
 

 

Form W-8BEN-E 
(Rev April 2016) / (Revizyon tarihi: Nisan 2016) 
Department of the Treasury / Hazine Bakanlığı 
Internal Revenue Service / Milli Gelirler İdaresi 

Certificate of Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Entities) / Amerika Birleşik 
Devletleri Stopaj Vergisi Ve Bildirimi İçin Gerçek Lehtarın Durum Belgesi (Kurumlar) 

OMB No  1545-1621 ► For use by entities. Individuals must use Form W-8BEN. / ► Kurumlar tarafından kullanıma yöneliktir. Şahıslar Form W-8BEN'i kullanmalıdır.► Section references are to the Internal 
Revenue Code. /  Bölümlerle ilgili atıflar Milli Gelirler Kanununa yapılmaktadır.  

► Information about Form W-8BEN-E and its separate instructions is at www.irs.gov/formw8bene. / ► Form W-8BEN-E'ye ilişkin bilgiler ve ayrı talimatlara 

www.irs.gov/formw8bene adresinden ulaşılabilir. 
► Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS. / ► Bu formu stopaj temsilcisine veya borçlusuna veriniz. IRS'ye göndermeyiniz. 

Do NOT use this form for: / Bu formu şunun için KULLANMAYINIZ: Instead use Form: /  Bunun yerine şu formu kullanınız: 
• U.S. entity or U.S. citizen or resident / • Amerikan kurumu veya Amerikan vatandaşı veya sakini ........................................................................................................................................................................................................................................... W-9 
• A foreign individual ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... W-8BEN (Individual) or Form 8233 
• Yabancı kişi ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ W-8BEN (Bireysel) veya Form 8233 

• A foreign individual or entity claiming that income is effectively connected with the conduct of trade or business within the U.S. 
(unless claiming treaty benefits) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... W-8ECI 
• Gelirin ABD ile yapılan ticaret veya işle bağlantılı olduğunu iddia eden yabancı bir kişi veya kurum. 
(sözleşme haklarına yönelik talepte bulunulmadığı sürece) ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... W-8ECI 

• A foreign partnership, a foreign simple trust, or a foreign grantor trust (unless claiming treaty benefits) (see instructions for exceptions)    .    . W-8IMY 
• Yabancı bir ortaklık, yabancı bir basit tröst veya yabancı bir vekalet veren tröst (sözleşme haklarına yönelik talepte bulunulmadığı sürece) (istisnalar için talimatlara bakınız)    .    . W-8IMY 
• A foreign government, international organization, foreign central bank of issue, foreign tax-exempt organization, foreign private foundation, or government of a U.S. possession claiming that income is effectively connected U.S. income or that is 
claiming the applicability of section(s) 115(2), 501(c), 892, 895, or 1443(b) (unless claiming treaty benefits) (see instructions for other exceptions) ............................................................................................................ W-8ECI or W-8EXP 
• Any person acting as an intermediary....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... W-8IMY 
• Aracı olarak hareket eden bir kişi ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................W-8IMY 

Corporation / Şirket 
Complex trust / Kompleks tröst 

Private foundation / Özel 
vakıf 

Disregarded entity /  Kurumsal 
kimliği olmayan kurum 
Estate / Emlak 
International organization /  
Uluslararası kuruluş 

Partnership /  Ortaklık 
Government / Hükümet Simple trust / Basit tröst 

Central Bank of Issue / Merkez 
Bankası 

Grantor trust / Vekalet veren tröst 
Tax-exempt organization /  
Vergiden muaf kuruluş 

Nonreporting IGA FFI. Complete Part XII. / IGA Bildiriminde Bulunmayan FFI. Bölüm XII’yi doldurunuz. 

Foreign government, government of a U.S. possession, or foreign central bank of issue. Complete Part 
XIII. / Yabancı Hükümet, ABD’nin Sömürgesindeki Hükümet veya Yabancı Merkez Bankası. Bölüm 
XIII’ü doldurunuz. 

International organization. Complete Part XIV. / Uluslararası kuruluş. Bölüm XIV’ü doldurunuz. 

Exempt retirement plans. Complete Part XV. / Muaf emeklilik planları. Bölüm XV’i doldurunuz. 

Entity wholly owned by exempt beneficial owners. Complete Part XVI. / Tamamen muaf gerçek lehtarlara ait 
kurum. Bölüm XVI’yı doldurunuz. 

Territory financial institution. Complete Part XVII. / Bölge finans kurumu. Bölüm XVII'yi doldurunuz. 

Nonfinancial group entity. Complete Part XVIII. / Finans dışı grup varlığı. Bölüm XVIII'i doldurunuz. 

Excepted nonfmancial start-up company. Complete Part XIX. / İstisnai finans dışı yeni kurulmuş şirket. 
Bölüm XIX'u doldurunuz. 

Excepted nonfmancial entity in liquidation or bankruptcy. Complete Part XX. / Tasfiye veya iflas 
halindeki istisnai finans dışı kurum. Bölüm XX'yi doldurunuz. 

501(c) organization. Complete Part XXI. / 501(c) kuruluş. Bölüm XXI'i doldurunuz. 

Nonprofit organization. Complete Part XXII. / Kâr amacı gütmeyen kuruluş. Bölüm XXII'yi doldurunuz. 

Publicly traded NFFE or NFFE affiliate of a publicly traded corporation. Complete Part XXIII. / Borsada 
işlem gören NFFE veya borsada işlem gören bir şirketin NFFE bağlı şirketi. Bölüm XXIII'ü doldurunuz. 
Excepted territory NFFE. Complete Part XXIV. / İstisnai bölge NFFE. Bölüm XXIV'ü doldurunuz. 

Active NFFE. Complete Part XXV. / Aktif NFFE. Bölüm XXV'i doldurunuz. 

Passive NFFE. Complete Part XXVI. / Pasif NFFE. Bölüm XXVI'yı doldurunuz. 

Excepted inter-affiliate FFI. Complete Part XXVII. / İstisnai bağlı şirketler arası FFI. Bölüm XXVII'yi 
doldurunuz. 
Direct reporting NFFE. / Doğrudan bildirimde bulunan NFFE. 
Sponsored direct reporting NFFE. Complete Part XXVIII. / Sponsorlu doğrudan bildirimde bulunan 
NFFE. Bölüm XXVIII'i doldurunuz. 

Account that is not a financial account. /  Finansal olmayan hesap. 

Nonparticipating FFI (including a limited FFI or an FFI related to a Reporting IGA FFI other than a 
deemed-compliant FFI, participating FFI, or exempt beneficial owner). /  İştirakte bulunmayan 
FFI (uygun sayılan bir FFI veya iştirak eden FFI haricinde sınırlı bir FFI, IGA Bildirimi Yapan FFI 
ile ilişkili bir FFI veya muaf gerçek lehtar dahil olmak üzere). 

Participating FFI. / İştirak eden FFI. 

Reporting Model 1 FFI. / Bildirim Modeli 1 FFI. 

Reporting Model 2 FFI. / Bildirim Modeli 2 FFI. 

Registered deemed-comphant FFI (other than a reporting Model 1 FFI, sponsored FFI, or 
nonreporting IGA FFI covered in Part XII). See instructions. / Uygun sayılarak kayıt altına alınan 
FFI (Model 1 bildiriminde bulunan FFI, sponsorlu FFI veya Bölüm XII’de ele alınan IGA 
bildiriminde bulunmayan FFI haricinde). Talimatlara bakınız. 

Sponsored FFI. Complete Part IV. / Sponsorlu FFI. Bölüm IV'ü doldurunuz. 

Certified deemed-comphant nonregistering local bank. Complete Part V. / Uyumlu sayıldığı 
onaylanan, kayıt altına alınmamış yerel banka. Bölüm V'i doldurunuz. 

Certified deemed-comphant FFI with only low-value accounts. Complete Part VI. / Sadece 
düşük değerli hesaplara sahip uyumlu sayıldığı onaylanan FFI. Bölüm VI'yı doldurunuz. 

Certified deemed-comphant sponsored, closely held investment vehicle. Complete Part VII. / 
Uyumlu sayıldığı onaylanan, sponsorlu, yatırım aracına sahip. Bölüm VII'yi doldurunuz. 

Certified deemed-comphant limited life debt investment entity. Complete Part VIII. / Uyumlu sayıldığı 
onaylanan, sınırlı ömre sahip borç yatırım kurumu Bölüm VIII'i doldurunuz. 

Certified deemed-comphant investment advisors and investment managers. Complete Part IX. / 
Uyumlu sayıldığı onaylanan yatırım danışmanları ve yatırım yöneticileri. Bölüm IX'u doldurunuz. 

Owner-documented FFI. Complete Part X. / Lehtar tarafından belgelenen FFI. Bölüm X'u 
doldurunuz. 

Restricted distributor. Complete Part XI. / Kısıtlanmış distribütör. Bölüm XI'i doldurunuz. 

Note: Please complete remainder of the form including signing the form in Part XXX. / Not: Bölüm XXX’da bulunan formun imzalanması dahil olmak üzere lütfen formun kalanını 
doldurunuz. 
For Paperwork Reduction Act Notice, see separate instructions. /  
Kağıt Kullanımının Azaltılmasına Dair Kanun Bildirimi için ayrı talimatlara bakınız. 

Cat. No. 59689N/ 
Kat. No. 59689N 

Form W-8BEN-E (Rev. 4-2016) 

/ Form W-8BEN-E (Revizyon tarihi: Nisan 2016) 

Part I / Bölüm I Identification of Beneficial Owner / Gerçek Lehtarın Kimliği  

Name of organization that is the beneficial owner 
/ Gerçek lehtar olan kuruluşun adı 

Country of incorporation or organization 
/ Kuruluş veya örgütlenme ülkesi 

Name of disregarded entity receiving the payment (if applicable, see instructions) 
/ Ödemeyi alan kurumsal kimliği olmayan kurumun adı (varsa, talimatlara bakınız) 
Chapter 3 Status (entity type) (Must check one box only): 
/ Bölüm 3 Durum (kurum türü) (Tek bir kutu işaretlenmelidir): 

If you entered disregarded entity, partnership, simple trust, or grantor trust above, is the entity a hybrid making a treaty claim? If "Yes" complete Part III. / Yukarıda kurumsal kimliği olmayan kurum, ortaklık, 
basit tröst veya vekalet veren tröst seçeneklerinden birini işaretlediyseniz, kurum bir sözleşme hakkı talebinde bulunan karma bir yapı mıdır? Yanıtınız “Evet” ise, Bölüm III’ü doldurunuz. Yes / Evet  No/Hayır 

Chapter 4 Status (FATCA status) (See instructions for details and complete the certification below for the entity's applicable status). / Bölüm 4 Durum (FATCA durumu) (Ayrıntılar için talimatlara bakınız ve kurumun geçerli durumu için aşağıda yer alan onayı doldurunuz). 

Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address (other than a registered address). /  
İkamet adresi (cadde, bina veya daire no. veya posta teslimat güzergahı). Posta kutusu veya kişinin kendisinin bulunmadığı, ama adına gönderim yapılabilecek bir adres (kayıtlı adres haricinde) kullanmayınız. 

City or town, state or province. Include postal code where appropriate. 
/ Şehir veya kasaba, eyalet veya vilayet. Gerektiğinde posta kodunu ekleyiniz. 

Country / Ülke 

Mailing address (if different from above) /  
Posta adresi (yukarıda belirtilenden farklıysa) 

City or town, state or province. Include postal code where appropriate. / 
Şehir veya kasaba, eyalet veya vilayet. Gerektiğinde posta kodunu ekleyiniz. 

Country / Ülke 

GIIN / GIIN U.S. taxpayer identification number (TIN), if required 
ABD vergi kimlik numarası (VKN), gerek olması halinde 

Foreign TIN / Yabancı Vergi Kimlik Numarası 

Reference number(s) (see instructions) 
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Limited Branch (see instructions). / Sınırlı Şube (talimatlara bakınız). 
Participating FFI. / İştirak eden FFI. 

Reporting Model 1 FFI. / Bildirim Modeli 1 FFI. 
Reporting Model 2 FFI. / Bildirim Modeli 2 FFI. 

The beneficial owner is a resident of .................................................................................. within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country. 

Gerçek lehtar,  .................................................................................. Amerika Birleşik Devletleri ve ilgili ülke arasındaki gelir vergisi sözleşmesi kapsamında ülkesinde yerleşiktir. 

The beneficial owner derives the item (or items) of income for which the treaty benefits are claimed, and, if applicable, meets the requirements of the treaty provision dealing with limitation on benefits. 
The following are types of limitation on benefits provisions that may be included in an applicable tax treaty (check only one; see instructions): 
Gerçek lehtar, sözleşme haklarına yönelik talepte bulunulan gelir kalemini (kalemlerini) elde etmektedir ve uygulanması halinde, hakların sınırlandırılmasına ilişkin sözleşme hükmünün 
gereksinimlerini karşılamaktadır. Aşağıda, mevcut bir vergi sözleşmesine dahil edilebilecek hakların sınırlandırılmasına ilişkin hükümlerin türleri bulunmaktadır (sadece birini seçip talimatlara bakınız): 

Government / Hükümet 

Tax exempt pension trust or pension fund / Vergiden muaf 
emekli tröstü veya emeklilik fonu 
Other tax exempt organization / Diğer vergiden muaf kuruluş 
Publicly traded corporation / Halka açık kuruluş 

Subsidiary of a publicly traded corporation / Borsada işlem gören 
bir şirketin iştiraki 

Company that meets the ownership and base erosion test / Sahiplik ve temel sermaye testini karşılayan şirket 

Company that meets the derivative benefits test / Türev faydalar testini karşılayan şirket 

Company with an item of income that meets active trade or business test / Aktif ticaret ve iş testini karşılayan bir gelir unsuru 
olan şirket 
Favorable discretionary determination by the U.S. competent authority received / A.B.D. resmi makamının uygun takdir kararı 

Other (specify Article and paragraph): /  Diğer (Madde ve bent belirtiniz): 

Name of sponsoring entity: / Sponsor kurumun adı: 

GIIN of sponsoring entity: / Sponsor kurumun GIIN’si: 
Check whichever box applies. / Uygun olan kutuyu işaretleyiniz. 

 I certify that the entity identified in Part I: /  
 Bölüm I’de belirtilen kurumun aşağıda belirtilen özelliklere haiz olduğunu onaylarım: 

• Is an investment entity; /• Bir yatırım kurumudur; 

• Is not a Ql, WP, or WT;and /• Bir QI, WP veya WT değildir ve 
• Has agreed with the entity identified above (that is not a nonparticipating FFI) to act as the sponsoring entity for this entity. /• Bu kurum için sponsor kurum olarak hareket etmek 
üzere yukarıda belirtilenleri (iştirakte bulunmayan FFI) kabul etmektedir. 

 I certify that the entity identified in Part I: / 
 Bölüm I’de belirtilen kurumun aşağıda belirtilen özelliklere haiz olduğunu onaylarım: 

• Is a controlled foreign corporation as defined in section 957(a); / • Bölüm 957(a)’da tanımlandığı şekilde kontrol edilen bir yabancı şirkettir; 

• Is not a Ql, WP, or WT; / • Bir QI, WP veya WT değildir; 
• Is wholly owned, directly or indirectly, by the U.S. financial institution identified above that agrees to act as the sponsoring entity for this entity; and /• Bu kurum için sponsor kurum olarak 
hareket etmeyi kabul eden yukarıda tanımlanmış ABD finans kurumu doğrudan veya dolaylı olarak tamamına sahiptir ve 
• Shares a common electronic account system with the sponsoring entity (identified above) that enables the sponsoring entity to identify all account holders and payees of the entity 

and to access all account and customer information maintained by the entity including, but not limited to, customer identification information, customer documentation, account 

balance, and all payments made to account holders or payees. / • Sponsor kurumun tüm hesap sahiplerini ve kurumun alacaklılarını belirlemesini ve bununla sınırlı kalmamak 

kaydıyla müşteri kimlik bilgileri, müşteri dokümantasyonu, hesap bakiyesi ve hesap sahiplerine veya alacaklılara yapılan tüm ödemeler dahil olmak üzere kurum tarafından kayıt 

altında tutulan tüm hesap ve müşteri bilgilerine erişmesini sağlayan bir ortak elektronik hesap sistemini sponsor kurum (yukarıda tanımlanmıştır) ile paylaşmaktadır. 
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Part II / Bölüm II Disregarded Entity or Branch Receiving Payment. (Complete only if a disregarded entity with a GIIN or a branch of an FFI in a country other than the FFI's country of residence. See 
instructions.) / Kurumsal Kimliği Olmayan Kurum veya Şube. (FFI’nın ikamet ettiği ülkenin dışında bir ülkede bulunan bir FFI’nın, GIIN ile kurumsal kimliği olmayan 
kurum veya şubesi olması halinde doldurunuz. Talimatlara bakınız.) 

Chapter 4 Status (FATCA status) of disregarded entity or branch receiving payment / Bölüm 4 Ödemeyi alan kurumsal kimliği olmayan kurumun veya şubenin durumu (FATCA durumu) 

U.S. Branch./ ABD Şube. 

Address of disregarded entity or branch (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address (other than a registered address). / 
Kurumsal kimliği olmayan kurumun veya şubenin adresi (cadde, bina veya daire no. veya posta teslimat güzergahı). Posta kutusu veya kişinin kendisinin bulunmadığı, ama 
adına gönderim yapılabilecek bir adres (kayıtlı adres haricinde) kullanmayınız. 

City or town, state or province. Include postal code where appropriate. 
Şehir veya kasaba, eyalet veya vilayet. Gerektiğinde posta kodunu ekleyiniz. 

Country / Ülke 

GIIN (if any) / GIIN (varsa 

Part III /  
Bölüm III Claim of Tax Treaty Benefits (if applicable). (For chapter 3 purposes only.) / Vergi Sözleşmesi Hakkı Talebi (uygun olması halinde). (Sadece 3. kısmın amaçları doğrultusunda.) 

I certify that (check all that apply): / Aşağıda belirtilenleri onaylarım (uygun olan hepsini işaretleyiniz): 

The beneficial owner is claiming treaty benefits for U.S. source dividends received from a foreign corporation or interest from a U.S. trade or business of a foreign corporation and meets qualified 
resident status (see instructions). / Gerçek lehtar, yabancı bir kurumdan alınan ABD kaynak kâr paylarına veya yabancı bir şirketin ABD’deki ticaretinden veya işinden gelir almaya yönelik sözleşme 
hakkı talebinde bulunmaktadır ve hak kazanmış yerleşik kişi durumunu karşılamaktadır (talimatlara bakınız). 

Special rates and conditions (if applicable — see instructions): / Özel oranlar ve koşullar (uygun olması halinde— talimatlara bakınız): 
The beneficial owner is claiming the provisions of Article and paragraph / Gerçek lehtar, % stopaj talebinde bulunmak üzere 

of the treaty identified on line 14a above to claim a ......................% rate of withholding on (specify type of income):/ yukarıda 14a satırında belirtilen sözleşmenin Madde 

ve paragrafının hükümleri gereğince .............................................talepte bulunmaktadır (gelir türünü belirtiniz): 

Explain the additional conditions in the Article the beneficial owner meets to be eligible for the rate of withholding: / Gerçek lehtarın, stopaj oranına uygun olmak için 

karşıladığı Maddedeki ek koşulları açıklayınız: 

 Part IV / Bölüm IV Sponsored FFI / Sponsorlu FFI 
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• Operates and is licensed solely as a bank or credit union (or similar cooperative credit organization operated without profit) in its country of incorporation or organization; / 
• Kurulduğu veya örgütlendiği ülkede sadece bir banka veya kredi sandığı (veya kâr amacı gütmeden faaliyet gösteren benzer bir kooperatif kredi örgütü) olarak faaliyet göstermektedir ve ruhsata sahiptir; 

• Engages primarily in the business of receiving deposits from and making loans to, with respect to a bank, retail customers unrelated to such bank and, with respect to a credit union or similar cooperative 
credit organization, members, provided that no member has a greater than five percent interest in such credit union or cooperative credit organization; /• Ağırlıklı olarak bir banka açısından bu bankayla 
ilişkisi olmayan bireysel müşterilerden ve hiçbir üyenin ilgili kredi sandığında veya kooperatif kredi  örgütünde yüzde beşten fazla menfaate sahip olmaması şartıyla bir kredi sandığı veya benzeri kooperatif 
kredi örgütü açısından üyelerden mevduat toplama ve kredi verme işiyle iştigal etmektedir;  

• Does not solicit account holders outside its country of organization; /• Örgütlendiği ülkenin dışından hesap sahipleri arayışında değildir; 
• Has no fixed place of business outside such country (for this purpose, a fixed place of business does not include a location that is not advertised to the public and from which the FFI performs solely 
administrative support functions); /• İlgili ülke dışında sabit bir iş yeri bulunmamaktadır (bu amaç doğrultusunda, sabit iş yeri halka tanıtımı yapılmamış olan ve FFI’nın sadece idari destek işlevleri 
gerçekleştirdiği yerleri içermemektedir); 
• Has no more than $175 million in assets on its balance sheet and, if it is a member of an expanded affiliated group, the group has no more than $500 million in total assets on its consolidated or combined 
balance sheets; and /• Bilançosunun aktifinde 175 milyon Amerikan Dolarından fazlasına sahip değildir ve genişletilmiş bir bağlı grubun üyesiyse, grubun konsolide veya birleştirilmiş bilançosundaki toplam 
aktifi 500 milyon Amerikan Dolarından fazla değildir ve 
• Does not have any member of its expanded affiliated group that is a foreign financial institution, other than a foreign financial institution that is incorporated or organized in the same country as the FFI 
identified in Part I and that meets the requirements set forth in this Part V. /• Genişletilmiş bağlı grubunda Bölüm I’de FFI’nın tanımlanmış olduğu ülkede kurulmuş veya örgütlenmiş olan bir yabancı finans  
kurumu hariç olmak üzere bir yabancı finans kurumu olan ve işbu Bölüm V’te belirlenmiş olan gereksinimleri karşılayan bir üye bulunmamaktadır. 

