SN

Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin
Tamamlanma Hizmet Bedeli
Süresi(En Geç)

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
(TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ)

ŞAHIS YENİ KAYIT

1‐Dilekçe,
2‐İkametgah ilmuhaberi ve nufüs cüzdan fotokopisi(
T.C.Numarası olacak)
3‐Firma sahibinin unvan altında imza beyannamesi
4‐Taahhütname (tacir tarafından imzalanmış olmalı)
5‐Vergi Levhasının fotokopisi veya mükellefiyet yazısı
6‐Yabancı uyruklu olanlar için: Pasaportun sureti
7‐İkrazatçılık yapacaklar için: Hazine Müsteşarlığı'ndan
alınan izin yazısının aslı,faaliyet izin belgesi, ikrazatçı
beyannamesinin aslı veya noterden onaylı sureti
8‐ İş Yeri kira ise kira kontrat fotokopisi mülk ise, tapu
senedi fotokopisi
9‐Oda kayıt beyannamesi

2

ŞAHIS ADRES
DEĞİŞİKLİĞİ

1‐Dilekçe
2‐Taahhütname
3‐Değişiklikle ilgili Vergi Levha Fotokopisi

3

ŞAHIS UNVAN
DEĞİŞİKLİĞİ

1‐Dilekçe
2‐Taahhütname
3‐Değişiklikle ilgili imza beyannamesi

4

ŞAHIS SERMAYE
DEĞİŞİKLİĞİ

1‐Dilekçe
2‐Taahhütname

1

2 SAAT

30 DAKİKA

30 DAKİKA

30 DAKİKA

Sicil Gazete İlan Bedeli:75,00‐TL
Z.Vergi D.Harç Pulu Bedeli:209,85 TL
Oda kayıt toplamı:….824,00 TL

Sicil Gazete İlan Bedeli:50,00‐TL
Z.Vergi D.Harç Pulu Bedeli:89,35‐TL
Oda Yapılan Hizmet:71,00‐TL
Sicil tasdiknamesi:29,80‐TL
Sicil Gazete İlan Bedeli:50,00‐TL
Z.Vergi D.Harç Pulu Bedeli:89,35‐TL
Oda Yapılan Hizmet:71,00‐TL
Sicil tasdiknamesi:29,80‐TL
Sicil Gazete İlan Bedeli:50,00‐TL
Z.Vergi D.Harç Pulu Bedeli:89,35‐TL
Oda Yapılan Hizmet:71,00‐TL

1
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5

6

7

Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

1‐Dilekçe
ŞAHIS FAALİYET KONU
2‐Taahhütname
DEĞİŞİKLİĞİ
3‐Değişiklikle ilgili Vergi Levha Fotokopisi
1‐Dilekçe
2‐Acentelik vekaletnamesi (noter onaylı ‐ nüsha)
SİGORTA ACENTELİĞİ
3‐Acentelik Sözleşmesi (1 Nüsha)
SİGORTA ACENTELİĞİ
TERK

8

ŞAHIS TERK İŞLEMİ

9

KOLLEKTİF ŞİRKET
KAYIT

1‐Dilekçe
2‐Acentelik fesihnamesi (noter onaylı ‐ 2 nüsha)
1‐ Dilekçe (Tacir tarafından imzalanmış olmalı)
2‐Mal beyannamesi (firma sahibi tarafından imzalanmış olmalı ‐ 2
nüsha)
3‐Vergi dairesi kapanış yazısı
4‐Vefat nedeniyle kapanış talebinde veraset ilamı eklenmeli,
dilekçe ve mal beyanı varislerden biri tarafından
imzalanmalıdır.Veraset ilamı asıl veya onaylı suret olmalıdır.
1‐Dilekçe (kurucular tarafından veya vekaleten imzalanmalı,
vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2‐Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili
tarafından imzalanmalıdır ‐ 4 nüsha)
3‐Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı ana
sözleşme (6 nüsha)
4‐Şirket yetkililerinin şirket ünvanı altında düzenlenmiş imza
beyannameleri (2 nüsha)
5‐Ortakların nüfus cüzdan fotokopileri
6‐Oda kayıt beyannamesi(Yetkililerce İmzalanmalı ortakların
resimleri bulunmalıdır)
7‐Taahhütname (yetkililer tarafından imzalanmış olmalıdır)

Hizmetin
Tamamlanma Hizmet Bedeli
Süresi(En Geç)

30 DAKİKA

1 SAAT

30 DAKİKA

30 DAKİKA

2 SAAT

Sicil Gazete İlan Bedeli:50,00‐TL
Z.Vergi D.Harç Pulu Bedeli:89,35‐TL
Oda Yapılan Hizmet:71,00‐TL
Sicil Gazete İlan Bedeli:80,00‐TL(Fiyat
Değişebilir)
Z.Vergi D.Harç Pulu Bedeli:283,10‐TL
Oda Yapılan Hizmet:71,00‐TL
Sicil Gazete İlan Bedeli:80,00‐TL
Z.Vergi D.Harç Pulu Bedeli:89,35‐TL
Oda Yapılan Hizmet:71,00‐TL

Z.Vergi D.Harç Pulu Bedeli:34,90‐TL

Sicil Gazete İlan Bedeli:320,00.‐TL
Z.Vergi D.Harç Pulu Bedeli:674,00TL (TEK
YETKİLİ FİYATI)
Oda kayıt toplamı:824,00‐TL
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Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

8‐Kolektif şirket serbest bölgede kuruluyor ise Serbest Bölgeler
Genel Müdürlüğünden alınan izin yazısının aslı veya noter onaylı
sureti (1 nüsha)
1‐Dilekçe (kurucular tarafından veya vekaleten imzalanmalı,
vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2‐Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı Ek
Sözleşme (2 nüsha)
3‐Ortak değişikliği var ise yeni ortakların nüfus suretleri
KOLLEKTİF
T.C.Numarası belirlenmiş
ŞİRKETLERDE ANA
4‐Yeni yetkililerin şirket unvanı altında imza beyannameleri (2
SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ nüsha)
5‐Ana Sözleşme değişikliği şirketin süre maddesi ile ilgili ise;
şirketin faaliyetini sürdürdüğü ve tasfiye işlemlerinin başlamadığı
mahkemece atanmış bilirkişi raporu veya yeminli mali müşavir
raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporuyla tevsik
edilmelidir.
1‐Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, ekindeki
evrak dökümünü içermelidir)
2‐Ana sözleşme, ana sözleşme değişikliklerine ilişkin tadil
mukaveleleri ve bunların ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili
Gazetelerinin onaylı suretleri (2 Nüsha)
MERKEZİ BAŞKA BİR
3‐Şube açılışına ilişkin imzaları noter onaylı ek sözleşme (2 nüsha)
SİCİLİN GOREV
4‐Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen imza
ALANİNDA BULUNAN
beyannameleri (2 nüsha)
KOLLEKTİF SİRKETİN
5‐Son ortaklara ait T.C.Numarası belli noter veya muhtar onaylı
SAMSUN ŞUBESİNİN
fotoğraflı nüfus cüzdan suretleri (2 nüsha)
AÇILIŞI
6‐Merkezin sicil memurluğundan sicil tüzüğünün 55. maddesine
göre alınan belge 7‐Oda kayıt beyannamesi (şube yetkilisi
imzalamalı şube yetkilisinin resmi bulunmalıdır) 8‐Taahhütname
(yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır) 9‐Kuruluş İştigal
Beyannamesi

Hizmetin
Tamamlanma Hizmet Bedeli
Süresi(En Geç)

30 DAKİKA

2 SAAT

Sicil Gazete İlan Bedeli:140,00‐TL
Z.Vergi D.Harç Pulu Bedeli:127,95‐TL
Oda Yapılan Hizmet:71,00‐TL

Sicil Gazete İlan Bedeli:140,00‐TL
Z.Vergi D.Harç Pulu Bedeli:674,00‐TL (TEK
YETKİLİ FİYATI)
Oda kayıt toplamı:824,00‐TL
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Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin
Tamamlanma Hizmet Bedeli
Süresi(En Geç)

KOLLEKTİF ŞİRKETİN TASFİYESİ:
1‐Dilekçe (Şirket kaşesi ile ortakların tümü tarafından veya
vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti
eklenmelidir.
2‐ Tasfiye memurlarının, “tasfiye halinde” ibaresi eklenmiş ticaret
unvanı altında atılmış imza beyannameleri (1 nüsha)
3‐Tasfiyeye ilişkin karar/ek sözleşme (Noter onaylı ‐ 2 nüsha)
4‐Tasfiye memurlarının ortaklar dışından atanması halinde,
dışarıdan atanan memurların görevi kabul ettiğine ilişkin imzaları
noter onay belgeleri.
12

KOLLEKTİF ŞİRKET
TASFİYE VE FESİH
İŞLEMLERİ

30 DAKİKA

TASFİYE:
Sicil Gazete İlan Bedeli:80,00‐TL
Sicil Gazete 3’lü İlan Bedeli:130,00‐TL
Z.Vergi D.Harç Pulu Bedeli:255,90‐TL
Tasfiye giriş bel:29,80‐TL

5‐Şirket sözleşmesinde alacaklıların davetine ilişkin hüküm
bulunması halinde, buna uygun olarak yapılan tasfiye
memurlarınca hazırlanmış, alacaklıların davetinin yapıldığına
ilişkin belge
6‐Tasfiyeye girişin tescili sonrasında Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesinde alacaklılara çağrıya ait ilanın yapılması gereklidir. Bu
yapılmadığı takdirde tasfiye süresinin uzaması durumu ortaya
çıkmaktadır. Müdürlüğümüzde bulunan ilan formları şirket kaşesi
ve tasfiye memurunun imzası ile ilana verilmelidir.
TASFİYE SONU:
Tasfiyenin tamamlanmasından sonra ise, aşağıdaki belgelerin
ibrazı gerekmektedir:

4
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Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin
Tamamlanma Hizmet Bedeli
Süresi(En Geç)

1.Dilekçe (Şirket kaşesi/ ünvanı altında tasfiye memuru
tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya
onaylısureti eklenmelidir)
2. Tasfiye memurlarınca son bilançonun ortaklara tebliğ
edildiğine ilişkin belge,
30 DAKİKA
3. Ortakların son bilançonun onayına ilişkin kararı veya
mahkemeye itirazda bulunmayacaklarına dair yazılı beyanları

TASFİYE SONU:
Z.Vergi D.Harç Pulu Bedeli:50,45‐TL
Tasfiye kapanış bel:29,80‐TL
Damga pulu:45,45‐TL

4. Ortaklar kurulunca onaylanmış, ortaklar kurul tarihi
itibariyle düzenlenmiş, tasfiye halinde şirket kaşesi ile tasfiye
memuru tarafından imzalanmış son ve kati bilanço tasfiye sonu
beyanı (2nüsha)
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MERKEZİ BASKA BİR
SİCİLİN GÖREV
ALANINDA BULUNAN
KOLLEKTİF ŞİRKETİN
SAMSUNA MERKEZ
NAKLİ

∙ Tescilli şube var ise sicil kaydının terkininden önce
şubelerin terkini başvurusu yapılmalıdır.

