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AÇIKLAMALAR 
KOD 341TP0026 

ALAN Pazarlama ve Perakende  

DAL/MESLEK Sigortacılık 

MODÜLÜN ADI Resmi AçılıĢ 

MODÜLÜN TANIMI Resmi açılıĢlarda yapılması gereken iĢlemlerle ile ilgili bilgi 

ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir.  

SÜRE 40/24 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK Resmi açılıĢ yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: 

Resmi açılıĢlarla ilgili iĢlemleri gerçekleĢtirebileceksiniz. 

 
Amaçlar:  

1. Gerekli belgeler hazırlandığında resmi kurum ve 

kuruluĢlara kayıt yaptırabileceksiniz. 

2. ġirket kurma sürecinde ilgili kurumlar tarafından istenen 

belgeleri doldurabileceksiniz.  

 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf, emlak ofisi, vergi dairesi, belediye, SSK, BAĞ-

KUR 
Donanım: Form belgeler, bilgisayar, bilgisayar masası, sarf 

malzemeleri, yazıcı, projeksiyon, tepegöz 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen ölçme 

araçları ile kazandığı bilgi ve becerileri ölçerek kendi 

kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmeniniz modül sonunda size ölçme aracı uygulayarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri 

ölçerek değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

 

Ülkemizde mesleki standartlar yasalarla düzenlenmiĢtir. Yasal düzenlemelerin 

yapılması, yeni kanunların yürürlüğe girmesiyle alandaki mesleklerin saygınlığı giderek 

artmıĢtır.  

 

Ġleride popüler mesleklerden biri olacak olan perakendecilikte, elinizdeki modül ile 

daha baĢarılı olacaksınız. Alacağınız alana ait sertifika ile meslektaĢlarınızın yanında 

farkınızı yansıtabileceksiniz. 

 

Ġki yıllık meslek yüksek okuluna geçiĢ yapabilecek ya da dört yıllık fakülte için 

avantaj sağlayacaksınız. Ġleride düĢünülen perakendecilik için Ģimdiden adım atmıĢ 

olacaksınız. 

 

 

Elinizdeki modül ile alanımızda kullanılan Ģirket açılırken ilgili yerlere baĢvurma 

iĢlemleri ile ilgili terimler, tanımlar, kısaltmalar, belgeler ve formlar size sunulmaktadır. 

 

Bu sayede okul uygulamalarında, beceri eğitimlerinizde ve sonraki meslek 

hayıtınızda ihtiyaç duyacağınız kavramlar, belgeler ve iĢlemleri tanıyacaksınız 

 

Bu konudaki mesleki bilgileri kazandığınız takdirde resmi açılıĢ ile ilgili iĢlemleri 

kolay ve hızlı bir Ģekilde yapabileceğiniz yeterlilikleri bu modül sayesinde 

kazanabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 
 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

 

 
Resmi kurum ve kuruluĢlara kayıt olabileceksiniz. 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken araĢtırmalar Ģunlardır:    

 

 ġirketlere giderek yeni Ģirket açarken  hangi kurumlara gidildiğini araĢtırınız. 

 Vergi dairesine giderek hangi belgelere ihtiyaç olduğunu araĢtırınız. 

 Bulunduğunuz ile ait Esnaf ve Sanatkârlar Odasına bağlı olan Ģirketlere giderek 

üye ücretini araĢtırınız. 

 Belediyeye giderek iĢ yeri açılıĢında gerekli evrakları temin ediniz. 

AraĢtırma sonuçlarını sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. RESMĠ KURUM VE KURULUġLARA 

KAYIT  
 

Bir iĢ yeri açma kararı verildiğinde resmi kurum ve kuruluĢlara kayıt yaptırılmak 

zorunludur. Bu bölümde genel olarak hangi kurum ve kuruluĢlarla iliĢkide olunacağı 

anlatılacaktır. 

1.1. ĠĢ Yeri Kurma AĢamaları, Süre ve Maliyet Tabloları  

ĠĢ yeri,  ister ortaklarla isterse tek baĢına açabilir. Ama iĢ yerinin  ortak sayılarına ve 

koyulacak sermayeye göre unvanı değiĢmekte ve kuruluĢ aĢamaları da farklı olmaktadır. 

1.1.1 Anonim ġirketin KuruluĢ AĢaması  

En az beĢ kurucu ortakla ve en az 50.000 YTL sermaye ile kurulur.  

 

 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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ĠĢlemler 

 

Süre 

( gün) 

 

Maliyet 

Ġlgili 

KuruluĢ 

 
1. ġirket isim ve unvanının kontrolünün 

yapılması  

1/4  

 

 Ticaret 

Odaları  

2. ġirket ana sözleĢmesinin hazırlanması 

ve onaylanması (3 nüsha sözleĢme 

hazırlanır ve onaylatılır)  

 

1  

 

SözleĢme: 150 YTL  

Ġmza beyanı: 26,5 YTL  

(1 kiĢi, 2 adet)  

Nüfus cüzdanı sureti: 13,5  

YTL (1 kiĢi)  

Noter  

 

3. ġirket kuruluĢu ile ilgili ön iznin 

alınması (dilekçe ekinde üç nüsha 

sözleĢme ile baĢvuru yapılır)  

1/2  

 

Kurulusu izne tabi ise  

 

Sanayi ve  

Ticaret  

Bakanlığı  

4. Rekabet Kurumu payı ödemesi  

 

1/4  

 

Sermayenin on binde dördü  

 

Ziraat 

Bankası  

5. ġirket tescilinin yapılması  

(dilekçe ekinde istenen belgeler ile  

müracaat yapılır ve sicil harcı yatırılır)  

 

1/2  

 

785,20 YTL  (1 kiĢi yetkili 

ise )  

Her yetkili kiĢi için 150,70  

YTL ilave ücret alınır.  

Yeni kurulan Ģirketler için  

50 YTL hizmet bedeli alınır.  

Ticaret Sicil  

Memurluğu  

 

6. ġirketin Ticaret Sicili Gazetesinde  

ilanı (Ticaret Sicil Memurluğu tarafından 

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 

Müdürlüğüne hitaben yazılan yazı ve 

ekinde sözleĢme ile baĢvuru yapılır)  

2  

 

Ort. 200 TL (90-460 YTL  

arasında değiĢir)  

(0,15 YTL/ kelime)  

0,30 YTL/gazete  

 

Türkiye 

Ticaret  

Sicil 

Gazetesi  

Müdürlüğü  

7. ġirket müdürü imza sirküleri  

(Ticaret Sicil Gazetesi ile noterde  

çıkarılır)  

1/4  

 

26,5 YTL  

( 1 kiĢi, 1 adet)  

 

Noter  

 

8. Vergi hesap numarasının alınması  

için baĢvuru yapılması (dilekçe ekinde 

istenen Belgeler ve Tic. Sicil 

Memurluğunca verilen kasa fiĢi ile 

baĢvuru yapılır)  

1/2  

 

 Vergi 

Dairesi  

 

9. Defterlerin alınması ve tasdik 

ettirilmesi  

 

1/2  

 

Bilanço esasına göre  

37 YTL (1 defter)  

100 sayfalık defter 12  

YTL/adet  

Noter ve  

kırtasiye  

 

10. Yoklama tutanağın düzenlenmesi  

(vergi dairesi tarafından düzenlenir)  

3  

 

 Vergi 

Dairesi  

 

11. Vergi hesap numarasının  

alınması (yoklama fiĢi ile baĢvuru yapılır)  

1/4  

 

 

 

 

Vergi 

Dairesi  

 

12.Vergi levhası, yazar kasa  

levhasının alınması (dilekçe ekinde 

istenen belgeler ile baĢvuru yapılır)  

1/4  

 

 Vergi 

Dairesi  

 

13.Fatura irsaliye ve gider pusulası  2  120 YTL  Maliye  
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belgelerinin basımı (gerekli belgeler ile 

baĢvuru yapılarak  

matbaada bastırılır)  

 

 Fatura, irsaliye:  

20x28 cm ebadında,1 asıl  

2 suret,5 cilt)  

Gider pusulası:  

(14x20 cm ebadında, 1 asıl  

2 suret, 5 cilt) Ücretler renk,  

büyüklük vb. özelliklere 

göre değiĢmektedir.  

Bakanlığının  

anlaĢmalı  

olduğu 

matbaa  

isletmeleri  

 

14. Ġlgili odalara kayıt yaptırılması  

(matbu dilekçe ekinde Sanayi veya  

Ticaret Odası tarafından istenen  

belgeler ve oda kayıt beyannamesi ile  

baĢvuru yapılır ve Ģirketin sermayesine  

bağlı olarak kayıt ücreti ödenir)  

1  

 

 

 

3  

 

70-260 YTL  

(Sermayeye ve öz varlığa  

bağlı değiĢmektedir.)  

 

135-265 YTL  

(ġirketin öz varlığına bağlı)  

Ticaret 

Odası  

 

 

 

 

Sanayi Odası 

15. Damga vergisinin yatırılması  

 

 31.07.2004 Tarih ve 5228  

Sayılı Kanunun 36. Maddesi  

gereği kaldırılmıĢtır.  

Maliye  

Bakanlığı  

 

16. ĠĢ yeri açma ve çalıĢma  

ruhsatlarının alınması (dilekçe ekinde 

istenen belgeler ile baĢvuru yapılır ve m2 

üzerinden harç, küĢat ücreti yatırılır)  

 

2  

 

ĠĢ yeri açma harcı:  

(m
2
 x 1 YTL)  

KüĢat ücreti: 80 YTL  

Hafta tatili ruhsatı : 55-880  

YTL arası (Hafta sonu ve  

bayramlarda çalıĢmak  

isteyenler için yıllık olarak  

alınır.) 

itfaiye müdürlüğü, hizmet  

ücreti : (50-100m
2
 arası)  

106-295 YTL  

(Belediyelere göre farklılık  

Göstermektedir.)  

 

Belediye  

KüĢat  

Müdürlüğü  

 

 

 

 

 

Bġ 

Belediyesi  

 

17. SSK iĢlemleri  

 

 Yeni kuruluĢta bildirim  

sorumluluğu Ticaret Sicil  

Memurluğuna aittir  

Sosyal  

Sigortalar  

Kurumu  

18. BAĞ-KUR iĢlemleri    BAĞ-KUR  

Tablo 1.1: Anonim Ģirketin kuruluĢ aĢaması (2007 yılı için ) 

 

1.1.2 Limitet ġirketin KuruluĢ AĢaması  

 

En az iki ortak ve en az 5.000 TL sermaye ile kurulur.  
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ĠĢlemler 

 
Süre 
( gün) 

Maliyet 

Ġlgili 

KuruluĢ 

 

1. ġirket isim ve unvanının 

kontrolünün yapılması  

1/4  

 

 Ticaret 

Odaları  

2. ġirket ana sözleĢmesinin 

hazırlanması ve onaylanması (3 

nüsha sözleĢme hazırlanır ve 

onaylatılır)  

1  

 

SözleĢme: 120 YTL  

Ġmza beyanı: 26,5 YTL  

(1 kiĢi, 2 adet)  

Nüfus cüzdanı sureti: 13,5  

YTL (1 kiĢi)  

Noter  

 

3. ġirket kurulusu  

(dilekçe ekinde Ticaret Odalarınca 

istenen belgelerle baĢvuru yapılır)  

1/2  

 

 Ticaret 

Odaları  

 

4. Rekabet Kurumu payı ödemesi  

 

1/4  

 

Sermayenin on binde dördü  

 

Ziraat 

Bankası  

5. ġirket tescilinin yapılması  

(dilekçe ekinde istenen belgeler ile 

müracaat yapılır ve sicil harcı 

yatırılır)  

 

1/2  

 

785,20 YTL  (1 kiĢi yetkili 

ise )  

(Her yetkili kiĢi için 150,70  

YTL ilave ücret alınır)  

Yeni kurulan Ģirketler için  

50 YTL hizmet bedeli alınır.  

Ticaret Sicil  

Memurluğu  

 

6. ġirketin Ticaret Sicili 

Gazetesinde ilanı (Ticaret Sicil 

Memurluğu tarafından Türkiye 

Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğüne 

hitaben yazılan yazı ve ekinde 

sözleĢme ile baĢvuru yapılır)  

2  

 

Ort. 200 YTL (90-460 YTL  

arasında değiĢir)  

(0,15 YTL/ kelime)  

0,30 YTL/gazete  

 

Türkiye 

Ticaret  

Sicil 

Gazetesi  

Müdürlüğü  

 

7. ġirket müdürü imza sirküleri  

(Ticaret Sicil Gazetesi ile noterde 

çıkartılır)  

1/4  

 

26,5 YTL  

( 1 kiĢi, 1 adet)  

 

Noter  

 

8. Vergi hesap numarasının 

alınması  

için baĢvuru yapılması  

(dilekçe ekinde istenen belgeler ve 

Tic. Sicil Memurluğunca verilen 

kasa fiĢi ile baĢvuru yapılır)  

1/2  

 

 Vergi 

Dairesi  

 

9. Defterlerin alınması ve tasdik 

ettirilmesi  

 

1/2  

 

Bilanço esasına göre  

37 YTL (1 defter)  

100 sayfalık defter 12 

YTL/adet  

Noter  

ve  

kırtasiye  

 

10. Yoklama tutanağın 

düzenlenmesi (vergi dairesi 

tarafından düzenlenir)  

3  

 

 Vergi 

Dairesi  

 

11. Vergi hesap numarasının 1/4   Vergi 
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alınması (yoklama fiĢi ile baĢvuru 

yapılır)  

 Dairesi  

 

12.Vergi levhası, yazar kasa  

levhası (dilekçe ekinde istenen 

belgeler ile baĢvuru yapılır)  

1/4  

 

 Vergi 

Dairesi  

 

13.Fatura irsaliye ve gider pusulası 

belgelerinin basımı  

(gerekli belgeler ile baĢvuru 

yapılarak matbaada bastırılır)  

 

2 120 YTL Fatura, irsaliye:  

(20x28 cm ebadında, 1 asıl  

2 suret, 5 cilt)  

Gider pusulası:  

(14x20 cm ebadında, 1 asıl  

2 suret, 5 cilt)  

Ücretler renk, büyüklük vb.  