• Is not engaged primarily in the business of investing, reinvesting, or trading in securities, partnership interests, commodit ies, notional principal contracts, insurance or annuity contracts, or any interest 
(including a futures or forward contract or option) in such security, partnership interest, commodity, notional principal contract, insurance contract or annuity contract; /• Menkul kıymet, ortaklık hissesi, 
emtia, nosyonel esas sözleşmeler, sigorta veya yıllık gelir sigortası sözleşmesine yönelik yatırım, yeniden yatırım veya alım-satım işleriyle uğraşmamaktadır veya bu menkul kıymetler, ortaklık hisseleri, 
emtialar, nosyonel esas sözleşmeler, sigorta sözleşmeleri veya yıllık gelir sigortası sözleşmelerinde herhangi bir menfaate (vadeli işlemler veya vadeli sözleşme veya opsiyon dahil) sahip değildir; 

• No financial account maintained by the FFI or any member of its expanded affiliated group, if any, has a balance or value in excess of $50,000 (as determined after applying applicable account 
aggregation rules); and / • FFI veya bulunması halinde genişletilmiş bağlı grubunun herhangi bir üyesi tarafından kullanılan finansal hesaplarda 50.000  Amerikan Dolarını aşan bir bakiye veya para 
bulunmamaktadır (ilgili hesap toplama kurallarını uyguladıktan sonra belirlendiği üzere) ve 
• Neither the FFI nor the entire expanded affiliated group, if any, of the FFI, have more than $50 million in assets on its consolidated or combined balance sheet as of the end of its most recent accounting 
year. /• Ne FFI ne de bulunması halinde genişletilmiş bağlı grubunun herhangi bir üyesi en son hesap yılının sonu itibariyle konsolide veya birleştirilmiş bilançosunda 50 milyon Amerikan Dolarının üzerinde 
bir aktife sahiptir. 

Name of sponsoring entity: / Sponsor kurumun adı: 

 I certify that the entity identified in Part 1: /  Bölüm I’de belirtilen kurumun aşağıda belirtilen özelliklere haiz olduğunu onaylarım: 

• Is an FFI solely because it is an investment entity described in §1.1471-5(e)(4); /• §1.1471-5(e)(4)’te açıklandığı şekilde bir yatırım kurumu olması nedeniyle sadece bir FFI’dır; 
• Is not a QI,WP, or WT; / • Bir QI, WP veya WT değildir; 

• Will have all of its due diligence, withholding, and reporting responsibilities (determined as if the FFI were a participating FFI) fulfilled by the sponsoring entity identified on line 20; and / Tüm gereken özen, 
stopaj ve bildirim sorumlulukları (FFI, katılımcı FFI olarak düşünülerek belirlenmiştir), 20. satırda belirtilen sponsor kurum tarafından yerine getirilecektir ve 

• Twenty or fewer individuals own all of the debt and equity interests in the entity (disregarding debt interests owned by U.S. financial institutions, participating FFIs, registered deemed-compliant FFIs, and 
certified deemed-compliant FFIs and equity interests owned by an entity if that entity owns 100 percent of the equity interests in the FFI and is itself a sponsored FFI). / • Kurumdaki borç ve özsermaye payı 
yirmi veya daha az kişiye aittir (ABD finans kurumları, iştirak eden FFI’lar, uyumlu sayıldığı kayıt altına alınan FFI’lar ve uyumlu sayıldığı onaylanan FFI’lara ait olan borç payları ve FFI’nın özsermaye 
payının %100’üne sahip bir kurum olması ve kendisinin sponsorlu bir FFI olması halinde ilgili kurumun sahip olduğu özsermaye payları dikkate alınmamaktadır). 

• Is a financial institution solely because it is an investment entity described in §1.1471-5(e)(4)(i)(A), and / • §1.1471-5(e)(4)(i)(A)’da açıklandığı şekilde bir yatırım kurumu olması nedeniyle sadece bir 
finansal kurumdur ve 

• Does not maintain financial accounts. /• Finansal hesaplar tutmamaktadır. 

• Does not act as an intermediary; /• Bir aracı olarak hareket etmemektedir; 

• Does not accept deposits in the ordinary course of a banking or similar business; /• Bankacılık veya benzer bir işin normal gidişatı içerisinde mevduat kabul etmemektedir; 

• Does not hold, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others; / • İşinin büyük bir kısmını teşkil edecek şekilde başkaları adına finansal varlıklar tutmamaktadır; 

• Is not an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with respect to a financial account; /• Bir finansal hesapla ilgili olarak 
ödemeler yapan veya ödeme yapmakla yükümlü olan bir sigorta şirketi (veya bir sigorta şirketinin hakim şirketi) değildir; 

• Is not owned by or in an expanded affiliated group with an entity that accepts deposits in the ordinary course of a banking or similar business, holds, as a substantial portion of its business, financial assets 
for the account of others, or is an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with respect to a financial account; /• Bankacılık veya 
benzer bir işin normal gidişatı içerisinde mevduat kabul eden, işinin büyük bir kısmını teşkil edecek şekilde başkaları adına finansal varlıklar bulunduran veya bir finansal hesapla ilgili olarak ödemeler yapan 
veya ödeme yapmakla yükümlü olan bir sigorta şirketi (veya bir sigorta şirketinin hakim şirketi) olan bir kuruma ait değildir veya böyle bir kurumla aynı genişletilmiş bağlı grup içerisinde yer almamaktadır; 

• Does not maintain a financial account for any nonparticipating FFI; and /• İştirakte bulunmayan FFI’lar için bir finansal hesap tutmamaktadır ve 

• Does not have any specified U.S. persons that own an equity interest or debt interest (other than a debt interest that is not a financial account or that has a balance or value not exceeding $50,000) in the 
FFI other than those identified on the FFI owner reporting statement. /• FFI lehtar bildirim beyanında belirtilenler dışında, FFI’da özsermaye payı veya borç faizi olan (finansal hesap olmayan, dengeli veya 
50.000 doları aşmayan bir değeri olan bir borç faizi dışında) hiçbir Amerikan lehtara sahip değildir. 
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Part V / Bölüm V Certified Deemed-Compliant Nonregistering Local Bank / Uyumlu Sayıldığı Onaylanan, Kayıt Altına Alınmamış Yerel Banka. 

I certify that the FFI identified in Part I / Bölüm I’de belirtilen FFI'nın aşağıda belirtilen özelliklere haiz olduğunu onaylarım:: 

Part VI / Bölüm VI Certified Deemed-Compliant FFI with Only Low-Value Accounts / Sadece Düşük Değerli Hesaplara Sahip Uyumlu Sayıldığı Onaylanan FFI. 

I certify that the FFI identified in Part I: / Bölüm I’de belirtilen FFI'nın aşağıda belirtilen özelliklere haiz olduğunu onaylarım: 

Part VII / Bölüm VII Certified Deemed-Compliant Sponsored, Closely Held Investment Vehicle / Uyumlu Sayıldığı Onaylanan, Sponsorlu, Yatırım Aracına Sahip. 

Part VIII / Bölüm VIII  Certified Deemed-Compliant Limited Life Debt Investment Entity / Uyumlu Sayıldığı Onaylanan, Sınırlı Ömre Sahip Borç Yatırım Kurumu 

I certify that the entity identified in Part I:/  Bölüm I’de belirtilen kurumun aşağıda belirtilen özelliklere haiz olduğunu onaylarım: 
• Was in existence as of January 17, 2013; / • 17 Ocak 2013 itibariyle mevcuttur; 
• Issued all classes of its debt or equity interests to investors on or before January 17, 2013, pursuant to a trust indenture or similar agreement; and / • Yatırımcılar için tüm borç ve özsermaye payı sınıflarını bir 
tröst kontratı veya benzer bir sözleşme gereğince 17 Ocak 2013 tarihinde veya öncesinde ihraç etmiştir ve 
• Is certified deemed-compliant because it satisfies the requirements to be treated as a limited life debt investment entity (such as the restrictions with respect to its assets and other requirements under § 
1.1471-5(f)(2)(iv)). / • Sınırlı ömre sahip bir borç yatırım kurumu olarak muamele görmeye yönelik gereksinimleri yerine getirmesi nedeniyle uyumlu sayıldığı onaylanmıştır (varlıklarıyla ilgili kısıtlamalar ve § 1.1471-5(f)(2)(iv) 
kapsamındaki diğer gereksinimler gibi). 

Part IX / Bölüm IX Certified Deemed-Compliant Investment Advisors and Investment Managers / Uyumlu Sayıldığı Onaylanan Yatırım Danışmanları ve Yatırım Yöneticileri 

I certify that the entity identified in Part I: /  Bölüm I’de belirtilen kurumun aşağıda belirtilen özelliklere haiz olduğunu onaylarım: 

Part X / Bölüm X  Owner-Documented FFI / Lehtar Tarafından Belgelenen FFI 
Note: This status only applies if the U.S. financial institution, participating FFI, or reporting Model 1 FFI to which this form is given has agreed that it will treat the FFI as an owner-documented FFI (see instructions for 
eligibility requirements). In addition, the FFI must make the certifications below. / Not: Bu durum sadece bu formun sunulduğu ABD finans kurumunun, iştirak eden FFI’nın veya Model 1 bildiriminde bulunan FFI’nın; 
FFI’ya lehtar tarafından belgelenen bir FFI olarak muamele etmeyi kabul etmesi halinde uygulanmaktadır (uygunluk gereksinimleri için talimatlara bakınız). Ayrıca, FFI’nın aşağıda belirtilen onayları vermesi 
gerekmektedir. 

