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Değerli Üyelerimiz, Türk İhracat veÜre-
tim Sektörlerimizin güzide mensupları,

Günden güne globalleşen Dünya’da eko-
nomik göstergeler önemini her geçen
gün artırmakta ve insan hayatına daha
fazla dokunmaktadır. Bilindiği üzere
2020 yılında başlayan Covid-19 pande-
misi büyüyerek global bir krizi de bera-
berinde getirdi. Tüm devletler hem ken-
di halklarının ihtiyaçlarını karşılayacak
ekonomik paketler açıklamak zorunda
kaldılar, hem de ne zaman biteceği belli
olmayan bir ekonomik süreci yürütmek-
le baş başa kaldılar.
Bu süreç hepimize güvenilir tedarikçi
olmanın, doğru ve kaliteli üretim stra-
tejilerine sahip olmanın, sürdürülebilir
ve yenilikçi olmanın ve son olarak kriz
dönemlerinde adımlar atabilen yapılara
sahip olmanın ne kadar önemli olduğu-
nu gösterdi.
Ülkemizin 2020 yılında gösterdiği 389,10
milyar dolarlık ticaret hacmi, bu alanda-
ki istikrarlı ve dinamik duruşumuzun
önemli bir göstergesi olmuştur. Türk fir-
malarının güvenilir tedarikçi ve kaliteli
üretici duruşu ile Dünya pazarında daha
geniş yer edinmeleri gerekmektedir. Mo-
dern, teknolojik ve sürdürülebilir üretim
prosesleri, etik kurallara uygun ticaret
anlayışı ve şartlara ayak uydurabilme ye-
tenekleri ile Türk firmaları tüm faaliyet

Tüm bu bilgiler doğrultusunda satın
alma gücüyle Dünya’nın en büyük
ithalatçısı konumundaki Amerika
Birleşik Devletleri, ticaretin geliştiril-
mesi için girilmesi gereken öncelikli
pazarların başında gelmektedir. Gü-
ven, ulaşılabilirlik, sürdürülebilirlik,
konum gibi farklı sebeplerden dolayı
Türkiye’de potansiyeli yüksek birçok
sanayici/ihracatçı ABD pazarında
henüz kendine yeterli seviyede yer
edinememiştir. ABD pazarında Ül-
kemizin hak ettiği yeri bulması için
gerekli adımları atmak Amcham Tur-
key Taba vizyonunun temelini oluş-
turmaktadır.
Amcham Turkey Taba, Türkiye’nin
tüm sektörleri ile güvenilir bir teda-
rikçi olduğunu vurgulamak ve ülke-
mizdeki sanayici/ihracatçıları Am-
cham aracılığı ile başta ABD’de 50
eyalette ve daha sonra 117 ülke paza-
rında daha fazla yer bulabilmesi için
Commercial Registration Certifica-
te projesi geliştirilmiştir. Kanunlara
saygılı, güvenilir, belirli bir ihracat
performansına sahip, uluslararası ti-
cari gelenekleri benimseyen ve müş-
teri memnuniyeti sağlayan ihracat-
çılara odaklanan proje Commercial
R i i C ifi k d l

CRC Sunum ve Teşekkür Yazısı



Amcham Turkey-Taba tarafından denetle-
nip, gerekli yeterliliklere sahip olan sanayi-
ci/ihracatçı firmalarımız CRC projesi ile gü-
ven ve ulaşılabilirlik gibi hususlarda avantaj
teşkil ederek ABD pazarında kendine daha
rahat yer bulabilecektir. ABD’li alıcılar, ürün
ve hizmet satın alımlarında aynı kalitede ya
da daha iyisini, daha ucuza bulduklarında
dünyanın neresinde olursa olsun alım ya-
parlar.

Ülkemizin yüksek ihracat hedeflerine ulaş-
masına ve ABD’nin güvenilir tedarikçilere
erişimi sürecine bir tuğla koymak niyetiy-
le geliştirdiğimiz CRC projesini oldukça
önemsiyor, ihracatçımıza önemli katkılar
sağlayacağına yürekten inanıyoruz.

Bu projenin, geliştirilmesine ve uygulama
esaslarına kadar emeği geçen başta değerli
YGM arkadaşlarımız Sn Atakan Örnal, Sn
Haki Demirtaş, Sn Erdem İlbeyi ve Sn. Eray
Terlemez’ e, GM Sn. Umut Soytürk’e YMM
arkadaşımız Sn. Muhammet Cihan’a, Taba
Profesyonel Ekibimiz Sn. Selin ŞEVKE Sn.
Ebru Gül Karlıoğlu, Sn. Baybora Kök ve Sn.
Seyfi Karabulak ’a Teşvik Uygulamaları uz-
manlarımız Sn Ömer Çerali ve Sn Kemal
Alataş’a, bilgi işlem ve diğer tüm gereçleri-
miz için Sn. Agah Oktay’a, Sn. Henry Tyron’
a iletişim konularındaki desteklerinden do-
layı Sn. Mustafa Piliz’ e teşekkürlerimi suna-
rım.

Süleyman E.SANLI
TABA AmCham Genel Başkanı

Modern, teknolojik ve sürdü-
rülebilir üretim prosesleri, etik  
kurallara uygun ticaret anlayışı  
ve şartlara ayak uydurabilme  
yetenekleri ile Türk firmaları  
tüm faaliyet alanlarında aranan  
niteliklere sahiptirler.



Dear Members, Distinguished Members
of the Turkish Exporting and Manufac-
turing Sectors,

In a continuously globalizing world, the
economic indicators increase their im-
portance day by day touching people’s
life more and more. As the Covid-19
pandemic grew and brought it has be-
come an inevitable global phenomenon
of our era in 2020. Many countries had
to announce various monetary aid pac-
kages that would meet the needs of their
people and left alone to carry out econo-
mic strategies during a time of uncerta-
inty of when it would end.
This phenomenon exhibited to us how
crucial it is to be a reliable supplier, to
have the right and quality production
strategies, to be sustainable and innova-
tive, and finally to have configurations
that can take measures intimes of crisis.
Our country’s 389.10 billion dollars tra-
de volume in 2020 has been a notable in-
dicator of our stable and dynamic stan-
dpoint in this field of confronting the
crisis. Turkish companies merit to attain
a wider stance in the world market espe-
cially the reliable suppliers and quality
manufacturer postures manifested. Tur-
kish companies have the qualifications
sought in all fields of activity with their
modern, technological and sustainable
production processes, an understanding
of trade governed under foundational

In association with all of these perspe-
ctives, the World’s most powerful pur-
chaser and importer United States of
America awaits to be one of our top
trade partner and is one of the prio-
rity markets to be entered for further
development of trade. Due to diffe-
rent justifications on trust, accessibi-
lity, sustainability and location, many
industrialists/exporters with high po-
tential in Turkey have not yet establis-
hed a position in the US market at a
sufficient level. Taking the necessary
steps for our country to disclose the
place it deserves in the US market es-
tablishes the basis of AmCham Turkey
Taba vision.
AmCham Turkey Taba has developed
the Commercial Registration Certifi-
cate project to emphasize that Turkey
is a reliable supplier in all its sectors
and to find more room in the mar-
kets of 50 states in the USA and then
in 117 countries through AmCham
for the industrialist/exporters in our
country. The Commercial Registrati-
on Certificate project (CRC) will ap-
peal to exporters who are law-abiding,
reliable, with a distinct export perfor-
mance which adopts on international
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With the CRC project, our industrialist/
exporter companies, which have been audi-
ted by Amcham Turkey-Taba and have the
required qualifications, will be able to find a
more comfortable place in the US market by
taking an advantage on issues such as trust
and accessibility. US buyers buy products
and services wherever they are in the world
when they can find the same quality or bet-
ter and cheaper.

We assemble great importance to the CRC
project, which we developed intending to put
a brick in our country’s high export targets
and the USA’s access to reliable suppliers,
and we sincerely believe that it will make a
significant contribution to our exporters.