1‐Dilekçe (Ortaklar tarafından veya vekaleten imzalanmalı,
vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2‐Merkezin nakilden önce bulunduğu yerdeki ticaret sicil
Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ana sözleşme ve yapıldıysa
değişiklikler ve bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
nüshaları
Merkezin nakli hususu ile ilgili ortaklar tarafından imzalanmış ve
noterden onaylı tadil metni (4 nüsha)
3‐Merkezin nakilden önce bulunduğu yerdeki Ticaret Sicil
Memurluğu'ndan alınmış Ticaret Sicil Tüzüğünün 111. maddesine
göre doldurulmuş belge
4‐Ticaret Sicil Tüzüğünün 24. maddesine göre düzenlenmiş
taahhütname

2 SAAT

Sicil Gazete İlan Bedeli:140,00‐.TL
Z.Vergi D.Harç Pulu Bedeli:‐674,00TL (TEK
YETKİLİ FİYATI)
Oda kayıt toplamı:824,00‐TL
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Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

5‐Şirketi temsile yetkili ortakların kimlik bilgilerinin yer aldığı imza
sirküleri (2 Nüsha) 6‐Kuruluş İştigal Beyannamesi
7‐Oda Kayıt Beyannamesi
1‐Dilekçe (bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından
veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti
eklenmelidir)
2‐Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili
tarafından imzalanmalıdır ‐ 4 nüsha)
3‐Noter tasdikli sözleşme(EN AZ 4 nüsha)
4‐Kurucuların ve müdürlerin Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik
Numaralı) (4 nüsha)
5‐Müdürlerin şirket unvanı altında imza beyannamesi (2 nüsha)
6‐Tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontları (sermayenin
onbinde dördünün rekabet kurumunun Türkiye Halk Bankası
LİMİTED ŞİRKET
Ankara Kurumsal Şubesinde bulunan 80000011 nolu hesaba
KURULUŞU
yatırıldığını gösteren banka dekontu veya bankadan onaylı EFT
makbuzu)
7‐ Nakdi sermayenin 1/4 'ü banka hesap numarasına
ödenecektir.Banka mektubu ve makbuzu
8‐Kurucular beyanı
9‐Dışarıdan atanan müdür varsa görev kabul beyanı
10‐Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır)
Kuruluş iştigal konusunu belirten dilekçe
11‐Gerektiğinde başka belgeler
12‐Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı, ortakların
resimleri bulunmalıdır)
Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin
aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
sözleşmenin değişen maddesinin yeni şeklinin yer aldığı noter
LİMİTED ŞİRKET
onaylı ortaklar genel kurulu kararı (2 nüsha)
SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
Tadil Tasarısı (4 nüsha)

Hizmetin
Tamamlanma Hizmet Bedeli
Süresi(En Geç)

Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli:470‐00.‐TL
(kelime sayısına göre değişkendir)
Oda Yeni Kayıt Ücreti: 1.182,00.‐TL (2 Ortaklı)
Sermayenin %004 tutarı Halk Bankası’na
yatırılacaktır.
2 SAAT

1 SAAT

Nakdi sermayenin 1/4 'ü banka hesap
numarasına ödenecektir.Banka mektubu ve
makbuzu alınacaktır

Zafer Vergi Dairesi Harç Bedeli: 283.10‐TL
Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: 470,00.‐TL
(kelime sayısına göre değişkendir)
Oda Yapılan Hizmet Bedeli : 100‐TL
Sicil Tasdiknamesi: 29,80.‐TL
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Hizmetin Adı

MERKEZİ BAŞKA BİR
SİCİL
MÜDÜRLÜĞÜNDE
KAYITLI OLAN
ŞİRKETİN SAMSUN’A
MERKEZ NAKLİ

MERKEZİ BAŞKA BİR
SİCİL
MÜDÜRLÜĞÜNDE
KAYITLI OLAN
ŞİRKETİN SAMSUN
ŞUBESİNİN AÇILIŞI

Başvuruda İstenen Belgeler

Sermaye artırımı var ise tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka
dekontları (artan sermayenin onbinde dördünün rekabet
kurumunun Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesinde
bulunan 80000011 nolu hesaba yatırıldığını gösteren banka
dekontu veya bankadan onaylı EFT makbuzu) ayrıca arttırılan
sermayenin ¼ ünün ödendiğine dair banka mektubu
1‐Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı
vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2‐Sözleşme, sözleşme değişikliklerine ilişkin tadil mukaveleleri ve
son ortakları gösteren ortaklar kurulu kararı ile bunların ilan
edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin onaylı suretleri
3‐Merkez nakline ilişkin noter onaylı ortaklar genel kurulu kararı
4‐Şirket ortaklarının Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik
Numaralı) (2 nüsha)
5‐Merkezin sicil Müdürlüğünden Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 111.
maddesine göre alınan belge.
6‐Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır)
Kuruluş İştigal Dilekçesi
7‐Oda kayıt beyannamesi(Yetkililerce İmzalanmalı, şube
müdürünün resmi bulunmalıdır)
1‐Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı
vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2‐Ana sözleşme, ana sözleşme değişikliklerine ilişkin tadil
mukaveleleri ve son ortakları gösteren ortaklar kurulu kararı ile
bunların ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin onaylı
suretleri (2 Nüsha)
3‐Şube açılışına ilişkin noter onaylı ortaklar genel kurulu kararı (bu
kararda şubenin ticaret unvanı kısaltılmadan eksiksiz, açık adresi,
temsilcileri ve temsil şekli açıkça belirtilecektir ‐ 2 nüsha)

Hizmetin
Tamamlanma Hizmet Bedeli
Süresi(En Geç)

2 SAAT

2 SAAT

Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: 140,00‐TL
Zafer Vergi Dairesi Harç Bedeli: 1.193,00‐TL
Oda Kaydı Bedeli :1.182,00.‐TL

Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: 140‐TL
Zafer Vergi Dairesi Harç Bedeli: 1.476,10‐TL
(tek yetkili fiyatı)
Oda kayıt toplamı : 1.182,00.‐TL
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18

19

20

Hizmetin Adı

SAMSUN ŞUBESİNİN
KAPANIŞI

Başvuruda İstenen Belgeler

4‐Şube müdürünün şube unvanı altında düzenlenen imza
beyannamesi ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı) (2
nüsha)
5‐Merkezin Sicil Müdürlüğünden Sicil Yönemeliği’nin 120.
maddesine göre alınan belge.
6‐Oda kayıt beyannamesi(Yetkililerce İmzalanmalı, şube
müdürünün resmi bulunmalıdır)
7‐Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır)
Kuruluş İştigal Dilekçesi
Dilekçe (yetkililer tarafından imzalanmalı vekaleten imzalanmış ise
vekaletin aslı veya tasdikli sureti.)
Şube kapanışına ilişkin noter onaylı ortaklar genel kurulu kararı (2
nüsha)
Son ortakları gösterir Ticaret Sicili Gazetesi örneği (asıl veya
onaylı)veya ilgili ticaret sicilinden alınmış son ortakları gösteren
sicil kayıt belgesi

Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin
aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
Noterde düzenlenen hisse devir temlik sözleşmesi
Ortaklar genel kurulu kararı (Noter onaylı‐2 nüsha)
LİMİTED ŞİRKETLERDE Pay defterinin ilgili sayfasının fotokopisi
Yeni ortağın girişi var ise Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik
HİSSE DEVRİ
Numaralı) (2 nüsha)
Müdür seçimi var ise unvan altında tescil talepnamesi (2 nüsha)
müdür ortaklık dışından birine veriliyorsa müdürlüğü kabul beyanı
yazısı
Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin
LİMİTED ŞİRKETLERDE
aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
VERASETEN HİSSE
Ortaklar genel kurulu kararı (Noter onaylı ‐ 2 nüsha)
DAĞILIMI
Mahkeme kararı (asıl veya onaylı)

Hizmetin
Tamamlanma Hizmet Bedeli
Süresi(En Geç)

30 DAKİKA

Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: 80‐TL
Zafer Vergi Dairesi Harç Bedeli: 89.35‐TL

45 DAKİKA

(SADECE HİSSE DEVRİ İÇİN)
Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: 80‐TL
Zafer Vergi Dairesi Harç Bedeli: 283.10‐TL
Oda Yapılan Hizmet Bedeli :100‐TL

45 DAKİKA

Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: 80‐TL
Zafer Vergi Dairesi Harç Bedeli: 283.10‐TL
Oda Yapılan Hizmet Bedeli : 100‐TL
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22

23

24

25

Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Yeni ortağın girişi var ise Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik
Numaralı) (2 nüsha)
Müdür seçimi var ise unvan altında imza beyannamesi (2 nüsha)
Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin
aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
LİMİTED ŞİRKETLERDE Acentalık vekaletnamesi (noter onaylı ‐ 2 nüsha)
SİGORTA ACENTALIĞI Acentalık Sözleşmesi ( 1 nüsha,Acente ve şirket arasında karşılıklı
imzalanmalı)
LİMİTED ŞİRKETLERDE Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin
SİGORTA ACENTALIĞI aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
FESHİ
Acentalık sözleşme fesihnamesi (noter onaylı ‐ 2 nüsha)
Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin
aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
LİMİTED ŞİRKETLERDE
Ortaklar genel kurulu kararı (noter onaylı ‐ 2 nüsha)( şayet ilçe
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
değişikli varsa tadil metni düzenlenecektir.)
Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır)
Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin
aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
Ortaklar kurulu kararı (Noter onaylı‐2 nüsha)
LİMİTED ŞİRKETLERDE Müdür seçimi var ise unvan altında imza beyannamesi (2 nüsha)
MÜDÜR ATAMASI
2.müdür ortaklık dışından birine veriliyorsa müdürlüğü kabul
beyan yazısı
Dışardan atanan müdürün Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik
Numaralı) (2 nüsha)
dilekçe
MERKEZİ SAMSUN’DA Şube açılışına dair 2 nüsha noter onaylı genel kurul karar sureti
(kararda şubenin unvanı, açık adresi, uyruk ve adreslerini
BULUNAN LİMİTED
belirtmek kaydıyla müdür/müdürleri, temsil şekli,sermayesi olup
ŞİRKETİN SAMSUN
olmadığı gösterilmelidir)
ŞUBESİNİN AÇILIŞI
Şube müdürlerinin;

Hizmetin
Tamamlanma Hizmet Bedeli
Süresi(En Geç)

45 DAKİKA

Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: 140‐TL
Zafer Vergi Dairesi Harç Bedeli: 283,10‐TL
Oda Yapılan Hizmet Bedeli : 100‐TL

30 DAKİKA

Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: 80,00.‐TL
Zafer Vergi Dairesi Harç Bedeli: 89.35‐TL
Oda Yapılan Hizmet Bedeli : 100‐TL

45 DAKİKA

Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: 80‐TL
Zafer Vergi Dairesi Harç Bedeli: 283.10‐TL
Oda Yapılan Hizmet Bedeli : 100‐TL
Sicil Tasdiknamesi:29,80.‐TL

45 DAKİKA

2 SAAT

Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: 80‐TL
Zafer Vergi Dairesi Harç Bedeli: 283.10‐TL
Oda Yapılan Hizmet Bedeli : 100‐TL

Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: 140‐TL
Zafer Vergi Dairesi Harç Bedeli: 1.476,10‐TL
(tek yetkili fiyatı)
Üyelik Aidatı :275‐TL
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Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin
Tamamlanma Hizmet Bedeli
Süresi(En Geç)

Tescil için imza beyannameleri noter onaylı 2 adet
İkametgah 1 adet
Nüfus Cüzdan Sureti 2 adet
Fotoğraf 2 adet
Taahhütname,
Oda Kayıt Beyannamesi (Şube yetkilisi tarafından imzalanmalı,
yetkilinin resmi bulunmalıdır.)
1.Dilekçe (bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili
tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı
sureti eklenmelidir)
2.Kuruluş Bildirim Formu(ilgili yerler doldurularak yetkili
tarafından imzalanmalıdır ‐( 4 nüsha, yabancı sermaye var ise 5
nüsha)
3.Tür değiştiren şirketin öz varlığının tespitine ilişkin YMM
raporu ve müşavire ait faaliyet belgesi aslı
27

ANONİM ŞİRKETİN
LİMİTED ŞİRKETE
DÖNÜŞMESİ

4.Tür değiştirme planı (md. 185)
Şirketin yönetim kurulu tarafından yazılı şekilde tür değiştirme
planı hazırlanır.

2 SAAT

Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: 920.‐TL
Oda Yapılan Hizmet Bedeli:100‐TL
Fark Sermayenin %004 tutarı Halk Bankası’na
yatırılacaktır.
Fark nakdi sermayenin ¼ ü şirketin banka
hesap numarasına yatırılacaktır.

Tür değiştirme planının;
a.Şirketin tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanını,
merkezini ve yeni türe ilişkin bilgileri,
b.Limited şirketin sözleşmesini,

10
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Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin
Tamamlanma Hizmet Bedeli
Süresi(En Geç)

c.Ortakların tür değiştirmeden sonra limited şirketteki sahip
olacakları paylara ve tutarlarına ilişkin açıklamaları,içermesi
gerekir.
5.Tür değiştirme raporu (md. 186) Şirketin yönetim kurulu tür
değiştirme hakkında yazılı bir rapor hazırlar.
Raporda;
a. Limited şirkete dönüşmenin amacı ve sonuçlarına,
b. Limited şirkete ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş
bulunduğuna,
c. Limited şirketin sözleşmesine,
d. Limited şirkette ortakların sahip olacakları paylara dair
değişim oranına,
e. Varsa ortaklar ile ilgili olarak limited şirkete dönüşmesinden
kaynaklanan ek ödeme ile diğer kişisel edim yükümlülükleri ve
kişisel sorumluluklara,
f. Ortaklar için tür değiştirmeden ötürü doğan yükümlülüklere,
ilişkin hususlar, gerekçeleri gösterilmek suretiyle hukuki ve
ekonomik yönden açıklanır.
(Tüm ortakların kararı ile küçük ve orta ölçekli şirketler tür
değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler.)

