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İŞINIZE GELEN OFISLER

 ister yeni girişimci olun, ister kurumsal bir firma; 
aylık veya yıllık anlaşma ile size uygun hazır ofisi 

hemen kiralayabilirsiniz.

Her gün kullanmak için bir ofise ihtiyacınız yoksa 
sanal ofis hizmetimizden yararlanabilirsiniz
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• Stopaj vergisi yok.
• Tüm çağrılarınızı sekreterimiz fir-

manızın ismiyle karşılar.
• Taşınmaya hazır, uğraşa gerek 

yok.
• İsterseniz self servis, isterseniz 

odanıza servis çay/kahve
• Günlük ofis kontrolü, haftalık de-

taylı temizlik.
• 24 saat kapalı devre kamera ve 

alarm sistemi.

Hazır ofis, ofis işinizi bir ofisten 
yürütebilmek için ihtiyacınız olan 
her şeyi (fotokopi, fax, adres gös-

terebilme, sekreter vb.) içerisinde 
barındıran bir hizmettir. Hazir 
ofiste çalısmaya başlamak için ih-

tiyacınız olan tek şey bilgisayarınız.

HAZIR OFİS

HAZIR OFİSİN AVANTAJLARI
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AYLIK ÖDEMENİZE DAHİL 
HİZMETLER

Ortak alan ve self-servis 
mikro mutfak kullanımı











Telefonlarınızın firma 
isminizle cevaplandiği 
sekreterya hizmeti  
(hafta içi 09:00 - 18:00)

Ofis mobilyaları

Yüksek hızlı internet

Isınma, soğutma, su, elektrik, 
ve aidat ödemeleri

Telefonunuza uzaktan 
erişim ve 7/24 ofis erişimi

Toplantı salonlarını ücretsiz 
kullanma hakkı

Oda tuttuğunuz lokasyon 
dışındaki tesislerden  
faydalanma imkanı
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Sanal ofis her yerden çalışmanıza imkan veren, 
çoğunlukla freelance çalışan müşterilerimizin 
tercih ettiği, içerisinde ofisimizi adres olarak 
gösterebilme, sekreterimizin telefonunuzu fir-

manızın ismi ile açması, uygun olmanız halinde 
size aktarması, uygun olmamanız halinde 
müşterinizin notunu e-mail ile size göndermesi 
gibi özellikleri barındıran bir hizmettir.

Sanal ofis hizmetimiz ile firma imajınızdan ödün 
vermeden dilediğiniz yerden çalışabilirsiniz.

SANAL OFİS

Resmi adres gösterme

Posta kargo teslim alma

Profesyonel sekreterya

IVR anonsu, telefonlarınıza 
ön anons koyabilme

Mesai saatleri dışında 
telesekreter

Toplantı odalarına erişim

Faks, fotokopi gibi ofis 
ekipmanları

Stopaj ödemezsiniz

















Bizim mevcut telefon numaramızı sizin 
sisteminize yönlendirmemiz mümkün oluyor 
mu?

Dilerseniz mevcut numaranızı bizim çalıştığımız 
telekom firmasına taşıyabilirsiniz, böylece 
çağrılarınız direkt bize düşer ve karşılamasını 
yaparız. Normalde biz her firmaya numara 
tahsis ederiz, yeni verdiğimiz numaraya yön-

lendirme de yapabilirsiniz. Dilerseniz bizden 
hizmet almak istemediğinizde telefon numa-

ranızı satın alabilirsiniz.

Sanal ofis için yapılan vergi denetiminde  
sorun çıkıyor mu?

Sanal olarak bünyemizde çalışan firmalarımız 
vergi denetimi konusunda şu ana kadar bir 
sorun yaşamadılar. Kurumumuza ait binalar 
olduğu için vergisel anlamda veya yoklama an-

lamında sorunlar çıkmaz.

Denetim sırasında şirket ortaklarının ya da veka-

leti olan bir kişinin binada bulunması yeterlidir.

Denetim, başka bir deyişle açılış yoklaması 
muhasebeciniz vergi dairesine başvuruda bu-

lunduktan sonrası itibariyle genellikle iki iş günü 
içinde gerçekleşir.

Dernek, Anonim Şirketi, Limited 
Şirketi veya Şahıs şirketi kurulumu 
yapabilir miyim?

Dernek kurulumunuzu sanal ofis olarak 
yapabilirsiniz. Dernekler odası tarafın-

dan kabul görmüş bir uygulamadır. 
Limited, anonim veya şahıs şirketinizi de 
sanal ofis olarak binalarımızda kurabil-
irsiniz. Mali müşavirinizin bu konularda 
tereddütleri olursa bizi aramasını rica 
edebilirsiniz.