Our esteemed YGM friends, Atakan Örnal,
Haki Demirtaş, Erdem İlbeyi and Eray Ter-
lemez, who contributed to the development
and implementation precepts of this proje-
ct. GM To Umut Soytürk, our YMM friend
To Muhammet Cihan, Our Taba Professio-
nal Team Selin ŞEVKE, Ebru Gul Karliog-
lu, Baybora Kök and Seyfi Karabulak to our
Incentive Applications experts, Ömer Çerali
and Kemal Alataş. For our IT and all other
equipment to Agah Oktay, Henry Tyron
for his support in communication issues, I
would like to thank Mustafa Piliz.

Sincerely yours,  
Süleyman E.SANLI

TABA AmCham President

Turkish companies have the  
qualifications sought in all  
fields of activity with their  
modern, technological and  
sustainable production proces-
ses, an understanding of trade  
governed under foundational  
ethical rules and their abilityto  
keep up with the conditions.



TABA-Amcham  
Turkey Projeler



Şeffaflık ilkesi, gerçek, tüzel kişilerin ve üyelerimizin bilgiye
erişebilmesi için idarenin bilgi verme ödevini sistematik, kolay,
hızlı ve ulaşılabilir bir şekilde yerinegetirmesidir.

Bu ilke;

Üye, gerçek ve tüzel kişilerin bilgiye erişim hakkının yasal ola-
rak güvenceye bağlanmasını,

İdarenin faaliyetleri ile faaliyet sonuçlarının üyelere açık olma-
sını,

İdarenin karar alma süreçlerine hizmetten yararlananların ka-
tılımının sağlanmasını ve üye işleyişine ilişkin görüşünün alın-
masını,

İdarenin işleyişine ilişkin her türlü düzenleme ve prosedürün
üyelerin erişimine açık ve kolayca ulaşılabilir olmasını gerek-
tirir.

TABA-
AmCham  
Şeffaflık  
Genelgesi



TABA-AmCham olarak, kurumsal kapasitesinin arttırılması, üyelere sunulan hizmet kalitesinin iyileştirilmesi, geleceğe yönelik planlama
kültürünün yerleştirilmesi ve kurumsal yönetim ilkelerinin hâkim kılınması amacıyla 2022 yılında Akreditasyon sistemi çalışmalarına baş-
lamayı planlıyoruz.

Dünyamızda güvenilir ve sürdürülebilir tedarik’in ne denli önemli olduğu COVİD-19 döneminde daha iyi anlaşılmıştır. Sadece Çin’e tedarik
açısından bu kadar yüksek seviyede bağımlı olmak tüm ülkeler için risk taşımaktadır. Tedarik çeşitliliğinin arttırılması ve Türkiye’de güve-
nilir, kurumsal , yasal çalışan ve müşteri memnuniyeti sağlamış Türk Üreticilerinin yerindelik denetimi yapılarak TABA AmCham ‘e bağlı
ofislerce yerindelik denetimi yapılarak sertifikalandırmayı planlamaktayız. Türkiye’de yasalara saygılı, vergilerini ve işçi haklarını ödeyen,
müşterileri ile sorun yaşamayan şikayet veya dava edilmeyen Şirketlere müracaatları halinde CRC sertifikası vermeyi planlıyoruz.
Güvenilir şirketler böylece kayıt altına alınarak 2 yılda bir yenilenecek sertifika şartlarını taşımaları için yasal, dürüst ve şeffaf ticaret
esasları özendiri- lecektir. AEO ve YYS şartlarına yakın koşulların yanısıra müşteri memnuniyet kriteri de bu sertifika uygulama esaslarına
eklenmiştir.

Belge için istenecek dökümanlar ve yapılacak yerindelik denetimleri temel olarak YYSve OKS sahibi firmaların sundukları ile doğru orantılı
olacaktır. Bu uygulama esaslarının amacı, Türk firmalarının Amerikan piyasasında tanınırlığını artırmak için ABD pazarında mal ve hizmet
ihracat yapmayı hedefleyen firmalar için ‘’Yerindelik Tespiti’’ yaparak belirtilen sertifikayı düzenlemek ve kayıt altına almak, sertifikanın
tanımlanacağı sistemi oluşturmak, sisteme tanımlanacak firmalara ilişkin bilgileri belirlemek, ürün tedarik etmek isteyen firmaların sisteme
erişimini sağlamaktır. Ayrıca bu sistem kapsamında yer alacak şirketler ABD’de US-Select kapsamında yer almaya da özendirilerek karşılıklı

CRC (Commercial Registration Certificate)





Amerika Ticaret Bakanı Sn.Wilbur Ross‘un Türkiye ziyaretinde de dile getirdiği üzere
Türkiye ile serbest ticaret antlaşması imzalama olasılığının ilk adımı olarak biz QIZ
nitelikli serbest bölge antlaşması üzerinde ilk adımın atılması gerektiğini düşünüyoruz.
Bu kapsamda bulunduğumuz coğrafya da Mısır ve Ürdün’ün QIZ nitelikli serbest bölge
antlaşması İsrail veABDarasında mevcut bulunmaktadır.

Qız Antlaşmasının Katacağı Değerler

Türkiye ile ABD’ye ihracatının QIZ kapsamında 2 yıl içerisinde 20 milyar dolara çık-
ması

5-6 yıl içerisinde kademeli olarak 50 milyar dolara çıkması karşılıklı ticaretin 100 mil-
yar dolar seviyesine çıkması

500 bin yeni istihdam

ABDile Serbest Ticaret Anlaşması’na aday ülke konuma gelmemiz

Bulunduğumuz coğrafya’da ekonomik etki bölgesinde komşu ülkeler ve Türki cumhuri-
yetleri de kapsayacak bir üretim planlaması ile ölçek sorununun aşılması ,yabancı yatı-
rımcılar açısından yeniden cazibe merkezi halinedönüşmemiz.

QIZ
(Qualifying  
Industrial  
Zone)
Türkiye’nin bulunduğu jeopolitik konu-
mu itibariyle doğu-batı medeniyet, lojis-
tik vekültür köprüsünün olmasının yanı
sıra iki dünyayla da hem Doğu hem Batı
kültürü ile empati kurabilmesi en büyük
zenginliğidir. Bu anlamda Türkiye’nin
bulunduğu coğrafyada yaşanan trajedi-
lerin son bulması ve kalıcı sürdürülebilir
kültürler arası barış için İsrail-ABD ve
Türkiye arasında var olan bir QIZ muta-
bakatının Türkiye-Amerika arasında bir
serbest ticaret anlaşmasına dönüşmesi
ile mümkün olabileceğikanaatindeyiz.

Düşündüğümüz QIZ modelinin Mısır
ve Ürdün’deki modellerden farkı; ‘’göç-
men işçi çalıştırma kriteri’’nin getirile-
rek hem Türk vatandaşlarının hem de
ülkemize umut olarak sarılan göçmen-
lerin önemli bir kısmının istihdam edil-
mesidir.



Türkiye Cumhuriyeti 100. Kuruluş yılına denk
gelen 2023’te Antalya veya Bodrum’da ABD’den
eyaletler bazında ve komşu ülkelerden golf tur-
nuvası için takımlar davet ederek, aynı zamanda
Ankara’da yerleşik NATO üyesi Büyükelçilikler
ve Ticaret Müsteşarları ile komşu ülkeler Türkî
Cumhuriyetleri de misafir etmeyi planladığı-
mız bir golf organizasyonunda samimi ve sıcak
bir ortamda arka kapı ticaret diplomasilerinin
yürütülebileceğini ve ittifak üyeleri ile Türkî
Cumhuriyet ve komşu ülkelerinin diplomatik
bireyleri ve iş dünyasıyla bir araya getirerek ve-
rimlilik sağlamayı planlıyoruz.