özellikleri göre 

değiĢmektedir.  

Maliye  

Bakanlığının 

anlaĢmalı 

olduğu 

matbaa 

isletmeleri  

 

14. Ġlgili odalara kayıt yaptırılması  

(matbu dilekçe ekinde Sanayi veya  

Ticaret Odası tarafından istenen 

belgeler ve oda kayıt beyannamesi 

ile baĢvuru yapılır ve Ģirketin 

sermayesine bağlı olarak kayıt 

ücreti ödenir)  

2  

 

 

2  

 

70-260 YTL  

(Sermayeye ve öz varlığa 

bağlı değiĢmektedir)  

 

135–265 YTL  

(ġirketin öz varlığına bağlı)  

 

Ticaret 

Odası  

 

 

Sanayi 

Odası  

 

15. Damga Vergisinin yatırılması  

 

 31.07.2004 tarih ve 5228 

sayılı kanunun 36. maddesi 

gereği kaldırılmıĢtır.  

Maliye  

Bakanlığı  

 

16. ĠĢ yeri açma ve çalıĢma 

ruhsatlarının alınması  

(dilekçe ekinde istenen belgeler ile 

baĢvuru yapılır ve m
2
 üzerinden 

harç, küĢat ücreti yatırılır)  

 

2  

 

ĠĢ yeri açma harcı:  

(m
2
 x 1 YTL)  

KüĢat ücreti: 80 YTL  

Hafta tatili ruhsatı: 55–880  

YTL arası (hafta sonu ve 

bayramlarda çalıĢmak 

isteyenler için yıllık olarak 

alınır.)  

Ġtfaiye müdürlüğü, hizmet 

ücreti : (50-100m
2
 arası) 106-

295 YTL  

(Belediyelere göre farklılık 

göstermektedir)  

Belediye  

KüĢat  

Müdürlüğü  

 

 

 

 

Bġ 

Belediyesi  

 

17. SSK iĢlemleri  

 

 Yeni kuruluĢta bildirim 

sorumluluğu Ticaret Sicil  

Memurluğuna aittir  

Sosyal  

Sigortalar  

Kurumu  

18. BAĞ-KUR ĠĢlemleri  1/2  BAĞ-KUR  
Tablo 1.2: Limitet Ģirketin kuruluĢ aĢaması 
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1.1.3. Hakiki ġahıs ĠĢletmeleri  

Tek baĢınıza açacağınız Ģirket için aĢağıdaki iĢlemlerle ilgili kuruluĢlara baĢvurmanız 

gerekmektedir. 

 

ĠĢlemler 

 

Süre 

( gün) 

 

Maliyet 

 

Ġlgili 

KuruluĢ 

 

1. Ġmza tescil beyannamesi, imza 

sirküleri nüfus cüzdanı suretinin 

alınması  

 

1/2 

 

26,5 YTL  

26,5 YTL  

13,5 YTL  

 

Noter  

 

2. ġirket tescilinin yapılması 

(dilekçe ekinde istenen belgeler ile 

baĢvuru yapılır)  

 

1/2 

 

1/4 

 

159,40 YTL  

 

 

 

103,80 YTL  

 

Ticaret Sicil  

Memurluğu 

veya  

Esnaf ve  

Sanatkârlar 

Sicil  

Memurluğu  

3. Vergi hesap numarasının alınması  

için baĢvuru yapılması  

(dilekçe ekinde istenen belgeler ile  

BaĢvuru yapılır)  

1/2 

 

 Vergi 

Dairesi  

 

4. Defterlerin alınması ve tasdik 

ettirilmesi  

 

1/2 

 

Bilanço esasına göre  

37 YTL (1 defter)  

100 sayfalık defter 12  

YTL/adet  

Noter  

ve  

kırtasiye  

 

5. Yoklama tutanağın düzenlenmesi  

(Vergi dairesi tarafından düzenlenir)  

3  Vergi 

Dairesi  

6. Vergi hesap numarasının alınması  

(yoklama fiĢi ile baĢvuru yapılır)  

1/4 

 

 Vergi 

Dairesi  

7.Vergi levhası, yazar kasa levhası  

(dilekçe ekinde istenen belgeler ile 

baĢvuru yapılır)  

1/4 

 

 Vergi 

Dairesi  

 

8. Fatura irsaliye ve gider pusulası 

belgelerinin basımı  

(gerekli belgeler ile baĢvuru 

yapılarak matbaada bastırılır)  

 

2 

 

120 YTL  

Fatura, irsaliye:  

(20x28 cm ebadında, 1 

asıl 2 suret, 5 cilt)  

Gider pusulası:  

(14x20 cm ebadında, 1 

asıl 2 suret, 5 cilt)  

Ücretler renk, büyüklük 

vb. özellikleri göre 

değiĢmektedir.  

Maliye  

Bakanlığının 

anlaĢmalı 

olduğu 

matbaa 

iĢletmeleri 

Maliye  

Bakanlığının 

anlaĢmalı 

olduğu 
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matbaa 

iĢletmeleri  

9. Sicil gazetesi ilanı  

(Ticaret Sicil Memurluğu tarafından  

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi  

Müdürlüğüne hitaben yazılan yazı 

ve ekinde sözleĢme ile baĢvuru 

yapılır)  

 

3 

 

 

 

 

 

15 

 

Ort. 40 YTL  

(0,15 YTL/ kelime)  

 

 

 

 

35-70 YTL arası  

(Ġllere göre değiĢiklik 

gösterebilir)  

 

Ticaret Sicil  

Memurluğu  

Türkiye 

Ticaret  

Sicil 

Gazetesi  

Müdürlüğü  

 

Esnaf ve  

Sanatkârlar 

Sicil Memur.  

10. Ġlgili odaya kayıt yaptırılması  

(odalar tarafından istenen belgeler 

ile baĢvuru yapılır ve kayıt ücreti 

ödenir)  

 

1/2 

1/2 

1/2 

 

70-260 YTL  

(Sermayeye ve öz varlığa 

bağlı değiĢmektedir)  57-

140 YTL arası yörelere 

göre asgari ücret brütünün 

%10-25’i arasında 135-

265 YTL (Ģirketin öz 

varlığına bağlı)  

Ticaret 

Odası  

veya  

Esnaf  

Sanatkârlar  

Odası  

veya  

Sanayi Odası  

 

11. ĠĢ yeri açma ve çalıĢma 

ruhsatlarının alınması  

(dilekçe ekinde istenen belgeler ile 

baĢvuru yapılır ve m
2
 üzerinden 

harç ve küĢat ücreti yatırılır)  

 

2 

 

ĠĢ yeri açma harcı :  

(m
2
 x 1 YTL)  

KüĢat ücreti: 80 YTL  

Hafta tatili ruhsatı : 55-  

880 YTL arası (Hafta 

sonu ve bayramlarda 

çalıĢmak isteyenler için 

yıllık olarak alınır.) 

Ġtfaiye Müdürlüğü, hizmet  

ücreti : (50-100m
2
 arası)  

106-295 YTL  

(Belediyelere göre 

farklılık göstermektedir)  

Belediye  

KüĢat 

Müdürlüğü  

Bġ 

Belediyesi  

 

12. SSK ĠĢlemleri  

 

1/2 

 

 SSK  

13. BAĞ-KUR ĠĢlemleri  1/2  BAĞ-KUR  
Tablo 1.3: Hakiki Ģahıs iĢletmelerinin kuruluĢ aĢaması 
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1.1.4. Kolektif- Adi Komandit ġirket  

En az iki ortak ve en fazla 50 ortaktan kurulan kolektif Ģirketler aĢağıdaki iĢlemleri 

ilgili kuruluĢlara baĢvuru yaparak kuruluĢ iĢlemlerini tamamlar. 

 

ĠĢlemler 

 

Süre 

( gün) 

Maliyet 

 

Ġlgili 

KuruluĢ 

 

1. ġirket sözleĢmenin hazırlanması ve 

onaylanması  

(Ġmza beyannamesi alınması)  

(ġirket müdürü imza sirküleri)  

 

1  

 

120 YTL  

26,5 YTL  

(1 kiĢi, 2 adet)  

26,5 YTL  

(1 kiĢi, 1 adet)  

Noter  

 

2. ġirket tescilinin yapılması  

(Dilekçe ekinde istenen belgeler ile 

müracaat yapılır ve sicil harcı yatırılır)  

 

1/2  

 

358,80 YTL  

(1 kiĢi yetkili ise )  

(Her yetkili kiĢi için 

68,20  

YTL ilave ücret alınır)  

Yeni kurulan Ģirketler 

için  

50 YTL hizmet bedeli 

alınır  

Ticaret Sicil  

Memurluğu  

 

3. ġirketin Ticaret Sicili Gazetesinde  

ilanı  

(Ticaret Sicil Memurluğu tarafından  

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi  

Müdürlüğüne hitaben yazılan yazı ve 

ekinde sözleĢme ile baĢvuru yapılır)  

2  

 

Ort. 125 YTL (92-460 

YTL arası)  

(0,15 YTL/ kelime)  

0,30 YTL/gazete  

 

Türkiye 

Ticaret  

Sicil 

Gazetesi  

Müdürlüğü  

 

4. Vergi hesap numarasının alınması  

için baĢvuru yapılması  

(Dilekçe ekinde istenen belgeler ve 

Tic. Sicil Memurluğunca verilen kasa 

fiĢi ile baĢvuru yapılır )  

1/2  

 

 Vergi 

Dairesi  

 

5. Defterlerin alınması ve tasdik 

ettirilmesi  

 

1/2  

 

Bilânço esasına göre  

37 YTL (1 defter 

tasdiki)  

100 sayfalık defter 12  

YTL/adet  

Noter  

ve  

Kırtasiye  

 

6. Yoklama tutanağın düzenlenmesi  

(Vergi dairesi tarafından düzenlenir)  

3  

 

 Vergi 

Dairesi  

 

7. Vergi hesap numarasının alınması  

(Yoklama fiĢi ile baĢvuru yapılır)  

 

1/4  

  

Vergi 

Dairesi  
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8.Vergi levhası, yazar kasa levhası  

(dilekçe ekinde istenen belgeler ile  

baĢvuru yapılır) 

1/4  

 

 Vergi 

Dairesi  

 

9.Fatura irsaliye ve gider pusulası 

belgelerinin basımı  

(Gerekli belgeler ile baĢvuru yapılarak 

matbaada bastırılır)  

 

2  

 

120 YTL  

Fatura, irsaliye:  

20x28 cm ebadında,1 

asıl  

2 suret,5 cilt)  

Gider pusulası:  

(14x20 cm ebadında, 1 

asıl 2 suret, 5 cilt)  

Maliye  

Bakanlığının 

anlaĢmalı 

olduğu 

matbaa 

iĢletmeleri  

 

10. Ġlgili Odalara kayıtın yaptırılması  

(Matbu dilekçe ekinde Sanayi veya  

Ticaret Odası tarafından istenen 

belgeler ve oda kayıt beyannamesi ile 

baĢvuru yapılır ve Ģirketin 

sermayesine bağlı olarak kayıt ücreti 

ödenir)  

 

2  

 

 

 

2  

 

70-260 YTL  

(Sermayeye ve öz 

varlığa  

bağlı değiĢmektedir)  

 

135-265 YTL arası  

(ġirketin öz varlığına 

bağlı)  

Ticaret 

Odası  

 

 

 

Sanayi 

Odası  

 

11. ĠĢ yeri açma ve çalıĢma 

ruhsatlarının alınması  

(Dilekçe ekinde istenen belgeler ile 

baĢvuru yapılır ve m
2
 üzerinden harç 

ve küĢat ücreti yatırılır)  

 

2  

 

ĠĢ yeri açma harcı :  

(m
2
 x 1 YTL)  

KüĢat ücreti: 80 YTL  

Hafta tatili ruhsatı : 55-

880 YTL arası (Hafta 

sonu ve bayramlarda 

çalıĢmak isteyenler için 

yıllık olarak alınır.)  

Ġtfaiye Müdürlüğü, 

hizmet ücreti : (50-

100m
2
 arası) 106-187 

YTL (Belediyelere göre 

farklılık göstermektedir)  

Belediye  

KüĢat  

Müdürlüğü  

 

 

 

 

 

 

Bġ 

Belediyesi  

 

12. SSK ĠĢlemleri  1/2   SSK 

13. BAĞ-KUR ĠĢlemleri  1/2   BAĞ-KUR  
 

Tablo 1.4: Kolektif ve adi komandit Ģirketin kuruluĢ aĢaması 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Sanayi ve Ticaret Ġl Müdürlüğü 

iĢlemlerini 

gerçekleĢtirebileceksiniz. 

 Gerekli evraklarla Sanayi ve Ticaret Ġl 

Müdürlüğüne baĢvurunuz. 

 Ġnternetten Bakanlığın sitesine giriniz. 

 Ticaret Sicil Memurluğu 

iĢlemlerini 

gerçekleĢtirebileceksiniz 

 Gerekli evraklarla ticaret sicil memurluğuna 

baĢvurunuz. 

 Esnaf ve sanatkârlar sicil 

memurluğu iĢlemlerini 

gerçekleĢtirebileceksiniz 

 Gerekli evraklarla önce Esnaf ve Sanatkârlar 

Odasına baĢvurunuz. 

 Daha sonra meslek odasına gerekli evraklarla 

baĢvurunuz. 

 Ġnternetten ilgili odalara girerek bilgi 

alabilirsiniz. 

 Vergi dairesi iĢlemlerini 

gerçekleĢtirebileceksiniz 

 Gerekli evraklarla bulunduğunuz yerdeki 

vergi dairesine baĢvurunuz. 

 Ġnternetten Maliye Bakanlığının sitesine 

girerek bilgi toplayınız. 

 Odalarla ilgili iĢlemlerini 

gerçekleĢtirebileceksiniz  

 Esnaf ve Sanatkârlar Odasına giderek bilgi 

alınız. 

 www.emlakpusulasi.org bilgi toplayınız. 

 www.atem.org.tr bilgi toplayınız. 

 Belediye iĢlemlerini 

gerçekleĢtirebileceksiniz 

 Bulunduğunuz yerdeki belediye binasına 

giderek bilgi toplayınız. 