SIK SORULAN SORULAR
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İstanbul’un 6 merkezi noktasında 
her türlü ihtiyacınızı karşılayabi-
lecek düzeyde çeşitli toplantı salon-

larımız bulunmaktadır. Eğitimler, 
müşteri görüşmeleri, danışmanlık 
seanslarınız için 4 kişilik toplantı 
odalarından 45 kişilik konferans sa-

lonuna kadar 10’dan fazla toplantı 
salonumuz bulunmaktadır.

TOPLANTI SALONLARI

TOPLANTI ODASI 
SERVİSLERİMİZ

• Misafir karşılama ve yön-

lendirme
• Sınırsız su, çay ve kahve (selfser-

vis ücretsiz)
• Toplantılara ara verdiğinizde 

dinlenebilmeniz için oturma 
grupları

• Beyaz tahta ve projeksiyon
• İnternet, yazıcı, fax, fotokopi ve 

kırtasiye hizmetleri
• Bire bir ve özel görüşmeleriniz 

için oturma grupları
• Teknolojik görüntü sistemleri ve 

altyapı
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ALTINTEPE (MERKEZ)

BOSTANCI

İSTİKLAL / BEYOĞLU

ZORLU CENTER

ŞİŞLİ

LEVENT

Adres
Eski Bağdat Cd. No:19 
Altıntepe, Maltepe, İstanbul

Adres
İstasyon Yolu Sk. No:3, 
Altıntepe, Maltepe, İstanbul

Adres
İstiklal cd. No:189 Tomtom 
Mah. Beyoğlu İstanbul

Adres
Zorlu Center, Teras Evler 
D Blok 148 34340 Beşiktaş 

Adres
Hasat Sk, No:52, Merkez, 
Şişli, İstanbul

Adres
Dalgıç Sk. Yeşilce Mh. 
No: 3 Kağıthane İstanbul

Telefon
+90 (216) 518 11 44

Telefon
+90 (216) 587 30 30

Telefon
+90 (212) 963 33 23

Telefon
+90 (212) 963 06 13

Telefon
+90 (212) 963 10 20

Telefon
+90 (212) 963 04 64

E-posta
info@kamara.com.tr

E-posta
bostanci@kamara.com.tr

E-posta
istiklal@kamara.com.tr

E-posta
zorlucenter@kamara.com.tr

E-posta
sislimerkez@kamara.com.tr

E-posta
dome@kamara.com.tr
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Evrakların 
Hazırlanması Başvurular Tescil Sonrası 

İşlemler
Hazırlık 
aşaması

ŞIRKET KURMA REHBERI



GIRIŞ
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Şirketinizi kurarken birçok 
önemli karar vereceğiniz bir 
gerçek, ama bunların içinden 
belki de en önemlisi şirketiniz-

in türünün ne olduğu seçmek 
olacak. Çünkü bu seçim sa-

dece şirketinizin ve işinizin 
geleceğini değil, çeşitli yasal 
yaptırımlar aracılığıyla sizin ve 
ailenizin geleceğini de doğru-

dan etkileyebilme gücüne sa-

hip olacak. Şirket kurarken verilecek bu ve buna benzer kararlar asla hafife alınmamalı. 
Bu blogun hedeflerinden biri de bu kararların neden bu kadar önemli olduğunu açıkla-

mak. 

Bahsedilen kararın önemli olduğu aşikar fakat bir şirketi kurarken şirket türü seçimi 
dışında yapacak bir sürü işiniz olacak. Bunların içinde şirket ana sözleşmesi hazırlan-

ması, onayı ve akabinde yapılması gerekecek olan birçok iş var. Yazıda bu süreçlerin 
hepsine değinilecek. Gerekli evraklar, yapılması gerekenler ve gidilmesi gereken yerler 
gibi detayları bu yazının resmi dilden uzak bütünlüğünü bozmaması için yazının en 
aşağısındaki linklerle ulaşılabilir yaptık.

Buradaki ve internetteki diğer yazılardan şirket kurmaya dair birçok şey öğrenebi-
leceğiniz aşikar, fakat siz, yine de, mali müşavirlerden bu konuya dair danışmanlık 
hizmeti almayı düşünmelisiniz.  