TABA-
AmCham  
Golf  
Turnuvası



‘’Türkiye ve  
Dünya’da  
Göçmen  
Olmak’’  
Konulu  
Kısa Film  
Yarışması
ABD ve Türkiye’nin en önemli ortak nokta-
larından birisi İki ülkenin’de göçmenlerden
oluşmasıdır. ABD ve Türkiye Dünya’da tüm
umutsuzların umut ışığı olmaya devam et-
melidir. Türkiye tarih boyunca dil, din, ırk ayır-
madan göçmenleri misafir etmiştir ve umut
ışığı olmuştur. Ortadoğu’da yaşanan tüm tra-
jedilerden dolayı halen Türkiye halen 5 milyon
göçmene ev sahipliği yapmaktadır. Göçmenlere
umut ışığı ülkeler olarak, gelecekteki Dünyamızı
şekillendirmemize yardım sağlayacak, aileleri,
kadın ve çocukları da koruyacak bir sosyolo-
jik ekonomik yaklaşım sergilemeliyiz. Türkiye
ve Türk insanı bu hoşgörü ve değerlere sahip-
tir. Irkçılık ve anti-semitizm Ülkemizde hiçbir
zaman kabul görmez. Bu anlamda Üniversite
gençleri arasında bu farkındalığı artırmak için
Türkiye’de ve Dünya’da Göçmen Olmak Konu-
lu kısa film ve belgesel yarışması düzenlemeyi
planlıyoruz



CRC
(Commercial Registration Certificate)
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Am-Cham Turkiye TABA (Amerikan Ticaret Odası Türkiye)  

Commercial Registration Certificate

UYGULAMAESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Uygulama esaslarının amacı, Türk firmalarının Amerikan piyasasında tanınırlığını artırmak için ABD pazarında mal ve
hizmet ihracat yapmayı hedefleyen firmalar için ‘’Yerindelik Tespiti’’ yaparak, 4.maddenin a fıkrasında belirtilen sertifikayı düzenlemek ve kayıt
altına almak, sertifikanın tanımlanacağı sistemi oluşturmak, sisteme tanımlanacak firmalara ilişkin bilgileri belirlemek, ürün tedarik etmek isteyen
firmaların sisteme erişimini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Uygulama esasları, ‘Yerindelik Tespiti’ için danışmanlık hizmeti verecek Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri (YGM) veYeminli  
Mali Müşavir (YMM) firmalarının belirlenmesini ve danışman görüş formlarının düzenlenmesi ve sunumuna ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (AM-CHAM TURKİYE TABA (AMERİKAN TİCARET ODASI TÜRKİYE) iç tüzüğünün  
2.maddesine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Uygulama esaslarının tatbikinde;

a-) Am-Cham Turkiye TABA (Amerikan Ticaret Odası Türkiye) Commercial Registration Certificate: AM-CHAM TURKİYE TABA (AMERİ-
KAN TİCARET ODASI TÜRKİYE) yönetim kurulu tarafından yetkilendirilen YGM ve YMM firmaları tarafından düzenlenen “Danışman Görüş
Formu’na istinaden yönetim kurulu başkanı tarafından onaylanan ve bir örneği Ek-1 ‘deyer alansertifikayı,

b-) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Şirketi : 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre Ticaret Bakanlığı tarafından Yetkilendirilmiş Gümrük Mü-
şaviri hizmeti veren tüzel kişiliği,

c-) Yeminli Mali Müşavir Şirketi : 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre Yeminli Mali Mü-
şavirlik hizmeti veren tüzel kişiliği,

d-) Danışman Görüş Formu : Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri veya Yeminli Mali Müşavirlik şirketi tarafından Ek-2 de örneğe uygun düzen-
lenerek hazırlanan formu,

e-) Danışman Kuruluş Belgesi: AM-CHAM TURKİYE TABA(Amerikan Ticaret Odası Türkiye) yönetim kurulu tarafından başvuru yapan YGM
veYMMfirmalarına danışman görüş formu hazırlamak üzere verilen belgeyi,

İ

CRC Uygulama Esasları



İKİNCİ BÖLÜM
Belgenin verilmesine ilişkin koşullar

MADDE 5 – Aşağıda belirlenen gerekli koşullar sağlayan firmalar tarafından bu maddenin 2. fıkrasında belirtilen belgeler ile birlikte AM-CHAM
TURKİYE TABA (Amerikan Ticaret Odası Türkiye) Yönetim Kurulu Sekretaryasına başvuran firmalar için yönetim kurulu başkanı tarafından
imzalanmak suretiyle Ek-1’de örneğe uygun sertifika düzenlenir.

Gerekli Koşullar:

• İmalatçı ve/veya ihracatçı olmak,

• Yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz
çalışanlarının adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,

• Vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu bulunmamak,

• Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmamak,

• Başvuru tarihinden geriye dönük on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde asgari beş yüz bin FOB/ABD
doları tutarında ihracat yapmak( Hizmet ihracatında söz konusu ihracat bedelinin %95’nin Türkiye’ye getirilmiş olması), Formda değişiklik
yapılacak

• Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik durumda ve en az iki yıldır fiilen faaliyetteolmak,

• Üretim, sevkiyat ve hizmetin fiilen verildiği durumlarda hizmet verilen sahalarda yeterli güvenlik önlemlerini almış olmak, (Hizmet İhracat-
larında aranmaz)

• Başvuru tarihinden itibaren geriye dönük iki yıl içerisinde yapılan ihracatların %3’lik kısmını geçmeyen tutarda geri gelen (4010-4200 Rejim  
kodlu) eşya olmaması, (Hizmet İhracatlarında aranmaz)

• Başvuru tarihinden itibaren geriye dönük iki yıl içerisinde yurtdışı alıcılar tarafından açılan ve ihracatçı aleyhine kesinleşmiş mahkeme kararı  

bulunmaması, gerekir.

Gerekli Belgeler:

• Üretim yerinin bulunduğu ildeki Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının il müdürlüğünce düzenlenmiş sanayi sicil belgesi veya kayıtlı bulu-
nulan sanayi ve/veya ticaret odasından alınan onaylı kapasite raporu, (Hizmet İhracatlarındaaranmaz)

• Ticaret sicil müdürlüğünce onaylı Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu

• Yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişilere ait Adli SicilKayıtları,

• Marka Tecil Belgesi & Belgeleri,

• Faaliyet Belgesi,

• e-Borcu yoktur belgeleri (Vergi Dairesi VeSGK),

• Performans Ve Güvenilirlik Belgesi, (Hizmet İhracatlarındaaranmaz)

• Danışman Kuruluş tarafından düzenlenen danışman görüşformu,

• Satışını yaptığı ürünlerin ve vermiş olduğu hizmetlere ilişkin ticari tanımlarının yer aldığı ingilizce olarak hazırlanmış ürün ve hizmet listesi



• MADDE 6- Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü ve Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi firmaların yapacakları başvurularda YYS Belgesi ve
OKSB belgelerini ibraz etmeleri halinde 5. Maddenin 2. Fıkrasının d, g, h, i ve j bentlerinde belirtilenler hariç olmak üzere; herhangi bir bel-
geleri aranmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
• Sertifikanın Düzenlenmesi, Zayi Olması, Değişiklik talepleri

• MADDE 7- AM-CHAM TURKİYE TABA(Amerikan Ticaret Odası Türkiye) Yönetim Kurulu Sekretaryası tarafından incelenen belgeler, da-
nışman görüş formu ile birlikte sunulur. Yönetim kurulu başkanı tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında 5. Madde belirtilen koşulların
sağlanması halinde sertifika düzenlenmesine karar verilir.

• Sertifika düzenlenmesine karar verilen firma için sekretarya tarafından özel olarak hazırlanan AM-CHAM TURKİYE TABA(Amerikan Tica-
ret Odası Türkiye) logosu, seri numarası veriliş amacı firma unvanı ve merkez adresinin yer aldığı biri asıl biri dosyasında muhafaza edilmek
üzere 2 adet sertifika düzenlenir.

• Düzenlenen sertifika yönetim kurulu başkanı tarafından imzalanır.

• İmzalanan sertifika firmaya taahhütlü posta, hızlı kargo şirketi yoluyla gönderilir. Talep eden firmalar imza karşılığında da sertifikayı teslim  
alabilir.

• E-sertifika olarak da tanzim edilebilir.

• Başvuruya ilişkin evraklar, numara sırasına göre sekretarya tarafından arşivlenir.