 Sosyal Sigortalar Kurumu 

iĢlemlerini 

gerçekleĢtirebileceksiniz 

 www.ssk.gov.tr adresinden bilgi toplayınız. 

 ĠĢ yeri bildirgesi formunu temin ediniz ve 

doldurunuz. 

 ĠĢe giriĢ bildirgesini temin ediniz ve 

doldurunuz. 

 Size yakın bir muhasebe bürosundan bilgi 

toplayınız. 

 BAĞ-KUR iĢlemlerini 

gerçekleĢtirebileceksiniz 

 www.bagkur.gov.tr adresinden bilgi 

toplayınız. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

http://www.emlakpusulasi.org/
http://www.atem.org.tr/
http://www.ssk.gov.tr/
http://www.bagkur.gov.tr/
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

 

A- OBJEKTĠF TESTLER. 
 

AĢağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını iĢaretleyiniz. 

  

1. Aġ’ler en az kaç kiĢi ile kurulur? 

A)  4   B)  2  C) 5     D)   3 

 

2. Aġ en az kaç YTL sermaye ile kurulmalıdır? 

A) 20.000  B) 30.000 C)40.000  D) 50.000 

 

3. Aġ kurulurken hangi bakanlıktan izin alınır? 

A) Sanayi ve Tic. Bak. B) Ġmar Ġskân Bak.  C) Çevre Bak. D) Köy ĠĢleri Bak. 

 

4. KuruluĢlar nerede ilan olunur? 

A) Tic. Sicil Gazetesi B) Türkiye Tic.Sic gaz .C) Tür. Sic. Gaz. D) Tür. Tic. Gaz. 

 

5. Vergi levhası ve yazar kasa almak için nereye baĢvurulmalıdır? 

A) Vergi dairesi  B) Belediye C) Kaymakamlık D) Valilik 

 

6. Limitet Ģirket için en az kaç ortak  ve ne kadar sermaye gerekir? 

A) 3-5.000            B) 4-5.000 C) 2-5.000    D) 5-5.000 

 

7. Kolektif-adi komandit Ģirket en az- en çok kaç ortaktan oluĢur? 

A)  4–50    B)  2–50 C)  2–60  D) 4–60 

 

8. ĠĢ yeri açma ve çalıĢma ruhsatları hangi kurumlardan alınır? 

A) Bel. Çevre Md.Bġ Bel                    B)Beyaz masa-Bġ Bel.    

C) Bel. Gen. Kurulu Bġ Bel.               D)Belediye KüĢat md.- Bġ Bel.  

 

 

Cevaplarınızı modülün sonundaki cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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DEĞERLENDĠRME 

 Cevaplarınızı modülün sonundaki cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap 

sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken 

tereddüt yaĢadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz 

 Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. 
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B- UYGULAMALI TEST  

Bu faaliyet ile kazandığınız yeterliği aĢağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Resmi kurum ve kuruluĢlara kayıt olmak   

1. Sanayi ve Ticaret Ġl Müdürlüğü iĢlemlerini gerçekleĢtirdiniz mi?   

2. Ticaret Sicil Memurluğu iĢlemlerini gerçekleĢtirdiniz mi?   

3. Esnaf ve sanatkârlar sicil memurluğu iĢlemlerini gerçekleĢtirdiniz 

mi? 
  

4. Vergi dairesi iĢlemlerini gerçekleĢtirdiniz mi?   

5. Odalarla ilgili iĢlemlerini gerçekleĢtirdiniz mi?   

6. Belediye iĢlemlerini gerçekleĢtirdiniz mi?   

7. Sosyal Sigortalar Kurumu iĢlemlerini gerçekleĢtirdiniz mi?   

8. BAĞ-KUR iĢlemlerini gerçekleĢtirdiniz mi?   

9. Uluslararası kuruluĢların (isteğe bağlı) iĢlemlerini 

gerçekleĢtirdiniz mi? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

 Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

 

 

 

ġirket kurma sürecinde ilgili kurumlar tarafından istenen belgeleri 

doldurabileceksiniz 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken araĢtırmalar Ģunlardır:    

 

 Kendi adına çalıĢan bir Ģirkete giderek iĢ yeri açarken hangi kurumlara gittiğini 

araĢtırınız. 

 Vergi dairesine giderek hangi belgelere ihtiyaç olduğunu araĢtırınız. 

 Bulunduğunuz ile ait Esnaf ve Sanatkârlar Odasına bağlı olan Ģirketlere giderek 

üye ücretini araĢtırınız. 

 Belediyeye giderek iĢ yeri açılıĢında gerekli evrakları temin ediniz. 

AraĢtırma sonuçlarını sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2.ġĠRKET KURMA SÜRECĠNDE ĠLGĠLĠ 

KURUMLAR TARAFINDAN ĠSTENEN 

BELGELER 
 

ĠĢletmenin türüne bağlı olarak Ģirket açabilmek için Ģirket kurma sürecinde ilgili 

kurumlar tarafından istenen belgeler değiĢir.  

Kurumlar ve bu kurumlar tarafından istenilen belgeler: 

 

 Sanayi ve Ticaret Ġl Müdürlüğü 

 Ticaret Sicil Memurluğu 

 Esnaf ve sanatkârlar sicil 

memurluğu 

 Vergi dairesi 

 Odalar 

 Belediye  

 Sosyal Sigortalar Kurumu 

 BAĞ-KUR 

 Uluslararası emlak kuruluĢları 

(isteğe bağlı) 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.1. Sanayi ve Ticaret Ġl Müdürlüğünden ġirketin Kurulması ile 

Ġlgili Ġznin Alınması  

 Anonim ġirket 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca faaliyet alanları tespit ve ilan edilen holdingler, 

bankalar, sigorta Ģirketleri, SPK’ ya tabi Ģirketler, bağımsız denetim Ģirketleri, döviz büfesi 

Ģirketleri, özel finans kurumları, gözetim Ģirketleri, umumi mağazacılıkla uğrasan Ģirketler, 

ortakları arasında yabancı uyruklu gerçek ve tüzel  kiĢi bulunan Ģirketler, finansal kiralama 

Ģirketleri, factoring Ģirketleri, menkul kıymetler acenteliği ve fuarcılıkla iĢtigal edecek 

Ģirketlerin kuruluĢu ve esas mukavele değiĢiklikleri de Bakanlık iznine tabidir.  

 

Bunun dıĢında anonim Ģirket kuruluĢu ve esas mukavele değiĢiklikleri Bakanlık 

iznine tabi değildir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izni gerekmeyen anonim Ģirket kuruluĢ 

iĢlemleri Ticaret Odalarına müracaatla gerçekleĢtirilir.  

 

Kurulusu izne tabi olan anonim Ģirketler için;  

 Dilekçe,  

 Üç adet noter onaylı sözleĢme ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı veya Sanayi 

ve Ticaret Ġl Müdürlüğü’ ne müracaat edilir.  
 

 Limitet ġirket  

Türk Ticaret Kanununda yapılan değiĢiklikle limitet Ģirket kuruluĢunda Bakanlık izni 

kaldırılmıĢtır.  

2.2. Ticaret Sicil Memurluğu-Yeni KuruluĢ Tescili Ġçin Gerekli 

Belgeler ve KuruluĢ Ġlanı  

 

KuruluĢu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı iznine tabi anonim Ģirketler izin tarihinden, 

kuruluĢu izne tabi olmayan anonim ve limitet Ģirketler ise sözleĢmelerini notere 

onaylattıkları tarihten itibaren 15 gün içinde Ticaret Sicil Memurluğuna Ģirketin tescili için 

müracaat ederler.  

 

 Anonim Ģirket kuruluĢunda istenilen belgeler: 

 Dilekçe (ilgililer tarafından imzalanır ve dilekçeye eklenen belgeler 

belirtilir),  

 KuruluĢ bildirim formu,  

 T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (Ġl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü) 

tarafından onaylanmıĢ 3 adet sözleĢme (KuruluĢu Bakanlık iznine tabi ise),  

 Unvan altına atılmıĢ imza beyannamesi (noter onaylı),  

 Taahhütname (Ticaret Sicil Memurluğu, evrak bölümünden temin edilir),  

 Sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumunun T.C. Ziraat Bankası 

Bilkent Plaza Ģubesindeki 53837615016 numaralı hesaba yatırıldığını 

gösteren banka dekontu veya EFT makbuzu,  
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 Kurucu ortakların resimli nüfus cüzdanı suretleri (muhtarlık veya noter 

onaylı),  

 Ayni sermaye konulmuĢ ise mahkeme kararı ve üzerinde takyidat 

olmadığına dair resmi kurum yazısı,  

 Sermayenin tamamı veya ¼’ü ödenmiĢ ise bankadan alınacak belge,  

 KuruluĢlar arasında tüzel kiĢi var ise kurulacak Ģirkete iĢtirak kararı (noter 

onaylı),  

 Yabancı sermayeli ortak tüzel kiĢi ise faaliyet belgesi aslı ve noter tasdikli 

tercümesi,  

 Yabancı ortak gerçek kiĢi ise pasaportunun noter tasdikli sureti,  

 Türkiye’de ikamet eden yabancı ortak için çalıĢma ve oturma izin belgesi 

(ilgili makamlarca tasdikli),  

 TeĢvikli yatırımlar için teĢvik belgesinin noter onaylı sureti,  

 Tescil harç makbuzu aslı (bankaya yatırılır),  

 RüĢtünü tamamlamamıĢ ortak var ise kanuni temsilcisinin muvafakati,  

 RüĢtünü tamamlamamıĢ küçükler ile ana-baba ve bunlardan birisi aynı 

Ģirkete ortak ise kayyum tayinine ait mahkeme kararı.  

 

 Limitet Ģirket kuruluĢunda istenilen belgeler: 
 

 Dilekçe (Ģirket müdür/müdürleri tarafından imzalanır ve dilekçeye eklenen 

belgeler belirtilir),  

 KuruluĢ bildirim formu,  

 SözleĢme, 3 adet,  

 Unvan altına atılmıĢ imza beyannamesi (noter onaylı),  

 Taahhütname (Ticaret sicil Memurluğu, evrak bölümünden temin edilir),  

 Sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumunun T.C. Ziraat Bankası 

Bilkent Plaza Ģubesindeki 53837615016 numaralı hesaba yatırıldığını 

gösteren banka dekontu veya EFT makbuzu,  

 Ortakların resimli nüfus cüzdanı suretleri (muhtarlık veya noter onaylı),  

 Ayni sermaye konulmuĢ ise mahkeme kararı ve üzerinde 

takyidat(gayrimenkul üzerinde 3. kiĢiler lehine konulmuĢ, mülkiyet hakkını 

çeĢitli Ģekillerde sınırlayan haklardır) olmadığına dair resmi kurum yazısı,  

 Yabancı sermayeli ortak tüzel kiĢi ise faaliyet belgesi aslı ve noter tasdikli 

tercümesi,  

 Yabancı ortak gerçek kiĢi ise pasaportunun noter tasdikli sureti,  

 Türkiye’de ikamet eden yabancı ortak için çalıĢma ve oturma izin belgesi 

(ilgili makamlarca tasdikli),  

 Sermayenin peĢin ödeme kısmı varsa bunu gösteren banka belgesi,  

 TeĢvikli yatırımlar için teĢvik belgesinin noter onaylı sureti,  

 Tescil harç makbuzu aslı (bankaya yatırılır),  

 RüĢtünü tamamlamamıĢ ortak var ise kanuni temsilcilerinin muvafakati,  

 RüĢtünü tamamlamamıĢ küçükler ile ana-baba ve bunlardan birisi aynı 

Ģirkete ortak ise kayyum tayinine ait mahkeme kararı. 
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 Kolektif-komandit Ģirket kuruluĢunda istenilen belgeler: 

 

 Dilekçe (yetkililer tarafından imzalanır ve dilekçeye eklenen belge adları 

belirtilir),  

 Noter onaylı iki adet sözleĢme,  

 Kolektif Ģirketlerde tüm ortakların, komandit Ģirketlerde komandite 

ortakların fotoğraflı nüfus cüzdanı suretleri (muhtar ya da noter onaylı),  

 Temsil ve imza yetkili kılınan kiĢinin unvan altında noter onaylı imza tescil 

beyannamesi,  

 Taahhütname (Ticaret Sicil Memurluğu, evrak bölümünden temin edilir),  

 

 Hakiki Ģahıs isletmesi kuruluĢunda istenilen belgeler:  

 

 Dilekçe (sahip veya vekili tarafından imzalanır ve eklenen belgeler 

belirtilir),  

 Noter onaylı imza tescil beyannamesi (isim dıĢında unvan kullanılacaksa 

isimden sonra bu unvan da imza beyanında bulunmalıdır),  

 Noter onaylı nüfus cüzdanı sureti,  

 Ġsletme yeri kira ise kontrat fotokopisi, mülk ise tapu senedi fotokopisi,  

 Tutulan defterlerin noter tasdikli sayfa fotokopisi,  

 Vergi levhası fotokopisi, 

 Taahhütname (Ticaret Sicil Memurluğu, evrak bölümünden temin edilir).  

2.3. Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Memurluğu- Tescil ve Ġlan ĠĢlemleri  

 

Esnaf ve sanatkârlar sicile kaydolmadan mesleki faaliyette bulunamazlar. Sicil kaydı 

ve ilan iĢlemleri Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Memurluğunda yaptırılır.  

 

 Sicil kaydı ve Sicil Gazetesi ilanı için istenilen belgeler:  

 Halk Bankasının tüm Ģubelerinden, Bakanlıklar Ģubesindeki 19459 hesaba 

veya T.C. Ziraat Bankası YeniĢehir ġubesi 1297641 sayılı Konfederasyon 

hesabına yatırılan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi ilan bedeli 

makbuzu,  

 Vakıflar Bankasının tüm Ģubelerinde öğrenilebilecek hesaba veya Esnaf ve 

Sanatkâr Odaları içinde bulunan maliye veznesine ödenen Esnaf Sicili 

Maliye Harç Pulu bedelinin makbuzu,  

 Resimli ikametgâh belgesi (muhtarlık),  

 Bağlı olduğu odadan üye belgesi,  

 Vergi levhası fotokopisi,  

 ĠĢ adresi olmayanların ev adresi (Ģoförler),  

 Evrak bedeli ücretinin yatırılması.  
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2.4. Vergi Dairesi ĠĢlemleri 

Ticaret Sicil Memurluğu tarafından verilen kasa makbuzu ile aynı gün iĢ yeri adresine 

göre, bağlı bulunulan Vergi Dairesine müracaat edilir. ġirket adına alınacak hesap numarası 

faaliyete geçmeden önce, belgelerin basımı ve vergi levhasının alımı sırasında da 

kullanılacaktır.  