Şirket Türü Seçimi 
Şirket türü seçimini yaparken 
göz önünde bulundurul-
ması gereken vergilendirme, 
kayıt tutma, sermaye ve yasal 
yükümlülükler gibi çeşitli fak-

törler vardır. Seçilecek olan şir-

ket türlerinden de her durum 
için “en iyisi bu” diyebileceğiniz 
bir seçenek bulunmamaktadır. 
Her kişinin ya da ortaklığın 

ŞIRKET KURMA REHBERI
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kendi şartlarına ve ilerideki hedefler-

ine göre düşünüp kendileri için en 
uygun olan şirket türünü seçmeleri 
gerekmektedir. 

Yasal Sorumluluklar
Çeşitli şirket türleri sizi farklı yasal 
sorumluluklarla yükümlendirirler. 
Örneğin şahıs şirketlerinde ve limit-
ed şirketlerde vergi ve SGK borçların-

dan ortaklar mal varlıklarıyla sorum-

ludurlar. Bu durumda siz sadece 
yatırımcı olarak çok riskli bir işe limited şirket aracılığıyla ortak oluyorsanız belki de 
sermayenizi büyütüp anonim şirket kurmayı ya da ona ortak olmayı düşünebilirsiniz. 
Çünkü anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi olmayan hiçbir ortak, vergi ve SGK 
borçlarından sorumlu değildir. 

Vergi, Sermaye ve Kayıt Tutma
Atılacağınız sektör güvenli ise ve ortağa çok ihtiyacınız yoksa zamandan ve sermayeden 
kazanmak için şahıs şirketini anonim veya limited şirkete tercih edebilirsiniz. Çünkü 
şirketiniz ne kadar büyük başlarsa sizin de harcayacağınız zaman, sermaye ve gid-

erleriniz de doğru orantılı şekilde artacaktır. Örneğin şahıs şirketleri gelir vergisine 
dahil iken anonim ve limited şirketler kurumlar vergisine dahildir ve bu durum ver-

gilendirmede büyük farklılıklar ortaya çıkarır. Aynı şekilde anonim şirketin kayıtlarını 
tutmak için harcayacağınız kaynaklarla bir adi şirketin kayıtlarını tutmak için harcaya-

cağınız kaynaklar birbirlerine yakın bile olmayacaktır. 

Örnekler çoğaltılabilir, 
fakat önemli nokta şu ki şir-

ket türü seçimi yapılırken 
gelecekten istenenler ve 
şu anki durum ortakların-

kiyle beraber iyice değer-

lendirilmeli ki herkesin 
memnun olacağı bir seçim 
yapılabilsin. Bu seçimi de 
bir profesyonel eşliğinde 
yapmanız gelecekte yaşay-

abileceğiniz pişmanlıkların 
önüne geçecektir.
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Şirket Türleri

1. Şahıs Şirketi

Şahıs şirketi kendi içinde 
adi şirket, kolektif şirket, 
komandit şirket ve gerçek 
şahıs işletmeleri olarak 
ayrılan bir türdür. Genel-
de yönetimin hepsi bir 
veya iki kişinin elinde to-

planır ve yapıları anonim 
veya limited şirketler ka-

dar karmaşık ve büyük ol-
maz. Dolayısıyla ufak çaplı işler yapmayı düşünüyorsanız ideal bir şirket türüdür. Şahıs 
şirketlerinin hiç birinde sermaye alt limiti yoktur ve bu da şahıs şirketlerinin en çekici 
yönlerinden bir tanesidir. Fakat bu güzel gözükse de ortaklar ortaya çıkabilecek şirket 
borçlarından tüm mal varlıklarıyla sınırsız sorumludurlar. Bundan dolayı her ne kadar 
çekici olsa da ilerisini iyice düşünüp riskleri göze alarak hareket etmelisiniz. 

Şahıs şirketlerinin bir diğer kolaylığı da kurulumları için bir yerden izin almanıza gerek 
olmamasıdır. Bu da kuruluş sürecini sermaye şirketlerine kıyasla (anonim, limited) cid-

di ölçüde kolaylaştırıp kısaltır. Aynı şekilde şahıs şirketlerinin vergilendirmesi de limit-
ed ve anonim şirketlere göre başta daha avantajlıdır. Fakat cironuza göre başlangıçta 
%15 olan vergi oranınız %35’e kadar çıkabilmektedir.

Gerçek şahıs işletmeleri tek 
kişi ile başlatılabilen tek şir-

ket türüdür.  Bundan dolayı 
da ortak istemeyen ya da 
ortaklara ihtiyacı olmayan 
bir kişi iseniz gerçek şahıs 
şirketleri makul bir tercih 
olabilir. Fakat ileride ağır 
bir borçlanma durumunda 
bütün yükün altında mal 
varlığınızı ortaya koyarak 
kendi başınıza kalma risk-

ine gireceğinizi de düşünerek hareket etmelisiniz. Türkiye’de bu tür işletmelerin sahip-

leri genelde esnaf ve sanatkârlar, tacirler, sanayiciler ve serbest meslek erbaplarıdır. 
Dolayısıyla yasal olarak bağı TTK ve Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu’nadır ve tescil ve ilana 
tabidir.