11

SN

Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin
Tamamlanma Hizmet Bedeli
Süresi(En Geç)

* Aşağıdaki hususlar genel kurulda karar alınmasından otuz gün
önce ortakların incelemesine sunulur: (md. 188)
a. Tür değiştirme planı,
b. Tür değiştirme raporu,
c. Son üç yılın finansal tabloları,
d. Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih
arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun
çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli
değişiklikler meydana gelmesi halinde ara bilanço, İsteyen ortaklara
anılan belgelerin kopyaları bedelsiz verilir. Şirket, ortakları, uygun
bir şekilde inceleme haklarının bulunduğu hususunda bilgilendirir.
6. Tür değişikliğinin kabulüne ilişkin noter onaylı 2 nüsha karar
Şirketin yönetim kurulu yukarıdaki işlemler tamamlandıktan ve
ortaklara incelenme hakkı tanınmasından itibaren otuz gün sonra,
tür değiştirme planını genel kurulun onayına sunar. Tür değiştirme
kararı aşağıdaki nisaplarla alınır: Anonim şirketlerde, tür değiştirme
planı, esas veya çıkarılmış sermayenin üçte ikisini karşılaması
şartıyla, genel kurulda mevcut oyların üçte ikisinin ayrıca ek ödeme
veya kişisel edim yükümlülüğü doğacaksa tüm ortakların onayıyla
kararıyla alınır.
7. İmzaları noter onaylı anasözleşme ( en az 4 nüsha )
8.Fark nakdi sermayenin 1/4 'ünün banka hesap numarasına
ödendiğine dair dekont.
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Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin
Tamamlanma Hizmet Bedeli
Süresi(En Geç)

Not: Tür değişikliği ile birlikte sermaye artırımı var ise ayrıca
sermaye artırımına ilişkin belgeler eklenmelidir.
Tür değişikliğine ilişkin işlemler aşağıda belirtilmiştir:
1. Dilekçe (bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili
tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya
onaylı sureti eklenmelidir)
2. 3 sayfadan oluşan Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler
doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır ‐ 3 nüsha,
yabancı sermaye var ise 4 nüsha)

28

KOLLEKTİF VEYA
KOMANDİT ŞİRKETİN
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ İLE
LİMİTED ŞİRKETE
DÖNÜŞMESİ

3. Tür değiştiren şirketin öz varlığının tespitine ilişkin
anonim şirkete dönüşüm ise mahkemece atanan bilirkişi,
limited şirkete dönüşüm ise YMM raporu
4. Tür değiştirme planı (md. 185) Şirketin yönetimiyle
görevli olanlar tarafından yazılı şekilde tür değiştirme planı
hazırlanır.

2 SAAT

Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: 920.‐TL
Oda Yapılan Hizmet Bedeli:100‐TL
Fark Sermayenin %004 tutarı Halk Bankası’na
yatırılacaktır.
Fark nakdi sermayenin ¼ ü şirketin banka
hesap numarasına yatırılacaktır.

Tür değiştirme planının;
a. Şirketin tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret
unvanını, merkezini ve yeni türe ilişkin bilgileri,
b. Yeni tür anonim şirket ise esas sözleşmesini; limited
şirket ise şirket sözleşmesini,
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Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin
Tamamlanma Hizmet Bedeli
Süresi(En Geç)

c. Ortakların tür değiştirmeden sonra sahip olacakları
payların sayısını, cinsini ve tutarını veya tür değiştirmeden
sonra ortakların paylarına ilişkin hususları, içermesi gerekir.
5. Tür değiştirme raporu (md. 186) Şirketin yönetimiyle
görevli olanlar tür değiştirme hakkında yazılı bir rapor hazırlar.
Raporda;
a. Yeni türe dönüşmenin amacı ve sonuçlarına,
b. Yeni türe ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş
bulunduğuna,
c. Yeni türün şirket sözleşmesine,
d. Yeni türde ortakların sahip olacakları paylara ilişkin
değişim oranına,
e. Varsa ortaklar ile ilgili olarak yeni türe dönüşmeden
kaynaklanan ek ödeme ile diğer kişisel edim yükümlülükleri ve
kişisel sorumluluklarına,
f. Ortaklar için tür değiştirmeden ötürü doğan
yükümlülüklerine, ilişkin hususlar, gerekçeleri gösterilmek
suretiyle hukuki ve ekonomik yönden açıklanır.
(Tüm ortakların kararı ile küçük ve orta ölçekli şirketler tür
değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler.)
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Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin
Tamamlanma Hizmet Bedeli
Süresi(En Geç)

* Aşağıdaki hususlar ortaklar kurulunda karar
alınmasından otuz gün önce ortakların incelemesine sunulur:
(md. 188)
a. Tür değiştirme planı,
b. Tür değiştirme raporu,
c. Son üç yılın finansal tabloları,
d. Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği
tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son
bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında
önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde ara bilanço,
İsteyen ortaklara anılan belgelerin kopyaları bedelsiz verilir.
Şirket, ortakları, uygun bir şekilde inceleme haklarının
bulunduğu hususunda bilgilendirir.
6. Tür değişikliğinin kabulüne ilişkin noter onaylı 2 nüsha
karar Şirketin yönetimiyle görevli olanlar, yukarıdaki işlemler
tamamlandıktan ve ortaklara incelenme hakkı tanınmasından
itibaren otuz gün sonra, tür değiştirme planını ortaklar
kurulunun onayına sunar. Tür değiştirme kararı aşağıdaki
nisaplarla alınır: Kollektif şirketlerde tür değiştirme planı
bütün ortakların oybirliğiyle onanır. Ancak, şirket
sözleşmesinde ortakların tümünün üçte ikisinin olumlu oyuyla
bu kararın alınabileceği öngörülebilir.
7. İmzaları noter onaylı anasözleşme ( En az 4 nüsha )
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Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin
Tamamlanma Hizmet Bedeli
Süresi(En Geç)

Not: Tür değişikliği ile birlikte sermaye artırımı var ise
ayrıca sermaye artırımına ilişkin belgeler eklenmelidir.

29

LİMİTED ŞİRKET
TASFİYEYE GİRİŞ

1. Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı
vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2. Ortaklar kurulu kararı (noter onaylı ‐ 1 nüsha)
3. Tasfiye memurlarının "Tasfiye Halinde" ibaresi ile başlayan
şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (1
nüsha)
4. Alacaklılara çağrı ilan metni (şirket antetli/başlıklı kağıda
hazırlanarak getirilecektir.)
5. Bilanço ve Gelir Gider Tablosu (1 nüsha)(Damga Pulu
Bedeli Ödendi Makbuzu )
o Tasfiye işlemleri şirket merkezinden farklı bir
adreste yürütülecek ise merkez bu adrese
nakledilmelidir.

45 DAKİKA

Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: 120.‐TL ve
80,00.‐TL
Zafer Vergi Dairesi Harç Bedeli: 283.10‐TL
Tasfiye Giriş Belgesi Harcı:29,80.TL
Sicil Tasdiknamesi Harcı:29,80.TL
Pul Bedeli:45,45‐TL
Oda Yapılan Hizmet Bedeli : 100,00.‐TL

1‐Dilekçe(Şirket kaşesi ile yetkili ya da tasfiye memuru tarafından
imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı
sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir),

30

LİMİTED ŞİRKET
TASFİYENİN
KALDIRILMASI

2‐Tasfiyeden dönülmesine ilişkin genel kurul kararı(Noter tasdikli 1
nüsha)
45 DAKİKA
3‐ Şirket malvarlığının ortaklar arasında dağıtımına henüz
başlanmadığına dair tasfiye memurları tarafından hazırlanan
rapor.

Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: 80,00.‐TL
Zafer Vergi Dairesi Harç Bedeli: 283.10‐TL
Oda Yapılan Hizmet Bedeli :100,00.‐TL

4.Müdüre ait İmza beyannamesi (1 nüsha)
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31

Hizmetin Adı

LİMİTED ŞİRKET
TASFİYE
SONU İŞLEMLERİ

Başvuruda İstenen Belgeler

Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin
aslı veya onaylı sureti eklenmelidir) Ortaklar kurulu kararı (2
nüsha) İ.İ.K.nun 44.maddesine istinaden düzenlenmiş mal beyanı
(2 nüsha ‐ Şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanır)
Bilanço ve Gelir Gider Tablosu (2 nüsha)(Damga Pulu Bedeli
Ödendi Makbuzu) Sigortalı işten çıkış bildirgesi 3 adet Tasfiye
bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait ortaklar kurulu TTK.nun
347.maddesi gereğince alacaklıları 3.defa davetten itibaren 1 yıl
sonra toplanabilir.
Kolaylaştırılmış Birleşme:

Hizmetin
Tamamlanma Hizmet Bedeli
Süresi(En Geç)

45 DAKİKA

DEVROLAN VE DEVRALAN ŞİRKETLER İÇİN
AYRI AYRI:
1.Aşama:
Ortaklara inceleme duyurusu yapılacaksa;
Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: 80‐TL

1. Taraflarca imzalı birleşme sözleşmesi (1 nüsha),
2. Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun
görüşüne tabi olunması halinde, devralan ve devrolunan şirket için
bu izin veya uygun görüş yazısı,
3. Devralanşirketin birleşme sebebiyle yapılacak sermaye
artırımının tescili için gerekli belgeler,
32

LİMİTED ŞİRKET
BİRLEŞME İŞLEMLERİ

4. Devrolunanşirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile
benzeri sicillerde kayıtlıbulunan mal ve haklarının listesini ve
bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili
sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgilerini ve değerlerini içeren beyan;
Şayet söz konusu hususlar yok ise; özel sicile kaydı gereken mal ve
hakların bulunmadığına dair beyan.
5. Birleşmeye taraf olan şirketlerce, alacaklılara alacaklarının
güvence altına alınmasınıisteme hakkı tanınmasına ilişkin örneğe
uygun olarak hazırlanacak ilan metinlerinin, 7’şer gün arayla sicil

Zafer Vergi Dairesi Harç Bedeli: 89.35‐TL
Tasfiye Kapanış Belgesi: 29,80.‐TL
Pul Bedeli:45,45.‐TL

1 SAAT

2.aşama:
Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: 150‐
TL(YAKLAŞIK)
Alacaklılara duyuru ilan bedeli:120‐TL
Oda Yapılan Hizmet:100,00‐TL
SERMAYE ARTTIRIMI VAR İSE;
Fark Sermayenin %004 tutarı Halk Bankası’na
yatırılacaktır.
Fark nakdi sermayenin ¼ ü şirketin banka
hesap numarasına yatırılacaktır.
Oda Yapılan Hizmet:100,00‐TL
Devrolan şirketin kapanışı:
Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli:150,‐TL
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Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

gazetesinde 3 defa yayınlanmasını sağlamak üzere tescil belgeleri
ile birlikte müdürlüğe verilmesi gerekmektedir. Alacaklılara
yapılacak ilk ilanların birleşme kararının tesciline ilişkin ilanlarla
birlikte aynı sicil gazetesinde yayımlanması zorunludur.EK 2

Hizmetin
Tamamlanma Hizmet Bedeli
Süresi(En Geç)
Alacaklılara duyuru ilan bedeli:120‐TL

6. Kanunun 156. maddesi uyarınca kolaylaştırılmış usulle
birleşen sermaye şirketlerinde birleşme sözleşmesinin
genel
kurul onayına sunulmaması halinde birleşmenin kabul
edildiğine, kolaylaştırılmış birleşme usulünün uygulandığına ve bu
usulün kanunun hangi maddesine göre uygulandığına ve bunun
dayanağına ilişkin bilgiye dair, anonim şirketlerde yönetim kurulu/
limited şirketlerde müdürler kurulu kararının noter onaylı
örneğinin müdürlüğe verilmesi gerekmektedir.
Birleşme:
1. Genel kuruldan 30 gün önce devrolunan/devralan
şirketin yukarıdaki örneğe uygun olarak verilmiş bulunan inceleme
hakkına ilişkin ilanın yayınlandığı sicil gazetesi fotokopisi,

(Birleşmeye katılan her şirket, incelemeye sunulan belgelerin
nereye tevdi edildiklerini ve nerelerde incelemeye hazır
tutulduklarını, tevdi edildiği tarihten en az üç iş günü öncesinden,
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile şirket sözleşmesinde öngörülen
gazetede ilan edilmesi zorunludur. Aynıilanda bütün ilgililerin
birleşme belgelerini inceleyebilme haklarının olduğu açıkça işaret
edilir. Bu hususlar, internet sitesi kurma zorunluluğuna tabi
sermaye şirketlerinin internet sitelerinde de yayımlanır.
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Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin
Tamamlanma Hizmet Bedeli
Süresi(En Geç)

Birleşmeye katılan şirketlerden her biri, merkezleriyleşubelerinde
ve halka açık anonim şirketler ise Sermaye Piyasası Kurulunun
öngöreceği yerlerde, genel kurul kararından önceki otuz gün
içinde; birleşme sözleşmesini, birleşme raporunu ve son üç yılın
yılsonu finansal tablolarıyla yıllık faaliyet raporlarını, gereğinde ara
bilançolarını; ortakların, intifa senedi sahipleriyle şirket tarafından
ihraç edilmiş bulunan menkul kıymet hamillerinin, menfaati
bulunan kişilerin ve diğer ilgililerin incelemesine sunmakla
yükümlüdür. Bu belgeler internet sitesi açmaya zorunlu olan
sermaye şirketlerinin internet sitelerinde de yayımlanır. )
2. Birleşme sözleşmesinin devralan ve devrolunan şirketlerin genel
kurullarınca onaylanmasına ilişkin kararların noter onaylı örnekleri
(2 nüsha),