2.4.1. Vergi Mükellefiyetinin Tescili 

 Kurumlar Vergisine tabi olan anonim ve limitet Ģirketlerin tescili için gerekli 

belgeler: 

 

 Matbu dilekçe (yetkililer tarafından imzalanır ve dilekçeye eklenen belge 

adları belirtilir),  

 T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıĢ noter tasdikli 

sözleĢme (KuruluĢu Bakanlık iznine tabi anonim Ģirket ise),  

 Ticaret Sicil Memurluğu tarafından verilen belge (kasa makbuzu),  

 Kurucu ortakların nüfus cüzdanı fotokopisi,  

 Kurucu ortakların ikametgâh belgeleri (muhtarlık veya noter onaylı),  

 ĠĢ yerine ait tapu veya kira kontratının fotokopisi,  

 ġirket yetkililerine ait imza sirküleri,  

 ġirket müdürü kurucu ortaklardan değil, dıĢarıdan atanmıĢsa nüfus cüzdanı 

fotokopisi, ikametgâh ilmühaberi ve imza sirküleri.  

 

 Gelir Vergisi mükellefi olan Ģahıs Ģirketlerinin tescili için gerekli belgeler: 

 

 Matbu dilekçe (ekinde belge adları belirtilir).  

 Nüfus cüzdanı fotokopisi,  

 Muhtarlıktan onaylı ikametgâh ilmühaberi,  

 Noter onaylı imza sirküleri,  

 ĠĢ yerine ait tapu veya kira kontratının fotokopisi.  

 

 Gelir Vergisi mükellefi olan kolektif ve komandit Ģirketlerinin tescili için; 

ortaklık adına bir dilekçe ekinde Ģahıs Ģirketi kurulması sırasında istenen 

belgelerin hepsi, her ortak adına ayrı ayrı hazırlanarak müracaat edilir.  

 

ĠĢe baĢlama bildirimi iĢe baĢlama tarihten itibaren 10 gün içinde “ ĠĢe BaĢlama / 

Bırakma Bildirimi”  formu ile ilgili vergi dairesine yapılmalıdır. 

 

ÖRNEK 1- Bay Serdal ÇANKAYA 02.05.2006 tarihinde Uzayan Sokak 14/8 

Aydınlıkevler/ANKARA adresinde bir yer kiralayıp “emlak komisyonculuğu ile uğraĢmak 

üzere bir yazıhane açmıĢ ve iĢe baĢlamıĢtır. Emlak komisyoncusunun “ĠĢe BaĢlama 

Bildirimi”ni düzenleyiniz. 

 



 

 21 

Bildirgeyi düzenlerken dikkat etmemiz gereken konulardan biri,  yapılan bu 

faaliyetten dolayı kiĢinin hangi tür vergi sorumlulukları ortaya çıkıyorsa bunların bildirgede 

doğru iĢaretlemektir.  

 

Örneğimizde emlak komisyoncusu Serdal ÇANKAYA’NIN bu faaliyetinden dolayı 

gerçek usulde gelir vergisi, kira nedeniyle gelir stopajı, Katma Değer vergisi, Geçici Gelir 

Vergisi sorumluluklarının ortaya çıktığı düĢünülürse iĢe baĢlama bildiriminin Ģu Ģekilde 

düzenlenmesi gerekir ( Belge 2.1 – Belge 2.2 ). 
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Belge 2.1: ĠĢe BaĢlama Bildirimi (ön yüz) 
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Belge 2.2: ĠĢe BaĢlama Bildirimi (arka yüz) 
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2.4.2 Vergi Levhası  

Vergi levhası, mükellefe ait bazı bilgilerin açıklanması suretiyle vergilerin 

ödenmesinde kamuoyunun baskı ve desteğinden yararlanılmasını amaçlayan bir belgedir.  

Vergi levhasını asmak zorunda olan mükellefler, usulüne uygun olarak hazırladıkları 

vergi levhasını tasdik ettirdikten sonra; büro, merkez, Ģube, satıĢ mağazası, çiftçi yazıhanesi 

gibi iĢ yerlerine ve taĢıt iĢletmelerinde taĢıtlardan her birinin içine, iĢ sahipleri, personel ve 

müĢteriler tarafından kolayca görülebilecek ve okunabilecek Ģekilde asmak zorundadırlar.  

 

ÖRNEK: Bay Sedat ĠNAL 15.09.2006 tarihinde 58. sokak Nu: 154 Ostim / 

ANKARA adresinde araba emlak alım-satımı, kiralama üzerine bir iĢ yeri açarak iĢe 

baĢlamıĢtır. Bağlı olduğu vergi dairesi Ostim Vergi Dairesi olup vergi hesap numarası 

2540007509’ dur. 

 

 Mükellefin vergi levhası yükümlülüğünü yerine getirmesi için yapılması gereken 

iĢlemler aĢağıdaki gibi olacaktır. 

 

 Mükellefin öncelikle iĢ yerinin açılıĢını, iĢe baĢlama tarihinden itibaren 1 

ay içinde vergi dairesine bildirmesi gerekir. Bunun için Ostim Vergi 

Dairesine hitaben “ĠĢe BaĢlama / Bırakma Bildirimi” düzenlenir ve verilir. 

 Ostim Vergi Dairesince iĢ yerinin açılıp açılmadığını tespit amacıyla 

yoklama yapılarak “Yoklama FiĢi” düzenlenerek bir nüshası mükellefe 

verilir. 

 Kırtasiyeden alınan boĢ bir vergi levhası, bağlı olunan vergi dairesine 

hitaben yazılmıĢ olan bir dilekçe ekine eklenerek tasdik edilmek üzere 

vergi dairesine sunulur (Belge 3.3 ). 

 Tasdik edilmiĢ olan vergi levhası iĢ yerinin müĢterilerin de görebileceği 

uygun bir yerine asılır. 
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VERGĠ LEVHASI 

 
 

MÜKELLEFĠN 

 

ADI SOYADI  

 

 
TĠCARET UNVANI   

 

 

  
Ġġ YERĠ ADRESĠ 

 

 

 
TAKVĠM 

YILI 

BEYAN EDĠLEN 

MATRAH 

TAHAKKUK EDEN 

VERGĠ 

TASDĠK(Vergi 

Dairesi) 

 
2006  

 
ĠġE BAġLAMA 

         

        ---------- 

16.09.2006 

Vergi Dairesi  

Ġmza-Mühür 
 

2007 

 

21.957,45 YTL 

 

5.587,24 YTL 

17.05.2007 

SMMM Nihat Tunç 

Ġmza-KaĢe 

    

 

BU Ġġ YERĠNĠN MUHASEBESĠ SMMM SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER 

ODASINA KAYITLA 321 SĠCĠL NUMARALI MESLEK MENSUBU TARAFINDAN 

TUTULMAKTADIR. 

 

Belge 2.3: Vergi levhası 

2.4.3. Yazar Kasa Levhası  

Dilekçe ile vergi dairesine müracaat edilir. Vergi Dairesince verilen matbu yazı ile 

yazar kasa satın alınır. Fatura ve yazar kasa ruhsatının fotokopileri ve ilk kesilen fiĢ örnek 

olarak eklenerek dilekçe ekinde Vergi dairesine verilir. Yazar kasa levhası alınır.  

 

2007 yılı için perakende satıĢ fiĢi ve yazar kasa düzenleme sınırı 560 YTL olarak 

belirlenmiĢtir.  

SEDAT ĠNAL 2540007509 

OSTĠM  

58. SOKAK 

NU:154   

OSTĠM/ANKARA 

YILLIK GELĠR 

VERGĠ SĠCĠL NU 

BAĞLI 

BULUNDUĞU 

VERGĠ DAĠRESĠ 

VERGĠNĠN TÜRÜ 
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2.4.4. Belgelerin Basımı  

Maliye Bakanlığının anlaĢmalı olduğu matbaa iĢletmelerine: 

 

ġahıs Ģirketi için:  

 Vergi dairesi tarafından verilen 

yoklama fiĢi  

 Vergi levhası  

 Nüfus cüzdanı fotokopisi  

 

Sermaye Ģirketi için:  

 

 Ticaret Sicil Gazetesi  

 

 

Belgeleri ile gidilir ve matbu dilekçe doldurulur. Basılan belgelerin tesliminde, ilgili 

vergi dairesine gönderilmek üzere matbaa isletmecisi tarafından doldurulan bilgi formu 

giriĢimci tarafından imzalanır.  

 

Genelde hakiki Ģahıs Ģirketi veya serbest meslek erbabı, az sayıda belge 

bastırdıklarından nüfus cüzdanı ve vergi levhası fotokopisi ile belgelerini noterde tasdik 

ettirebilirler.  

2.4.5. Kanuni Defterler  

Tutulması zorunlu olan defterler kırtasiyeden alınır ve notere tasdik ettirilir.  

 

Birinci sınıf emlak komisyoncusu, 

bilanço esasına göre;  

 Yevmiye Defteri  

 Defteri Kebir  

 Envanter Defteri  

 

Ġkinci sınıf emlak komisyoncusu, iĢletme 

hesabı esasına göre;  

 Ġsletme Hesap Defteri  

 

2.5. Odalar  

Tüzel kiĢilik kazanmıĢ olan emlak firması, ilgili oldukları odalara Ģirketin tescilinden 

itibaren 1 ay içinde kayıt olmak zorundadır. 

Sanayici niteliğine sahip olan Ģirketler Sanayi Odasına, sanayici niteliğine sahip 

olmayan Ģirketler Ticaret Odasına kaydolur. Aynı Ģekilde, esnaf ve sanatkârlar siciline 

kayıtlı esnaf ve sanatkârlar, ilgili odaya en geç bir ay içinde kayıt olmak zorundadır.  
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2.5.1. Ticaret Odası  

Matbu dilekçe ekine aĢağıda belirtilen belgeler eklenerek müracaat edilir.  

 

ġahıslar:  

 

 Hakiki Ģahıslara ait kayıt 

beyannamesi  

 Sicil tasdiknamesi (aslı)  

 Ticaret Sicili Gazetesi (aslı)  

 Ġmza sirküleri (aslı)  

 Nüfus cüzdanı  

 2 adet fotoğraf  

 

ġirketler:  

 

 Hükmi Ģahıslara ait kayıt 

beyannamesi  

 Ticaret Sicil Tasdiknamesi (aslı)  

 Ticaret Sicili Gazetesi (aslı)  

 Ġmza sirküleri (aslı)  

 Ana sözleĢme (aslı)  

 Nüfus cüzdanı sureti (Ģirket ortakları)  

 

2.5.2. Sanayi Odası  

Matbu dilekçe ekine aĢağıda belirtilen belgeler dosya halinde eklenerek müracaat 

edilir  

 

 ġahıslar:  

 Hakiki Ģahıslara ait kayıt beyannamesi  

 Ticaret Sicili Gazetesi aslı veya tasdikli fotokopileri  

 Firma sahibinin imza beyannamesi  

 Makine listesi  

 Makinelerin faturaları ya da noterden tasdikli demirbaĢ kayıtlarının 

fotokopileri  

 Personel listesi  

 Bulunulan yılın son dönemine ait dört aylık sigorta primleri bordrosunun 

ya da SSK ise giriĢ bildirgelerinin fotokopileri  

 Son yıl bilançosu  

 ĠĢ yeri firmanın mülkiyetinde ise tapu fotokopisi veya kira ise kira akdi 

fotokopisi  

 Firma sahibinin fotoğraflı nüfus sureti  

 

 ġirketler:  

 Hükmi Ģahıslara ait kayıt beyannamesi  

 Ticaret Sicili Gazetesi aslı veya tasdikli fotokopileri  

 Noterlikçe onaylanmıĢ imza sirküleri  

 Makine listesi  

 Makinelerin faturaları ya da noterden tasdikli demirbaĢ kayıtlarının 

fotokopileri  

 Personel listesi  
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 Bulunulan yılın son dönemine ait dört aylık sigorta primleri bordrosunun 

ya da SSK ise giriĢ bildirgelerinin fotokopileri  

 Son yıl bilânçosu  

 ĠĢ yeri firmanın mülkiyetinde ise tapu fotokopisi veya kira ise kira akdi 

fotokopisi  

 Kolektif, komandit veya limitet Ģirketlerde Ģirket ortaklarının ve 

müdürlerinin, anonim Ģirketlerde ise yönetim kurulu üyeleri ve 

müdürlerinin fotoğraflı nüfus suretleri  

2.5.3 Esnaf ve Sanatkârlar Odası  

 Esnaf Sanatkârlar Odaları Birliği için gerekli evraklar;  

 Resimli ikametgâh belgesi  

 Nüfus cüzdan fotokopisi  

 Vergi levhası fotokopisi  

 Vekâletname ( iĢlemleri bir baĢkası takip ediyorsa ) 

 

 Meslek Odalarına kayıt olmak için gereken evraklar;  
 

 4 Adet fotoğraf,  

 Ġkametgâh belgesi  

 Nüfus cüzdanı fotokopisi,  

 Vergi levhası fotokopisi,  

 Vekâletname ( iĢlemleri bir baĢkası takip ediyorsa )  

 Öğrenim belgesi fotokopisi  

 Kayıt ücreti 

 Üye kayıt beyannamesi 

 

2.5.3.1. Üyelik ġartları 

 

 T.C. uyruğunda olmak veya yabancı devlet uyruğunda bulunmakla beraber 

Türkiye’de sanat ve ticareti yürütmeye izinli bulunmak 

 Medeni hakları kullanma yetkisine sahip olmak 

 Esnaf ve sanatkâr niteliğini taĢımak. Bu niteliği taĢımakla beraber reĢit 

olmayanlar, aday üye sıfatı ile kaydedilebilirler. Aday üyelerin beyannameleri 

veli veya vasi tarafından doldurularak imzalanır. Bu hususla ilgili her türlü 

muamelenin muhatabı ilgili veli veya vasidir.   Bu kimseler odanın sağlayacağı 

her türlü imkândan faydalanmakla beraber, genel kurula üye sıfatı ile 

katılamazlar. 