Sertifikanın Kaybı ve Zayi

MADDE 8- Düzenlenen sertifikanın kaybedilmesi veya zayi olması halinde, firma tarafından dilekçe ile sekretaryaya başvurusu yapılır.  
Yapılan değerlendirme neticesinde dosyasında muhafaza edilen ikinci nüsha sertifika firmaya verilir. Dosyasında muhafaza edilmek üzere bir  
fotokopi alınır. Firmanın daha sonra yapacağı zayi başvurularında ücreti firmadan tahsil edilmek üzere aynı sertifika numarasıyla yeniden iki  
nüsha sertifika düzenlenir.

Sertifikada Değişiklik

MADDE 9- Düzenlenen sertifikada yazan bilgilerde değişiklik talep edilmesi halinde, gerekçesi belirtilerek dilekçe ile sekretaryaya başvuru  
yapılır. Yönetim kurulu tarafından gerekçesi uygun görülmesi halinde sertifika bilgilerinin yenilenmesine karar verilir. Sekretarya tarafından  
ücreti firmadantahsil edilmek üzere, düzeltme yapılarak aynı sertifika numarasıyla yeniden iki nüsha sertifika düzenlenir.

Sertifikanın İptali  



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhracatçıların Sisteme Tanımlanması

MADDE 11- AM-CHAM TURKİYE TABA (Amerikan Ticaret Odası Türkiye)’ye ait web sitesinde belirlenecek alana, sertifika düzenle- nen
firmanın, satışını yaptığı ürünlere ilişkin detaylar, sahip olduğu markalar, sahip olduğu izinler, üretim kapasiteleri, sahip olduğu ISO bel- geleri,
almış olduğu ödüller vb. gibi ihracat ve pazarlama performansını arttıracak diğer belgeler ve bilgiler ile iletişim bilgileri kaydedilir. Kaydedilecek
bu bilgiler başvuru esnasında istenen belgelerde yer alan bilgilere göregerçekleştirilir.

Sertifika sahibi firmanın talebi doğrultusunda yönetim kurulunun alacağı karar ile siteye bilgi ve belgeeklenebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
YGMve YMMŞirketlerinin Danışman Kuruluş OlarakBelirlenmesi

MADDE 12 – Yönetim kurulu tarafından başvuru evraklarının incelenmesi ve saha kontrollerinin yapılması için yeterli sayıda Yetkilendirilmiş
Gümrük Müşavirliği ve Yeminli Mali Müşavirlik şirketinden danışmanlık hizmeti alınır. Danışman kuruluş olarak faaliyet gösterecek firmalarla
sözleşme yapılır.

• Danışman kuruluşlar, kendilerine verilecek danışman kuruluş belgesini yayın organlarında ilan edebilir. Firmaları sertifikalandırmak üzere  
tanıtım faaliyeti yürütebilirler. Ayrıca kendilerine verilecek belgeyi internet sitelerinde yayınlayabilirler.

• Her danışman kuruluş sertifika düzenlemek üzere anlaşma yaptığı firmayı sekretaryaya mail yolu ile bildirir. Sekretaryaya bildirilen firmalar  
liste halinde diğer danışman firmalarla paylaşılır. Mail yolu ile paylaşılan firmalara bir başka danışman firma tarafından teklif götürülemez.

• Danışman firmalar, yönetim kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi dışında firmalardan ek ücret talep edemez. Ayrıca belirlenen ücret  
altında fiyat teklif edemez.

• Belge almak isteyen firmaların, sekretaryaya yapacakları direk başvurular, danışman belge numarasına göre etik kurallara uygun olarak danış-
man firmalara yönlendirilir.

• Danışman Kuruluş şirketlerinin sahip olması gereken nitelikler

MADDE 13 – Şirket ortaklarından en az birinin YMM ve/veya YGM unvanına sahip olması gerekir.

Danışman Kuruluş Belgesi Başvurusu

MADDE 14 – (1) Başvurular aşağıda belirtilen belgelerle birlikte AM-CHAM TURKİYE TABA (Amerikan Ticaret Odası Türkiye) Yönetim Ku-
rulu Sekreteryası’na yapılır.
a) Ek-3 te yer alan ve eksiksiz doldurulmuş başvuru formu.
b) Kuruluş Sicil Gazetesi sureti
) İ i kül i ti



Danışman Kuruluş Belgesi

MADDE 15 – (1) 6 inci maddede yer alan nitelikleri taşıyan ve başvuruları uygun bulunan YGM ve YMM şahıs ve şirketlerine Ek-4’te yer alan  
Danışman Kuruluş Belgesi düzenlenir. Söz konusu belgenin geçerlilik süresi 3yıldır.

Belge düzenlenmesine karar verilen firma için sekretarya tarafından özel olarak hazırlanan AM-CHAM TURKİYE TABA (Amerikan Ticaret  
Odası Türkiye) logosu, seri numarası, veriliş amacı, firma unvanı ve adresinin yer aldığı biri asıl biri dosyasında muhafaza edilmek üzere 2 adet  
belge düzenlenir.

Düzenlenen onaylı belge taahhütlü posta, hızlı kargo şirketi yoluyla gönderilir. Talep eden firmalar imza karşılığında da belgeyi teslim alabilir.

Belgenin yenilenmesi

MADDE 16 – (1) Yetki belgesinin geçerlilik süresi sonunda, 6. Maddede belirtilen belgelerin sekretaryaya sunulması halinde yenilenir.

Belgede değişiklik talebi

MADDE 17 – Düzenlenen danışman kuruluş belgesinde yer alan bilgilerde değişiklik talep edilmesi halinde, gerekçesi belirtilerek dilekçe ile
sekretaryaya başvuru yapılır. Yönetim kurulu başkanı tarafından gerekçesi uygun görülmesi halinde danışman kuruluş belgesinin yenilenmesine
karar verilir. Sekretarya tarafından düzeltme yapılarak aynı numara ile yeniden belgedüzenlenir.

Yetkibelgesinin iadesi

MADDE 18 – (1) YGM ve YMM şirketleri onaylı kuruluş görevini devam ettirmek istememesi durumunda düzenlenen belge aslı ile birlikte AM-
CHAM TURKİYE TABA (Amerikan Ticaret Odası Türkiye) Yönetim Kurulu Sekretaryasına dilekçe başvuru yapılır. Düzenlenmiş olan onaylı
kuruluş belgesi Yönetim kurulu başkanı tarafından iptal edilir.

(2) Yetki belgesini iade eden YGMveYMMşirketlerine bir yıl süreyle yetki belgesi verilmez.

YetkiBelgesinin İptali

MADDE 19- Danışman Kuruluş tarafından yapılacak olan tanıtım faaliyetlerinde veya organizasyonlarında derneğimizin amaçlarına aykırı ha-
reket eden, rencide edici ve kötüleyici davranışlar sergileyen ve usulüne uygun olmayan görüş formu tanzim eden danışman firmaların belgeleri
yönetim kurulunun alacağı karar ile resen iptalolunur.

İptal kararı taahhütlü posta yolu veya hızlı kargo şirketi ile danışman firmaya bildirilerek düzenlenen belgenin iadesi talepedilir.

Yaptırım  

MADDE20-

5. Madde belirtilen gerekli belgeleri sahte olarak veya başkalarını aldatacak şekilde düzenlediği tespit edilen firma yetkilileri hakkında, Türk Ceza  
Kanunun 207. maddesine istinaden gerekli mercilere bildirimde bulunulur.



SON HÜKÜMLER

MADDE 21 – Uygulama esasları kapsamında yapılacak yerindelik incelemesi neticesinde, 5. Madde belirtilen belgeler ile başvuru yapan 
firma- nın tesisinde yapılacak incelemeler sonrasında “ Danışman Görüş Formu” tanzimedilir.

MADDE 22- Uygulama esasları ve rehbere göre düzenlenecek Danışman Görüş Formuna istinaden Am-Cham Turkiye TABA (Amerikan Tica-
ret Odası Türkiye) Commercial Registration Certificate düzenlenir.