3. Taraflarca imzalı birleşme sözleşmesi (1 nüsha),
4. Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun
görüşüne tabi olunması halinde, devralan ve devrolunan şirket için
bu izin veya uygun görüş yazısı,
5. Devralan şirketin birleşme sebebiyle yapılacak sermaye
artırımının tescili için gerekli belgeler,
6. Devralan şirket bakımından; Birleşmenin yeni kuruluş şeklinde
yapılması halinde yeni şirketin kuruluş belgeleri,
7. Devralan/Devrolunan şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp
kalmadığına, şirket özvarlığının tespitinin veşayet devrolunan
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Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin
Tamamlanma Hizmet Bedeli
Süresi(En Geç)

şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde
kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun
değerlerinin tespitinin yapıldığı YMM veya SMMM raporu ile
faaliyet belgesi; denetime tabi şirketlerde ise denetçinin bu
tespitlere ilişkin raporu; alacaklıların alacaklarının tehlikeye
düşmediğinin ispat edildiği raporun ibraz edilmemesi halinde ise,
söz konusu alacakların teminat altına alındığına dair yönetim
organı beyanının verilmesi gerekmektedir.
8. Devrolunan şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile
benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesini ve
bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili
sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgilerini ve değerlerini içeren beyan;
Şayet söz konusu hususlar yok ise; özel sicile kaydı gereken mal ve
hakların bulunmadığına dair beyan.
9. Birleşmeye taraf olan şirketlerce, alacaklılara alacaklarının
güvence altına alınmasını isteme hakkı tanınmasına ilişkin örneğe
uygun olarak hazırlanacak ilan metinlerinin, 7’şer gün arayla sicil
gazetesinde 3 defa yayınlanmasını sağlamak üzere tescil belgeleri
ile birlikte müdürlüğe verilmesi gerekmektedir. Alacaklılara
yapılacak ilk ilanların birleşme kararının tesciline ilişkin ilanlarla
birlikte aynı sicil gazetesinde yayımlanmasızorunludur
10.Birleşmeye taraf olan tüm şirketlerin yönetim organları
tarafından, ayrı ayrıya da birlikte hazırlanan birleşme raporunun,
şirketlerin kayıtlıbulunduğu müdürlüklere verilmesi gerekir.
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Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin
Tamamlanma Hizmet Bedeli
Süresi(En Geç)

1.Dilekçe (bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından
veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti
eklenmelidir)
2.Kuruluş bildirim formu (doldurularak yetkili tarafından
imzalanmalıdır (4 nüsha, yabancı sermaye var ise 5 nüsha)
3.Noter tasdikli ana sözleşme(en az 3 nüsha)
4.Yetkililerin şirket unvanı altında imza beyannamesi (1 nüsha)


5.Kurucular tarafından imzalanmış kurucular beyanı
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BAKANLIK İZNİNE TABİ
6.Tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontları (sermayenin
OLMAYAN ANONİM
onbinde dördünün rekabet kurumunun Türkiye Halk Bankası
SİRKETLERİN
Ankara Kurumsal Şubesi’nde bulunan 80000011 (IBAN NO:TR40
KURULUSU
0001 2009 4520 0080 0000 11) no.lu hesabına nakden veya EFT ya
da banka havalesi suretiyle yapmaları gerekmektedir.)




2 SAAT


Ticaret Sicil Gazetesi İlan
Bedeli:Yaklaşık 540,00‐TL
Oda kayıt toplamı:1.150,00.‐TL
Sermayenin 0,0004 (Onbinde Dört)
tutarı Halk Bankası’na yatırılacaktır.
Nakdi sermayenin 1/4 ü şirket
banka hesabına ödenecektir.

7.Nakdi sermayenin ¼’ünün ödendiğine dair banka dekontu (Şirket
sermayesinin tamamının yahut bir kısmının nakden taahhüt
edilmesi halinde, nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin
en az ¼’ünün tescilden önce, kalan kısmının ise şirketin tescilini
izleyen yirmidört ay içinde ödenmesi gerekmektedir.)
8.Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak
işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece
atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları
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SN

Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin
Tamamlanma Hizmet Bedeli
Süresi(En Geç)

9.Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın
olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
10.Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet
haklarının ve ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini
gösteren belge,
11.Ayın ve işletmelerin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil
olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle
yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler.
12.Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya
uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş
yazısı.
13.Pay sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevi
kabul ettiklerine ilişkin imzalı belge. Bu belgede yerleşim yeri,
uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise
vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası
belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve
ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet
tezkeresi eklenmelidir.
14.Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde
tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin
adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter
onaylı örneği.
AYRICA DİĞER GEREKLİ BELGELER
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SN

Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin
Tamamlanma Hizmet Bedeli
Süresi(En Geç)

1. Dilekçe (Şirket yönetim kurulu veya temsile yetkili üyeler
tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı
veya onaylı sureti eklenmeli, Şirketin bağlı olacağı vergi dairesi
belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir Dilekçede
şirketin ünvanı sermayesi merkezi açılış tarihi ve bu tarihteki
gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça
gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi
durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait
olduğu yazılmalıdır..)
2. Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili
tarafından imzalanmalıdır ‐ 3 nüsha, yabancı sermaye var ise 4
nüsha)
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BAKANLİK İZNİNE TABİ 3. Yabancı uyruklu gerçek kişi ortakların tercüme edilmiş noter
ANONİM SİRKETLERİN onaylı pasaport suretleri,vergi dairesinden alınacak vergi numarası
veya yabancılara mahsus kimlik numaralarını gösteren belge
KURULUSU
ayrıca Türkiye'de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi
4. Yurt dışında ikamet eden türk vatandaşları için; yurt dışında
çalıştığına veya oturduğuna dair o ülkenin ilgili makamlarından
alınan belge
5. Noter tasdikli esas sözleşme (4 nüsha)(İmza kontrolü için bir
nüshası ıslak imzalı olmalıdır.)
6. Yetkililerin şirket unvanı altında imza beyannamesi (2 nüsha)
7. Kurucular tarafından imzalanmış kurucular beyanı





2 SAAT


Ticaret Sicil Gazetesi İlan
Bedeli:Yaklaşık 540,00‐TL
Oda kayıt toplamı:1.150,00.‐TL
Sermayenin 0,0004 (Onbinde Dört)
tutarı Halk Bankası’na yatırılacaktır.
Nakdi sermayenin 1/4 ü şirket
banka hesabına ödenecektir.

8. Sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumu’nun Türkiye
Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi’nde bulunan 80000011
(IBAN NO:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) no.lu hesabına
nakden /EFT /havale suretiyle yatırıldığını gösteren tahsil edildi
kaşeli ve imzalı banka dekontu
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SN

Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin
Tamamlanma Hizmet Bedeli
Süresi(En Geç)

9. Pay bedellerinin kanunda veya anasözleşmede belirtilen en az
tutarın ödendiğine ilişkin açılan banka hesabına para yatıran şirket
ortaklarının adı, soyadı / ünvanı ile her ortağın yatırdığı tutarların
ve toplam yatırılan tutarın gösterileceği banka mektubu (Şirket
sermayesinin tamamının yahut bir kısmının nakden taahhüt
edilmesi halinde, nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin
en az ¼’ünün tescilden önce, kalan kısmının ise şirketin tescilini
izleyen yirmi dört ay içinde ödenmesi gerekmektedir.) Tek başına
dekont kabul edilmemektedir.
10. Oda kayıt beyannamesi(Yetkililerce İmzalanmalı – ortakların
resimleri bulunmalıdır)
11. Şirkete konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında
devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin
mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerlemeye
ilişkin bilirkişi raporu ile mahkemenin bilirkişi atama yazısının aslı
veya onaylı suretleri
12. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın
olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı aslı
13. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet
haklarının ve ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini
gösteren belge aslı
14. Ayın ve işletmelerin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil
olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle
yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler
15. Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya
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SN

Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin
Tamamlanma Hizmet Bedeli
Süresi(En Geç)

uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş
yazı aslı

16. Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin görevi kabul
ettiklerine ilişkin; imzaları noter onaylı belge.Bu belgede yerleşim
yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu
ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası
belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve
ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için noter onaylı ikamet
tezkeresi eklenmelidir.
17. Tüzel kişinin yönetim kuruluna seçilmesi halinde, tüzel kişi
ile birlikte ve tüzel kişi adına, kendisi tarafından belirlenen gerçek
kişinin adı‐soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. Kimlik numarasını
(yabancı uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus
kimlik numarası) içerecek şekilde alınmış tüzel kişi yönetim kurulu
üyesinin yetkili organ kararının noter onaylı örneği ile tüzel kişi
adına yabancı uyruklu bir gerçek kişi belirlenmesi ve bu yabancı
uyruklu gerçek kişinin de Türkiye’de ikamet ediyor olması halinde,
ikamet tezkeresi ve Türkçe tercümeli noter tasdikli pasaport
sureti
18. Yönetim kurulu üyesinin ortaklar dışından atanan yabancı
uyruklu tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını
içeren belge ( Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki
noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya
Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi
Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi
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SN

Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin
Tamamlanma Hizmet Bedeli
Süresi(En Geç)

hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe
çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)
19. Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da
anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit
olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı
20. Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların ve dışarıdan
atanan gümrük işlemlerinde yetkili müdürlerin noter tasdikli
gümrük müşavirliği izin belgesi ibraz edilmelidir. Yetkilendirilmiş
Gümrük müşavirliği şirketlerinde ise ortakların Gümrük
müsteşarlığından alınmış noter onaylı YETKİ BELGESİ ibraz
edilmeli

35

21.Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer
mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması
halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren Bakanlar Kurulu
Kararının bir örneği
1.Dilekçe (şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten
imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2.Tadil metni (2 nüsha)
3.Bakanlık izin yazısı aslı
BAKANLİK İZNİNE TABİ 4.Genel Kurul tutanağı (2 nüsha)
ANONİM SİRKETLER
5.Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
ESAS SOZLESME
6.Hazirun cetveli, Denetçi ve Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir‐Gider
DEGİSİKLİGİ
Cetveli, Gündem
7.Sermaye artırımı var ise 2 adet pay cetveli ve Sermaye artırımı
var ise tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontları (artan
sermayenin onbinde dördünün rekabet kurumunun Türkiye Halk
Bankası Ankara Kurumsal Şubesinde bulunan 80000011 nolu

1 SAAT

Sicil Gazete İlan Bedeli:Yaklaşık 1500 Kelime
470‐TL
Z.Vergi D.Harç Pulu Bedeli:566,20.‐TL
Oda Yapılan Hizmet: 100,00‐TL
Sermaye artırımı var ise artırılan Sermayenin
%004 tutarı Halk Bankası’na yatırılacaktır.
Arttırılan nakdi sermayenin 1/4 ü şirket
banka hesabına ödenecektir
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Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin
Tamamlanma Hizmet Bedeli
Süresi(En Geç)

hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu veya bankadan onaylı
EFT makbuzu)
GENEL KURUL
1. Dilekçe , (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı,
vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti
eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)
2. Genel kurul toplantı tutanağı (Noter onaylı 2 nüsha )
Dikkat: Genel Kurul Toplantı tutanağı ıslak imzalı olsa dahi
NOTER ONAYLI sureti ibraz edilmelidir.
3. Hazirun cetveli
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BAKANLİK İZNİNE TABİ
4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı
OLMAYAN ANONİM
SİRKETLER ESAS
5. Tüzel kişinin yönetim kuruluna seçilmesi halinde, tüzel kişi ile
SOZLESME DEGİSİKLİGİ
birlikte ve tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek
kişinin adı‐soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. Kimlik numarasını(yabancı
uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik
numarası)içerecek şekilde alınmış tüzel kişi yönetim kurulu
üyesinin yetkili organ kararı ile tüzel kişi adına yabancı uyruklu bir
kişi belirlenmesi ve bu yabancıkişinin de Türkiye’de ikamet ediyor
olması halinde, ikamet tezkeresi


1 SAAT

Sicil Gazete İlan Bedeli:Yaklaşık 1500 Kelime
470‐TL
Z.Vergi D.Harç Pulu Bedeli:566,20.‐TL
Oda Yapılan Hizmet: 100,00‐TL
Sermaye artırımı var ise artırılan Sermayenin
%004 tutarı Halk Bankası’na yatırılacaktır.
Arttırılan nakdi sermayenin 1/4 ü şirket
banka hesabına ödenecektir.