 
3.5.3.2. Üyenin Görevleri 

 

 Kayıt ücreti ve yıllık aidatı ödemek (Kayıt ücreti kayıt tarihinden itibaren bir ay 

içinde, yıllık aidat nisan ve ekim aylarında 2 eĢit taksitte ödenir.),  

 Oda organlarının yetkileri dâhilinde alacakları karar uymak zorundadırlar.  
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2.5.3.3. Durum DeğiĢikliğini Bildirme 

 

Oda ve ajanlıklara kayıtları yapılanlar kayıt beyannamelerinde yazılı hususlarda 

meydana gelecek değiĢiklikleri, bu değiĢikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 30 gün 

içinde odaya veya ajanlığa bildirmek zorundadırlar bu zorunluluğu yerine getirmeyenler 

hakkında cezalar uygulanır.  

 

2.5.3.4. Kaydın Terkini (Üyelik Niteliğinin Kaybı) 

 

Ölen, odadan çıkan veya esnaf ve sanatkâr niteliğini kaybettikleri yönetim kurulunca 

tespit edilenler ile devamlı odadan çıkarılma cezası almıĢ olan üyelerin odadaki kayıtları 

yönetim kurulu kararı alınarak resen  silinir. 

 

Odalarda kayıtlı üyelerin kayıtlarının silinebilmesi için: 

 Üyenin daimi olarak çalıĢtığı bölgenin dıĢına çıkması ikametgâhını ve iĢini 

çalıĢtığı bölge dıĢına nakletmesi, 

 T.C. uyruğundan çıkmak veya yetkili makamlarca vatandaĢlıktan çıkarılmıĢ    

olması, 

 Yabancı devlet uyruğunda olanlara Türkiye’de verilen meslek ve sanatı 

uygulama   izninin kaldırılmıĢ olması, 

 Esnaf ve sanatkâr niteliğini    kaybetmesi, 

 Medeni Kanun gereği olarak l8 yaĢın ikmali, istinaden evlenme ve mahkeme  

kararları ile kazai yollarla medeni hakları kullanma yetkisinin herhangi bir 

nedenle   kaybedilmesi gibi durumların tespiti veya ilgililerce bu durumların 

yeterli belgelerle yönetim kuruluna intikal ettirilmesi halinde üyenin baĢvurusuna 

gerek kalmadan oda yönetim kurulunca oda kayıtlarının silinmesine doğrudan 

doğruya (resen) karar verilir. Bu karar da yasal baĢvurularla haklarını   

kullanmalarına imkân sağlamak üzere üyeye tebliğ edilir. Sicile kayıt ve mevcut 

olan bir kaydı ortadan kaldırmak esnaf ve sanatkârların mesleki kimlikleri 

açısından fevkalade önem taĢıdığından bu çok önemli konuda hukuki belgelere 

dayanarak iĢlem yapılır. 

 

2.5.3.5. Uyulması Gereken Zorunlu Mesleki Ġlke ve Teamüller 

 

 Mesleğin Konusu  

 Gerçek hak sahiplerinin talebi üzerine ve karĢılıklı yapılan yazılı akde 

dayanılarak gayrimenkullerin kiralanması hususunda aracılık hizmetini 

yapmak ve bu amaçla pazarlama faaliyetinde bulunmak 

 Gerçek hak sahiplerinin talebi üzerine ve karĢılıklı yapılan yazılı akde 

dayanarak gayrimenkullerin alım satım iĢlerine aracılık etmek ve bu 

amaçla pazarlama faaliyetinde bulunmak 

 Gayrimenkulle iliĢkin konularda danıĢmanlık yapmak 

 Ġlgililerin talebi üzerine beyanname vb. belgeleri doldurmak 
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 Odaya Üye Olacak Meslek Mensuplarında Aranacak Zorunlu Nitelikler 
 

 Meslek mensupları okur-yazar olacaktır. 

 Hali hazırda oda üyeleri ile yeni üye olacakların ve yanlarında emlak 

pazarlama elemanları olarak çalıĢanlar oda tarafından düzenlenecek kurs ve 

seminerlere katılmaları zorunlu olup bunların sonunda yapılacak sınavlarda 

baĢarılı olmadıkları için yeterlik belgesi almayanlar emlak komisyonculuğu 

iĢi ile iĢtigal edemezler. 

 ĠĢ yerlerinde kılık kıyafet kanununa uygun Ģekilde giyinmeleri zorunludur. 

 Meslekler bu iĢe tahsis edilmiĢ iĢ yerlerinde ifa etmek ve bu iĢi yapmak 

üzere vergi dairesine kaydolmak zorundadırlar. ĠĢ yerinde konusu haricinde 

baĢka bir iĢ yapamazlar. 

 Mesleki ahlak ve adaba uygun davranmak zorundadırlar. 
  

 Meslek Mensuplarının Uymak Zorunda Olduğu Mesleki Kurallar 
  

 ĠĢleri dolayısı ile öğrendikleri bilgi ve sırları ifĢa edemezler. Bu bilgileri 

sözleĢmeyle belirlenen alanlar dıĢında kullanamazlar. 

 Oda üyesi iĢle ilgili muameleleri takip için müĢterisinden alacağı 

vekâletname ve odaca kendisine verilecek tanıtma kartı olmaksızın resmi 

mercilerde iĢlem yapamazlar. 

 Odaya kayıtlı Ģirket, müĢterileri ile yapacakları sözleĢmelerde oda 

tarafından bastırılan tek tip basılı sözleĢmeleri kullanmak zorundadır. 

Orijinali dıĢında değiĢtirilmesi, çoğaltılması yasaktır. 

 Oda tarafından üyelere verilen tüm basılı evraklar, kullanması için verilen 

üye tarafından kullanılır. Bir baĢkasına kullandırılması kesinlikle yasaktır. 

 Odaya yeni kayıt olacak üyeler, oda tarafından belirlenen tek tip tabelayı 

kullanmak zorundadırlar. Hali hazırda üye olanlar ise ilk genel kurul 

toplantı tarihinden itibaren 1 yıl içinde tek tip tabelayı kullanmak 

zorundadırlar. 

 Odaya kayıtlı Ģirket iĢ elde etmek için reklâm veremez ve reklâm 

sayılabilecek faaliyetlerde bulunamaz. Ancak pazarlamasını yaptığı 

gayrimenkulün niteliklerine iliĢkin gazete ilanları müstesnadır   (Rekabet 

Kurulu kararlarına uyulmak zorundadır). 

 Oda yönetim kurulunca belirlenecek bilirkiĢi ve ekspertizler haricindeki 

oda üyeleri bilirkiĢilik ve ekspertizlik yapamazlar. Kamu kurum ve 

kuruluĢları ile özel ve tüzel kiĢilerden gelecek talebe göre her yıl oda 

yönetim kurulunun tespit ettiği ve ilgili kuruluĢlara gönderdiği listelerde 

yer alan üyeler bilirkiĢilik ve ekspertizlik görevini yaparlar, bunlara 

ödenecek ücretler oda yönetim kurulunca belirlenir. 

 Odaya yeni kayıt olacak üyeler iĢ yerlerinde bilgisayar donanımı kurmak 

modem ve internet bağlantısını sağlamak zorundadırlar. Hali hazırda üye 

olanlar ise ilk genel kurul toplantısı tarihinden itibaren 1 yıl içinde yukarıda 

yazılı tüm donanımı gerçekleĢtirmek zorundadırlar. 
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 Odaya kayıtlı firma isimlerinin- unvanlarının - kullanılması hususu 

aĢağıdaki Ģekilde düzenlenmiĢtir. 
  

o Yeni açıĢ yapacaklar hali hazırda Ģirketlerin kullandığı isim veya 

unvanı kullanamaz. 

o Hali hazırdaki üyelerden aynı ismi-unvanı-kullananlardan ilk olarak 

bu ismi-unvanı-kullanmıĢ olanın hakkı mahfuz olacak; diğerleri ya 

isim-unvan-değiĢikliğine gidecek veya yine benzerlik göstermeyecek 

Ģekilde isimlerin yanına ekleme yapacaklardır. 
  

 Mesleki Unvan ve Yetkilerin Kullanımı 
  

 Oda üyesi olanlar dıĢında hiçbir kiĢi veya kuruluĢ, oda tarafından tanınan 

yetkileri ve mesleki unvan veya rumuzları kullanamazlar.  

2.6. Belediye ĠĢlemleri  

 

ġirketlerin, vergi dairesine ve sosyal güvenlik kuruluĢlarına karĢı sorumlulukları 

olduğu gibi bazı kurum ve kuruluĢlara karĢı da sorumlulukları vardır. Bunlardan biri de 

belediyelerdir. 

 

Belediye Gelirleri Kanunu’na göre belediye sınırları ve mücavir (yakın komĢu) 

alanlarda faaliyet gösteren tacirlerin belediyeye karĢı sorumlulukları Ģunlardır. 

 

 ĠĢ yeri açma ve çalıĢma ruhsatı alma 

 Ġlan-Reklam, Eğlence Vergisi ödeme 

 Çevre Temizlik Vergisi ödeme 

 Hafta sonu çalıĢma ruhsatı alma 

 Emlak Vergisi ödeme 

 

2.6.1. ĠĢ Yeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı Alınması  

 

ĠĢ yeri veya iĢletme açmak isteyen Ģirket, iĢ yerini veya iĢletmesini düzenledikten 

sonra ilgili belediyenin küĢat müdürlüğüne baĢvurur. Geçici ruhsat, belgeler eksiksiz olduğu 

durumda baĢvurudan sonra ilk iĢgünü içerisinde verilir. Bunu takip eden en geç bir ay içinde 

yapılacak kontrollerden sonra kesin ruhsat verilir.  

 

Gayri sıhhi müesseseler ve sıhhi iĢ yerleri için Ģahıs ve Ģirket bazında istenen asgari 

belgeler aĢağıda belirtilmiĢtir. ĠĢin özelliğine göre aĢağıda belirtilen belgelere ilaveten iĢ 

konusu ile ilgili kurumlardan da ayrıca belgeler istenmektedir.  

 

ĠĢ konusuna göre gayri sıhhi müesseselere ait iĢ yeri açma, çalıĢma ruhsatı veya sıhhi 

müesseselere ait iĢ yeri açma, çalıĢma ruhsatı baĢvuru formu doldurularak aĢağıda belirtilen 

belgeler ile birlikte belediye küĢat müdürlüğüne müracaat edilir.  
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 ġahıslar için istenilen belgeler:  

 

 Esnaf ve sanatkârlar sicil kaydı  

 ĠĢ yerine ait kira kontratı veya mal sahibi ise tapu fotokopisi veya iskân 

raporu  

 Vergi levhası fotokopisi  

 Bir adet resim  

 Ġki adet damga pulu  

 Bağlı oldukları odadan oda kaydı  

 Ustalık belgesi kapsamında bulunan iĢ yeri açılması istenmesi halinde Milli 

Eğitim Bakanlığının vermiĢ olduğu ustalık belgesinin noter tasdikli 

fotokopisi (belge baĢkasının adına ise belge sahibinin iĢ yerinde 

çalıĢacağına dair noter taahhüdü ile ustalık belgesinin fotokopisi)  

 ĠĢ yeri açılacak yer, kütükte mesken ise apartman karar defterinde tüm kat 

maliklerinin oybirliği ile noter onaylı muvafakatnamesi  

 Hesap Ġsleri Müdürlüğünden ilan reklâm kaydı (Vergi levhası ile müracaat 

edilir ve ilan ve reklâm vergisi beyannamesi doldurulur.)  

 Yarım kapaklı dosya  

 BAĞ-KUR veya emeklilik belgesi  

 ĠĢ yeri devir ise noterden devir senedi ve eski küĢat  

 Nüfus cüzdanı örneği  

 Ġkametgâh belgesi  

 

 ġirketler için istenilen belgeler: 

 Ticaret Sicil Gazetesi  

 Ġmza sirküleri  

 Ticaret Odası kaydı  

 ĠĢ yerine ait tapu, kira kontratı veya iskân raporu  

 Yarım kapaklı dosya  

 Damga pulu  

 Vergi levhası  

 ġirket ikametgâh ilmühaberi  

 ĠĢyeri devir ise devir senedi ve eski küĢat  

 Hesap Ġsleri Müdürlüğünden alınan ilan reklâm kaydı  

 

 

2.6.1.1. BaĢvuru Formunu Bilgisayarda Düzenlemek 

Bulunduğunuz belediyenin internet adresinden  “Sıhhi ĠĢyeri Açma BaĢvuru Formu” 

nu bilgisayarınıza indiriniz ve kendinize ait bilgileri iĢyeri açıyormuĢ gibi düĢünerek    

(Belge 3.4) doldurunuz. 
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 ĠĢlem Basamakları: 

 

 “ĠĢyeri Açma BaĢvuru Formu” nu internetten (bulunduğunuz belediyenin 

adresinden) bilgisayarınıza kaydediniz. 

 Adınızı soyadınızı, iĢ yerinin unvanını, faaliyet konusu yazınız. 

 ĠĢ yeri adresinizi, telefon numaranızı ve E-posta adresinizi yazınız. 

 ĠĢ yeri pafta ve parsel numarasını yazınız. 

 ĠĢ yeriniz kira ise kira sözleĢmesi, mülkiyet sahibi iseniz tapu senedi 

bölümüne “x” iĢareti koyunuz. (ekleyeceğiniz evraktır ). 

 ĠĢ yerinin kullanım alanını m² olarak yazınız. 

 Kayıtlı olduğunuz vergi dairesini ve vergi numarasını yazınız. 

 T.C. Kimlik numaranızı dikkatli bir Ģekilde yazınız. 