Adi şirketler en az iki kişi ile başlatılabilen bir türdür. Gerçek şahıs işletmelerinden bah-

sederken değindiğim borçlardan sınırsız sorumlu olma durumundan ötürü bu yükü 
paylaşmak isteyen bir girişimciyseniz, ortağınızla bu türü seçmeniz daha makul ola-

caktır. 
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2. Limited Şirket

Limited şirketler tüzel 
kişiliklerdir. Yani yasal-
ar önünde kurucuların-

dan bağımsız gözükürl-
er. Fakat yasalar limited 
şirketlerin ortaklarını 
kamu borçlarından 
sorumlu tutmaktadır 
ve hatta eğer borçlar 
ödenemezse ortak-

lar bu borçlardan 
mal varlıklarıyla so-

rumlu olurlar.  Bu da 
büyümenin getireceği yasal güvence avantajının limited şirketlerde olmadığı anlamına 
gelir.

Limited şirketler önceden olduğu gibi asgari ortak sayısı limitine sahip değiller. Şu an 
tek bir kişi limited şirket kurabilir durumdadır. Limited şirketlerin azami ortak sayısı ise 
50  kişidir. Tabii ki şahıs şirketlerinde olanın aksine sermaye alt limitleri (esas sermaye) 
vardır (10,000.-TL). 

Limited şirketlerde, şirket pay senedinin satışı istendiğinde genel kurul onayı gereklidir 
ve satış gerçekleşirse de elde edilen kazanç gelir vergisine dahildir. Sonradan halka 
açılmak istenirse dahi limited şirketlerin bunu yapma yetkisi yoktur.

Anonim şirketlere kıyasla hayli 
kısıtlı olanaklara sahip olan limited 
şirketlerin en büyük avantajı düşük 
esas sermayesidir.

3. Anonim Şirket

Anonim şirketler de limited şirketler 
gibi tüzel kişiliklerdir. Dolayısıy-

la limited şirketler gibi yasalar 
önünde kurucularından bağımsız 
olarak değerlendirilirler. Limited 
şirketlerin aksine anonim şirketler-

in ortakları şirket borçlarından so-

rumlu değildirler. Ortakların tek so-

rumlulukları taahhüt ettikleri sermaye borçlarını ödemeleridir. 

Anonim şirketin mal varlığından ödenemeyen ya da ödenemeyecek gibi gözüken bütün 
kamu borçlarından yönetim kurulu üyeleri tüm mal varlıklarıyla sorumludurlar. 
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Aynı limited şir-

ketler gibi anonim 
şirketler de sadece 
tek kişiyle kurulabil-
irler ve limited şir-

ketlerin aksine or-

tak sayıları sınırsız 
olabilir. Anonim 
şirketlerin sermaye 
alt limitleri (esas 
sermayesi) 50,000 
TL’dir. Bu da lim-

ited şirketlerden 
anonim şirketleri 
başlangıç aşamasın-

da ayıran tek önemli faktördür.

Pay devri limited şirketin aksine çok kolaydır, yazılı pay senetlerinin hamiline verilmesi 
sürecin tamamlanması için yeterlidir. 

Hem anonim şirket için hem de limited şirket için yasalar önünde bu oluşumların ku-

rucularından bağımsız tüzel kişilikler olduğunu söyledik. Peki bunun anlamı nedir? 
Bunun anlamı şirketin herhangi bir parçasının, bu hademesinden orta düzey yöneti-
cisine kadar olabilir, aldığı kararların veya yaptıklarının bütün bir şirketi temsil etmesi, 
dahası yaptıklarının şirket adıyla tanımlamasıdır. 

Fakat Türkiye’de işler tam olarak bu şekilde yürümüyor. Eğer şirket çalışanlarından 
herhangi birisi şirketi zor duruma düşürecek bir şey yaparsa, bu çalışanı işe alan kişi-
nin işe alım esnasında özen göstermediği ispatlanmadığı sürece yönetim kurulu üyel-
eri bu yapılandan sorumlu sayılmamaktadırlar.

