirtilen koşullara uyulmadığının tespit edilmesi durumunda mevzuatta
öngörülen yaptırımlar uygulanacaktır. Söz konusu denetimlerde ticari faaliyet yürüttüğü tespit edilen irtibat
bürosunun faaliyet izni iptal edilerek ilgili mercilere bildirilecektir.
7) Büronun faaliyetini sona erdirmesi durumunda kapatma işlemi için, ilgili vergi dairesinden alınacak iş

Genel Müdürlüğe gönderilecektir. Bürolar, kapanış ve tasfiye sonucunda oluşan bakiye
haricinde, transfer talebinde bulunamazlar.
Büronun faaliyetlerinin tarafından yürütüleceği Genel Müdürlük kayıtlarına alınmıştır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Ek:
1- EK 4
2- EK FORM DOLDURMA

JIL
IA

N C
ONSU

LT
ANTS