 Varsa ustalık belgesi numarasını yazınız (Ticaret Sicili olanlardan 

istenmez). 

 ĠĢ yerinizin bulunduğu yer  yerleĢim bölgesi, sanayi bölgesi, endüstri 

bölgesi mi ya da bunların dıĢında bir yerde mi? Hangisi ise iĢaretleyiniz. 

 ÇalıĢtıracağınız personel sayısını yazınız. 

 Ġstenilen ruhsatın türü sıhhi müessese mi, umuma açık istirahat ve eğlence 

yeri mi? ĠĢaretleyiniz. 

 14–20 inci maddeleri dikkatli okuyarak varsa var kısmına, yoksa yok 

kısmına “x” iĢareti koyunuz. 

 Formun altına adınızı ve soyadınızı yazınız, imzalayarak iĢ yeri kaĢesini 

basınız. 
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SIHHĠ Ġġ YERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATI BAġVURU / BEYAN FORMU  ġĠġLĠ BELEDĠYE 

BAġKANLIĞI’NA 

1- Adı-soyadı : MEHMET GENÇ 

2- ĠĢ yerinin unvana :  ULTRAASLAN EMLAK 

3- Faaliyet konusu :  EMLAK KOMĠSYONCULUĞU 

4- ĠĢ yerinin adresi  : BÜYÜKDERE CAD BOR APT. NO: 79 KAT:5 DAĠRE: 12   MECĠDĠYEKÖY/ 

Tel nu : 0212 212 01 90/91 ....  

E-posta : ………….@hotmail.com 

Pafta ve parsel nu : 1569 / 25 
5 Mülkiyet durumu              :          Kira (  ) (Kira sözleĢmesi)          Malik (X)   (Tapu sureti) 

7- ĠĢ yerinin kullanım alanı    :     120 m2 

8 - Kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ve vergi no: ZĠNCĠRLĠKUYU VERGĠ DAĠRESĠ 

9 - T.C. kimlik numarası         :  451 33852966 .................................................................  

10 - Ustalık belge nu  : ..................................... (Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez) 

I1- ĠĢ yerinin bulunduğu yer    : YerleĢim Yeri (X  )  Sanayi Bölgesi (  ) Endüstri Bölgesi (  ) 

          Sanayi Sitesi   (  ) Diğer (  )  

12 - ÇalıĢacak personel sayısı  : 2 

13 - Ġstenen ruhsatın türü    :       Sıhhi Müessese ( X ) 

Umuma açık istirahat ve eğlence yeri (  ) 

14 - Esnaf ve sanatkar ise sicil tasdiknamesi ile oda kayıt belgesi Var (X ) Yok (  ) 

15 - Kat Mülkiyeti Kanununa tabi ise alınması gereken izin Var (X ) Yok (  ) 

16 - Özel yapı Ģeklini gerektiren iĢ yeri ise gerekli izin Var (  ) Yok (  ) 

17 - Karayolu trafik güvenliği gerektiren iĢ yeri ise gerekli izin Var (  ) Yok (  ) 

18 - Ġtfaiye raporu gerektiren iĢ yeri ise itfaiye raporu Var (X ) Yok (  ) 

19 - Umuma açık istirahat ve eğlence yeri ise mesafe krokisi Var (  ) Yok (  ) 

20 - Özürlü ve engellilerin giriĢ ve çıkıĢını kolaylaĢtıracak tedbirler Var (X  ) Yok (  ) 

Açmak istediğim iĢ yeriyle ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder, iĢ yerime açma ve çalıĢma ruhsatı 

verilmesini arz ederim. 

Adı ve Soyadı                                             Ġmza KaĢe 

MEHMET GENÇ                                      M.Genç                                                     ULTRAASLAN EMLAK 

                                                                                                                                       Mehmet GENÇ 
Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri ve Türk Ceza Kanununa göre 

iĢlem yapılır.            

14-15-16-17-18 ve 19 nu’lu belgelerin bu beyana tabi iĢyerleri için forma eklenmesi zorunludur. 

 

Belge 2.4: ÇalıĢma ruhsatı baĢvuru form örneği 
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BAġVURU VE BEYAN FORMU ALINDI BELGESĠ 

Müracaat sahibinin adı soyadı :  MEHMET GENÇ 

ĠĢyerinin unvanı                          :   ULTRAASLAN  EMLAK 

Müracaatın alındığı tarih ve saat :   31.07.2006 

Kayıt nu  :   2006/15   

  

Varsa eksik belge    

1-  

2-  

3- 

Müracaatı kabul eden memurun  

Adı soyadı    :        Hamdi  ULUSOY 

Unvanı     :  Memur 

Ġmza     :  H.Ulusoy 

 

ġekil .,5: ÇalıĢma ruhsatı baĢvuru formu alındı belgesi 

 

Tacir “ĠĢ yeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı BaĢvuru Formu” nu düzenleyip gerekli 

evrakları da ekledikten sonra bağlı bulunduğu belediyenin iktisat ve küĢat müdürlüğü ruhsat 

bürosuna müracaat ettikten sonra, yapılan incelemede uygun bulunduğu takdirde “ĠĢ Yeri 

Açma Ġzin Belgesi” verilir (Belge 3.6 ). 
                                         

T.C 

ġĠġLĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI 

Ġġ YERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATI 

                           
VeriliĢ Tarihi ve Nu          :    01.08.2006 / 15 

Adı Soyadı                         :    MEHMET GENÇ 

ĠĢyerinin unvanı                :   ULTRAASLAN  EMLAK 

Faaliyet Konusu                :   EMLAK KOMĠSYONCULUĞU 

ĠĢ Yerinin Adresi                 :   BÜYÜKDERE CAD. BOR APT. NO:79 KAT:5                     

DAĠRE:12  MECĠDĠYEKÖY/ĠSTANBUL 

ĠĢ Yerinin  Kullanım Alanı   :   120       m² 

ĠĢ Yerinin Sınıfı                   :     

                                                                                                             Umuma Açık 

Sıhhı Müessese  Gayri Sıhhı Müessese               Ġstirahat ve Eğlence Yeri 

           X 

 

                                                                                                      KürĢat ĠġBĠLĠR 

                                                                                            Ġkt. ve KüĢat ĠĢl. Müdürü           
 

                                                                                K.İş.ilir                                                                                                                                                                                                              

Belge 2.6: ĠĢ yeri açma ruhsatı örneği 
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2.6.2. Hafta Sonu ve Tatil ÇalıĢma Ruhsatı Alma 

Tacir, eğer hafta sonu ve tatil günlerinde (resmi bayramlarda) iĢ yerini çalıĢtırmak 

istiyorsa Belediye Gelirleri Kanununa göre iĢ yerine ruhsat verilmesinin, “Tatil Günlerinde 

ÇalıĢma Ruhsatı Harcı” na tabi olduğu bildirilmiĢtir.  

2.6.2.1. BaĢvuru ĠĢlemleri 

 

Tacir, tatil günlerinde iĢ yerini çalıĢtırmak istiyorsa iĢ yerinin bulunduğu ilçe 

belediyesinin iktisat ve küĢat müdürlüğünden alacağı beyanname (Belge 3.7) ile 

müracaatta bulunur. Beyannamesine aĢağıdaki belgeleri de eklemek durumundadır, 

 

Ġlk defa müracaatta bulunuyorsa: 

 ĠĢ yeri açma ruhsatının fotokopisi 

 1 adet fotoğraf 

 Damga pulu (01.01.2005 tarihinden baĢlamak üzere damga pulu yapıĢtırmak 

suretiyle damga vergisi ödeme uygulaması kaldırılmıĢ bunun yerine makbuz 

karĢılığı damga vergisi ödenmesi uygulaması baĢlamıĢtır) 

 

Ġzin belgesi varsa eski belge sahiplerinin, her yıl ocak ayında müracaatta bulunmaları 

gerekir. Bunun eski belgenin aslı, fotokopisi ve damga vergisi ödeme makbuzu ile 

müracaatta bulunulur. 

            HAFTA TATĠLĠ ĠZĠN BELGESĠ BEYANNAMESĠ 

 

SĠNCAN BELEDĠYE BAġKANLIĞI 
(Ġktisat ve KüĢat ĠĢleri Müdürlüğü) 

 

 

ADI SOYADI  :  BETÜL NEDRET UZ  

ĠġYERĠ ÜNVANI :  BETÜL KONFEKSĠYON 

YAPILAN Ġġ  :  Emlak komisyonculuğu 

Ġġ YERĠNĠN ADRESĠ :  PLEVNE MAHALLESĠ 2.CADDE NU: 1/A 

                                         SĠNCAN/ANKARA 

 

 

Yukarıda açık adresi yazılı iĢ yerimi pazar ve resmi tatil günlerinde de açmak 

istiyorum. 

Gerekli hafta tatil izin belgesinin verilmesini arz ederim. 

 

      30.01.2006 

                   Betül Nedret UZ    

Belge 2.7: Hafta sonu ve tatil çalıĢma ruhsatı beyannamesi örneği 

2.6.2.2. Ruhsat Almak 
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Yeni iĢ yeri açan Ģahıs ilgili belgeleri belediyenin iktisat ve küĢat müdürlüğüne 

verdikten sonra çalıĢma ruhsatını almak için aynı bölüme gider,  ruhsat almasına bir engel 

yok ise ruhsatını elden alır (Belge 3.8). 

 

 

T.C 

SĠNCAN BELEDĠYE  

BAġKANLIĞI 

 

HAFTA TATİLİ İZİN BELGESİ 
 

SĠCĠL NU:        92 

 

     YILI  MAKBUZ TARĠHĠ MAKBUZ NU ALINAN MĠKTAR 

--------------------           -----------------------------     ----------------------          --------------------

---------- 

2006-      45                              15.06.2006      1148                           22.00 

 

 

ADI SOYADI    :  BETÜL NEDRET UZ  

ÜNVANI      :  BETÜL KONFEKSĠYON 

FAALĠYETĠ    :  EMLAK KOMĠSYONCULUĞU 

ADRESĠ    :  PLEVNE MAHALLESĠ  2.CADDE NU: 1/A 

                                          SĠNCAN/ANKARA 

 

  Tatil günleri çalıĢma beyanında bulunulan iĢ yerinde faaliyetini icra etmek 

üzere 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince tatil günleri çalıĢma ruhsatı 

harcını her yıl peĢin ödemek ve makbuzunu ibraz etmek Ģartı ile tatil günleri 

çalıĢmasına müsaade edilmiĢtir. 

 

                                                                                                                     30.01.2006 

                                                                                                                  Ġhsan DUMAN 

                                                                                             Ġktisat ve KüĢat ĠĢleri Müdürü 

                           (***HER YIL OCAK AYI ĠÇERĠSĠNDE YENĠLENECEKTĠR.***) 

Belge 2.8: Hafta sonu ve tatil çalıĢma ruhsatı örneği 
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2.7. Sosyal Sigortalar Kurumu ĠĢlemleri 

ĠĢ yerinde sigortalı isçi çalıĢtırılacaksa önce iĢ yeri sicil numarası alınır. Bunun için 

emlak komisyoncusu tarafından tanzim edilen iĢ yeri bildirgesi, iĢçi çalıĢtırmaya 

baĢlanacağı tarihten önce aĢağıda belirtilen belgelerle birlikte Kuruma verilir veya iadeli 

taahhütlü gönderilir.  

2.7.1. ĠĢ Yeri Sicil Numarasının Alınması  

ĠĢ yerinde sigortalı çalıĢtıran iĢveren, yükümlü olduğu “iĢ yeri bildirgesi”ni, iĢ yerinin 

kurulu olduğu bölgedeki üniteye (sigorta müdürlüğüne) vermek zorundadır. 

2 nüsha iĢyeri bildirgesi ile birlikte;  

 

 Nüfus cüzdan örneği,  

 Ġkametgâh belgesi,  

 Kayıtlı olunan meslek kuruluĢlarından alınacak belge,  

 Tüzel kiĢiler için Ticaret Sicil Gazetesi ile imza sirküleri,  

 ĠĢ yeri açma ruhsatı örneği,  

 Bağlı bulunan vergi dairesinin adını ve vergi hesap numarasını gösterir belge,  

 Adi ortaklıklarda tüm ortakların onaylı nüfus kayıt örnekleri ve ikametgâh 

belgeleri,  

 Defter ve belgelerini düzenleyen ve 3568 sayılı “Serbest Muhasebecilik Serbest 

Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik” kanununa göre yetki 

almıĢ bulunan serbest muhasebecilerinin veya serbest muhasebeci mali 

müĢavirlerin adını, soyadını, hangi odaya bağlı olduğunu ve oda sicil numarasını 

gösteren ve ilgili mesleki kuruluĢ tarafından onaylanmıĢ belgeler kuruma teslim 

edilir.  

 

ĠĢverence, örneği Ek-1’de bulunan “ĠĢ Yeri Bildiresi” iki nüsha düzenlenip en geç 

sigortalı çalıĢtırılmaya baĢlandığı tarihte iĢ yerini çevresine yakın üniteye doğrudan (elden) 

verilir veya PTT yolu ile APS, iadeli taahhütlü veya taahhütlü olarak gönderilir. 
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Belge 2.9 ĠĢ yeri bildirgesi 
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2.7.2 ĠĢe GiriĢ Bildirgelerinin Verilmesi  

 

ġirketler, çalıĢtıracağı kimseleri, iĢe baĢlatmadan önce iĢe giriĢ bildirgeleri ile 

Kuruma bildirmek veya bu belgeleri iadeli taahhütlü olarak göndermek zorundadır. Kuruma 

ilk defa iĢ yeri bildirgesi veren iĢ yerlerinde iĢe alınan isçiler için iĢe giriĢ bildirgesi, en geç 

bir ay içinde Kuruma verilir veya posta ile gönderilir.  