(All owner-documented FFIs check here) I certify that the FFI identified in Part I: /  (Lehtar tarafından belgelenen tüm FFI’lar burayı işaretleyiniz) Bölüm I’de belirtilen FFI’nın aşağıda belirtilen özelliklere haiz olduğunu onaylarım: 
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• Has provided, or will provide, an FFI owner reporting statement that contains: / • Aşağıda belirtilenleri içeren bir FFI lehtar bildirim beyanı sunmuştur veya sunacaktır: 

• The name, address, TIN (if any), chapter 4 status, and type of documentation provided (if required) of every individual and specified U.S. person that owns a direct or indirect equity interest in the 
owner-documented FFI (looking through all entities other than specified U.S. persons); / • Lehtar tarafından belgelenen FFI’da doğrudan veya dolaylı bir özsermaye payına sahip olan her bir kişinin ve 
belirtilen Amerikan vatandaşlarının adı, adresi, Vergi Kimlik Numarası (varsa), kısım 4 durumu ve sağlanan dokümantasyonun çeşidi (gerekli olması halinde) (belirtilen Amerikan vatandaşları dışındaki 
diğer tüm kurumları inceleyerek); 

• The name, address, TIN (if any), and chapter 4 status of every individual and specified U.S. person that owns a debt interest  in the owner-documented FFI (including any indirect debt interest, which 
includes debt interests in any entity that directly or indirectly owns the payee or any direct or indirect equity interest in a debt holder of the payee) that constitutes a financial account in excess of $50,000 
(disregarding all such debt interests owned by participating FFIs, registered deemed-compliant FFIs, certified deemed-compliant FFIs, excepted NFFEs, exempt beneficial owners, or U.S. persons other 
than specified U.S. persons); and / • 50.000 Amerikan Dolarını aşan bir finansal hesap teşkil eden lehtar tarafından belgelenen FFI’da (kurumun doğrudan veya dolaylı olarak alacaklıya borçlu olduğu 
herhangi bir kuruma ait borç paylarını içeren dolaylı borç payları ve alacaklının borçlusundaki doğrudan veya dolaylı özsermaye payları dahil) bir borç payına sahip olan her bir kişinin ve belirtilen 
Amerikan vatandaşlarının adı, adresi, Vergi Kimlik Numarası (varsa), kısım 4 durumu (iştirak eden FFI’lar, uyumlu sayıldığı kayıt altına alınan FFI’lar, uyumlu sayıldığı onaylanan FFI’lar, hariç tutulan 
NFFE’ler, muaf gerçek lehtarlar veya belirtilenler dışındaki Amerikan vatandaşlarına ait olan tüm borç payları göz ardı edilerek) ve 
• Any additional information the withholding agent requests in order to fulfill its obligations with respect to the entity. / • Stopaj temsilcinin kurumla ilgili yükümlülüklerini 
yerine getirmek üzere talep ettiği ek bilgiler. 

• Has provided, or will provide, valid documentation meeting the requirements of §1.1471-3(d)(6)(iii) for each person identified in the FFI owner reporting statement. / • FFI lehtar bildirim beyanında belirtilen 
her bir kişi için §1.1471-3(d)(6)(iii) gerekliliklerini karşılayan geçerli belgelerini sağlamıştır veya sağlayacaktır. 

• Operates as a distributor with respect to debt or equity interests of the restricted fund with respect to which this form is furnished; /• Bu formun verilmiş olduğu konuyla ilgili kısıtlı fonun borcu veya özsermaye 
payı açısından bir distribütör olarak faaliyet göstermektedir; 

• Provides investment services to at least 30 customers unrelated to each other and less than half of its customers are related to each other; /• Birbirleriyle ilişkisiz en az 30 müşteriye yatırım hizmetleri 
sağlamaktadır ve müşterilerinin yarısından azı birbiriyle ilişkilidir; 

• Is required to perform AML due diligence procedures under the anti-money laundering laws of its country of organization (which is an FATF-compliant jurisdiction); / 

• Örgütlenmiş olduğu ülkenin (FATF uyumlu yargı bölgesi olan) kara para aklamayı önleme kanunları kapsamında AML durum tespiti yapması gerekmektedir; 

• Operates solely in its country of incorporation or organization, has no fixed place of business outside of that country, and has the same country of incorporation or organization as all members of its affiliated 
group, if any; /• Sadece kurulduğu veya örgütlendiği ülkede faaliyet göstermektedir, ülke dışında sabit bir iş yeri bulunmamaktadır ve bulunması halinde bağlı grubunun tüm üyeleri ile aynı kuruluş veya 
örgütlenme ülkesinde yer almaktadır; 
• Does not solicit customers outside its country of incorporation or organization; /• Kurulduğu veya örgütlendiği ülkenin dışından müşteri arayışında değildir; 

• Has no more than $175 million in total assets under management and no more than $7 million in gross revenue on its income statement for the most recent accounting year; / 

• Yönetimindeki toplam varlıklar 175 milyon Amerikan Dolarının üzerinde değildir ve en son hesap yılına ait gelir tablosundaki brüt geliri 7 milyon Amerikan Dolarından fazla değildir; 

• Is not a member of an expanded affiliated group that has more than $500 million in total assets under management or more than $20 million in gross revenue for its most recent accounting year on a 
combined or consolidated income statement; and /• Yönetimindeki toplam varlıklar 500 milyon Amerikan Dolarının üzerinde olan veya birleştirilmiş veya konsolide gelir tablosunda son hesap yılına ait brüt 
gelir 20 milyon Amerikan Dolarının üzerinde olan genişletilmiş bir bağlı grubun üyesi değildir ve 

• Does not distribute any debt or securities of the restricted fund to specified U.S. persons, passive NFFEs with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFIs. / • Belirtilen Amerikan 
vatandaşlarına, bir veya birden gerçek Amerikalı lehtara sahip pasif NFFE’lere veya iştirakte bulunmayan FFI’lara kısıtlanmış borçlar veya menkul kıymetler dağıtmamaktadır.  

Has been bound by a distribution agreement that contained a general prohibition on the sale of debt or securities to U.S. entities and U.S. resident individuals and is currently bound by a distribution 
agreement that contains a prohibition of the sale of debt or securities to any specified U.S. person, passive NFFE with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFI. /  ABD kurumlarına 
ve ABD’de yerleşik olan kişilere borçların veya menkul kıymetlerin satışına yönelik genel bir yasaklama içeren bir dağıtım sözleşmesine bağlıdır ve belirtilen Amerikan vatandaşlarına, bir veya birden 
gerçek Amerikalı lehtara sahip pasif NFFE’lere veya iştirakte bulunmayan FFI’lara borç veya menkul kıymet satışına yönelik bir yasak içeren bir dağıtım sözleşmesine halihazırda bağlıdır. 
 Is currently bound by a distribution agreement that contains a prohibition on the sale of debt or securities to any specified U.S. person, passive NFFE with one or more substantial U.S. owners, or 
nonparticipating FFI and, for all sales made prior to the time that such a restriction was included in its distribution agreement, has reviewed all accounts related to such sales in accordance with the 
procedures identified in §1.1471-4(c) applicable to preexisting accounts and has redeemed or retired any, or caused the restricted fund to transfer the securities to a distributor that is a participating FFI 
or reporting Model 1 FFI securities which were sold to specified U.S. persons, passive NFFEs with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFIs. / Belirtilen Amerikan vatandaşlarına, 
bir veya birden fazla gerçek Amerikalı lehtara sahip pasif NFFE’lere veya iştirakte bulunmayan FFI’lara borç veya menkul kıymet satışı yasağı içeren bir dağıtım sözleşmesine bağlıdır, böyle bir 
kısıtlamanın dağıtım sözleşmesinde yer aldığı dönemlerde yapılan tüm satışlar açısından önceden mevcut olan hesaplara uygulanan §1.1471-4(c)’de belirtilen prosedürlere göre bu satışlarla ilgili tüm 
hesapları incelemiştir veya menkul kıymetleri bedelini ödeyip geri almıştır veya tedavülden kaldırmıştır veya kısıtlı fonun menkul kıymetleri iştirak eden FFI olan bir distribütöre devretmesini sağlamıştır 
veya belirtilen Amerikan vatandaşlarına, bir veya birden fazla gerçek Amerikalı lehtara sahip NFFE’lere veya iştirakte bulunmayan FFI’lara satılmış olan Model 1 FFI menkul kıymetleri bildirmiştir. 
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Part X / Bölüm X Owner-Documented FFI (continued) / Lehtar Tarafından Belgelenen FFI (devamı) 

Check box 24b or 24c, whichever applies. / 24b veya 24c’den uygun olanı işaretleyiniz. 

I certify that the FFI identified in Part I: /  Bölüm I’de belirtilen FFI'nın aşağıda belirtilen özelliklere haiz olduğunu onaylarım:  

I certify that the FFI identified in Part I has provided, or will provide, an auditor's letter, signed within four years of the date of payment, from an independent accounting firm or legal representative with 
a location in the United States stating that the firm or representative has reviewed the FFI's documentation with respect to all of its owners and debt holders identified in §1.1471-3(d)(6)(iv)(A)(2), and 
that the FFI meets all the requirements to be an owner-documented FFI. The FFI identified in Part I has also provided, or will provide, an FFI owner reporting statement of its owners that are specified 
U.S. persons and Form(s) W-9, with applicable waivers. 
Bölüm I’de belirtilen FFI’nın, §1.1471-3(d)(6)(iv)(A)(2)’de tanımlanan tüm lehtarlar ve borç sahipleri açısından firmanın veya temsilcinin FFI’nın dokümantasyonunu incelediğini belirten ve Amerika 
Birleşik Devletleri içerisinde yer alan bir bağımsız muhasebe şirketinden veya yasal temsilciden ödeme tarihinden itibaren dört yıl içerisinde imzalanmış olan bir denetçi yazısını sunduğunu veya 
sunacağını ve FFI'nın lehtar tarafından belgelenen FFI'ya ilişkin tüm gereklilikleri karşıladığını onaylarım.  Bölüm I’de tanımlanan FFI, belirtilen Amerikan vatandaşları olan lehtarlarına ait bir FFI lehtar 
bildirim beyanını ve ilgili feragatlerle birlikte Form W-9’u sunmuş veya sunacaktır. 