∙ Tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin yabancı uyruklu olması
halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge (
Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler
tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya
Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı
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Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin
Tamamlanma Hizmet Bedeli
Süresi(En Geç)

Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması
Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların
noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmışolması
gerekir.)
6. Genel kurulda yönetim kurulu seçimi yapıldı ve temsil ilzam
yetkisi belirlenmedi ise tüm yönetim kurulu üyelerine ait şirket
ünvanlı imza beyannamesi. Temsil ilzam yetkisi belirlendi ise
sadece temsil ilzam yetkisi verilen kişilere ait şirket ünvanlı imza
beyannamesi
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ANONİM SİRKET
ADRES DEGİSİKLİGİ

∙ Yönetim kurulu üyelerinin T.C. kimlik numaraları
(yabancıuyrukluların vergi numarası veya yabancılara
mahsus kimlik numarası)belirtilmelidir.
∙ Pay sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin
görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı belge. Bu belgede
yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası,
yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara
mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise
ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan
yabancı uyruklu için onaylıikamet tezkeresi eklenmelidir.

7‐Sermaye azaltımı ve arttırımı dışındaki ana sözleşme
değişikliklerinde yukarıda belirtilen genel kurul evraklarına
ilaveten iki nüsha tadil tasarısıeklenmelidir. Tadil tasarısının genel
kurul tutanağı içerisinde yer almasımümkündür.
1‐Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten
imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2‐Yönetim Kurulu Kararı (Noter onaylı ‐ 2 nüsha)
3‐Taahhütname ( yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır)

45 DAKİKA

Sicil Gazete İlan Bedeli:Yaklaşık 200 Kelime
80,00‐TL
Z.Vergi D.Harç Pulu Bedeli:283,10.‐TL
Oda Yapılan Hizmet: 100,00‐TL
Sicil Tasdiknamesi: 29,80‐TL
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Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin
Tamamlanma Hizmet Bedeli
Süresi(En Geç)

1‐Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı,
vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti
eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)
2. Genel kurul toplantı tutanağı (Noter onaylı 2 nüsha )
Dikkat: Genel Kurul Toplantı tutanağı ıslak imzalı olsa dahi
NOTER ONAYLI sureti ibraz edilmelidir.
3. Hazirun cetveli
4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı
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ANONİM SİRKET
GENEL KURUL

5. Tüzel kişinin yönetim kuruluna seçilmesi halinde, tüzel kişi ile
birlikte ve tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek
kişinin adı‐soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. Kimlik numarasını(yabancı
uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik
numarası)içerecek şekilde alınmış tüzel kişi yönetim kurulu
üyesinin yetkili organ kararı ile tüzel kişi adına yabancı uyruklu bir
kişi belirlenmesi ve bu yabancıkişinin de Türkiye’de ikamet ediyor
olması halinde, ikamet tezkeresi


1 SAAT

Sicil Gazete İlan Bedeli:Yaklaşık 300 Kelime
120,00‐TL
Z.Vergi D.Harç Pulu Bedeli:566,20.‐TL (Bu harç
miktarı Tek yetkili Harcıdır. Yetki başına harç
bedeli 283,10.‐TL artar.)
Oda Yapılan Hizmet: 100,00‐TL

∙ Tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin yabancı uyruklu olması
halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge (
Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler
tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya
Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı
Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması
Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların
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Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin
Tamamlanma Hizmet Bedeli
Süresi(En Geç)

noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmışolması
gerekir.)
6. Genel kurulda yönetim kurulu seçimi yapıldı ve temsil ilzam
yetkisi belirlenmedi ise tüm yönetim kurulu üyelerine ait şirket
ünvanlı imza beyannamesi. Temsil ilzam yetkisi belirlendi ise
sadece temsil ilzam yetkisi verilen kişilere ait şirket ünvanlı imza
beyannamesi
)
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ANONİM ŞİRKET
TASFİYE GİRİŞ

1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten
imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2. Genel kurul toplantı tutanağı (1 nüsha)
3. Hazirun cetveli, Denetçi ve Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir‐
Gider Cetveli, Gündem (1 Nüsha)
4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
5. Noter onaylı tasfiye kurulu görev dağılımını gösteren karar
sureti
6. Tasfiye memurlarının Tasfiye halinde ibaresi ile başlayan
şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (1
nüsha)
Tasfiyeye girişin tescili sonrasında Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesinde alacaklılara çağrıya ait ilanın yapılması gereklidir. Bu
yapılmadığı takdirde tasfiye süresinin uzaması durumu ortaya
çıkmaktadır. Memurluğumuzda bulunan ilan formları şirket kaşesi
ve tasfiye memurunun imzası ile ilana verilmelidir

1 SAAT

Sicil Gazete İlan Bedeli:Yaklaşık 120,00.‐TL
+110,00‐TL
Z.Vergi D.Harç Pulu Bedeli:566,20.‐TL (Bu harç
miktarı Tek yetkili harcıdır. Yetki başına harç
bedeli 246,20.‐TL artar.)
Oda Yapılan Hizmet:100,00‐TL
Tasfiye Giriş Belgesi:29,80‐TL
45,45.‐TL Pul bedeli Bağlı Bulunduğu vergi
dairesine ödenecektir.

Tasfiye işlemleri şirket merkezinden farklı bir adreste yürütülecek
ise merkez bu adrese nakledilmelidir,kararda adres değişikliği
yazılmalı.

30
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Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

ANONİM SİRKET
TASFİYE SONU

1.Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten
imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2.Genel kurul toplantı tutanağı (2 nüsha)
3.Hazirun cetveli, Denetçi ve Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir‐Gider
Cetveli, Gündem (2 Nüsha)
4.Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
5.İ.İ.K.nun 44.maddesine istinaden düzenlenmiş mal beyanı (2
nüsha Şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanır).
6‐ Sigortalı işten çıkış bildirgesi 3 adet

Hizmetin
Tamamlanma Hizmet Bedeli
Süresi(En Geç)

1 SAAT

Sicil Gazete İlan Bedeli:‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Z.Vergi D.Harç Pulu Bedeli:89,35.‐TL
45,45.‐TL Pul bedeli Bağlı Bulunduğu vergi
dairesine ödenecektir.
Kapanış belge:29,80‐TL

1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından
imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı
veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü
içermelidir.)
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ANONİM SİRKET
TASFİYENİN
KALDİRİLMASİ

2. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı (Bakanlık temsilcisi
bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda)
3.

Tasfiyeden dönülmesine ilişkin Genel kurul karar
defterinden noter onaylı toplantı tutanağı (2 nüsha)

1 SAAT

Sicil Gazete İlan Bedeli: Yaklaşık 400 Kelime
140,00‐TL
Z.Vergi D.Harç Pulu Bedeli:566,20‐TL
Oda Yapılan Hizmet Bedeli: 100,00‐TL

4. Hazirun cetveli
5.

42

43

Şirket malvarlığının pay sahipleri arasında dağıtımına
henüz başlanmadığına dair tasfiye memurları
tarafından hazırlanan rapor

ANONİM SİRKET
1‐Dilekçe 2.Yönetim Kurulu Kararı noter onaylı (2 nüsha)
YONETİM KURULU
3.Yeni atanan üyenin Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik
UYESİ İSTİFASI VE YENİ
Numaralı) (2 nüsha)
ATAMA
1‐Dilekçe (Dilekçe vekaleten imzalanıyorsa vekaletname aslı veya
ANONİM SİRKET
noter onaylı sureti eklenmeli) 2.Yönetim Kurulu Kararı Noter
TEMSİL İLZAM KARARİ
Onaylı (2 nüsha) 3.Yetki verilen kişilerin şirket unvanı altında imza

1 SAAT

1 SAAT

Sicil Gazete İlan Bedeli:Yaklaşık 300 Kelime
110‐TL
Z.Vergi D.Harç Pulu Bedeli:372,45.‐TL
Oda Yapılan Hizmet Bedeli:100,00‐TL
Sicil Gazete İlan Bedeli:Yaklaşık 300 Kelime
110‐TL
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Hizmetin Adı

44

ANONİM SİRKET
MERKEZİ BASKA BİR
SİCİLİN GOREV
ALANİNDA BULUNAN
ANONİM SİRKETİN
SAMSUN SUBESİNİN
ACİLİSİ
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ANONİM SİRKET
MERKEZİ BASKA BİR
SİCİLİN GOREV
ALANİNDA BULUNAN
ANONİM SİRKETİN
SAMSUN SUBESİNİN
KAPANİSİ

Başvuruda İstenen Belgeler

beyannamesi (2 adet) 4.Yeni atanan üye var ise Nüfus Cüzdan
Fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı) (2 adet)
1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten
imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti
eklenmelidir)Merkezin Sicil Müdürlüğünden Ticaret Sicili
Yönetmeliği'nin 120. maddesine göre alınan belge
2. Ana sözleşme, ana sözleşme değişikliklerine ilişkin tadil
mukaveleleri, tadil mukavelelerinin kabul edildiği ve son
yönetim kurulu seçimine ilişkin genel kurul tutanakları ve
bunların ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin,
Ticaret Sicil Memurluğundan onaylı suretleri
3. Şube açılışına ilişkin 1 nüsha noter onaylı yönetim kurulu
kararı. (bu kararda şubenin ticaret unvanı kısaltılmadan
eksiksiz, açık adresi, temsilcileri ve temsil şekli açıkça
belirtilecektir)
4. Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen imza
beyannameleri 1 nüsha
5. Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır)
1.Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten
imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2.Şube kapanışına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı(2
nüsha)
3.Son yönetim kurulu üyelerini gösterir Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi sureti.

Hizmetin
Tamamlanma Hizmet Bedeli
Süresi(En Geç)
Z.Vergi D.Harç Pulu Bedeli:283,10.‐TL
Oda Yapılan Hizmet Bedeli: 100,00‐TL

2 SAAT

45 DAKİKA

Sicil Gazete İlan Bedeli:Yaklaşık 400 Kelime
140,00‐TL
Z.Vergi D.Harç Pulu Bedeli:1.476,10‐TL (Tek
Yetkili)
Oda kayıt toplamı: 1116‐TL

Sicil Gazete İlan Bedeli:Yaklaşık 200 Kelime
80,00‐TL
Z.Vergi D.Harç Pulu Bedeli:89,35.‐TL
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47

Hizmetin Adı

ANONİM SİRKET
MERKEZİ BASKA BİR
SİCİLİN GOREV
ALANİNDA BULUNAN
ANONİM SİRKETİN
SAMSUNA MERKEZ
NAKLİ

Başvuruda İstenen Belgeler

1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten
imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2. Merkezin bulunduğu sicil memurluğunca tescil edilen
hususlara ait onaylı evrak ile bunların yayımlandığı Türkiye
Ticaret Sicili Gazeteleri
3. Bakanlık iznine tabi olmayan anonim şirketlerde; NOTER
TASDİKLİ genel kurul toplantı tutanağı (anasözleşmenin
değişen merkez maddesinin yeni şekli tam metin olarak
yer almalı ve genel kurulca kabul edilmelidir) Tadil metni
genel kurula ek olursa şirket kaşeli, toplantı komiseri ve
divan üyelerince imzalı olmalıdır (1 nüsha)
Bakanlık iznine tabi anonim şirketlerde; Genel Kurul
Tutanağı (1 Nüsha) Bakanlık izin yazısı aslı ve tadil metni (1
nüsha)
4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
5. Hazirun cetveli, Denetçi ve Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir‐
Gider Cetveli, Gündem (1 Nüsha)
6. Eski sicil memurluğundan sicil tüzüğünün 111. maddesine
göre alınan merkez nakli belgesi
7. Son yönetim kurulu üyelerinin Nüfus Cüzdan Fotokopisi
(T.C. Kimlik Numaralı) (1 nüsha)
8. Temsil yetkisine sahip olanların şirket unvanlı imza
beyannamesi (1 nüsha)
9. Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır.)