 

AĢağıdaki evraklarla kuruma baĢvurulur: 

 

 ĠĢe giriĢ bildirgesi (üç nüsha)  

 Sigortalanacak isçiye ait üç adet fotoğraf  

 Nüfus cüzdanı fotokopisi  
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Belge 2.10: Sigortalı iĢe giriĢ bildirgesi 
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2.8. Bağ-Kur ĠĢlemleri  

SSK veya Emekli Sandığı kapsamı dıĢında kalan, bir iĢverene hizmet akdi ile bağlı 

olmayan, kendi adına ve hesabına çalıĢanlardan:  

 

 Ticari veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gelir vergisi mükellefi olanlar, 

mükellefiyetinin baĢlangıç tarihinden itibaren,  

 Kolektif, komandit, limitet, paylı komandit Ģirketlerinin ortakları ile anonim 

Ģirketlerin kurucu ortakları Ģirketin kurulduğu tarihten itibaren, anonim Ģirketlerin 

yönetim kurulu üyeleri ise yönetim kuruluna seçildikleri tarihten itibaren  

 Gelir vergisinden muaf olanlar ile vergi kaydı bulunmayanlar, esnaf ve sanatkâr 

sicil memurluğu veya kanunla kurulu meslek kuruluĢlarına kayıtlı oldukları 

tarihten itibaren  

Bağ-Kur’un zorunlu sigortalısı olurlar.  

2.8.1. Gelir Basamağını Seçme 

Basamak, sigortalıların prim ödeyecekleri dereceleri belirleyen değerlerdir (1'den 24'e 

kadardır). 

Bağ-Kur’ da, en düĢüğü 1 (BĠR), en yükseği 24 (YĠRMĠ DÖRT) olan basamaklar 

bulunmaktadır. Sigortalı, sigortalılığının baĢladığı tarihten itibaren üç ay içinde ilk 12 (ON 

ĠKĠ) basamaktan birini kuruma verdiği giriĢ bildirgesi üzerinde seçmek zorundadır.  

 

Bildirgede basamak seçiminin yapılmaması durumunda kurum 1. (BĠRĠNCĠ) 

basamaktan giriĢini yapar. . KiĢinin Bağ-Kur sigortalılığından önce, diğer sosyal güvenlik 

kuruluĢlarında sigortalılığı var ise bu sigortalılık sürelerinin Bağ-Kur’daki basamak karĢılığı 

seçilir.  

 

2.8.1.1. Basamak Yükseltme 

 

Ġlk 12 basamakta, her bir basamak için bekleme süresi 1 yıl olup basamak 

yükseltilmesi isteğe bakılmaksızın Kurum tarafından yapılır.   

 

12 inci basamakta bekleme süresi 1 yıl olup 1 yılın sonunda 13. basamağa geçmek 

için yazılı talepte bulunmak ve talep tarihinde eskiye yönelik prim borcunun olmaması 

gereklidir. 13 ile 24 üncü basamaklar arası, her bir basamak için bekleme süresi 2 yıl olup 

13 üncü basamaktan itibaren basamak yükseltilmesi için sigortalının yazılı talepte 

bulunması ve talep tarihinden önceki ayın sonu itibariyle prim ve diğer borçlarını ödemiĢ 

olması gerekmektedir. 

 

Diğer sosyal güvenlik kuruluĢlarında hizmeti olup da Bağ-Kur sigortalısı olacak 

kimselerin, bu hizmetlerine karĢılık gelen basamaklara geçiĢleri yapılır. Ancak sigortalı 
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tescil tarihinden itibaren üç ay içinde, isterse geçiĢ yaptığı basamak ile 12.basamak arasında 

bulunan basamaklardan herhangi birini seçebilir 

2.8.2. Bağ-Kur GiriĢ Bildirgelerinin Verilmesi 

 

Sigortalı sayılanlar tarafından sigortalı sayıldıkları tarihten itibaren en geç 3 ay içinde 

giriĢ bildirgeleri doldurulup ilgili mercilere onaylatılır.  

 

GiriĢ bildirgeleri; 

 Gelir vergisi mükellefi olanlar için bağlı bulundukları vergi dairesi tarafından,  

 ġirket ortakları için Ģirket yetkilileri ve ticaret sicil memurluğu tarafından , 

 Gelir vergisinden muaf olanlar ile vergi kaydı bulunmayanlar için esnaf ve 

sanatkâr sicil memurluğu veya kanunla kurulu meslek kuruluĢları tarafından 

onaylanan bildirgelere Ģahıslar için nüfus cüzdanı fotokopisi Ģirketler için ise 

Ticaret Sicil Gazetesi eklenerek Bağ-Kur il Müdürlüklerine teslim edilir. 

 

2.8.2.1. Bağ-Kur GiriĢ Bildirgesini Düzenleme 

 

Günümüzde Bağ-Kur’a giriĢ bildirgesi, bilgisayar ortamında düzenlenmeyip il 

müdürlüklerinden temin edilen ve üzerinde Bağ-    Kur numarası bulunan “GiriĢ Bildirgesi 

Formu” nun elde doldurulması suretiyle yapılmaktadır. Bu nedenle bilgisayar ortamında bu 

uygulamayı yapmak için önce bildirgeyi bir ofis programı olan word programından 

yararlanarak bilgisayarınıza aktarınız. 

 

Kendinize ait bilgileri sanki ilk kez Bağ-Kur’lu olacakmıĢ gibi dikkatli bir Ģekilde 

giriniz Daha sonra formu yazıcıdan alınız.  En son aĢama olarak da tarih atarak imzalayınız.  

 

DoldurmuĢ olduğunuz Bağ-Kur GiriĢ Bildirgesini aynı zamanda vergi dairesi, meslek 

kuruluĢu ve Esnaf Sanatkârlar Sicil Memurluğundan da imzalatıp onaylatmanız gerekir. 

Bildirge üzerinde de zaten bu kuruluĢlarla ilgili olarak doldurulup onaylanacak kısımlar 

bulunmaktadır. Sizin yapmanız gereken, sadece ilgili kurumlara giderek bildirge üzerindeki 

ilgili yerleri onaylatmaktır. 

 

Bütün bunları tamamladığınızda Bağ - Kur’lu olacaksınız.  
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LÜTFEN DAKTĠLO VEYA OKUNAKLI OLARAK TÜKENMEZ KALEM ĠLE 

DOLDURUNUZ 
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Bu kısım Bağ-Kur tarafından koparılarak bildirge 

sahibi tarafından saklanacaktır. Bildirge sahibi yan 

taraftaki BAĞ-KUR Numarası ile kesenek ve 
primlerini zamanında ödemek zorundadır. 

 

                                                        BaĢvuru Tarihi 

                                                          

…02../09./2006 

 
 Adı Soyadı           : CENGĠZHAN BAYRAM 

Seçilen Basamak   : 5 
 

 

DĠKKAT: Yanda yazılı  BAĞ-KUR Numarası 
yatıracağınız primlerin hasabınıza iĢlenebilmesi 

için prim ödenirken banka makbuzlarına mutlaka 

ve doğru olarak yazılacaktır. Bu itibarla bu 
numara bildirge sahibi tarafından çok iyi 

muhafaza edilmeli ve ilgili banka memuruna 

gösterilecektir. 
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Belge 2.11:  Bağ-Kur giriĢ bildirgesi örneği (sigortalıda kalacak kısım ön yüzü) 

                                                                                

BAĞ-KUR’A GĠRĠġ BĠLDĠRGESĠ 
 

Sigortalı Dosya 

No. 

I 
T.C 

Kimlik no 14585420023 IV 

Ġġ
Y

E
R

Ġ 
A

D
R

E
S

Ġ 

Mahalle veya köyü : Yenimahalle 

B
A

Ğ
-K

U
R

 

N
U

M
A

R
A

S
I 

1
2

4
6

 0
8

4
 6

5
2

 

Caddesi                   : Ġvedik 

B
il

d
ir

i 
S

a
h

ib
in

in
 K

im
li

ğ
i 

Adı Cengizhan  

B
ĠL

D
ĠR

G
E

 S
A

H
ĠB

ĠN
ĠN

 

Sokağı                      : 2 

Soyadı BAYRAM Kapı No                   :  10/ A 

Baba adı Rafet Semt veya ilçesi       : KarĢıyaka 

Ana  adı Rukiye Posta Kodu              :  06190 

Cinsiyeti 1               Erkek  x           2                

Kadın 

Ġli                              :  ANKARA 

Telefon No               :  346 15 15 

Doğum 

tarihi 

(Belli ise 

ay ve gün) 

31/05/1955 

E
V

 A
D

R
E

S
Ġ 

Mahalle veya köyü  :  Yenimahalle 

Doğun 

Yeri 

KAYSERĠ/Bünyan Caddesi                     :  Ġvedik 

Sokağı                       :   2 

Tabiiyeti T.C.    x                           

DĠĞER 

Kapı No                    :   10/25 

Semt veya ilçesi       :  KarĢıyaka 

Posta Kodu              :   06190 

N
ü

fu
s 

K
ü

tü
ğ

ü
n

e
 K

a
y

ıt
lı

 

o
ld

u
ğ

u
 y

e
r
 

Ġli 
KAYSERĠ Ġli                              :   ANKARA 

Telefon No               :   346 20 22 

Ġlçesi 

Bünyan 
v 

Bu bölum  bildirgeyi dolduranının kayıtlı bulunduğu vergi 

dairesi, meslek kuruluĢu ve Esnaf Sanatkarlar Sicil 

Memurluğu tarafından doldurulup onaylanacaktır. 

 Telefon 

No           

: 

Köyü-

Mahallesi 

Yünören Bildirge Sahibinin Mesleği Müteahhit   

Cilt No. 

01/50 

Aile Sıra 

No 

12 

Sıra No 

582 

Kayıtlı 

olduğu 

vergi dairesi 

Ġli ANKARA 

  

ıı 
T.C. Emekli 

Sandığına kesenek 

ödediniz mi? 

Ödedim                         

Ödemedim 
Ġlçesi YENĠMAHALLE 

  

D
a

h
a

 Ö
n

c
e
k

i 
H

iz
m

e
tl

er
i Emekli Sicil No.  

Sosyal Sigortalar 

Kurumuna Prim 

Ödediniz mi? 

Ödedim                         

Ödemedim 

Meslek 

kuruluĢa ve 

E.S.S 

memurunun 
Unvanı 

ESNAF VE 

SANATKARLAR ODASI SSK  Sicil No.  

ÇalıĢtığınız  Ġllerin  

Adı 

 

Kanunla kurulu 

diğer emekli 

sandıklarına prim 

 

Vergi dairesi kayıt tarihi 01/06/2006 
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ödediyseniz 

kurumun adı 

Sicil No. 
 Vergi Numarası 384 005 0955 

Meslek KuruluĢundaki Üye Kayıt No ve 

Tarih 
15/02/1999 

2926 sayılı Kanuna 

tabi olarak 

hizmetiniz varsa 

Bağ-Kur No. 

 

Esnaf ve Sanatkarlar Sicil 

Memurluğundaki üye kayıt no. Ve tarih 

2006/002         02/07/2006 Emeklilik aylığı 

alıyor iseniz 

aldığınız kurumun 

adı ve sicil no. 

 

III 
Vücudunuzun 

sakatlığı varsa 

sakatlığın ne olduğu 

 

Ü
y

e
 ġ

ir
k

et
 O

r
ta

ğ
ı 

Ġs
e 

ġirketin Unvanı  

ġirketin Nevi  

Kanunun 

51’inci 

maddesine göre 

prim ödemek 

için seçtiğiniz 

basamak 

Rakamla 

 

5   

ġirketin Ticaret Sicil Numarası 

 

Yazıyla 

BEġ Ortağın ġirkete Girdiği Tarih  

 

BAĞ-KUR ĠL MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

                                               

ANKARA…. 

 

    Bu bildirgede yazılı Ģahsımla 

ilgili bilgilerin gerçeğe uygun 

olduğunu, aksi takdirde doğacak 
sorumluluğu kabul ettiğimi 

bildirir, yukarıda belirttiğim prim 

basamağına göre sigortalı olarak 
kaydımın yapılmasını arz ederim 
 

           

              …02/…09/2006                          

Ġmza 

                               
C.H.Bayram          

 

Bu bildirgede açık kimliği 

yazılı Ģahsın/Ģirketin vergi 

dairemizde gerçek/basit 

usulde vergi kaydı 

bulunduğunu onaylarız. 

 

  …………………………. 

VERGĠ DAĠRESĠ 

Veya 

MAL MÜDÜRLÜĞÜ 

Onaylayanın 

Adı, Soyadı, Unvanı: 

 

…………………………… 

…………………………… 

 

 

Tarih:…/…/20…. 

      Ġmza ve Mühür 

 

 

 

Bu bildirgede açık kimliği 

yazılı Ģahsın meslek 

kuruluĢumuzda kayıtlı 

bulunduğunu ve 1479 

sayılı kanunun değiĢik 24. 

maddesi kapsamına 

girdiğini onaylarız 

 

……………………….. 

ODASI BAġKANLIĞI 

 

Onaylayanın 

Adı, Soyadı, Unvanı: 

 

…………………………… 

…………………………… 

 

Tarih:…/…/20…. 

      Ġmza ve Mühür 

 

 

 

Bu bildirgede açık kimliği 

yazılı Ģahsın esnaf ve 

sanatkar sicil 

memurluğumuzda kayıtlı 

bulunduğunu  ve 1479 sayılı 

kanunun değiĢik 24.maddesi 

kapsamına girdiğini 

onaylarız. 

 

ESNAF VE SANATKAR 

SĠCĠL MEMURLUĞU 

 

 

Onaylayanın 

Adı, Soyadı, Unvanı: 

 

…………………………… 

…………………………… 

 

Tarih:…/…/20…. 

      Ġmza ve Mühür 

 

 

 

 

 

 

 

(Bu kısım bildirgeyi dolduran Bağ-Kur’lu da kalan kısmın arkasıdır.) 

 

Belge  2.12: Bağ-Kur giriĢ bildirgesi örneği (ön yüzü) 
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NOT:  

1. Her ayın priminin en geç o ayın son günü mesai bitimine kadar ödenmesi gerekmektedir. 

 

2. Primler süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmına sürenin bittiği tarihten baĢlayarak 

kanunla belirlenen gecikme zammı oranları uygulanır. 

 

3. Yatırdığınız primlerinizle ilgili makbuzlarınızı gerektiğinde Kuruma ibraz etmek üzere muhafaza ediniz. 

 

4. Ödenmesi gereken prim tutarları mevcut kanun hükümleri gereğince her yıl yeniden belirlendiğinden 

ödenmesi gereken prim tutarları ilgili banka Ģubelerinden veya Bağ-Kur Ġl Müdürlüklerinden öğrenmeniz 

gerekmektedir. 