Check box 24d if applicable (optional, see instructions). / Uygun olması durumunda 24d kutusu (isteğe bağlı, talimatlara bakınız). 
I certify that the entity identified on line 1 is a trust that does not have any contingent beneficiaries or designated classes with unidentified beneficiaries. 

1. satırda tanımlanan kurumun, herhangi bir şartlı lehtara veya tanımlanmamış lehtarlarda belirlenmiş sınıflara sahip olmayan bir tröst olduğu onaylarım. 

Part XI / Bölüm XI Restricted Distributor / Kısıtlanmış Distribütör 

(All restricted distributors check here) I certify that the entity identified in Part I: /  (Tüm kısıtlanmış distribütörler burayı işaretleyiniz) Bölüm I’de belirtilen kurumun aşağıda belirtilen özelliklere haiz olduğunu onaylarım: 

Check box 25b or 25c, whichever applies. /25b veya 25c’den uygun olanı işaretleyiniz. 
I further certify that with respect to all sales of debt or equity interests in the restricted fund with respect to which this form is furnished that are made after December 31, 2011, the entity identified in Part I:  / 31 
Aralık 2011 tarihinden sonra bu formun ilgili olduğu kısıtlı fonda yer alan borçların ve özsermaye paylarının her türlü satışı açısından  Bölüm I’de tanımlanan kurumun aşağıda belirtilen özelliklere haiz olduğunu 
onaylarım: 
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• Meets the requirements to be considered a nonreportmg financial institution pursuant to an applicable IGA between the United States and 

 ........................................................................................................................................................................................................................ . The applicable IGA is a Model 1 IGA or a Model 2 IGA; and 
is treated as a ................................................................................................................................................................................................. under the provisions of the applicable IGA or Treasury regulations (if 
applicable, see instructions); 
• Amerika Birleşik Devletleri ve arasında yürürlükte olan bir IGA uyarınca bildirimde bulunmayan finansal kurum sayılmaya yönelik gereksinimleri karşılamaktadır 

 ........................................................................................................................................................................................................................ . Yürürlükteki IGA,  Model 1 IGA veya Model 2 IGA’dır ve 
yürürlükteki IGA’nın hükümleri veya Hazine Yönetmeliği kapsamında bir ................................................................................................... olarak muamele edilmektedir (varsa, talimatlara bakınız); 
• If you are a trustee documented trust or a sponsored entity, provide the name of the trustee or sponsor whose GIIN is provided on line 9a (if any) ; and your GIIN (if issued to 
you) / • Emanetçi tarafından belgelendirilmiş bir tröst veya desteklenen kuruluşsanız, 9a satırında GIIN’si (varsa) belirtilen emanetçi veya sponsorun adını ve GIIN’nizi (verildiyse) 
belirtiniz 

I certify that the entity identified in Part I is an international organization described in section 7701(a)(18)./ Bölüm I’de belirtilen kurumun bölüm 7701(a)(18)’de tanımlanan bir uluslararası kuruluş olduğunu 
onaylarım. 
I certify that the entity identified in Part I: / Bölüm I’de belirtilen kurumun aşağıda belirtilen özelliklere haiz olduğunu onaylarım: 

• Is comprised primarily of foreign governments; /• Ağırlıklı olarak yabancı hükümetlerden oluşmaktadır; 

• Is recognized as an intergovernmental or supranational organization under a foreign law similar to the International Organizations Immunities Act or that has in effect a headquarters agreement with a 
foreign government; /• Uluslararası Kuruluşların Dokunulmazlığı Kanununa benzer veya yabancı bir hükümet ile yürürlükte bir genel merkez anlaşması olan yabancı bir kanun kapsamında, bir hükümetler 
arası veya uluslar üstü kuruluş olarak kabul edilmektedir; 

• The benefit of the entity's income does not inure to any private person; /• Kurumun gelirden sağlayacağı menfaat, herhangi bir özel kişinin lehine hüküm ifade etmemektedir;  

• Is the beneficial owner of the payment and is not engaged in commercial financial activities of a type engaged in by an insurance company, custodial institution, or depository institution with respect to the 
payments, accounts, or obligations for which this form is submitted (except as permitted in §1.1471-6(h)(2)). /• Ödemenin gerçek lehtarıdır ve bu formun sunulmuş olduğu ödemeler, hesaplar veya 
yükümlülükler açısından bir sigorta şirketi, emanet kurumu veya mevduat kurumu tarafından gerçekleştirilen ticari finansal faaliyetlerde (§1.1471-6(h)(2)’de izin verilenler hariç) bulunmamaktadır. 

• Is established in a country with which the United States has an income tax treaty in force (see Part III if claiming treaty benefits); / • Amerika Birleşik Devletleri’nin yürürlükte olan bir gelir vergisi sözleşmesi 
imzalamış olduğu bir ülkede kurulmuştur (sözleşme hakkı talebinde bulunuyorsa Bölüm III’e bakınız);  

• Is operated principally to administer or provide pension or retirement benefits; and /• Ağırlıklı olarak emekli maaşı veya emeklilik yardımlarını yönetmek veya sağlamak konusuyla iştigal etmektedir ve 

• Is entitled to treaty benefits on income that the fund derives from U.S. sources (or would be entitled to benefits if it derived any such income) as a resident of the other country which satisfies any applicable 

limitation on benefits requirement. /• Yürürlükteki hak sınırlaması gereksinimini karşılayan bir başka ülkede yerleşik bir kurum olarak ABD kaynaklarından sağlanan fonlar için gelire ilişkin sözleşme 

haklarından faydalanma hakkına sahiptir (veya bu tür bir gelirden elde edilmesi halinde haklara uygunluk kazanabilir). 

• Is organized for the provision of retirement, disability, or death benefits (or any combination thereof) to beneficiaries that are former employees of one or more employers in consideration for services 
rendered; /• Emeklilik, engellilik veya ölüm yardımlarının (veya bunların kombinasyonlarının) verilen hizmetlerle ilgili olarak bir veya daha fazla işverenin daha önceki çalışanı olan lehtarlara verilmesi için 
organize edilmiştir; 

• No single beneficiary has a right to more than 5% of the FFI's assets; /• Hiçbir lehtar, FFI’nın varlıklarının %5’inden fazlasında hak sahibi değildir; 

• Is subject to government regulation and provides annual information reporting about its beneficiaries to the relevant tax authorities in the country in which the fund is established or operated; and /• 
Hükümet düzenlemesine tabidir ve fonun kurulduğu veya işletildiği ülkedeki ilgili vergi makamlarına lehtarları hakkındaki bilgilerle ilgili yıllık rapor sunmaktadır ve 
• Is generally exempt from tax on investment income under the laws of the country in which it is established or operates due to its status as a retirement or pension plan; /• Bir emeklilik planı olarak sahip 
olduğu durum nedeniyle, kurulduğu veya faaliyet göstermekte olduğu ülkenin kanunları kapsamında genellikle yatırım geliri vergisinden muaftır;  

• Receives at least 50% of its total contributions from sponsoring employers (disregarding transfers of assets from other plans described in this part, retirement and pension accounts described in an 
applicable Model 1 or Model 2 IGA, other retirement funds described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or accounts described in §1.1471-5(b)(2)(i)(A)); / • Toplam katkı paylarının en az %50’sini 
sponsor işverenlerden almaktadır (bu bölümde anlatılan diğer planlardan elde edilen varlıkların devirleri, yürürlükteki Model 1 veya Model 2 IGA’da anlatılan emeklilik hesapları, yürürlükteki Model 1 veya 
Model 2 IGA’da anlatılan diğer emeklilik fonları veya §1.1471-5(b)(2)(i)(A)’da anlatılan hesaplar dikkate alınmadan); 

• Either does not permit or penalizes distributions or withdrawals made before the occurrence of specified events related to retirement, disability, or death (except rollover distributions to accounts 
described in §1.1471-5(b)(2)(i)(A) (referring to retirement and pension accounts), to retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or to other retirement funds 
described in this part or in an applicable Model 1 or Model 2 IGA); or /• Emeklilik, engellilik veya ölümle ilgili belirtilen olayların meydana gelmesinden önce yapılan dağıtımlara veya paraların çekilmesine 
izin vermemektedir veya bunları cezalandırmaktadır (§1.1471-5(b)(2)(i)(A)’da (emeklilik hesaplarına ilişkin) anlatılan hesaplar, yürürlükteki Model 1 veya Model 2 IGA’da anlatılan emeklilik hesapları veya 
bu bölümde ya da yürürlükteki Model 1 veya Model 2 IGA’da anlatılan diğer emeklilik fonlarına yapılan pozisyon yenileme ödemeleri hariç) veya  
• Limits contributions by employees to the fund by reference to earned income of the employee or may not exceed $50,000 annually. /• Çalışanın kazandığı gelire gönderide bulunarak veya yıllık 50.000 
Amerikan Dolarını aşmayacak şekilde çalışanların fona olan katkısını sınırlandırmaktadır. 