MADDE 23- Am-Cham Turkiye TABA (Amerikan Ticaret Odası Türkiye) Commercial Registration Certificate usul ve esaslarını belirlemeye ve  
değiştirmeye yönetim kurulu yetkilidir.

MADDE 24- Am-Cham Turkiye TABA (Amerikan Ticaret Odası Türkiye) Commercial Registration Certificate ücretleri her takvim yılı başında  
yönetim kurulu tarafından belirlenir.

MADDE 24- Rehberde yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu Başkanın onayı ile gerçekleştirilir.



CRC
Framework



Am-Cham Turkey TABA (American Chamber of Commerce Turkey)  

Commercial Registration Certificate

IMPLEMENTATION FUNDAMENTALS

CHAPTER ONE
Purpose, Scope, Basis, and Definitions

Purpose

ARTICLE 1 – (1) The purpose of these Implementation Fundamentals is to regulate and register the certificate specified in paragraph Aof Article
4 by making a “Review of Expediency” for Turkish companies aiming to export goods and services in the US market in order to increase their re-
cognition in the American market, to create the system in which the certificate will be defined, to determine the information about the companies
that will be identified in the system, to provide access to the system of for companies that want to supply products.

Scope

ARTICLE 2 – (1) The scope of this Implementation Fundamentals is to determine the Authorized Customs Broker (ACB) and Certified Public
Accountant (CPA) companies that will provide consulting services for the “Review of Expediency”, as well as the procedures and principles for the
arrangement and presentation of Counselor FeedbackForms.

Basis

ARTICLE3 – It was prepared for the Turkish-American BusinessAssociation (AM-CHAM TURKEYTABA(AMERICAN CHAMBEROF COM-
MERCE TURKEY) according to Article 2 of the legislation.
Definitions  

ARTICLE4-

a-) Am-Cham Turkey TABA (American Chamber of Commerce Turkey) Commercial Registration Certificate: The certificate approved by the
Chairman of the board of directors and an example of which is included in Annex-1 per the “Counselor Feedback Form” issued by ACB and CPA
companies authorized by the board of directors ofAm-Cham Turkey TABA(AMERICAN CHAMBEROF COMMERCETURKEY).

b-) Authorized Customs Broker Company: The legal entity providingAuthorized Customs Broker Services authorized by the Ministry of Commer-
ce per the Customs Code numbered4458.

c-) Certified Public Accountant Company: The legal entity providing Certified Public Accountant Service per the Independent Accountant and  
Financial Advisor and Certified Public Accountant Law numbered 3568.

d-) Counselor Feedback Form: The form prepared by the Authorized Customs Broker or Certified Public Accountant Company per the example  
in Annex-2.

e-) Counseling Establishment Certificate: The document issued by the board of directors of AM-CHAM TURKEY TABA (American Chamber of  
Commerce Turkey) to prepare a Counselor Feedback Form for ACB and CPA companies that apply.

f ) S t th h i f ti b t th ti iti f i i i tifi t i bli h d th ffi i l b fAM CHAM
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CHAPTER TWO
Conditions About TheCertification

ARTICLE 5 – For companies that meet the required conditions set out below and apply to the Secretariat of the Board of Directors of AM-CHAM
TURKEY TABA(American Chamber of Commerce Turkey) together with the documents specified in the second paragraph of this Article, a cer-
tificate equal to the example in Annex-1 is issued upon the signature of the Chairman of the board of directors.

Required Conditions:

• Being a manufacturer/exporter,

• Members of the board of directors, individuals with more than ten percent of the capital, and employees with representation authority in cus-
toms and foreign trade transactions should nothave a criminal record,

• Not having any defined tax debt per the taxlegislation,

• Not having any defined social security premium debt,

• To have exported in to the minimum amount of five hundred thousand FOB / US dollars in any period, as long as it is in two periods of twelve
months, which are retroactive from the date of application. (95% of the export price in question in the export of services must be brought to
Turkey), Changes will be made in the form

• To be resident in the Customs Zone of Turkey and to be active for at least two years,

• Cleared to have taken adequate security measures at the sites where production, shipment, and service are provided (Not sought in service  
exports)

• Not having (4010-4020 regime code) goods returned in the amount that exceeds 3% of exports made within two years retrospectively from the  
date of application (Not sought in service exports)

• Nothaving anycourt decisions filed byforeign buyers and finalized against the exporter within two years retroactive from the date ofapplication.

Required Documents:

• Industrial Registry Certificate issued by the Provincial Directorate of the Ministry of Science, Industry and Technology in the province where
the production site is located, or approved capacity report from the registered Chamber of Industry and/or Commerce, (Not sought in service
exports)

• Commerce Registration Copy approved by the Registry ofCommerce,

• Criminal records of members of the board of directors and real persons that have more than ten percent of the capital,

• Trademark Registration Certificate(s),

• Activity Certificate,

• Receipts of Discharge (Tax Office and SSI),

• Performance and Reliability Certificate (Not sought in serviceexports)

• Counselor Feedback Form issued by the Counseling Establishment,

• A list of products and services prepared in English with commercial definitions of the products that the company sells and the services that it  



ARTICLE 6- In the applications of companies that are the holder of Certificate of Authorized Economic Operator Status and Customs Approved
Operator Status, if they present CAEOS certificate and CAOS documents, no documents will be sought except the ones specified in paragraphs d,
g, h, i and j of the second paragraph of the Article5.

CHAPTER THREE
Certificate Issuance and Loss, Requests forChanges

ARTICLE 7- Documents reviewed by the Secretariat of the Board of Directors of AM-CHAM TURKEY TABA(American Chamber of Commer-
ce Turkey) are presented together with the Counselor Feedback Form. After the evaluation made by the Chairman of the board of directors, it is
decided to issue a certificate, if the conditions specified in the 5th Article are met.

• Two certificates are issued for the company. One which was decided to be certificated, that contains the AM-CHAM TURKEY TABA(Ame-
rican Chamber of Commerce Turkey) logo, serial number, the purpose of issuance, company title, and primary address specially prepared by
the secretariat, one to be given to the company and the other to be kept in the original file. The issued certificate is signed by the Chairman of
the board ofdirectors.

• The signed certificate is sent to the company via registered mail or a fast shipping company. Upon the request of the company, they can also
receive a certificate upon signature.

• It can also be arranged as an e-certificate.

• The secretariat archives documents related to the application in numericalorder.

Loss of the Certificate

ARTICLE 8- If the issued certificate is lost or damaged, an application is made by the company to the secretariat with a petition. As a result of the
evaluation, the second copy of the certificate kept in the original file is given to the company. Acopy is taken to be kept in the original file. In case
of loss applications that the firm will make again later, two copies of the certificate are reissued with the same certificate number, and the fee will
be collected from the company.

Change in the Certificate

ARTICLE 9- If a change is requested in the information written in the issued certificate, an application is made to the secretariat with a petition
stating the reason. If the reason is deemed appropriate by the board of directors, it is decided to renew the information in the certificate. In order
to collect the fee from the company by the secretariat, two renewed copies of the certificate are issued with the same certificate number.

Cancellation of the Certificate

ARTICLE10-

a-) If acts and behaviors that are not appropriate for issuance are detected, the certificate shall be canceled on its motion by the board of directors’
decision.



CHAPTER FOUR
Identification of Exporters to theSystem

ARTICLE 11- Details about the products sold by the company, that the certificate is issued on behalf of, the brands that it owns, the permits that
it has, its production capacities, its ISO certificates, the awards that it received, other documents, and information that will improve export and
marketing performance, etc. and the contact information is recorded on the field to be determined on the website of AM-CHAM TURKEYTABA
(American Chamber of Commerce Turkey). According to the information contained in the documents requested during the application, this in-
formation to be recorded is carried out according to the information contained in the documents requested during the application. Information
and documents can be added to the website with the board of directors’ decision upon the request of the company that owns the certificate.

CHAPTER FIVE
Determination of ACB and CPA Companies as Consulting Organizations

ARTICLE 12 – Consultancy services are obtained from a sufficient number of Authorized Customs Broker and Certified Public Accountant  
companies to inspect application documents and field checks by the board of directors. Contracts are made with companies that will operate as 
a  counseling establishments.