 

5. Sigortalılık hak ve yükümlülükleriniz konusunda verilecek bilgilerin tarafınıza ulaĢabilmesi için, 

adresinizde meydana gelecek değiĢikliklerin bağlı bulunduğunuz Bağ-Kur Ġl Müdürlüğüne mutlaka 

bildirilmesi gerekmektedir. 

 

BĠLDĠRGENĠN DOLDURULMASI HAKKINDA AÇIKLAMA 

(Bu kısım Bağ-Kur Ġl Müdürlüğüne teslim edilecek olan kısmın arkasıdır.) 
 

1.  II’nci Bölümde T.C. Emekli Sandığına, Sosyal Sigortalar Kurumuna, 2926 sayılı Kanuna veya kanunla 

kurulu diğer emekli sandıklarına prim ödemiĢ olanlar ve bu kuruluĢlardan aylık alanlar tarafından “ÖDEDĠM” 

ifadeleri kutu içerisine, bu kuruluĢlarla ilgisi bulunmayanlar tarafından “ÖDEMEDĠM” ifadeleri kutu içerisine 

(X) iĢareti konularak, bilinmiyorsa emekli sicil numarası, Tarım Bağ-Kur numarası veya sigorta sicil numarası 

yazılacaktır. Bu bölümün eksiksiz olarak doldurulması, ileride aylık bağlama iĢlemlerinizin gecikmemesini 

sağlayacaktır. 

2. Üst taraftaki baĢvurma belgesinin bildirge ile birlikte doldurulmasına özen gösterilmelidir. BAĞ-KUR’a 

baĢvurma belgesi, bildirge doldurulup Bağ-Kur’a verildikten sonra koparılmalıdır. 

3. Vergi mükellefi olan sigortalılar sadece vergi dairesinden tasdik yaptıracaklardır. ġirket ortakları üyesi 

bulundukları ticaret odası ve vergi dairesine tasdik ettireceklerdir. 

 
Belge  2.13: Bağ-Kur giriĢ bildirgesi örneği arka yüzü 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Sanayi ve Ticaret Ġl Müdürlüğü 

iĢlemlerini 

gerçekleĢtirebileceksiniz. 

 Gerekli evraklarla Sanayi ve Ticaret Ġl 

Müdürlüğüne baĢvurunuz. 

 Ġnternetten bakanlığın sitesine giriniz. 

 Ticaret Sicil Memurluğu 

iĢlemlerini 

gerçekleĢtirebileceksiniz 

 Gerekli evraklarla Ticaret Sicil 

Memurluğuna baĢvurunuz. 

 Esnaf ve sanatkârlar sicil 

memurluğu iĢlemlerini 

gerçekleĢtirebileceksiniz 

 Gerekli evraklarla önce Esnaf ve Sanatkârlar 

Odasına baĢvurunuz. 

 Daha sonra tüm emlakçiler meslek odasına 

gerekli evraklarla baĢvurunuz. 

 Ġnternetten ilgili odalara girerek bilgi 

alabilirsiniz. 

 Vergi dairesi iĢlemlerini 

gerçekleĢtirebileceksiniz 

 Gerekli evraklarla bulunduğunuz yerdeki 

vergi dairesine baĢvurunuz. 

 Ġnternetten maliye bakanlığının sitesine 

girerek bilgi toplayınız. 

 Odalarla ilgili iĢlemlerini 

gerçekleĢtirebileceksiniz  

 Esnaf ve sanatkârlar odasına giderek bilgi 

alınız. 

 www.emlakpusulasi.org bilgi toplayınız. 

 www.atem.org.tr bilgi toplayınız. 

 Belediye iĢlemlerini 

gerçekleĢtirebileceksiniz 

 Bulunduğunuz yerdeki belediye binasına 

giderek bilgi toplayınız. 

 Sosyal sigortalar kurumu 

iĢlemlerini 

gerçekleĢtirebileceksiniz 

 www.ssk.gov.tr adresinden bilgi toplayınız. 

 ĠĢ yeri bildirgesi formunu temin ediniz ve 

doldurunuz. 

 ĠĢe giriĢ bildirgesini temin ediniz ve 

doldurunuz. 

 Size yakın bir muhasebe bürosundan bilgi 

toplayınız. 

 Bağ-Kur iĢlemlerini 

gerçekleĢtirebileceksiniz 

 www.bagkur.gov.tr adresinden bilgi 

toplayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

http://www.emlakpusulasi.org/
http://www.atem.org.tr/
http://www.ssk.gov.tr/
http://www.bagkur.gov.tr/
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

A. OBJEKTĠF TESTLER. 

 

A. AĢağıdaki sorulara doğru (D),yanlıĢ (Y) olarak cevap veriniz: 

 

 Doğru YanlıĢ 

1. Yeni iĢe baĢlayan bir Ģirket vergi levhasını 1 ay içinde tasdik 

ettirip iĢyerine asmak zorunda değildir. 
  

2. Anonim Ģirketin kuruluĢu için Sanayi ve Ticaret Bakanlığına 

veya Ticaret Odalarına müracaatla gerçekleĢir. 
  

3. Yazar kasa alımı için öncelikle vergi dairesinden izin alınması 

gerekir. 
  

4. Meslek odalarına kayıt olmak, gerçek veya tüzel kiĢilerin 

sorumlulukları arasında yer almaz. 
  

5. Ġlk defa iĢçi çalıĢtırmaya baĢlayan iĢveren sigortalı ise SSK 

giriĢ bildirgesini düzenlemelidir. 
  

6. Bağ-Kur’da 12 tane gelir basamağı vardır.   

 

B. AĢağıdaki soruların cevaplarını yuvarlak içine alınız. 

 

7. Tacir hafta sonu ve tatil günlerinde çalıĢma ruhsatı almak için nereye müracaat eder? 

 

A)  Maliye Bakanlığına 

B)  Vergi dairesine 

C)  Bağlı bulunduğu belediyeye 

D)  Kaymakamlığa 

 

8. Tacir tatil günlerinde çalıĢmak için ruhsat almadan iĢyerini çalıĢtırması durumunda ne 

olur? 

 

A) Cezalı duruma düĢer. 

B) Herhangi bir Ģey olmaz. 

C) ĠĢ yeri kapatılır. 

D) ÇalıĢma ruhsatı iptal edilir. 

 

9. AĢağıdaki bilgilerden hangisi vergi levhasında yer almaz? 

 

A)  Mükellefin adı, soyadı  

B)  Vergi türü         

C)  Beyan edilen vergi matrahı  

D)  ĠĢletmeye ait Ģube sayısı 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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10. ĠĢ yeri açma ruhsatı almak için belediyenin hangi bölümüne evraklar teslim edilir? 

A)  Hukuk ĠĢleri Müdürlüğüne 

B)  Ġktisat ve KüĢat Müdürlüğü Ruhsat Bürosu 

C)  Hesap ĠĢleri Müdürlüğüne 

D)  Ġdari ve Mali ĠĢler Müdürlüğüne 

 

11. Bağ-kurda 13. ve üstündeki basamaklarda bekleme süresi kay yıldır?  

A) 2 yıl 

B) 1 yıl 

C) 3 yıl 

D) 1,5 yıl 

 

Cevaplarınızı modülün sonundaki cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı modülün sonundaki cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap 

sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken 

tereddüt yaĢadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz 

 



 

 50 

B. UYGULAMALI TEST 

 

Öğrenme faaliyeti ile kazandığınız beceriyi aĢağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. 

 

1. AĢağıdaki bilgiler ıĢığında vergi dairesine baĢvurarak emlak ofisinin açılmasını 

sağlayınız. 

Bay Gürkan KUTUCULAROĞLU 14.05.2006 tarihinde Atatürk Bulvarı Nu: 125 

Kızılay/ ANKARA adresinde emlak ofisi açarak emlak komisyonculuğu mesleğini 

sürdürmek amacıyla bir daireyi kiralamıĢtır. Sonra Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odasına da 

kaydını yaptırmıĢtır. 

 

Değerlendirme Ölçeği Evet Hayır 

1. ĠĢe baĢlama bildiriminin kimlik ve adres bilgilerini 

doldurdunuz mu? 

  

2. Bildirgedeki mükellefiyet türlerini iĢaretlediniz mi?   

3. Faaliyet türünü bildirgeye yazdınız mı?   

4. Mükellefin ad soyadı, imzası bulunan kısmı doldurdunuz mu?   

5. Serbest muhasebeci ile serbest muhasebecilik yönünden bir 

sözleĢme yaptınız mı?  

  

6. Serbest muhasebeci sözleĢmenin kendinize iliĢkin ilgili 

bölümünü doldurup imzaladınız mı? 

  

7. ĠĢe baĢlama bildirgesini iĢe baĢlama tarihinden itibaren 10 gün 

içinde vergi dairesine verdiniz mi? 

  

 

2. AĢağıdaki bilgilere göre SSK ĠĢ yeri bildirgesini düzenleyiniz. 

 

 ĠĢverenin adı-soyadı unvanı: Kendi adınızı, soyadınızı ve soyadınızı da unvan 

olarak kullanın. 

 ĠĢyeri adresi: Kendi ev adresinizi yazın. 

 ĠĢ yeri telefon/faks/e-mailli kendibilgileriniz doğrultusunda yazın. 

 ÇalıĢtırılan sigortalı sayısı 2 olsun. 

 Tasdik eden olarak öğretmeninizin adı-soyadını girin. 

 

Değerlendirme Ölçeği Evet Hayır 

1. ĠĢ yeri bildirgeleri bölümünü doldurdunuz mu?   

2. ĠĢveren/iĢveren vekili bilgilerini doldurdunuz mu?   

3. Ġmzalar ve onaylar bölümün doldurdunuz mu?   
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3. Kendi adınıza Bağ-Kur’a giriĢ bildirgesini düzenleyiniz. 

 

Değerlendirme Ölçeği Evet Hayır 

1. Kimlik bilgilerinizi yazdınız mı?   

2. Adınızı soyadınızı yazdınız mı?   

3. Cinsiyetinizle ilgili bölümü iĢaretlediniz mi?   

4. Doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak yazdınız mı?   

5. Doğum yerinizi yazdınız mı?   

6. Nüfus bilgilerinizi nüfus cüzdanınıza göre yazdınız 

mı? 

  

7. Vücut sağlığınızla ilgili bilgiyi yazdınız mı?   

8. Tarih attınız mı?   

9. Ġmzanızı attınız mı?   

10. GiriĢ bildirgesini doldurduktan sonra Ġlgili bölümü 

Yenimahalle Vergi dairesine ve meslek kuruluĢu ve 

Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Memurluğuna onaylattınız 

mı? 

  

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Yapılan değerlendirme sonucunda “hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden 

geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın 

tamamı evet ise bir sonraki faaliyete geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
A. OBJEKTĠF TESTLER 
 

AĢağıdaki sorulara doğru (D),yanlıĢ (Y) olarak cevap veriniz: Doğru YanlıĢ 

1. ġirketlerin, vergi dairesine iĢe baĢlama tarihinden itibaren 10 

gün içinde iĢe baĢlama bildirimini vermesi gerekir. 
  

2. Ġlk defa iĢ yeri açan bir iĢveren SSK iĢyeri bildirgesini SSK’ya 

vermek zorunda değildir. 
  

3. Vergi levhası asmak zorunlu değildir.   

4. Ticari belgeler Maliye Bakanlığı ile anlaĢmalı matbaalarda 

bastırılması zorunludur. 
  

5. TĠCARET SĠCĠLĠNE kaydolmak ile Ticaret Odasına kaydolmak 

birbirinden farklı bir iĢlemdir. Ticaret Odası bir mesleki 

kuruluĢtur yani bir meslek odasıdır. 

  

  

 

6. AĢağıdakilerden hangisi bir Ģirketin belediyeye karĢı sorumluluklarından değildir? 

A)  Emlak vergisi ödeme 

B)  Hafta sonu çalıĢma ruhsatı alma  

C)  Çevre temizlik vergisi ödeme 

D)  ĠĢ yeri giriĢ bildirgesi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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B. PERFORMANS TESTĠ (YETERLĠK ÖLÇME) 

Modül ile kazandığınız yeterliği aĢağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.  

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Ticaret siciline kayıt yaptırabilir misiniz?   

2. Vergi dairesine kayıt yaptırabilir misiniz?   

3. Bağlı bulunan odaya kayıt yaptırabilir misiniz?   

4. Belediyeye kayıt yaptırabilir misiniz?   

5. Bağ-Kur’a kayıt yaptırabilir misiniz?   

6. SSK’ya kayıt yaptırabilir misiniz?   

 

DEĞERLENDĠRME 

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetlerini 

tekrarlayınız.  

 

Modülü tamamladınız, tebrik ederiz. Öğretmeniniz size çeĢitli ölçme araçları 

uygulayacaktır. Öğretmeninizle iletiĢime geçiniz.  
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 CEVAP ANAHTARI 

 
CEVAPLAR SORULAR 

1- B 

2- D 

3- C 

4- A 

5- C 

6- A 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 CEVAP ANAHTARI 

 

CEVAPLAR SORULAR 

1- Y 

2- D 

3- D 

4- Y 

5- D 

6- Y 

7 C 

8 A 

9 D 

10 B 

11 A 

 

 

 

 

 

 

 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 

 

CEVAPLAR SORULAR 

1- D 

2- Y 

3- Y 

4- D 

5- D 

6- D 

7 Y 

8 Y 

9 D 

10 D 

11 A 

12 D 

13 D 

14 A 

15 D 

 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarları ile karĢılaĢtırarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 56 

ÖNERĠLEN KAYNAKLAR 

 
 HAN, Oya ve Serdar ALA, ġirket Yapıları ve KuruluĢ AĢamaları, KOSGEB, 

Ankara, 2007. 

 www.tekadres.com 

 www.kosgeb.gov.tr 

 www.bagkur.gov.tr 

 www.ssk.gov.tr 

 www.maliye.gov.tr 
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