• Is organized for the provision of retirement, disability, or death benefits (or any combination thereof) to beneficiaries that are former employees of one or more employers in consideration for services 
rendered; / • Emeklilik, engellilik veya ölüm yardımlarının (veya bunların kombinasyonlarının) verilen hizmetlerle ilgili olarak bir veya daha fazla işverenin daha önceki çalışanı olan lehtarlara verilmesi için 
organize edilmiştir; 

• Has fewer than 50 participants; / • 50’den az katılımcısı vardır; 

• Is sponsored by one or more employers each of which is not an investment entity or passive NFFE; / • Bir yatırım kurumu veya pasif NFFE olmayan bir veya daha fazla çalışan tarafından sponsorluk 
edilmektedir; 

• Employee and employer contributions to the fund (disregarding transfers of assets from other plans described in this part, retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 
IGA, or accounts described in §1.1471-5(b)(2)(i)(A)) are limited by reference to earned income and compensation of the employee, respectively; / • Çalışanların ve işverenlerin fona sağladıkları katkı payları 
(bu bölümde anlatılan diğer planlardan elde edilen varlıkların devirleri, yürürlükteki Model 1 veya Model 2 IGA’da anlatılan emeklilik hesapları veya §1.1471-5(b)(2)(i)(A)’da anlatılan hesaplar dikkate 
alınmadan), sırasıyla çalışanın kazandığı gelir ve ücreti dikkate alınarak sınırlandırılmaktadır; 

• Participants that are not residents of the country in which the fund is established or operated are not entitled to more than 20 percent of the fund's assets; and / • Fonun kurulmuş olduğu veya işletildiği 
ülkede yerleşik olmayan katılımcılar, fonun varlıklarının yüzde 20’den fazlasına hak kazanmaz ve 

• Is subject to government regulation and provides annual information reporting about its beneficiaries to the relevant tax authorities in the country in which the fund is established or operates. / • Hükümet 
düzenlemesine tabidir ve fonun kurulduğu veya işletildiği ülkedeki ilgili vergi makamlarına lehtarları hakkındaki bilgilerle ilgili yıllık rapor sunmaktadır. 
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Part XII / Bölüm XII Nonreporting IGA FFI / IGA Bildiriminde Bulunmayan FFI 

I certify that the entity identified in Part I: / Bölüm I’de belirtilen kurumun aşağıda belirtilen özelliklere haiz olduğunu onaylarım: 

Part XIII / Bölüm XIII Foreign Government, Government of a U.S. Possession, or Foreign Central Bank of Issue / Yabancı Hükümet, ABD’nin Sömürgesindeki Hükümet  veya Yabancı Merkez Bankası 

I certify that the entity identified in Part I is the beneficial owner of the payment and is not engaged in commercial financial activities of a type engaged in by an insurance company, custodial institution, 
or depository institution with respect to the payments, accounts, or obligations for which this form is submitted (except as permitted in §1.1471-6(h)(2)). 
Bölüm I’de belirtilen kurumun, ödemenin gerçek lehtarı olduğunu ve bu formun sunulmuş olduğu ödemeler, hesaplar veya yükümlülükler açısından bir sigorta şirketi, emanet kurumu veya mevduat 
kurumu tarafından gerçekleştirilen ticari finansal faaliyetlerde bulunmadığını (§1.1471-6(h)(2)’de izin verilenler hariç) onaylarım. 

Part XIV / Bölüm XIV International Organization / Uluslararası Kuruluş 

Check box 28a or 28b, whichever applies. / 28a veya 28b’den uygun olanı işaretleyiniz. 

Part VX / Bölüm VX Exempt Retirement Plans / Muaf Emeklilik Planları 

Check box 29a, b, c, d, e, or f, whichever applies. / 29a, b, c, d, e veya f’den uygun olanı işaretleyiniz. 

I certify that the entity identified in Part I: / Bölüm I’de belirtilen kurumun aşağıda belirtilen özelliklere haiz olduğunu onaylarım: 

I certify that the entity identified in Part I: / Bölüm I’de belirtilen kurumun aşağıda belirtilen özelliklere haiz olduğunu onaylarım: 

I certify that the entity identified in Part I: / Bölüm I’de belirtilen kurumun aşağıda belirtilen özelliklere haiz olduğunu onaylarım: 
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d  I certify that the entity identified in Part I is formed pursuant to a pension plan that would meet the requirements of section 401(a), other than the requirement that the plan be funded by a trust created 
or organized in the United States. / 

 Bölüm I’de belirtilen kurumun, planın Amerika Birleşik Devletleri’nde oluşturulan veya örgütlenen bir tröst tarafından finanse edilmesi gereksinimi haricinde, bölüm 401(a)’nın gereksinimlerini 
karşılayabilecek bir emeklilik planı uyarınca oluşturulmuş olduğunu onaylarım. 

e  I certify that the entity identified in Part I is established exclusively to earn income for the benefit of one or more retirement funds 
described in this part or in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, accounts described in §1.1471-5(b)(2)(i)(A) (referring to retirement and pension accounts), or retirement and pension accounts described 
in an applicable Model 1 or Model 2 IGA. / 

 Bölüm I’de belirtilen kurumun sadece bu bölümde veya yürürlükteki 
Model 1 veya Model 2 IGA’da anlatılan bir veya daha fazla emeklilik fonundan, §1.1471-5(b)(2)(i)(A)’da anlatılan hesaplardan (emeklilik hesaplarından söz eden) veya yürürlükteki Model 1 veya Model 2 
IGA’da anlatılan emeklilik hesaplarından fayda sağlamak üzere gelir elde etmek için kurulmuş olduğunu onaylarım. 

f  I certify that the entity identified in Part I: / Bölüm I’de belirtilen kurumun aşağıda belirtilen özelliklere haiz olduğunu onaylarım: 

 • Is established and sponsored by a foreign government, international organization, central bank of issue, or government of a U.S. possession (each as defined in §1.1471-6) or an exempt beneficial owner 
described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA to provide retirement, disability, or death benefits to beneficiaries or participants that are current or former employees of the sponsor (or persons 
designated by such employees); or / • Sponsorun mevcut veya önceki çalışanları olan lehtarlara veya katılımcılara (veya her bir çalışan tarafından belirlenmiş olan kişilere) emeklilik, engellilik veya ölüm 
yardımları sağlamak üzere yabancı bir hükümet, uluslararası örgüt, merkez bankası veya ABD’nin sömürgesindeki bir hükümet (her biri §1.1471-6’da tanımlanmıştır) veya yürürlükteki Model 1 veya Model 
2 IGA’da tanımlanan bir muaf gerçek lehtar tarafından kurulmuştur ve sponsorluk edilmektedir veya 

 • Is established and sponsored by a foreign government, international organization, central bank of issue, or government of a U.S. possession (each as defined in §1.1471-6) or an exempt beneficial owner 
described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA to provide retirement, disability, or death benefits to beneficiaries or participants that are not current or former employees of such sponsor, but are in 
consideration of personal services performed for the sponsor. / • Sponsorun mevcut veya eski çalışanları olmayan ama sponsor için gerçekleştirdikleri kişisel hizmetlere karşılık olarak lehtarlara veya 
katılımcılara emeklilik, engellilik veya ölüm yardımları sağlamak üzere yabancı bir hükümet, uluslararası örgüt, merkez bankası veya ABD’nin sömürgesindeki bir hükümet (her biri §1.1471-6’da 
tanımlanmıştır) veya yürürlükteki Model 1 veya Model 2 IGA’da tanımlanan bir muaf gerçek lehtar tarafından kurulmuştur ve sponsorluk edilmektedir. 

• Was formed on (or, in the case of a new line of business, the date of board resolution approving the new line of business) (date must be less than 24 months prior to date of 
payment); / • ............................................. tarihinde kurulmuştur (veya yeni bir iş dalı olması halinde, yönetim kurulunun yeni iş dalına onay verdiği tarih) (tarih, ödeme tarihinden 
en az 24 ay önce olmalıdır); 
• Is not yet operating a business and has no prior operating history or is investing capital in assets with the intent to operate a new line of business other than that of a financial institution or passive NFFE; 
/ • Henüz bir faaliyet göstermemektedir ve daha öncesinden bir faaliyet geçmişi bulunmamaktadır veya bir finansal kurum veya pasif NFFE haricinde yeni bir iş dalında faaliyet göstermek amacıyla 
varlıklarına sermaye yatırımı yapmaktadır; 

• Is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a financial institution; and / • Bir finansal kurum haricinde bir iş dalında faaliyet göstermek amacıyla varlıklarına 
sermaye yatırımı yapmaktadır ve 
• Does not function (or hold itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies 
and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes. / • Amacı şirketleri satın almak veya finanse etmek ve ardından yatırım amaçlı sermaye varlıkları olarak bu şirketlerin 
hisselerine sahip olmak olan bir özel sermaye fonu, girişim sermayesi fonu, kaldıraçlı satın alma fonu veya yatırım aracı gibi bir yatırım fonu olarak faaliyet göstermemektedir (veya kendisini bunun dışında 
tutmaktadır). 

• Filed a plan of liquidation, filed a plan of reorganization, or filed for bankruptcy on; .....................................................................................................................................................................................  
• ................................. tarihinde bir tasfiye, yeniden örgütlenme planı veya iflas başvurusunda bulunmuştur; ..............................................................................................................................................  

• During the past 5 years has not been engaged in business as a financial institution or acted as a passive NFFE; / • Son 5 yıl içerisinde bir finansal kurum olarak faaliyet göstermemiş veya bir pasif NFFE 
olarak hareket etmemiştir; 
• Is either liquidating or emerging from a reorganization or bankruptcy with the intent to continue or recommence operations as a nonfinancial entity; and / • Finans dışı bir kurum olarak faaliyetlerine devam 
etmek veya yeniden başlatmak amacıyla tasfiye yoluna gitmektedir veya bir yeniden örgütlenme veya iflas ile yeniden başlangıç  yapmaktadır ve 

• Has, or will provide, documentary evidence such as a bankruptcy filing or other public documentation that supports its claim if it remains in bankruptcy or liquidation for more than three years. / • Üç yıldan 
uzun bir süredir iflas veya tasfiye durumunda kalması halinde, talebini destekleyecek iflas başvurusu veya diğer resmi dokümantasyon gibi belgeye dayalı kanıtları sunmuştur veya sunacaktır. 
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Exempt Retirement Plans (continued) / Muaf Emeklilik Planları (devamı)  Part XV / Bölüm XV 

Part XVI / Bölüm XVI Entity Wholly Owned by Exempt Beneficial Owners / Tamamen Muaf Gerçek Lehtarlara Ait Kurum 

I certify that the entity identified in Part I:/ Bölüm I’de belirtilen kurumun aşağıda belirtilen özelliklere haiz olduğunu onaylarım: 

• Is an FFI solely because it is an investment entity; / • Bir yatırım kurumu olması nedeniyle sadece bir FFI’dır; 

• Each direct holder of an equity interest in the investment entity is an exempt beneficial owner described in §1.1471-6 or in an applicable Model 1 or Model 2 IGA; / • Yatırım kurumunda özsermaye payının 
doğrudan sahiplerinin her biri §1.1471-6’da veya yürürlükteki Model 1 veya Model 2 IGA’da tanımlanan muaf gerçek lehtardır; 

• Each direct holder of a debt interest in the investment entity is either a depository institution (with respect to a loan made to such entity) or an exempt beneficial owner described in §1.1471-6 or an 
applicable Model 1 or Model 2 IGA. / • Yatırım kurumunda borç payının doğrudan sahiplerinin her biri §1.1471-6’da veya yürürlükteki Model 1 veya Model 2 IGA’da tanımlanan bir mevduat kurumudur (bu 
kuruma verilen bir kredi açısından) veya bir muaf gerçek lehtardır; 

• Has provided an owner reporting statement that contains the name, address, TIN (if any), chapter 4 status, and a description of the type of documentation provided to the withholding agent for every 
person that owns a debt interest constituting a financial account or direct equity interest in the entity; and / • Kurumda finansal bir hesap teşkil eden bir borç payına veya direkt özsermaye payına sahip olan 
her bir kişinin adını, adresini, Vergi Kimlik Numarasını (varsa), kısım 4 durumunu ve stopaj temsilcisine sunulan dokümantasyon tipinin bir açıklamasını içeren bir lehtar bildirim beyanı sunmuştur ve  

• Has provided documentation establishing that every owner of the entity is an entity described in §1.1471-6(b), (c), (d), (e), (f) and/or (g) without regard to whether such owners are beneficial owners. / 
• Kurumun her bir lehtarının, bu lehtarların gerçek lehtarlar olup olmadıklarına bakılmaksızın §1.1471-6(b), (c), (d), (e), (f) ve/veya (g)’de anlatılan bir kurum olduğunu tespit eden dokümantasyon 
sağlamıştır. 