Hizmetin
Tamamlanma Hizmet Bedeli
Süresi(En Geç)

Sicil Gazete İlan Bedeli:Yaklaşık 400 Kelime
140‐TL
Z.Vergi D.Harç Pulu Bedeli: 1.476,10.‐TL (Tek
Yetkili)
Oda kayıt toplamı: 1.182‐TL(2 ortaklı)

1 SAAT

33

SN

Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin
Tamamlanma Hizmet Bedeli
Süresi(En Geç)

1. Genel kuruldan 30 gün önce devrolunan/devralan şirketin
ekteki örneğe uygun olarak verilmiş bulunan inceleme hakkına
ilişkin ilanın yayınlandığı sicil gazetesi fotokopisi,
DEVROLAN VE DEVRALAN ŞİRKETLER İÇİN
AYRI AYRI:
1.Aşama:
Ortaklara inceleme duyurusu yapılacaksa;
Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: 80‐TL

(Birleşmeye katılan her şirket, incelemeye sunulan belgelerin
nereye tevdi edildiklerini ve nerelerde incelemeye hazır
tutulduklarını, tevdi edildiği tarihten en az üç iş günü öncesinden,
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile şirket sözleşmesinde öngörülen
gazetede ilan edilmesi zorunludur. Aynıilanda bütün ilgililerin
birleşme belgelerini inceleyebilme haklarının olduğu açıkça işaret
edilir. Bu hususlar, internet sitesi kurma zorunluluğuna tabi
sermaye şirketlerinin internet sitelerinde de yayımlanır.
48

ANONİM ŞİRKET
BİRLEŞME İŞLEMLERİ

Birleşmeye katılan şirketlerden her biri, merkezleriyleşubelerinde
ve halka açık anonim şirketler ise Sermaye Piyasası Kurulunun
öngöreceği yerlerde, genel kurul kararından önceki otuz gün
içinde; birleşme sözleşmesini, birleşme raporunu ve son üç yılın
yılsonu finansal tablolarıyla yıllık faaliyet raporlarını, gereğinde ara
bilançolarını; ortakların, intifa senedi sahipleriyle şirket tarafından
ihraç edilmiş bulunan menkul kıymet hamillerinin, menfaati
bulunan kişilerin ve diğer ilgililerin incelemesine sunmakla
yükümlüdür. Bu belgeler internet sitesi açmaya zorunlu olan
sermaye şirketlerinin internet sitelerinde de yayımlanır. )

2.aşama:
Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: 150‐
TL(YAKLAŞIK)
Alacaklılara duyuru ilan bedeli:120‐TL
Oda Yapılan Hizmet:100,00‐TL
1 SAAT

SERMAYE ARTTIRIMI VAR İSE;
Fark Sermayenin %004 tutarı Halk Bankası’na
yatırılacaktır.
Fark nakdi sermayenin ¼ ü şirketin banka
hesap numarasına yatırılacaktır.
Oda Yapılan Hizmet:100,00‐TL
Devrolan şirketin kapanışı:
Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli:150,‐TL
Alacaklılara duyuru ilan bedeli:120‐TL

2. Birleşme sözleşmesinin devralan ve devrolunan şirketlerin genel
kurullarınca onaylanmasına ilişkin kararların noter onaylı örnekleri
(2 nüsha),
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Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin
Tamamlanma Hizmet Bedeli
Süresi(En Geç)

3. Taraflarca imzalı birleşme sözleşmesi (1 nüsha),

4. Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun
görüşüne tabi olunması halinde, devralan ve devrolunan şirket için
bu izin veya uygun görüş yazısı,
5. Devralan şirketin birleşme sebebiyle yapılacak sermaye
artırımının tescili için gerekli belgeler,
6. Devralan şirket bakımından; Birleşmenin yeni kuruluş şeklinde
yapılması halinde yeni şirketin kuruluş belgeleri,
7. Devralan/Devrolunan şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp
kalmadığına, şirket özvarlığının tespitinin veşayet devrolunan
şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde
kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun
değerlerinin tespitinin yapıldığı YMM veya SMMM raporu ile
faaliyet belgesi; denetime tabi şirketlerde ise denetçinin bu
tespitlere ilişkin raporu; alacaklıların alacaklarının tehlikeye
düşmediğinin ispat edildiği raporun ibraz edilmemesi halinde ise,
söz konusu alacakların teminat altına alındığına dair yönetim
organı beyanının verilmesi gerekmektedir.
Raporda;
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Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler



Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerinin
karşılıksız kalmadığı, birleşme işleminin şirketlerin
alacaklılarının haklarını koruduğu,



Devrolunan şirketin tasfiye halinde olması halinde,
mal varlığının pay sahipleri arasında dağıtımına
başlanmadığı, birleşme işleminin şirket alacaklılarının
haklarını koruduğu ve devir alan şirketin
sermayesinin karşılıksız kalmadığı,



Devrolunan şirketin sermayesiyle kanuni yedek
akçeleri toplamının yarısı zararla kaybolmuş veya borca
batıklık durumunda olması halinde, devir alan şirketin
kaybolan sermayeyi veya borca batıklık durumunu
karşılayacak miktarda serbestçe tasarruf edebileceği öz
varlığa sahip bulunduğu hususlarının yer alması
gerekmektedir.

Hizmetin
Tamamlanma Hizmet Bedeli
Süresi(En Geç)

8. Devrolunan şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile
benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesini ve
bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili
sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgilerini ve değerlerini içeren beyan;
Şayet söz konusu hususlar yok ise; özel sicile kaydı gereken mal ve
hakların bulunmadığına dair beyan.
9. Birleşmeye taraf olan şirketlerce, alacaklılara alacaklarının
güvence altına alınmasını isteme hakkı tanınmasına ilişkin örneğe
uygun olarak hazırlanacak ilan metinlerinin, 7’şer gün arayla sicil
gazetesinde 3 defa yayınlanmasını sağlamak üzere tescil belgeleri
ile birlikte müdürlüğe verilmesi gerekmektedir. Alacaklılara
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Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin
Tamamlanma Hizmet Bedeli
Süresi(En Geç)

yapılacak ilk ilanların birleşme kararının tesciline ilişkin ilanlarla
birlikte aynı sicil gazetesinde yayımlanmasızorunludur.
10.Birleşmeye taraf olan tüm şirketlerin yönetim organları
tarafından, ayrı ayrıya da birlikte hazırlanan birleşme raporunun,
şirketlerin kayıtlıbulunduğu müdürlüklere verilmesi gerekir.
Kolaylaştırılmış birleşme:
Kolaylaştırılmış şekilde birleşme;
UYARI:
— Kolaylaştırılmış şekilde birleşme sadece sermaye şirketleri için
geçerlidir.
— Yeni kuruluş sureti ile birleşmelerde geçerli değildir.
1) Devralan sermaye şirketinin devrolunan sermaye şirketinin oy
hakkı veren bütün paylarına veya bir şirket ya da bir gerçek kişi
veya kanun yahut sözleşme dolayısıyla bağlı bulunan kişi grupları,
birleşmeye katılan sermaye şirketlerinin oy hakkı veren tüm
paylarına sahiplerse sermayeşirketleri kolaylaştırılmış şekilde
birleşebilirler.




Şirketler; birleşme raporu düzenlemek ve inceleme
hakkını sağlamak ile bu birleşme sözleşmesini genel
kurulların onayına sunmak zorunda değillerdir.
Kanunun 156. maddesi uyarınca kolaylaştırılmış usulle
birleşen sermaye şirketlerinde birleşme sözleşmesinin
genel kurul onayına sunulmaması halinde birleşmenin
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Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler





Hizmetin
Tamamlanma Hizmet Bedeli
Süresi(En Geç)

kabul edildiğine, kolaylaştırılmış birleşme usulünün
uygulandığına ve bu usulün kanunun hangi maddesine
göre uygulandığına ve bunun dayanağına ilişkin bilgiye
dair, anonim şirketlerde yönetim kurulu/ limited
şirketlerde müdürler kurulu kararının noter onaylı
örneğinin müdürlüğe verilmesi gerekmektedir.
Birleşmeye taraf olan şirketlerin yönetim organları
tarafından birleşme sözleşmesinin imzalanması ile eş
zamanlı olarak birleşme kararı alınır alınmaz, her şirketin
yönetim organı, tescil için kayıtlı bulunduklarımüdürlüğe
başvurur.
Birleşme nedeni ile yapılan sermaye artırımında; anonim
ve limited şirketlerin sermaye artırımına ilişkin ana
sözleşme değişikliği prosedürü uygulanacağından sermaye
artırımına ilişkin belgeler de ibraz edilmelidir. Ancak
önceki sermayesinin ödenmiş olma şartıaranmaz.

Yukarıda yer alan açıklamalar dikkate alınmak suretiyle tescil
için istenen belgeler;
1. Taraflarca imzalı birleşme sözleşmesi (1 nüsha),
2. Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun
görüşüne tabi olunması halinde, devralan ve devrolunan şirket için
bu izin veya uygun görüş yazısı,
3. Devralanşirketin birleşme sebebiyle yapılacak sermaye
artırımının tescili için gerekli belgeler,
4. Devrolunanşirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile
benzeri sicillerde kayıtlıbulunan mal ve haklarının listesini ve
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Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin
Tamamlanma Hizmet Bedeli
Süresi(En Geç)

bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili
sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgilerini ve değerlerini içeren beyan;
Şayet söz konusu hususlar yok ise; özel sicile kaydı gereken mal ve
hakların bulunmadığına dair beyan.
5. Birleşmeye taraf olan şirketlerce, alacaklılara alacaklarının
güvence altına alınmasınıisteme hakkı tanınmasına ilişkin örneğe
uygun olarak hazırlanacak ilan metinlerinin, 7’şer gün arayla sicil
gazetesinde 3 defa yayınlanmasını sağlamak üzere tescil belgeleri
ile birlikte müdürlüğe verilmesi gerekmektedir. Alacaklılara
yapılacak ilk ilanların birleşme kararının tesciline ilişkin ilanlarla
birlikte aynı sicil gazetesinde yayımlanması zorunludur.
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6. Kanunun 156. maddesi uyarınca kolaylaştırılmış usulle
birleşen sermaye şirketlerinde birleşme sözleşmesinin
genel
kurul onayına sunulmaması halinde birleşmenin kabul
edildiğine, kolaylaştırılmış birleşme usulünün uygulandığına ve bu
usulün kanunun hangi maddesine göre uygulandığına ve bunun
dayanağına ilişkin bilgiye dair, anonim şirketlerde yönetim kurulu/
limited şirketlerde müdürler kurulu kararının noter onaylı
örneğinin müdürlüğe verilmesi gerekmektedir.
1. 1 Dilekçe (yetkililer tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak
dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin
aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir.)
KOOPERATİF KURULUS
2. İlgili Bakanlık tarafından onaylanmış ana sözleşme
İSLEMLERİ
kitapçığı (2 adet)
3. Bakanlık izin yazısı
4. Taahhütname (yetkililer tarafından imzalanmış olmalıdır)

2 SAAT

Sicil Gazete İlan Bedeli:Yaklaşık 1500 Kelime
385,00‐TL
Z.Vergi D.Harç Pulu Bedeli:209,85
Oda kayıt toplamı: 861,00‐TL
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Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin
Tamamlanma Hizmet Bedeli
Süresi(En Geç)

5. Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili
tarafından imzalanmalıdır ‐ 6 nüsha)


50

51

KOOPERATİF
ANASOZLESME
DEGİSİKLİGİ

KOOPERATİFLERDE
GENEL KURUL
İSLEMLERİ

10.1.2003 Tarih 24984 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
24.01.2002 tarih 2002/5089 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
gereğince; 1163 sayılı kooperatifler kanununa tabi
kooperatiflerde 1 ortaklar payının değeri 1.TL
yükseltilmiştir.

1. Dilekçe (yetkililer tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak
dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin
aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir)
2. Genel kurul tutanağı (2 nüsha)
3. Hazirun cetveli
4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
5. Tadil mukavelesi (2 nüsha)
6. Tadile ait bakanlık izin yazısı aslı.
1‐Dilekçe (yetkililer tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak
dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı
veya tasdikli sureti eklenmelidir)
2‐Genel kurul toplantı tutanağı aslı (2 nüsha)
3‐Hazirun cetveli aslı (2 Nüsha)
4‐Bakanlık temsilci atama yazısı aslı
5‐Genel kurul ilanının yapıldığı ilan gazetesi,iadeli taahhütlü
gönderim listesi veya elden imza tutanağı
6‐Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise; görev taksimi ve
kooperatifin temsil ve ilzamının ne şekilde olacağına dair noter
onaylı yönetim kurulu kararı (2 nüsha)
7‐Yetkililerin kooperatif unvanı altında düzenlenmiş imza
beyannamesi (2 nüsha)

1 SAAT

1 SAAT

Sicil Gazete İlan Bedeli:Yaklaşık 1000 Kelime
265,00‐TL
Z.Vergi D.Harç Pulu Bedeli:178,70.‐TL
Oda Yapılan Hizmet Bedeli:100,00‐TL

Sicil Gazete İlan Bedeli:Yaklaşık 300 Kelime
95,00‐TL
Z.Vergi D.Harç Pulu Bedeli:357,40
‐TL (2 Yetkili
Oda Yapılan Hizmet: 100,00‐TL
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53