Şirketlerin Kuruluşları İçin Gerekenler
Yazının içinde de her fırsatta söylendiği gibi  eğer şirket kurmayı düşünüyorsanız yap-

manız gereken ilk işlerden bir tanesi bir profesyonele danışmak olmalıdır. Çünkü ne 
kadar iyi öğrendiğinizi düşünürseniz düşünün bu işe yıllarını harcamış insanların tav-

siyeleri ve yönlendirmeleri eğer bu alanda daha önceden bir bilginiz yoksa sizinkine 
kıyasla çok daha isabetli faydalı olacaktır. Bu da sizin ileriki zamanlarda pişmanlık 
yaşamanızın önüne geçecektir.

Şahıs şirketi kurmak için gerekenler

Limited şirket kurmak için gerekenler

Anonim şirket kurmak için gerekenler
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Evrakların 
Hazırlanması Başvurular Tescil Sonrası 

İşlemler
Hazırlık 
aşaması

Hazırlık aşaması

Hazırlık aşamasında şirketi kurarken istenen belgeler için gerekli bil-
giler hazırlanır. Sıralamak gerekirse:

• Şirketin yapacağı iş
• Şirketin unvanı
• Şirketin adresi
• Şirketin yöneticileri
• Şirket ortakları
• Şirket ortaklarının sermaye oranları

Şirket kuruluşunu ortaklar olarak yapabilirsiniz, fakat bu süreçte size 
yardımcı olacak bir profesyonelin yanınızda bulunması her zaman 
daha iyi olacaktır. 

Bu süreç 3 aşamadan oluşuyor:

1. Anonim Şirket ana sözleşmesinin hazırlanması
2. Anonim Şirket Ticaret odası başvuru evraklarının hazırlanması
3. Anonim Şirket Vergi Dairesi başvuru evraklarının hazırlanması

ANONİM ŞİRKETİN 
KURULUŞU

Evrakların Hazırlanması
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Anonim Şirket ana sözleşmesinin hazırlanması

Anonim şirket ana sözleşme hazırlanması işlemi MERSİS sistemi üzerinden 
yapılmaktadır. Sözleşmede şirketinize dair bütün bilgiler bulunur. Bu aşamada 
hata yapmamanız sizin yararınıza olur, çünkü ufak bir hata bile tespit edilirse 
başvurunuz ret edilebilir ve tekrardan noter maliyetleri ile uğraşıp zaman kay-

betmiş olursunuz.

Ticaret Odası Başvuru Evraklarının hazırlanması

1. Bu aşamada şirket kuruluşunu yaptığınız şehirdeki ticaret odasının web 
sitesinden istenen evrakları hazırlayacaksınız. Gerekli formları bulup or-

taklarınıza imzalatmanız gerekecek.
2. Şirket müdürleri tescil talepnamesi almak için notere gider ve şirket adresi 

ve unvanı altında imzalatırlar.
3. Sermaye tutarının on binde dördü Halkbankası’na rekabet kurulu ödeme-

si olarak ödenir.
4. Herhangi bir bankaya gidilerek ana sözleşme ve ortakların kimlikleriyle be-

raber sermayenin 1/4’ü bloke edilir.

Bu aşamada anonim şirketlerin kuruluşundan farklı olarak yapmanız gereken 
iki şey var;

• Kuruluşunu yaptığınız şirketin kuruluşu ile ilgili olan ve kurucular ve diğer 
kişilerle yapılmış sözleşmeleri hazırlamak, bunlara ayın ve işletmelerin devir 
alınmasına ilişkin olan sözleşmeler de dahildir.

• Eğer şirketinizin kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların izni ile 
gerçekleşiyorsa bu izinin yazısı da hazırlanmalı.

Vergi Dairesi Başvuru Evraklarının Hazırlanması

Şirketinizin bağlı olduğu vergi dairesine vermek üzere işe başlama formu doldu-

rulur ve şirket müdürü / müdürleri tarafından doldurulur.

Gerekli formların hazırlanması ve belgelerin tamamlanmasından sonra başvuru 
sürecine geçebiliriz.

Anonim şirket ana sözleşmesi aşağıdaki bilgileri içermektedir:

• Şirket temsilcileri ve yetkileri
• Şirketin merkez adresi ve şirketinize ait bazı teknik bilgiler.
• Şirket unvanı ve sermayesi
• Şirketin meşgale konusu ( yapacağı işler )
• Şirket ortakları ve sermaye oranları

Şirketinizin ana sözleşmesini hazırladıktan sonra noterde onaylatmanız gerek-

mektedir.

1

2

3

Evrakların Hazırlanması (Devam etti)
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Başvurular

İlk olarak başvuruyu bulunduğunuz şehirdeki ticaret odasına gidip 
yapmalısınız. Gidip şirketi tescil ettirdikten sonra tescil evrakları ile 
beraber vergi dairesine giderek vergi dairesi kaydınızı yapıyorsunuz.