Territory Financial Institution / Bölge Finans Kurumu Part XVII / Bölüm XVII 

I certify that the entity identified in Part I is a financial institution (other than an investment entity) that is incorporated or organized under the laws of a possession of the United States. / 

Bölüm I’de belirtilen kurumun, Amerika Birleşik Devletleri’nin kanunları kapsamında kurulmuş veya örgütlenmiş bir finansal kurumu (yatırım kurumu haricinde) olduğunu onaylarım. 

 Part XVIII / Bölüm XVIII Excepted Nonfinancial Group Entity 

I certify that the entity identified in Part I: / Bölüm I’de belirtilen kurumun aşağıda belirtilen özelliklere haiz olduğunu onaylarım: 

• Is a holding company, treasury center, or captive finance company and substantially all of the entity's activities are functions described in §1.1471-5(e)(5)(i)(C) through (E); / • Bir hakim şirket, hazine 
merkezi veya bağlı finans şirketidir ve tüm kurumların faaliyetlerinin büyük bir kısmı §1.1471-5(e)(5)(i)(C)’den (E)’ye kadar anlatılan işlevlerdir; 
• Is a member of a nonfinancial group described in §1.1471-5(e)(5)(i)(B); / • §1.1471-5(e)(5)(i)(B)’de anlatılan finans dışı bir grubun üyesidir; 
• Is not a depository or custodial institution (other than for members of the entity's expanded affiliated group); and / • Bir mevduat veya emanet kurumu değildir (kurumun genişletilmiş bağlı grubunun 
üyeleri dışında) ve 
• Does not function (or hold itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle with an investment strategy to acquire 
or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes. / • Şirketleri satın almaya veya finanse etmeye ve ardından yatırım amaçlı sermaye varlıkları olarak 
bu şirketlerin hisselerine sahip olmaya yönelik bir yatırım stratejisi ile bir özel sermaye fonu, girişim sermayesi fonu, kaldıraçlı satın alma fonu veya yatırım aracı gibi bir yatırım fonu olarak faaliyet 
göstermemektedir (veya kendisini bunun dışında tutmaktadır). 

Part XIX / Bölüm XIX Excepted Nonfinancial Start-Up Company / İstisnai Finans Dışı Yeni Kurulmuş Şirket 

I certify that the entity identified in Part I: / Bölüm I’de belirtilen kurumun aşağıda belirtilen özelliklere haiz olduğunu onaylarım:  

Part XX / Bölüm XX Excepted Nonfinancial Entity in Liquidation or Bankruptcy / Tasfiye veya İflas Halindeki İstisnai Finans Dışı Kurum 

I certify that the entity identified in Part I: / Bölüm I’de belirtilen kurumun aşağıda belirtilen özelliklere haiz olduğunu onaylarım: 
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• Has been issued a determination letter from the IRS that is currently in effect concluding that the payee is a section 501(c) organization that is dated                                 ; or / 

• Alacaklının bir bölüm 501(c) kuruluşu olduğunu belirten ve hala yürürlükte olan bir tespit yazısını IRS’den tarihinde almıştır veya 

• Has provided a copy of an opinion from U.S. counsel certifying that the payee is a section 501(c) organization (without regard to whether the payee is a foreign private foundation). /  
• Amerikalı hukuk danışmanından almış olduğu ve alacaklının bir bölüm 501(c) kuruluşu olduğunu onaylayan bir görüş kopyasını sunmuştur (alacaklının yabancı bir özel vakıf olup olmamasından bağımsız 
olarak). 

• The entity is established and maintained in its country of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural or educational purposes; / • Kurum sadece dini, hayırseverlik, bilim, sanat, 
kültür veya eğitim amaçlı olarak yerleşik bulunduğu ülkede kurulmuştur ve mevcudiyetini devam ettirmektedir; 
• The entity is exempt from income tax in its country of residence; / • Kurum, yerleşik bulunduğu ülkede gelir vergisinden muaftır; 
• The entity has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets; / • Kurumun, gelirleri veya varlıkları üzerinde mülkiyete veya intifa hakkına sahip herhangi 
bir hissedarı veya üyesi bulunmamaktadır; 
• Neither the applicable laws of the entity's country of residence nor the entity's formation documents permit any income or assets of the entity to be distributed to, or applied for the benefit of, a private 
person or non-charitable entity other than pursuant to the conduct of the entity's charitable activities or as payment of reasonable compensation for services rendered or payment representing the fair 
market value of property which the entity has purchased; and / • Ne kurumun yerleşik bulunduğu ülkenin yürürlükteki kanunları ne de kurumun kuruluş evrakları, kurumun gelirlerinin veya varlıklarının 
kurumun hayırseverlik çalışmalarının yürütülmesi veya verilen hizmetler karşılığında ücret olarak makul bir ödeme veya kurumun satın almış olduğu mülkün rayiç bedelini temsil ödeme dışında bize gerçek 
kişiye veya hayırseverlikle uğraşmayan bir kuruma verilmesine veya bunlar için kullanılmasına izin vermektedir ve  
• The applicable laws of the entity's country of residence or the entity's formation documents require that, upon the entity's liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to an entity that is a foreign 
government, an integral part of a foreign government, a controlled entity of a foreign government, or another organization that is described in this Part XXII or escheats to the government of the entity's 
country of residence or any political subdivision thereof. / • Kurumun yerleşik olduğu ülkenin yürürlükteki kanunları veya kurumun kuruluş evrakları, kurumun tasfiyesi veya dağılması hal inde varlıklarının 
tamamının bir yabancı hükümet, bir yabancı hükümetin ayrılmaz bir parçası, yabancı bir hükümetin kontrol altındaki kurumu veya Bölüm XXII’de anlatılan diğer örgütlere verilmesini veya kurumun yerleşik 
bulunduğu ülkenin hükümetine veya siyasi alt bölümlerine kalmasını gerektirmektedir. 

• The entity identified in Part I is a foreign corporation that is not a financial institution; and / • Bölüm I’de belirtilen kurum, finansal kurum olmayan bir yabancı şirkettir ve 

• The stock of such corporation is regularly traded on one or more established securities markets, including (name one securities exchange upon which the stock is regularly traded). / • Bu şirketin hisseleri 

.................................. (hisse senedinin düzenli olarak işlem gördüğü bir borsayı belirtiniz) başta olmak üzere bir veya birden fazla borsada düzenli olarak işlem görmektedir. 

• The entity identified in Part I is a foreign corporation that is not a financial institution; / • Bölüm I’de belirtilen kurum, finansal kurum olmayan bir yabancı şirkettir; 

• The entity identified in Part I is a member of the same expanded affiliated group as an entity the stock of which is regularly traded on an established securities market; / • Bölüm I’de belirtilen kurum, hisse 

senetleri düzenli olarak borsada işlem gören bir kurum olarak aynı genişletilmiş bağlı grubun bir üyesidir;  

• The name of the entity, the stock of which is regularly traded on an established securities market, is; ...................................................................................................................................................  and /  
• Hisse senetleri düzenli olarak borsada işlem gören kurumun adı .'dır .......................................................................................................................................................................................................  ve 

• The name of the securities market on which the stock is regularly traded is / • Hisse senetlerinin düzenli olarak işlem gördüğü borsanın adı ....................................'dır. 

• The entity identified in Part I is an entity that is organized in a possession of the United States; / • Bölüm I’de belirtilen kurum, Amerika Birleşik Devletleri’nin sömürgesinde örgütlenen bir kurumdur;  

• The entity identified in Part I: / Bölüm I’de belirtilen kurum: 

• Does not accept deposits in the ordinary course of a banking or similar business, / • Bankacılık veya benzer bir işin normal gidişatı içerisinde mevduat kabul etmemektedir; 

• Does not hold, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others, or / • İşinin büyük bir kısmını teşkil edecek şekilde başkaları adına finansal varlıklar tutmamaktadır veya 

• Is not an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with respect / • Bir finansal hesapla ilgili olarak ödemeler yapan veya ödeme 
yapmakla yükümlü olan bir sigorta şirketi 
to a financial account; and / (veya bir sigorta şirketinin hakim şirketi) değildir; 

• All of the owners of the entity identified in Part I are bona fide residents of the possession in which the NFFE is organized or incorporated. / • Kurumun tüm lehtarları, NFFE’nin örgütlendiği veya kurulduğu 
sömürgenin iyi niyetli yerleşik sakinleridir. 

• The entity identified in Part I is a foreign entity that is not a financial institution; / • Bölüm I’de belirtilen kurum, finansal kurum olmayan bir yabancı kurumdur; 

• Less than 50% of such entity's gross income for the preceding calendar year is passive income; and / • Kurumun önceki takvim yılına ait brüt gelirinin %50’sinden azı pasif gelirdir ve 

• Less than 50% of the assets held by such entity are assets that produce or are held for the production of passive income (calculated as a weighted average of the percentage of passive assets measured 
quarterly) (see instructions for the definition of passive income). / • Bu kurumun sahip olduğu varlıkların %50’sinden azı pasif gelir üreten veya pasif gelir üretilmesi için tutulan varlıklardır (üç aylık 
dönemlerde ölçülen pasif varlıkların yüzdesinin ağırlıklı ortalamasına göre hesaplanmaktadır) (pasif gelir tanımı için talimatlara bakınız). 