• Counseling establishments may announce the counseling establishment document that will be given to them inpublications. They can carry  
out promotional activities to certify companies. They can also publish the document to be given to them on their website.

• Each counseling establishment informs the secretariat by mail of the company with which it has agreed to issue a certificate. Companies  
reported to the secretariat are shared with other counseling establishments in on a list. Other counseling establishments cannot make an offer  
to the companies which were shared viae-mail.

• Counseling establishments cannot charge additional fees, other than the fee tariff set by the board of directors, from companies. They also  
cannot offer prices under the set fee.

• According to the counselor document number, direct applications of companies that want to receive documents to the secretariat are direc-
ted to counseling establishments per the ethicalrules.
Qualities That the Counseling Establishments ShouldHave

ARTICLE 13 – At least one company partner must have the title ACB and/or CPA.

Application for Counseling Establishment Certificate

ARTICLE 14 – (1) Applications are made to the Secretariat of the Board of Directors of AM-CHAM TURKEY TABA (American Chamber of  
Commerce Turkey) together with the documents specifiedbelow.

a) Complete and filled the application form contained in the Annex-3

b) Establishment’s Registry Gazette Copy

c) Circular of Signature Copy



Certificate of Counseling Establishment

ARTICLE 15 – (1) ACB and CPA individuals and companies that have the qualifications contained in the 6th Article and whose applications are
found applicable shall be issued a Certificate of Counseling Establishment contained in Annex-4. The validity period of this document is three(3)
years.

The secretariat issues two certificates for the company. One which was decided to be certificated, that contains the AM-CHAM TURKEY TABA
(American Chamber of Commerce Turkey) logo, serial number, the purpose of issuance, company title, and main address specially prepared by
the secretariat, one to be given to the company and the other to be kept in the original file.

The signed certificate is sent to the company via registered mail or express shipping company. Upon the request of the company, they can also
receive a certificate upon signature.

Renewing the Certificate

ARTICLE 16 – (1) At the end of the validity period of the authorization document, it is renewed if the documents specified in the 6th Article are
submitted to the secretariat.

Request for Changes in the Certificate

ARTICLE 17 – If a change is requested in the information written in the issued certificate, an application is made to the secretariat with a petition
stating the reason. If the reason is deemed appropriate by the Chairman of the board of directors, it is decided to renew the information in the
certificate. The renewed certificate is issued with the same number by the secretariat.

Return of the Authorization Document

ARTICLE 18 – (1) If ACB and CPA companies do not want to continue the task of the approved establishment, an application is submitted to
the secretariat of AM-CHAM TURKEY TABA(American Chamber of Commerce Turkey) with a petition along with the original document. The
board of directors chairman cancels the certificate of the approved establishment that has been issued.

(2) ACB and CPAcompanies that return the authorization document are not granted the authorization document again for one year.

Cancellation of the Authorization Document

ARTICLE 19- Documents of counseling establishments that act contrary to the purposes of our association in promotional activities or organi-
zations that the counseling establishment will conduct, display offensive and abusive behavior and prepare a feedback form that is not in the due
form is canceled on its motion upon the decision of the board of directors.

The cancellation decision is notified to the counseling establishment by registered mail or express shipping company, and the return of the issued
document is requested.

Sanction

ARTICLE20-

Per the Article 207 of the Turkish Criminal Code, the concerned authorities shall be notified about the company officials who have been found to
have organized the necessary documents specified in the Article 5 as forgeries or in such a way as to deceive others.

Company officials, who have been found to have made statements contrary to the truth in the feedback form to be organized by counseling estab-



FINAL PROVISIONS

ARTICLE21 – As a result of the Review of Expediency to be carried out within the scope of the Implementation Fundamentals, the Counselor Fe-
edback Form is issued after the inspections to be carried out at the facility of the applicant company with the documents specified in the 5th Article.

ARTICLE22- Asto the Counselor Feedback Form, which will be organized according to the Implementation Fundamentals and the guide, Am-C-
ham Turkey TABA (American Chamber of Commerce Turkey) Commercial Registration Certificate will be issued.

ARTICLE23- The Board of Directors is authorized to determine and modify the procedures and principles ofAm-Cham TurkeyTABA(American  
Chamber of Commerce Turkey) Commercial Registration Certificate.

ARTICLE 24- The Board of Directors determines the fees for the Am-Cham Turkey TABA (American Chamber of Commerce Turkey) Commer-
cial Registration Certificate at the beginning of each calendaryear.

ARTICLE24- Changes to the guide are made with the approval of the Chairman of the Board of Directors.
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AM-CHAM TURKİYE TABA(AMERİKAN TİCARET ODASI TÜRKİYE)

COMMERCİAL REGİSTRATİON CERTIFICATE  YGM – YMM DANIŞMAN 

GÖRÜŞ FORMU REHBERİ

A- DANIŞMANLIK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER  1- DANIŞMANLIK 

GÖRÜŞÜNÜNKISIMLARI

• Hazırlanacak Danışmanlık görüşü bir sayfa kapak ve aşağıda sayılan beş müstakil bölümden oluşur:

• Başlangıç

• Danışmanlık İşleminin Konusu,

• Genel Bilgiler Yapılan İnceleme veAraştırmalar,

• Tesis Bilgileri

• Kapasite ve Üretim Bilgileri

• Değerlendirmeler,

• Sonuç.



I- BAŞLANGIÇ
Danışmanlık görüşünün başlangıç bölümünde aşağıdaki bilgiler yer alır.

AMCHAM TÜRKİYE COMMERCİAL REGİSTRATİON CERTIFICATE
DANIŞMANLIK GÖRÜŞÜ

DANIŞMANLIK SAYISI
GÖRÜŞÜNE İLİŞKİN TARİHİ
BİLGİLER DÜZENLENDİĞİ YER

SAYFASAYISI
EKLER

DANIŞMANLIK İŞLEMİNİ ADI SOYADI
YAPAN YETKİLENDİ- VERGİ NO
RİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞA- YETKİ NUMARASI /ODA SİCİL NO
VİRİNİN / YEMİNLİMALİ
MÜŞAVİRİN

YETKİLENDİRİLMİŞ TİCARET UNVANI
GÜMRÜK MÜŞAVİRİNİN VERGİ NUMARASI
/ YEMİNLİ MALİMÜŞA-
VİRİN ORTAĞI OLDUĞU
TÜZEL KİŞİNİN

DANIŞMANLIK İŞLEMİNİ ADI SOYADI / TİCARET
YAPTIRAN KİŞİNİN UNVANI

VERGİ NO / TCKİMLİK
NO
BAĞLI OLDUĞU TİCARET/SANAYİ ODASI
BAĞLI OLDUĞU İHRACATÇI BİRLİĞİ

DAYANAKDANIŞMAN-
LIK SÖZLEŞMESİNİN

SAYISI  
TARİHİ  
KONUSU



II- DANIŞMANLIK İŞLEMİNİN KONUSU:
…………………….. vergi numaralı ve …………………….. …………………………….. …………………….. ………………..
………………………… ……………………. ……………. adresinde yerleşik ……………….. …………………………….. ………….. ticaret un-
vanlı gerçek/tüzel kişi ile, Am-Cham Turkiye TABA(Amerikan Ticaret Odası Türkiye) Commercial Registration Certificate UYGULAMA ESAS-
LARI kapsamında AMCHAM TÜRKİYE COMMERCIAL REGİSTRATİON CERTIFICATE belgesi müracaatında kullanılmak üzere belirtilen da-
nışmanlık işleminin gerçekleştirilmesi için, …./…/….. tarihinde yapılan, ………. sayılı danışmanlık sözleşmesine istinaden gerekli tüm araştırma
ve incelemelerin tamamlanmasını müteakip …./…/….. tarihi itibarıyla tespit edilen hususlar iş bu görüşün konusunuoluşturmaktadır.

III- GENEL BİLGİLER VE YAPILAN İNCELEME VE ARAŞTIRMALAR
(Bu bölümün en az aşağıdaki bilgileri içermelidir.)