Ticaret odası için aşağıdaki evrakları hazırlamış olmanız  
gerekiyor:

• Şirket Ana Sözleşmesi Noter Onaylı 3 Suret
• Şirket Müdürlerinin İmza Beyannamesi ( Tescil Talepnamesi) 2 

Adet
• Dilekçe 1 Adet
• Kuruluş Bildirim Formu
• Kurucular Beyanı
• Rekabet Kurulu Ödemesi ( Sermayenin on binde dördü )
• Sermaye Bloke Yazısı ( Bankadan alacağınız yazı )
• Oda Kayıt Beyannamesi

Tescillenme süreci 1-2 günü bulabilir, fakat bir aksilik durumda bir 
süre daha uzayabilir.

Tesciliniz tamamlandıktan sonra söylendiği gibi vergi dairesine baş-

vurmanız gerekir.

Vergi Dairesi için aşağıdaki evrakları hazırlamış olmanız  
gerekiyor:

• İşe Başlama bildirimi 2 Adet
• Ortakların Nüfus Cüzdan Suretleri
• Ortakların İkametgahları
• Müdürün İmza Sirküleri
• Kira Kontratı ve Kontratın Damga vergisi tahakkuk fişi

Bu işlemlerden sonra şirketinize yoklama gelmesini beklersiniz, 
yoklama geldikten sonra da vergi levhanızı alabilirsiniz. Fakat bu 
işlemleri mali müşavir aracılığıyla yaparsanız da yoklamadan önce 
vergi levhanızı alabilirsiniz.

Vergi dairesindeyken vergi dairesi şifrenizi almayı ve e-tebligat baş-

vurunuzu yapınız.
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Tescil işleminin gerçekleştiği gün şirket defterlerinizi noterde onay-

latılması gerekiyor. Tescil evraklarını aldıktan sonra bankaya giderek 
bloke işlemini sonlandırabilirsiniz.

Şirket defterinizi tescil işleminizin gerçekleştiği gün noterde onay-

latmalısınız. Alakalı evrakları aldıktan sonra bankaya giderek bloke 
işlemini sonlandırabilirsiniz.

Bunları yaptıktan sonra gerekli işlemlerin hepsini yapmış bulunuyor-

sunuz. Artık ticari hayatınıza başlayabilirsiniz.

ANONİM ŞİRKET KURULUŞU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1. Dilekçe (Şirket yönetim kurulu veya temsile yetkili üyeler tarafından imzalanma-

lı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya  onaylı sureti eklenmeli, Şirketin 
bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir 
Dilekçede şirketin unvanı 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 imza-

layan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır)

2. Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanma-

lıdır – 3 nüsha, yabancı sermaye var ise 4 nüsha)

3. Yabancı uyruklu gerçek kişi ortakların tercüme edilmiş noter onaylı pasaport 
suretleri,vergi dairesinden alınacak vergi numarası veya yabancılara mahsus 
kimlik numaralarını gösteren belge 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. Mersis üzerinden hazırlanmış  Noter tasdikli ana sözleşme  (3 nüsha)(İmza kon-

trolü için bir nüshası ıslak imzalı olmalıdır.)

6.  Yetkililerin şirket unvanı altında imza beyannamesi (2 nüsha)

7. Kurucular tarafından imzalanmış kurucular beyanı

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

Tescil Sonrası İşlemler
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ANONİM ŞİRKET KURULUŞU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR (Devam etti)

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 bulunma-

lıdır)

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, kurul-
makta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan 
sözleşmeler

15.  Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya 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 eklen-

melidir.

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 üyesi-
nin 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 tasdik-

li pasaport sureti
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ANONİM ŞİRKET KURULUŞU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR (Devam etti)

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 Konso-

losluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Bel-
gelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onay-

lanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması 
gerekir.). Yabancı uyruklu tüzel ortak / tüzel yetkili var ise esas mukavelede 
vergi numarası belirtilmelidir. Tüzel ortak Türk uyruklu fakat ticari ikametgahı 
İstanbul dışında ise tüzel ortağın kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve 
Ticaret sicil numarası / vergi kimlik numarası ile Mersis numarası esas mu-

kavelede belirtilmelidir

19.  Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhan-

gi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden 
alınmış kayyum atama kararı

20.  Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların ve dışarıdan atanan gümrük işlem-

lerinde 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

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
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Hazırlık aşaması

Hazırlık aşamasında şirketi kurarken istenen belgeler için gerekli bil-
giler hazırlanır. Sıralamak gerekirse:

• Şirketin yapacağı iş
• tŞirketin unvanı
• Şirketin adresi
• Şirketin yöneticileri
• Şirket ortakları
• Şirket ortaklarının sermaye oranları

Şirket kuruluşunu ortaklar olarak yapabilirsiniz, fakat bu süreçte size 
yardımcı olacak bir profesyonelin yanınızda bulunması her zaman 
daha iyi olacaktır. 