54

Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

8‐Yönetim kurulu üyelerinin nüfus cüzdan suretleri T.C.Numarası
Belli (noter veya muhtar onaylı ‐ 2 nüsha), İkametgah (1 nüsha)
Genel kurul ve yönetim kurulu kararında üyelerin adları
kısaltılmadan yazılmalıdır.
Sicil gazetesi ilanında yaşanan güçlük nedeniyle Yönetim Kurulu
Kararı okunaklı olmalıdır.
1‐Dilekçe (Kooperatif kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı,
ekindeki evrak dökümünü içermelidir)
2‐Merkezin bulunduğu sicil memurluğunca tescil edilen hususlara
ait evrak ile bunların yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili
Gazetelerinin onaylı suretleri (2 Nüsha)
3‐Genel kurul toplantı tutanağı (2 nüsha)
MERKEZİ BASKA BİR
4‐Bakanlık izin yazısı aslı
SİCİLİN GOREV
5‐Tadil metni (2 nüsha)
ALANİNDA BULUNAN
6‐Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
KOOPERATİF SİRKETİN
7‐Hazirun cetveli (2 Nüsha)
SAMSUNA MERKEZ
8‐Eski sicil Müdürlüğünden sicil yönetmeliğinin 111. maddesine
NAKLİ
göre alınan merkez nakli belgesi
9‐Temsil yetkisine sahip olanların kooperatif unvanlı imza
beyannamesi (2 nüsha)
10‐Oda kayıt beyannamesi(Yetkililerce İmzalanması, ortakların
resimleri bulunmalıdır)
11‐Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır)
1‐Dilekçe (yetkililer tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak
dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı
veya tasdikli sureti eklenmelidir)
2‐Genel kurul toplantı tutanağı aslı (2 nüsha)
KOOPERATİFLERDE
3‐Hazirun cetveli aslı (2 Nüsha)
TASFİYEYE GİRİS
4‐Bakanlık temsilci atama yazısı aslı
5‐Gündem (2 Adet)
6‐Yönetim kurulu faaliyet raporu (2 Adet)

Hizmetin
Tamamlanma Hizmet Bedeli
Süresi(En Geç)

2 SAAT

45 DAKİKA

Sicil Gazete İlan Bedeli:Yaklaşık 400 Kelime
120,00‐TL
Z.Vergi D.Harç Pulu Bedeli:388,55.‐TL (iki
Yetkili
Oda kayıt toplamı:861,00‐TL

Sicil Gazete İlan Bedeli( 3’ lü ilan) :118,00‐TL
İlan bedeli:103‐TL
Z.Vergi D.Harç Pulu Bedeli:327,40.‐TL (iki
Yetkili
Oda Yapılan Hizmet Bedeli:100,00‐TL
Tasfiye belgesi:29,80 TL
S.TASTİKNAMESİ:29,80‐TL
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Hizmetin Adı

55

KOOPERATİFLERDE
TASFİYE SONU GENEL
KURULU

56

DERNEK VE
VAKİFLARCA
KURULACAK İKTİSADİ
İSLETMELERİN TESCİL
İSLEMLERİ

Başvuruda İstenen Belgeler

7‐Denetim kurulu faaliyet raporu (2 Adet)
8‐Yapıldığı döneme ait bilanço, yapıldığı döneme ait gelir gider
cetveli (1 Adet) damga pulu bedeli ödenmiş
9‐Tasfiye Kurulu Kararı, Tasfiye Kurulu üyelerinin tasfiye halinde
ibaresi ile başlayan ünvan altında düzenlenmiş imza beyannamesi
(2 Nüsha)
Tasfiye işlemleri kooperatif merkezinden farklı bir adreste
yürütülecek ise merkez bu adrese nakledilmelidir.
1‐Dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalıvekaletin
aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2‐Tasfiye sonuna ilişkin genel kurul toplantı tutanağı aslı (2 nüsha)
3‐Hazirun cetveli aslı (2 Nüsha)
4‐Bakanlık temsilci atama yazısı aslı
5‐Gündem (2 Nüsha)
6‐Yönetim kurulu faaliyet raporu aslı (2 Nüsha)
7‐Denetim kurulu faaliyet raporu aslı (2 Nüsha)
8‐Yapıldığı döneme ait bilanço,yapıldığı döneme ait gelir gider
cetveli damga pulu bedeli ödenmiş olacak (1 Nüsha) 9‐İ.İ.K'nun
44.maddesine istinaden düzenlenmiş mal beyanı (2 nüsha ‐
kooperatif kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmış olmalı)
Genel Kurul Kapanışı Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye
sonuna ait genel kurul alacaklıları 3.defa davetten itibaren 1 yıl
sonra toplanabilir.
Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye soruna ait toplantıda
evelce yapılmayan olağan genel kurullar var ise bu dönemlerin de
görüşülerek ibra edilmesi gerekmektedir.
1‐Tescil talebini içerir dilekçe
2‐Derneğin/vakfın yetkili organı tarafından alınmış 2 nüsha noter
onaylı karar sureti (kararda işletmenin unvanı, açık adresi, uyruk
ve adreslerini belirtmek kaydıyla temsilcileri, temsil şekli, işletme

Hizmetin
Tamamlanma Hizmet Bedeli
Süresi(En Geç)

45 DAKİKA

2 SAAT

Z.Vergi D.Harç Pulu Bedeli:89,35‐TL
Kapanış Belgesi:29,80‐TL

Sicil Gazete İlan Bedeli:Yaklaşık 400 Kelime
140‐TL
Z.Vergi D.Harç Pulu Bedeli:1.476,10.‐TL (Tek
Yetkili
Oda kayıt:116‐TL
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Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin
Tamamlanma Hizmet Bedeli
Süresi(En Geç)

konusu gösterilmelidir) 3‐Derneklerde Valilik Dernekler
Masasından alınan derneğin kuruluşunu gösterir yazı,
4‐Derneğin ana tüzüğünün veya ana sözleşmesinin geçerli şeklinin
noterce tasdikli örneği,Vakıflarda ise vakıf senedinin noter tasdikli
örneği
5‐İşletmenin açılışına dair kararı alan organın görev süresinin
dolmadığını teyid eden en son seçim veya atamaya ilişkin genel
kurul veya mütevelli heyeti kararı
6‐İşletme temsilcilerinin nüfus sureti, imza beyannameleri
7‐Taahhütname,
8‐Oda Kayıt Beyannamesi(İşletme temsilcisi tarafından
imzalanmalı, temsilcinin resmi bulunmalıdır.)
9‐Kuruluş iştigal beyannamesi
Tüzüğün 72 ve 76.maddelerine göre sermaye tescil edilemez.
Şahıslardaki gibi oda kayıt beyannamesinde gösterilmeli.

57

DERNEK VE
VAKİFLARCA
KURULACAK İKTİSADİ
İSLETMELERİN
DEĞİŞİKLİK TESCİL
İSLEMLERİ

1‐Tescil talebini içerir dilekçe
2‐Derneğin/vakfın yetkili organı tarafından alınmış değişiklikle ilgili
2 nüsha noter onaylı karar sureti
3‐Taahhütname

45 DAKİKA

1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı,
vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylısureti
eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)
58

LİMİTED VE ANONİM
ŞİRKETLERDE
SERMAYE
AZALTILMASI

2. Şirket alacaklılarına yedişer gün arayla üç defa çağrı yapıldığına
dair sicil gazetesi örnekleri,

Sicil Gazete İlan Bedeli:Yaklaşık 400 Kelime
140,00‐TL
Z.Vergi D.Harç Pulu Bedeli:283,10 TL
Oda Yapılan Hizmet Bedeli:100,00‐TL
1.İŞLEM:
Sicil Gazete İlan Bedeli:80+135=215 TL (3lü
ilan dahil)‐TL
Z.Vergi D.Harç Pulu Bedeli:283,10‐TL

2 SAAT
Oda Yapılan Hizmet Bedeli:100,00‐TL

3. Sermayenin azaltılmasına ilişkin şirket müdürleri raporunun
onaylandığı, sermayenin azaltılmasının ne tarzda yapılacağının
gösterildiği ve anasözleşmenin değişen maddesine ilişkin tadil

2.İŞLEM(3.İlandan Sonra 2 Ay Geçtikten
Sonra)
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Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin
Tamamlanma Hizmet Bedeli
Süresi(En Geç)

metnini de içeren sermaye azaltılmasına dair genel kurul kararı
(Noter onaylı ‐ 2 nüsha)

Sicil Gazete İlan Bedeli:140‐TL
Z.Vergi D.Harç Pulu Bedeli:283,10‐TL

4. Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve
azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir şirket müdürü veya
müdürleri tarafından hazırlanmış ve genel kurul tarafından
onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor,

Oda Yapılan Hizmet Bedeli:100,00‐TL

5. Sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını
tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğunun
belirlenmesine ilişkin YMM veya SMMM raporu ile faaliyet belgesi,
denetime tabi şirketlerde ise denetçinin bu tespitlere ilişkin
raporu,

YABANCI SERMAYE
İŞLEMLERİ
59

61

YABANCI UYRUKLU
GERÇEK KİŞİ TACİRİN
KAYDINDA İSTENİLEN
EVRAK

6. Alacakların ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren
belgeler
1‐ Dilekçe(Tacir tarafından imzalanmış olmalı)
2‐ Noterden düzenlenen ticari unvan tasdiknamesi (ev adresi, iş
adresi, iş konusu, işe başlama tarihi, uyruğu, ticari unvanı ve unvan
altında tacirin 3 imzasını içerir)
3‐ Pasaport sureti (tercüme edilmiş noter onaylı) (2 adet) ve vergi
numarası dökümü
4‐ Oda kayıt beyannamesi (yetkililer tarafından imzalanmalı
ortakların resimleri bulunmalıdır)
5‐ Taahhütname (tacir tarafından imzalanmış olmalı) Tacir yurt
dışında ikamet eden Türk vatandaşı ise; çalışma veya ikamet izni
eklenmelidir.(onaylı) Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişi
için ikamet izni ibraz edilmelidir.(onaylı)

YABANCI UYRUKLU
1‐Dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin
ORTAĞI OLAN LİMİTED
aslı veya onaylı sureti eklenmelidir) 2‐ 3 sayfadan oluşan Kuruluş
ŞİRKET

2 SAAT

Sicil Gazete İlan Bedeli:75,00‐TL
Z.Vergi D.Harç Pulu Bedeli:209,85‐TL
Oda kayıt toplamı:824,00‐TL

2 SAAT

Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli:470‐00.‐TL
(kelime sayısına göre değişkendir)
Oda Yeni Kayıt Ücreti: 1.182,00.‐TL (2 Ortaklı)
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Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

KURULUŞUNDA
İSTENİLEN EVRAK

bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından
imzalanmalıdır 5 nüsha) 3‐ Noter tasdikli ana sözleşme (4 nüsha)
4‐Kurucular ve müdürlerin fotoğraflı nüfus sureti‐ 2 nüsha) . Nüfus
suretlerinde T.C. Kimlik numarası belirtilmiyor ise T.C. Kimlik
dökümü 5‐Tercüme edilmiş pasaport sureti (noter onaylı – 2
nüsha) ve vergi numarası dökümü 6‐Müdürlerin şirket unvanı
altında imza beyannamesi (2 nüsha) Lahey devletler özel hukuku
konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin
Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine
göre tasdik edilmiş (apostil şerhini içeren) veya Türk
konsolosluğundan onaylı
7‐Tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontları (sermayenin
onbinde dördünün rekabet kurumunun Türkiye Halk Bankası
Ankara Kurumsal Şubesinde bulunan 80000011 nolu hesaba
yatırıldığını gösteren banka dekontu veya bankadan onaylı EFT
makbuzu) 8‐Oda kayıt beyannamesi (yetkililer tarafından
imzalanmalı ortakların resimleri bulunmalıdır) 9‐Taahhütname
(yetkililer tarafından imzalanmış olmalı.) Yabancı uyruklu ortak
gerçek kişi ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti ve
vergi numarası dökümü, yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı
için çalışma veya ikamet izni, yabancı ortağın tüzel kişi olması
halinde ise; Lahey devletler özel hukuku konferansı çerçevesinde
hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin
Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş (apostil
şerhini içeren) veya Türk konsolosluğundan onaylı şirketin kayıtlı
bulunduğu sanayi veya ticaret odasınca veya yetkili
mahkemelerce tanzim edilmiş faaliyet belgesi ve sicil özeti noter
onaylı tercümesi, kuruluş işlemlerini yürütecek gerçek kişiye
verilen noter onaylı tercüme edilmiş vekaletname. Kurulacak
şirkete yabancı ortaklarca yabancı ülkelerde kurulu bulunan
şirketlerin menkul kıymetlerinin sermaye olarak konulması
halinde; menşe ülke mevzuatına göre değer tespitine yetkili

Hizmetin
Tamamlanma Hizmet Bedeli
Süresi(En Geç)
Sermayenin %004 tutarı Halk Bankası’na
yatırılacaktır.
Nakdi sermayenin 1/4 'ü banka hesap
numarasına ödenecektir.Banka mektubu ve
makbuzu alınacaktır
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Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin
Tamamlanma Hizmet Bedeli
Süresi(En Geç)

makamların veya menşe ülke mahkemelerince tespit edilecek
bilirkişilerin yada uluslar arası değerlendirme kuruluşlarınca
düzenlenecek,Türk Konsolosluğundan veya Lahey Devletler Özel
Hukuku Konferansı Çerçevesinde hazırlanan “Yabancı Resmi
Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi”
hükümlerine göre tasdik edilmiş(apostil şerhini içeren) belgenin
noter onaylı tercümesi Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu
kişi için ikamet izni ibraz edilmelidir. Ortak yurt dışında ikamet
eden Türk vatandaşı ise; çalışma veya ikamet izni eklenmelidir.
1.Dilekçe (bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından
veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti
eklenmelidir)
2.Kuruluş bildirim formu (doldurularak yetkili tarafından
imzalanmalıdır (4 nüsha, yabancı sermaye var ise 5 nüsha)


3.Noter tasdikli ana sözleşme(en az 3 nüsha)

62

YABANCI ORTAKLI
ANONİM ŞİRKETİN
4.Yetkililerin şirket unvanı altında imza beyannamesi (1 nüsha)
KURULUŞU SIRASINDA
İSTENİLEN EVRAK
5.Kurucular tarafından imzalanmış kurucular beyanı




2 SAAT


Ticaret Sicil Gazetesi İlan
Bedeli:Yaklaşık 540,00‐TL
Oda kayıt toplamı:1.150,00.‐TL
Sermayenin 0,0004 (Onbinde Dört)
tutarı Halk Bankası’na yatırılacaktır.
Nakdi sermayenin 1/4 ü şirket
banka hesabına ödenecektir.