I further certify that the entity identified in Part I has no substantial U.S. owners (or, if applicable, no controlling U.S. persons), or  / Bölüm I’de belirtilen kurumun gerçek Amerikalı lehtarlara (ya da varsa, 
denetim hakkına sahip Amerikan kişisine) sahip olmadığını onaylarım veya 
I further certify that the entity identified in Part I has provided the name, address, and TIN of each substantial U.S. owner (or, if applicable, controlling U.S. person) of the NFFE in Part XXIX. / Bölüm 
I’de belirtilen kurumun, NFFE’nin her bir gerçek Amerikalı lehtarının (ya da varsa, denetim hakkına sahip Amerikan kişisinin)  adını, adresini ve Vergi Kimlik Numarasını Bölüm XXX’da sunduğunu 
onaylarım. 
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Part XXI / Bölüm XXI 501(c) Organization / 501(c) Kuruluş 

I certify that the entity identified in Part I is a 501(c) organization that: / Bölüm I’de belirtilen kurumun aşağıda belirtilen özelliklere haiz bir 501(c) kuruluşu olduğunu onaylarım: 

Part XXII / Bölüm XXII Non-Profit Organization / Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluş 
 I certify that the entity identified in Part I is a non-profit organization that meets the following requirements: / Bölüm I’de belirtilen kurumun, aşağıda belirtilen gereksinimleri karşılayan bir kâr amacı gütmeyen kuruluş olduğunu onaylarım :  

Part XXIII / Bölüm XXII Publicly Traded NFFE or NFFE Affiliate of a Publicly Traded Corporation / Borsada İşlem Gören NFFE veya Borsada İşlem Gören Bir Şirketin 
NFFE Bağlı Şirketi 

Check box 37a or 37b, whichever applies. / 37a veya 37b’den uygun olanı işaretleyiniz.  

I certify that: / Aşağıda belirtilenleri onaylarım: 

I certify that: / Aşağıda belirtilenleri onaylarım: 

Excepted Territory NFFE / İstisnai Bölge NFFE Part XXIV / Bölüm XXIV 

I certify that: / Aşağıda belirtilenleri onaylarım:  

Active NFFE Part XXV / Bölüm XXV 

I certify that: Aşağıda belirtilenleri onaylarım: 

Passive NFFE Part XXVI / Bölüm XXVI 

I certify that the entity identified in Part I is a foreign entity that is not a financial institution (other than an investment entity organized in a possession of the United States) and is not certifying its status 
as a publicly traded NFFE (or affiliate), excepted territory NFFE, active NFFE, direct reporting NFFE, or sponsored direct reporting NFFE. / Bölüm I’de belirtilen kurumun, finansal olmayan bir yabancı 
kurum olduğunu (Amerika Birleşik Devletleri’nin bir sömürgesinde örgütlenen yatırım kurumu dışında) ve durumunu borsada işlem gören NFFE (veya bağlı kuruluş), istisnai bölge NFFE, aktif NFFE, 
doğrudan bildirimde bulunan NFFE veya sponsorlu doğrudan bildirimde bulunan NFFE olarak onaylamadığını onaylarım. 

Check box 40b or 40c, whichever applies. / 40b veya 40c’den uygun olanı işaretleyiniz. 
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• Is a member of an expanded affiliated group; / • Genişletilmiş bir bağlı grubun üyesidir; 

• Does not maintain financial accounts (other than accounts maintained for members of its expanded affiliated group); / • Finansal hesaplar tutmamaktadır (genişletilmiş bağlı grubunun üyeleri 
için tutulan hesaplar haricinde); 
• Does not make withholdable payments to any person other than to members of its expanded affiliated group that are not limited FFIs or limited branches; / • Sınırlı FFI’lar veya sınırlı şubeler 
olmayan genişletilmiş bağlı grubunun üyeleri dışında herhangi bir kişiye stopaj ödemeleri yapmamaktadır; 
• Does not hold an account (other than a depository account in the country in which the entity is operating to pay for expenses) with or receive payments from any withholding agent other than a member 
of its expanded affiliated group; and / • Kendi genişletilmiş bağlı grubunun bir üyesi dışında herhangi bir stopaj temsilcisinin hesabını tutmamaktadır (kurumun masraflar için ödeme yapmak üzere faaliyet 
gösterdiği ülkedeki mevduat hesapları hariç) veya herhangi bir stopaj temsilcisinden ödeme almamaktadır ve 
• Has not agreed to report under §1.1471-4(d)(2)(ii)(C) or otherwise act as an agent for chapter 4 purposes on behalf of any financial institution, including a member of its expanded affiliated group. / • 
§1.1471-4(d)(2)(ii)(C) kapsamında bildirimde bulunmayı veya kendi genişletilmiş bağlı grubunun bir üyesi dahil olmak üzere herhangi bir finansal kurum adına kısım 4’ün amaçları doğrultusunda bir temsilci 
olarak hareket etmeyi kabul etmemiştir. 

Name of sponsoring entity: / Sponsor kurumun adı: 

GIIN of sponsoring entity: /  Sponsor kurumun GIIN’si: 

Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further certify under penalties of perjury that: / Yalan 
beyan cezası kapsamında, bu formda bulunan bilgileri incelediğimi ve kendi bilgim ve inancım doğrultusunda gerçek, doğru ve tam olduğunu beyan ederim. Yalan beyan cezası kapsamında ayrıca aşağıdaki 
hususları onaylarım:  

• The entity identified on line 1 of this form is the beneficial owner of all the income to which this form relates, is using this form to certify its status for chapter 4 purposes, or is a merchant submitting this form 
for purposes of section 6050W, / • Bu formun 1. satırında belirtilen kurum, bu formun ilişkili olduğu tüm gelirlerin gerçek lehtarıdır, bu formu kısım 4’ün amaçları doğrultusunda durumunu onaylamak üzere 
kullanmaktadır veya bölüm 6050W’nin amaçları doğrultusunda bu formu sunan bir tacirdir, 
• The entity identified on line 1 of this form is not a U.S. person, / • Bu formun 1. satırında belirtilen kurum bir Amerikan vatandaşı değildir, 

• The income to which this form relates is: (a) not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States, (b) effectively connected but is not subject to tax under an income tax 
treaty, or (c) the partner’s share of a partnership's effectively connected income, and / • Bu formun ilişkili olduğu gelir: (a) Amerika Birleşik Devletleri’nde bir ticaret veya iş yapılmasıyla etkin bir bağlantısı 
bulunmamaktadır, (b) etkin bir bağlantıya sahip ancak yürürlükteki gelir sözleşmesi kapsamında vergiye tabi değildir veya (c) ortağın ortaklıktaki hissesi etkin bir şekilde gelirle bağlantılıdır ve 
• For broker transactions or barter exchanges, the beneficial owner is an exempt foreign person as defined in the instructions. / • Broker işlemleri veya takaslar kapsamında, gerçek lehtar talimatlarda 
tanımlandığı şekilde bir muaf yabancı kişidir. 

Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which the entity on line 1 is the beneficial owner or any withholding agent that can 
disburse or make payments of the income of which the entity on line 1 is the beneficial owner. / Ayrıca, 1. satırda belirtilen kurumun gerçek lehtarı olduğu geliri kontrol eden, alan veya emanetine kabul eden stopaj 
temsilcilerine veya 1. satırda yer alan kurumun gerçek lehtarı olduğu geliri dağıtabilecek veya ödemeler yapabilecek stopaj temsilcilerine sunulmasına izin vermekteyim. 
I agree that I will submit a new form within 30 days if any certification on this form becomes incorrect. / Bu formda yer alan herhangi bir onayın yanlış olması halinde, 30 gün içerisinde yeni bir form sunacağımı kabul 
ederim. 
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Excepted Inter-Affiliate FFI / İstisnai Bağlı Şirketler Arası FFI  Part XXVII / Bölüm XXVII 

I certify that the entity identified in Part I: / Bölüm I’de belirtilen kurumun aşağıda belirtilen özelliklere haiz olduğunu onaylarım: 

Sponsored Direct Reporting NFFE (see instructions for when this is permitted) / Sponsorlu Doğrudan Bildirimde Bulunan NFFE (izin verildiği zaman için talimatlara 
bakınız.) 

Part XXVIII / Bölüm XXVIII 

I certify that the entity identified in Part I is a direct reporting NFFE that is sponsored by the entity identified on line 42. / Bölüm I’de belirtilen kurumun, 42. satırda belirtilen kurum tarafından sponsorluk 
yapılan bir doğrudan bildirimde bulunan NFFE olduğunu onaylarım. 

Part XXIX / Bölüm XXIX Substantial U.S. Owners of Passive NFFE / Pasif NFFE’nin Gerçek Amerikalı Lehtarları 

As required by Part XXVI, provide the name, address, and TIN of each substantial U.S. owner of the NFFE. Please see instructions for definition of substantial U.S. owner. If providing the form to an FFI treated as 
a reporting Model 1 FFI or reporting Model 2 FFI, an NFFE may also use this Part for reporting its controlling U.S. persons under an applicable IGA. / Bölüm XXVI tarafından gerekli kılındığı üzere, NFFE’nin her bir 
gerçek Amerikalı lehtarının adını, adresini ve Vergi Kimlik Numarasını belirtiniz. Gerçek Amerikalı lehtar tanımı için lütfen talimatlara bakınız. Bu formu, bildirim Modeli 1 FFI veya Modeli 2 FFI olarak muamele 
edilen bir FFI’ya sağlıyorsanız, bir NFFE de bu Bölümü mevcut IGA kapsamında denetim hakkına sahip Amerikan kişilerini raporlamak için kullanabilir. 

Name / Adı Address / Adresi TIN / Vergi Kimlik Numarası 

Certification / Sertifikasyon Part XXX / Bölüm XXX 

Sign Here / 
Burayı 

İmzalayınız 
Print Name / 
Basılı İsim 

Signature of individual authorized to sign for beneficial owner / 
Gerçek lehtar adına imza atma yetkisine sahip kişinin imzası 

Date (MM-DD-YYYY) / 
Adı Tarih (AA-GG-YYYY) 

I certify that I have the capacity to sign for the entity identified on line 1 of this form. /  

Bu formun 1. satırında belirtilen kurum adına imza atma yetkisine sahip olduğumu onaylarım. 
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