Bu süreç 3 aşamadan oluşuyor:

1. Limited Şirket ana sözleşmesinin hazırlanması
2. Limited Şirket Ticaret odası başvuru evraklarının hazırlanması
3. Limited Şirket Vergi Dairesi başvuru evraklarının hazırlanması

LİMİTED ŞİRKETİN 
KURULUŞU

Evrakların 
Hazırlanması Başvurular Tescil Sonrası 

İşlemler
Hazırlık 
aşaması

Evrakların Hazırlanması
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Limited Şirket ana sözleşmesinin hazırlanması

Limited şirket Ana sözleşme hazırlanması  işlemi MERSİS sistemi üzerinden 
yapılmaktadır. Sözleşmede şirketinize dair bütün bilgiler bulunur. Bu aşamada 
hata yapmamanız sizin yararınıza olur, çünkü ufak bir hata bile tespit edilirse 
başvurunuz ret edilebilir ve tekrardan noter maliyetleri ile uğraşıp zaman kay-

betmiş olursunuz.

Ticaret Odası Başvuru Evraklarının hazırlanması

1. Bu aşamada şirket kuruluşunu yaptığınız şehirdeki ticaret odasının web 
sitesinden istenen evrakları hazırlayacaksınız. Gerekli formları bulup or-

taklarınıza imzalatmanız gerekecek.
2. Şirket müdürleri tescil talepnamesi almak için notere gider ve şirket adresi 

ve unvanı altında imzalatırlar.
3. Sermaye tutarının on binde dördü Halkbankası’na rekabet kurulu ödeme-

si olarak ödenir.
4. Herhangi bir bankaya gidilerek ana sözleşme ve ortakların kimlikleriyle be-

raber sermayenin 1/4’ü bloke edilir

Vergi Dairesi Başvuru Evraklarının Hazırlanması

Şirketinizin bağlı olduğu vergi dairesine vermek üzere işe başlama formu doldu-

rulur ve şirket müdürü / müdürleri tarafından doldurulur.

Gerekli formların hazırlanması ve belgelerin tamamlanmasından sonra başvuru 
sürecine geçebiliriz.

Limited şirket ana sözleşmesi aşağıdaki bilgileri içermektedir:

• Şirket temsilcileri ve yetkileri
• Şirketin merkez adresi ve şirketinize ait bazı teknik bilgiler.
• Şirket unvanı ve sermayesi
• Şirketin meşgale konusu ( yapacağı işler )
• Şirket ortakları ve sermaye oranları

Şirketinizin ana sözleşmesini hazırladıktan sonra noterde onaylatmanız gerek-

mektedir.

1

2

3

Evrakların Hazırlanması (Devam etti)
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Başvurular

İlk olarak başvuruyu bulunduğunuz şehirdeki ticaret odasına gidip 
yapmalısınız. Gidip şirketi tescil ettirdikten sonra tescil evrakları ile 
beraber vergi dairesine giderek vergi dairesi kaydınızı yapıyorsunuz.

Ticaret odası için aşağıdaki evrakları hazırlamış olmanız  
gerekiyor:

• Şirket Ana Sözleşmesi Noter Onaylı 3 Suret
• Şirket Müdürlerinin İmza Beyannamesi ( Tescil Talepnamesi) 2 

Adet
• Dilekçe 1 Adet
• Kuruluş Bildirim Formu
• Kurucular Beyanı
• Rekabet Kurulu Ödemesi ( Sermayenin on binde dördü )
• Sermaye Bloke Yazısı ( Bankadan alacağınız yazı )
• Oda Kayıt Beyannamesi

Tescillenme süreci 1-2 günü bulabilir, fakat bir aksilik durumda bir 
süre daha uzayabilir.

Tesciliniz tamamlandıktan sonra söylendiği gibi vergi dairesine baş-

vurmanız gerekir.

Vergi Dairesi için aşağıdaki evrakları hazırlamış olmanız  
gerekiyor:

• İşe Başlama bildirimi 2 Adet
• Ortakların Nüfus Cüzdan Suretleri
• Ortakların İkametgahları
• Müdürün İmza Sirküleri
• Kira Kontratı ve Kontratın Damga vergisi tahakkuk fişi

Bu işlemlerden sonra şirketinize yoklama gelmesini beklersiniz, 
yoklama geldikten sonra da vergi levhanızı alabilirsiniz. Fakat bu 
işlemleri mali müşavir aracılığıyla yaparsanız da yoklamadan önce 
vergi levhanızı alabilirsiniz.