- Danışmanlığın dayanağını oluşturan inceleme ve araştırmaların başladığı ve tamamlandığı tarihler,

- Söz konusu inceleme ve araştırmaların niteliği, uygulanan teknikler,

- Firmanın İmalatçı ve/veya ihracatçı olduğuna ilişkin statü bilgileri ,

-Yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz  
çalışanlarının adli sicil arşiv kayıtlarının incelenmesi ,

- Vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu bulunup bulunmadığının incelenmesi,
-Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunup bulunmadığının incelenmesi  

(İhale Konusu olmayan işlemlerle ilgili olmalıdır)

- Başvuru tarihinden geriye dönük on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi fiili ihracat tutarlarının incelenmesi ,

- Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik durumda ve en az iki yıldır fiilen faaliyette olduğununincelenmesi

-Firmanın Sahip Olduğu ISO Belgelerinin İncelenmesi

- Firmanın Sahip Olduğu varsa diğer sertifika ve ödüllerin incelenmesi

-Firmanın Faaliyetleri ile ilgili genel bilgilere yer verilmelidir.

Bu bölümde yer alan bilgi ve belgelerin dayanak oluşturan inceleme ve araştırmalar ile toplanan kanıtların yeterli miktarda ve güvenilir olduğunun
açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca, bu bölümün sonunda aşağıdaki ifadenin yer alması gerekmektedir: “Söz konusu Danışmanlık dayanak
ve kanıt oluşturan bilgi ve belgeler, danışmanlık formunun hazırlanmasını müteakip AM-CHAM TURKİYE TABA (AMERİKAN TİCARET
ODASITÜRKİYE) ‘ye ibraz edilir.

IV- TESİS BİLGİLERİ
- Üretim ve sevkiyat sahalarında yeterli güvenlik önlemlerin alınıp alınmadığının hakkında danışman görüşününbelirtilmesi,

V- KAPASİTE VE ÜRETİM BİLGİLERİ  
VI DEĞERLENDİRMELER



VII- SONUÇ
(Bu bölümünde Am-Cham Turkiye TABA (Amerikan Ticaret Odası Türkiye) Commercial Registration Certificate Uygulama Esaslarının 5.mad-

desinin 1.fıkrasında yer alan koşulları taşıyıp taşımadığı belirtilecektir.)

- Danışmanlık görüşünün kaç sayfadan ibaret olduğu, düzenlendiği yer (il/ilçe),

- Danışmanlık görüşünün verileceği merci/merciler.



AM-CHAM TURKEY TABA (AMERICAN CHAMBER OF

COMMERCE TURKEY)  

COMMERCIAL REGISTRATION CERTIFICATE

ACB – CPA COUNSELOR FEEDBACK FORM GUIDE

A- GENERAL INFORMATION ABOUT THE COUNSELING

PROCESS

1- PARTS OF COUNSELOR FEEDBACK

• The counselor feedback to be prepared consists of a page cover and  
five separate sections listed below:

• Introduction,

• Subject of the Counseling Process,

• General Information, Inspections and Researches That WasDone,

• Facility Information

• Capacity and Production Information

CRC  
GUIDE



I- Introduction
The introduction section of the counselor feedback contains the following information.

AMCHAM TURKEY COMMERCIAL REGISTRATION CERTIFICATE
COUNSELOR FEEDBACK

INFORMATION ABOUT ISSUE
COUNSELOR FEEDBACK DATE

PLACE OF ISSUANCE
PAGE NUMBER
ANNEXES

ABOUT AUTHORIZED NAME SURNAME
CUSTOMS BROKER / TAX ID
CERTIFIED PUBLIC AUTHORITY NUMBER / CHAMBER
ACCOUNTANT WHO REGISTRATION NO
PERFORMS
CONSULTING

ABOUT THE LEGAL BUSINESS TITLE
ENTITY WHO IS A PART- TAX ID
NER OF AUTHORIZED
CUSTOMS BROKER /
CERTIFIED PUBLIC
ACCOUNTANT

THE PERSON WHO RE- NAME SURNAME / BUSINESSTITLE
QUESTED THE TAX ID / T.R. IDENTITY NUMBER
COUNSELING PROCESS REGISTERED CHAMBER OF COMMERCE/

INDUSTRY
REGISTERED EXPORTER’S UNION

ABOUT REFERENCE  
COUNSELING  
AGREEMENT

ISSUE  
DATE  
SUBJEC



II- SUBJECT OF THE COUNSELING PROCESS:

The issues identified as of the date of …/…/…. after the completion of all necessary research and inspections per the counseling agreement, num-
bered ………. and which was made on …/…/…., for the implementation of the counseling process, which was made within the scope of Am-Cham
Turkey TABA(American Chamber of Commerce Turkey) Commercial Registration Certificate Implementation Fundamentals with the real per-
son/legal entity, whose tax id is ……………………. and whose address is …………………….. …………………………….. ……………………..
……………….. ………………………… ……………………. ……………, specified for use in the application of AMCHAM TURKEY COM-
MERCIALREGISTRATİON CERTIFICATE constitute the subject of this opinion.

III- GENERAL INFORMATION, INSPECTIONS, AND RESEARCHES THAT  
WASDONE
(This section should contain at least the followinginformation.)

- Dates of beginning and completion of the inspections and researches that form the basis of the consultation,

- Nature of the inspection and research in question, techniquesapplied,

- Status information that the company is a manufacturer and/orexporter,

-Inspection of criminal record archives of members of the board of directors, individuals who have more than ten percent of the capital and  
employees with representation authority in customs and foreign tradetransactions,

- Inspection of whether the company has a defined tax debt per tax legislation,
-Inspection of whether the company has a defined social security premium debt per taxlegislation,  

(It must be related to transactions that are not subject to tender)

- Inspection of any actual export amounts, including two periods of twelve months retrospectively from thedate of application,

- Inspection of whether the company to be located in the Turkish Customs Zone and has been active for at least two years,

- Inspection of the ISO certificate that company has,

- If any, an inspection of other certificates and awards that companyhas,

- General information about the company’sactivities.

It is necessary to clarify that the evidence collected by the inspections and research that are the basis for the information and documents contained
in this section is sufficient and reliable. In addition, this statement must be added at the end of this section: “Information and documents that cons-
titute the basis and evidence of counseling in question are submitted to AM-CHAM TURKEY TABA(AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE
TURKEY) after the preparation of the counseling form.”



V. CAPACITY AND PRODUCTION INFORMATION

VI. EVALUATIONS
(In this section, issues that will increase the production and sales ability of the company such as the export potential, export awards, quality certi-

ficates that it has, received training, and trademark registration of the company in question will be included by the Authorized Customs Broker /  

Certified PublicAccountant.)

VII. RESULT
(This section will state whether the company carries the conditions in the first paragraph of the fifth(5th) article of the Implementation Funda-

mentals of Am-Cham Turkey TABA (American Chamber of Commerce Turkey) Commercial Registration Certificate.)

- How many pages that the counseling feedback has, where was it prepared (province/district),

- The authority/authorities to which the counseling feedback will bepresented.
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Şeffaflık  
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TÜRK AMERİKAN İŞ ADAMLARI DERNEĞİ-AMERİKAN TİCARET ODASI TÜRKİYE
(A m C h a m TurkeyTABA)  

ŞEFFAFLIKGENELGESİ

Şeffaflık İlkesi

Şeffaflık ilkesi, gerçek, tüzel kişilerin ve üyelerimizin bilgiye erişebilmesi için idarenin bilgi verme ödevini sistematik, kolay, hızlı ve ulaşılabilir bir  
şekilde yerine getirmesidir.

Bu ilke,

• Üye, gerçek ve tüzel kişilerin bilgiye erişim hakkının yasal olarak güvenceye bağlanmasını,

• İdarenin faaliyetleri ile faaliyet sonuçlarının üyelere açık olmasını,

• İdarenin karar alma süreçlerine hizmetten yararlananların katılımının sağlanmasını ve üye işleyişine ilişkin görüşününalınmasını,

• İdarenin işleyişine ilişkin her türlü düzenleme ve prosedürün üyelerin erişimine açık ve kolayca ulaşılabilir olmasınıgerektirir.