6.Tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontları (sermayenin
onbinde dördünün rekabet kurumunun Türkiye Halk Bankası
Ankara Kurumsal Şubesi’nde bulunan 80000011 (IBAN NO:TR40
0001 2009 4520 0080 0000 11) no.lu hesabına nakden veya EFT ya
da banka havalesi suretiyle yapmaları gerekmektedir.)
7.Nakdi sermayenin ¼’ünün ödendiğine dair banka dekontu (Şirket
sermayesinin tamamının yahut bir kısmının nakden taahhüt
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Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin
Tamamlanma Hizmet Bedeli
Süresi(En Geç)

edilmesi halinde, nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin
en az ¼’ünün tescilden önce, kalan kısmının ise şirketin tescilini
izleyen yirmidört ay içinde ödenmesi gerekmektedir.)
8.Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak
işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece
atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları
9.Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın
olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
10.Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet
haklarının ve ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini
gösteren belge,
11.Ayın ve işletmelerin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil
olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle
yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler.
12.Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya
uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş
yazısı.
13.Pay sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevi
kabul ettiklerine ilişkin imzalı belge. Bu belgede yerleşim yeri,
uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, Yabancı ortak gerçek
kişi ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (2 nüsha) ve
vergi numarası dökümü, yurt dışında ikamet eden Türk
Vatandaşı için çalışma veya ikamet izni yabancı ortağın tüzel kişi
olması halinde ise; Lahey devletler özel hukuku konferansı
çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki
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Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin
Tamamlanma Hizmet Bedeli
Süresi(En Geç)

Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik
edilmiş (apostil şerhini içeren) veya Türk konsolosluğundan onaylı
şirketin kayıtlı bulunduğu sanayi veya ticaret odasınca veya yetkili
mahkemelerce tanzim edilmiş faaliyet belgesi ve sicil özeti noter
onaylı tercümesi, kuruluş işlemlerini yürütecek gerçek kişiye
verilen noter onaylı tercüme edilmiş vekaletname.
14.Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde
tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin
adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter
onaylı örneği.

64

HİSSE DEVRİ YOLU İLE
YABANCI UYRUKLU
GERÇEK VEYA TÜZEL
KİŞİNİN ŞİRKETE
ORTAK OLMASI
DURUMUNDA
İSTENİLEN EVRAK

Bankalar,Katılım bankaları,Finanssal kiralama şirketleri,Faktoring
şirketleri,Tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri,Varlık
yönetim şirketleri,Sigorta şirketleri,Holdingler,Döviz büfesi işleten
şirketler,Umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler,Lisanslı
depoculukla uğraşan şirketler,Tarım ürünleri lisanslı depoculuk
şirketleri,Ürün ihtisas borsası şirketleri, SPK’ na tabi olan şirketler
ile serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketlerin kuruluş ve ana
sözleşme değişiklikleri Bakanlık iznine tabidir.
1‐Dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin
aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2‐Limited şirkette noter onaylı GENEL kurulu kararı (kararda
ortakların adres ve uyruğu belirtilmelidir ‐ 2 nüsha) kolektif ve
komandit şirkette ana sözleşmenin ilgili maddelerinde değişikliğe
ilişkin imzaları noter onaylı tadil tasarısı (2 nüsha)
3‐Noterde düzenlenen hisse devir sözleşmesi (1 nüsha)
Yabancı ortak gerçek kişi ise tercüme edilmiş noter onaylı
pasaport sureti (2 nüsha) ve vergi numarası dökümü, yurt dışında
ikamet eden T.C uyruklu ortak için çalışma ve ikamet izni yabancı
ortağın tüzel kişi olması halinde ise; Lahey devletler özel hukuku

1 SAAT

Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: 80,00.‐TL
Zafer Vergi Dairesi Harç Bedeli: 283.10‐TL
Oda Yapılan Hizmet Bedeli : 100‐TL
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Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin
Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine
göre tasdik edilmiş (apostil şerhini içeren) veya Türk
konsolosluğundan onaylı şirketin kayıtlı bulunduğu sanayi veya
ticaret odasınca veya yetkili mahkemelerce tanzim edilmiş
faaliyet belgesi ve sicil özeti noter onaylı tercümesi, kuruluş
işlemlerini yürütecek gerçek kişiye verilen noter onaylı tercüme
edilmiş vekaletname.
4‐Yeni ortağın fotoğraflı nüfus sureti (. Nüfus suretlerinde T.C.
Kimlik numarası belirtilmiyor ise T.C. Kimlik dökümü)
Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişi için ikamet izni ibraz
edilmelidir.(onaylı)
Ortak yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ise; çalışma veya
ikamet izni eklenmelidir.(onaylı)
Hisse devir kararlarında sermayenin kısmen veya tamamen
ödendiğinin beyan edilmesi zorunlu değildir; ancak kararda
belirtilmesi durumunda sermayenin ödendiğinin ve öz varlık içinde
sermayenin korunduğunun tespit edildiği SMMM/YMM
raporunun ve müşavire ait faaliyet belgesinin ibrazı
gerekmektedir.
5‐Pay defteri sayfası fotokopisi.
Dilekçe (Şube imza yetkilisi tarafından imzalanmalı, vekaleten
imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şubenin
bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü
YABANCI UYRUKLU BİR
içermelidir.) Dilekçede şubenin ünvanı, sermayesi, merkezi, açılış
ŞİRKETİN TÜRKİYE
tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla
SAMSUN ŞUBESİNİN
birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin
TESCİLİ
tespit edilmesi durumunda sorumluluğun taahhütnameyi
imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.
2. Kuruluş Bildirim Formu( 5 nüsha )

Hizmetin
Tamamlanma Hizmet Bedeli
Süresi(En Geç)

2 SAAT

Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: 140,00.‐TL
Zafer Vergi Dairesi Harç Bedeli: 1.476,10‐TL
(tek yetkili fiyatı)
Oda kayıt toplamı : 1.116,00.‐TL
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Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin
Tamamlanma Hizmet Bedeli
Süresi(En Geç)

3. oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce imzalanmalı, yetkililerin
resimleri bulunmalıdır.)
4. Merkez işletmenin güncel sicil kayıtlarını içeren belgenin ve
şirketlerde şirket sözleşmesinin onaylı örneği ile Türkçe çevirisi (Bu
belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o
ülkedeki Türk Konsolosluğunda veya Yabancı Resmi Belgelerin
Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre
tasdik ettirilmesi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile Müdürlüğe
verilmesi zorunludur.)
5. Merkezin yetkili organının şube açma ve şubeye Türkiye’ de
yerleşik tam yetkili temsilci atanmasına ilişkin kararı. ( 4 nüsha )
(Bu kararın, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından
ve o ülkedeki Türk Konsolosluğunda veya Yabancı Resmi Belgelerin
Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre
tasdik ettirilmesi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile Müdürlüğe
verilmesi zorunludur.)
6. Şube açacak merkezin unvanı, türü, işletme konusu,
sermayesinin türü ve tutarı, kuruluş tarihi, sicil numarası, tabi
olduğu hukuk, Avrupa Birliği üyesi olup olmadığı, internet sitesi,
şubenin unvanı ve şubeye ayrılmış sermaye tutarı, şubeyi
mahkemeler dahil, özel kuruluşlar ve kamu kuruluşları nezdinde
tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişilerin adı, soyadı ve
Kimlik numarası, yerleşim yeri, şubenin adresini içeren merkezin
yetkilileri tarafından imzalanmış beyannamenin aslı ve Türkçe
çevirisi (3 nüsha)
7. Şube açma kararında Türkiye deki şubeyi mahkemeler dahil
özel kuruluşlar ve kamu kurum ve kuruluşları nezdinde tam yetkili
olarak temsil edecek kişi veya kişiler ile bunlara verilen yetki
belirtilmemiş ise bu konulara ilişkin düzenlenen vekaletnamenin
aslı ve Türkçe çevirisi( 4 nüsha ) (Bu belgenin yurtdışında
düzenlenmesi halinde, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler
tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğunda veya Yabancı
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Hizmetin Adı

TİCARİ İŞLETME
REHNİNİN TESCİLİ

Sicil Tasdiknamesi

Başvuruda İstenen Belgeler

Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi
hükümlerine göre tasdik ettirilmesi ve noter onaylı Türkçe çevirisi
ile Müdürlüğe verilmesi zorunludur.)
8. Şubeyi temsil edecek kişi veya kişilerin şube ünvanı
altında noter onaylı imza beyannamesi (2 nüsha)
9. Yabancı uyruklu müdürün onaylı pasaport sureti ve Türkiye'de
ikamet ediyor ise onaylı ikamet tezkeresi (Yerleşim yeri Türkiye’de
bulunan en az 1 müdür atanmalıdır.)
10. Ticari işletmenin merkezinin bulunduğu kaynak ülke
hukukunun, şube açacak işletme için tescilde aradığı şartların
yerine getirildiğini ve şubenin tescili için ibrazı gerekli olan
belgeleri gösteren yetkili makamdan alınmış yazı ve bir nüsha
Türkçe çevirisi
∙
6.madde de belirtilen beyanname aslında, Ticaret Sicil
Yönetmeliği 122/a da yer alan Ticari işletmenin merkezinin
bulunduğu kaynak ülke hukukunun, şube açacak işletme için
tescilde aradığı şartların yerine getirildiğinin ve şubenin tescili için
ibrazı gerekli olan belgelerin belirtilmesi halinde ayrıca yetkili
makamdan alınmış yazı aranmayacaktır.
11. Kaynak ülkede şubenin tescili için ibrazı gerekli tüm belgeler
12. Açılması Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya
uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş
yazısı
1‐Dilekçe
2‐Ticari işletme rehni tescil talebinin rehin sözleşmesinin noter
tarafından düzenlendiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde,
usulüne uygun olarak doldurulup yetkililerce imzalanmış sicil
memurluğundan temin edilen 1 nüsha Beyanname
(Bu süre içerisinde tescil edilmeyen rehin sözleşmesi geçersiz
sayılır.)
Dilekçe

Hizmetin
Tamamlanma Hizmet Bedeli
Süresi(En Geç)

Şirket için
Zafer Vergi Dairesi Harç Bedeli:1.163.20‐TL
1 SAAT
Şahıs Firması için:
Zafer Vergi Dairesi Harç Bedeli:180.05‐TL
30 DAKİKA
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Hizmetin
Tamamlanma Hizmet Bedeli
Süresi(En Geç)
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Başvuruda İstenen Belgeler

68
69
70

Sicil Kayıt Sureti
Yetki Belgesi
İhale Belgesi
Ortaklık Durum
Belgesi
Yerli İstekli Belgesi
Hisse Oranını Gösterir
Belge
Kaydı Yoktur Belgesi
Genel Kurul Belgesi
Ticaret Sicili Gazetesi

Dilekçe
Dilekçe
Dilekçe

30 DAKİKA
30 DAKİKA
30 DAKİKA

Dilekçe

30 DAKİKA

Dilekçe

15 DAKİKA

Dilekçe

15 DAKİKA

Dilekçe
Dilekçe
Dilekçe

10 DAKİKA
15 DAKİKA
10 DAKİKA

71
72
73
74
75
76

Not: Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
HİZMETİN ADI
TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNCE SUNULAN
HİZMETLER

İLK MÜRACAAT YERİ:
Semra Aysevinç, Ticaret Sicili Müdürü
Adres: Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Kat:3
Tel:432 36 26/128, Email:semra@samsuntso.org.tr

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ:
Süleyman KARABÜK Genel Sekreter
Adres: Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Kat:2
Tel:432 36 26/122 Email: skarabuk@samsuntso.org.tr

52