Vergi dairesindeyken vergi dairesi şifrenizi almayı ve e-tebligat baş-

vurunuzu yapınız.
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Tescil işleminin gerçekleştiği gün şirket defterlerinizi noterde onay-

latılması gerekiyor. Tescil evraklarını aldıktan sonra bankaya giderek 
bloke işlemini sonlandırabilirsiniz.

Şirket defterinizi tescil işleminizin gerçekleştiği gün noterde onay-

latmalısınız. Alakalı evrakları aldıktan sonra bankaya giderek bloke 
işlemini sonlandırabilirsiniz.

Bunları yaptıktan sonra gerekli işlemlerin hepsini yapmış bulunuyor-

sunuz. Artık ticari hayatınıza başlayabilirsiniz.

LİMİTED ŞİRKET KURULUŞU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Dilekçe

2. Kuruluş Bildirim Formu

3. Yabancı uyruklu gerçek kişi ortakların tercüme edilmiş noter onaylı pasaport 
suretleri, vergi dairesinden alınacak vergi numarası veya yabancılara mahsus 
kimlik numaralarını gösteren belge ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter 
onaylı ikamet tezkeresi. Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları için; yurt 
dışında çalıştığına veya oturduğuna dair o ülkenin ilgili makamlarından alınan 
belge

4. MERSİS üzerinden hazırlanmış Noter tasdikli ana sözleşme (3 nüsha) (İmza kon-

trolü için bir nüshası ıslak imzalı olmalıdır.)

5. Müdürlerin şirket unvanı altında imza beyannamesi (2 nüsha)

6. Kurucular tarafından imzalanmış kurucular beyanı

7. Ortak olmayan müdürler için görevi kabul ettiğine 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 noter onaylı pasaport sureti ve ikameti 
Türkiye’de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.)

8. Tüzel kişinin müdürlüğe seçilmesi halinde, tüzel kişi adına ve tüzel kişi tarafın-

dan belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. kimlik nu-

marasını (yabancı uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus 
kimlik numarası) içerecek şekilde yetkili organ kararı ile tüzel kişi tarafından 
belirlenen gerçek kişinin yabancı uyruklu ve Türkiye’de ikamet ediyor olması 
halinde ise, ikamet tezkeresi ve Türkçe tercümeli noter tasdikli pasaport sureti

Tescil Sonrası İşlemler
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ANONİM ŞİRKET KURULUŞU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR (Devam etti)

9. Müdürün 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 Mecburiye-

tinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden 
onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

10. 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) numaralı hesabına nakden /EFT /havale suretiyle yatırıldığını 
gösteren tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontu.

11. Pay bedellerinin kanunda veya ana sözleşmede belirtilen en az tutarın 
ödendiğine ilişkin açılan hesaba para yatıran şirket ortaklarının adı, soyadı / 
unvanı 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.)

12. Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı, ortakların resimleri bulunma-

lıdır)

13. Vesikalık Foto
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ANONİM ŞİRKET KURULUŞU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ŞAHIS ŞİRKETİ 
KURULUŞU

Şahıs şirketi kurmak, anonim ve limitet şirketi kurmaya kıyasla çok daha zahmetsizdir 
ve 2 veya 3 gün süren bir süreci vardır. 

Şahıs şirketi kurmak için aşağıda belirtilen belgeler hazırlandıktan sonra vergi daire-

si için giriş bildirgesi düzenlenir ve belirtilen belgeler bu bildirgeye eklenerek vergi 
dairesine başvuru yapılır.

İş yerine yoklama memurları geldikten ve yoklama tuttuktan sonra vergi levhanız 
hazır olacaktır. Eğer mali müşavir ile kuruluş yapacaksanız mali müşavir sözleşmesi 
sayesinde kuruluş başvurusu yaptığınız gün vergi levhanızı alabilirsiniz.

Vergi dairesine gittiğinizde vergi dairesi şifrenizi almayı ve e-tebligat başvurunuzu 
yapmayı unutmayın.

1. Kira Kontratı – Tapu Fotokopisi

2. İmza Beyannamesi

3. Nüfus Cüzdan Sureti

4. İkametgah

5. Varsa Araç Alış Senedi ( Noter ) ve Ruhsat

6. Mali Müşavir Vekaleti