Türk Amerikan İş Adamları Derneği-Amerikan Ticaret Odası Türkiye (AmCham Turkey TABA) şeffaflık konusunda aşağıdaki tavsiyelerde  
bulunmaktadır:

• Karar alma mekanizmasına hizmetten yararlananların katılımı sağlanacak ve karar alma süreçlerinde görüş alışverişine önem verilecektir.

• Dernek yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge gibi düzenleyici işlemlerini şeffaflık, belirlilik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde mutlaka  
erişime açık tutacaktır.

• Personel istihdamında liyakat, şeffaflık iş kanunda belirtilen mevzuat ve ilkeleri esasalınacaktır.

• Her türlü harcama, yatırım, bütçeleme kalemleri etik ilkeleri, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuatlar dikkate alınarak 
uygulanacaktır.

• Tüm dernek harcamaları en az iki yetkilinin imzasıyla yapılacaktır.

• Dernek mali yapısıyla ilgili Aylık raporlar oluşturularak yönetim kuruluylapaylaşılacaktır.

• Üye Kabul kriterleri yönetim kurulunca belirlenecek ve üye kabul komisyonunca değerlendirildikten sonra yönetim kuruluna sunulacaktır.

• Üye disiplin kurulu aktif olarak faaliyetlerini yürütecek, üyelerin mevzuat sorumlulukları, kanun ve etik ilkelleri çerçevesinde değerlendirmeye  
tabi tutulacaktır.

• Dernek kurulları saydamlık, tüm üyelere eşit fırsat sunarak oluşturulmasısağlanacaktır

• Dernek iç denetim biriminde üç (3) kez bağımsız denetim kurumlarınca yılda bir (1) kez denetlenerek yönetim kurulu ilepaylaşılacaktır.

• Yılda bir (1) kez üyelerin dernek faaliyetlerinden memnuniyet anket çalışması yapılacaktır.

• Dernek, İdare muhataplarıyla olan sözlü ve yazılı iletişiminde anlaşılabilir bir dilkullanılacaktır.



• Dernek yönetim kurulu ve profesyonel çalışanlarının etik dışı davranışlarına ilişkin şikâyetler şeffaflık ilkesine uygun biçimde incelenecektir.

• Dernek gizliliğin ardına sığınarak paylaşılması gerekli bilgi ve belgeleri paylaşmaktan kaçınmayacak, gizlilik nedeniyle bilgi verememesi halin-
de bunun ayrıntılı gerekçelerini ilgilisine bildirilecektir.

• Dernek faaliyetleri hakkında kamuoyunu çeşitli iletişim araçları kullanarak bilgilendirecek, bilgiye erişimi kolaylaştırıcı tedbirler alacaktır.

• Şeffaflık ve hesap verebilirliği teminen dernek tarafından üyelere düzenli ve güvenilir bilgi akışı sağlayacak, dernek faaliyetlerini sadece mev-
zuat açısından düzenlediği raporlarla değil; ticari, ekonomik, ihracat, yatırım konularında da gerekli raporlar, bültenler, e mail hazırlayıp bunu
da kamuoyunun ve üyelerinin erişimine açarak duyuracaktır.

KONUYAİLİŞKİNYASALMEVZUATVE DAYANAKLAR

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 1’inci maddesinde, Kanunun amacının demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık
ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemek olduğu hükmüne yer verilerek
bilgi edinme hakkının şeffaf yönetimin bir gereği olduğuvurgulanmıştır.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin İyi İdare Konusunda Üye Devletlere CM/REC (2007)7 sayılı Tavsiye Kararına ekli “İyi İdare Yasası” nın
“Açıklık İlkesi” başlıklı 10’uncu maddesinde,

• İdare açıklık ilkesine uygun faaliyette bulunur.

• İdare, karar ve işlemlerinden özel kişileri, resmî belgelerin yayınlanması da dâhil olabilecek şekilde uygun araçlarla haberdar eder.

• Kişisel verilerin korumasına ilişkin kurallara uygun olarak resmî belgelere erişim hakkını tanır.

•Açıklık ilkesi, yasayla korunmuş gizliliğe zarar veremez.  

ifadelerine yer verilmiştir.
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TURKISH AMERICAN BUSINESS ASSOCIATION – AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE TURKEY
(AmCham Turkey TABA)  

CIRCULAR OF TRANSPARENCY  

May 3, 2021

Principle of Transparency

• The principle of transparency is that the administration performs its task of providing information systematically, easily, quickly, and in an  
accessible way so that real persons, legal entities, and our members can accessinformation.

• This policy requires;

• Legally ensuring the right of members, real persons, and legal entities toaccess information,

• Administrative activities and results of those activities to be open to the members,

• Providing the participation of those who benefit from the service to the decision processes of the administration and soliciting theiropinions  
on membership processes,

• All kinds of arrangements and procedures regarding the administration’s operation to be accessible and easily reachable for the members.

• Turkish American Business Association – American Chamber of Commerce Turkey (AmCham Turkey TABA) makes the following recom-
mendations on transparency:

• The participation of those who benefit from the service to the decision-making mechanism shall be elicited and attention shall be paid to exc-
hanging views in decision-making processes.

• Association shall keep its regulatory procedures such as regulations, directives, communique, circulars accessible within the framework of the  
principles of transparency, certainty, and predictability.

• In the staff recruitment, merit, transparency, and the legislation stated in hereby law shall be taken as a basis.

• All kinds of expenditure, investment, and budgeting shall be applied considering ethical principles, the Turkish Code of Commerce, Tax Pro-
cedure Law, and the related legislation.

• All association expenditures shall be made with at least two authorities’signatures.

• Monthly reports regarding the financial structure of the association shall be prepared and shared with the board.

• Membership criteria shall be determined by the board and evaluated by thecommission of member admission.

• The member disciplinary committee shall actively conduct their activities and evaluate the members within the framework of legislation  
responsibilities, law, and ethical principles.

• The committees shall be created with transparency and by offering equal opportunity to allmembers.

• The association shall be inspected by the internal audit unit three (3) times a year and by the independent audit committees once a year. The  
results shall be shared with the board.

• Satisfaction surveys regarding association activities shall be applied to themembers once a year.

• The association shall use comprehensible language when communicating verbally or in writing with itsrespondents.

• In order for the individuals to trust and support the administration, a participative, transparent, and individual-oriented manner of the rule  



• The association shall analyze the complaints about non-ethical behaviors of the board members or employees according to the principle of
transparency.

• The association shall not avoid sharing the information and documents needed to be shared by hiding behind confidentiality. If it cannot pro-
vide information due to confidentiality, it shall inform in detail the relevant persons on the reasons for this situation.

• The association shall inform the public opinion about its activities by using various communication tools and take measures that facilitated
access to information.

• Regular and reliable information flow shall be provided to members by the association to ensure transparency and accountability. The associa-
tion shall announce its activities with reports organized in legislation and prepare newsletters, e-mails, and reports necessary for investments,
export, and economic matters, and present them to the public and its members.

• LEGAL LEGISLATION AND BASIS ON THIS ISSUE

• In the 1st Article of the Right to Information Act numbered 4982, it was emphasized that the purpose of the law is to regulate the principles and
procedures related to the exercise of persons’ right to information per the principles of equality, impartiality, and openness, which are required
for democratic and transparent management.

• In the 10th Article of the “Good Governance Law”, which is an appendix of the Recommendation to the Member States on Good Governance
numbered CM/REC (2007)7 of Committee of Ministers of the Council of Europe, the following statements wereemphasized;

• The administration operates per the principle ofopenness.

• The administration informs the private persons on its decisions and transactions with appropriate tools, including the publication of official
documents.

• It recognizes the right to access official documents per the rules on the protection of personal data.

• The principle of openness cannot harm privacy protected bylaw.



Notlar:





AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE IN TURKEY  

İLETİŞİM/CONTACT

Mecidiyeköy Yolu Cad. No:12 Kuştepe Mah. Trump Towers Residence  
Kat:17 D:1705 Şişli / İstanbul İstanbul


