Türkiye’de İş Kurmak
Türkiye, yasal düzenlemeler sayesinde yatırımcılar için son derece elverişli bir iş ortamı
sunmaktadır. Girişimciler, kişinin uyruğuna ya da ikamet ettiği yere bakılmaksızın, bir gün
içinde şirket kurabilmektedir.
Bir Günde Şirket Kurulumu
Şirket kurulumu, gerekli belgeler ile birlikte ilgili Ticaret Sicil Memurluğu’na başvurulduğu
takdirde bir gün içerisinde tamamlanabilmektedir. Şirket, kurucuların, kanuna uygun olarak
düzenlenmiş bulunan, sermayenin tamamını ödemeyi şartsız taahhüt ettikleri, imzalarının
noterce onaylandığı esas sözleşmede, anonim şirket kurma iradelerini açıklamalarıyla
kurulur. Şirket, Ticaret Sicil Memurluğu’na yaptırdığı kaydı takiben “tüzel kişilik” statüsü
alabilmektedir.
Şirket Türleri
Tüzel kişiliği olan şirketler:






Anonim şirket (A.Ş.)
Limited şirket (Ltd. Şti.)
Komandit şirket
Kollektif şirket
Kooperatif şirket

Anonim Şirket
Şirketin sermayesi paylara bölünmüş olup pay sahiplerinin sorumluluğu taahhüt etmiş
oldukları sermaye payları ile sınırlıdır ve pay sahipleri tarafından ödenir. Anonim şirketler, en
az bir pay sahibi (gerçek veya tüzel kişi) ile kurulur ve asgari sermaye gereksinimi 50.000
TL’dir. Genel kurul ve yönetim kurulu, anonim şirketlerin zorunlu organlarıdır.
Limited Şirket
Limited şirket, en az bir ortak (gerçek veya tüzel kişi) ile kurulan ve ortakların
sorumluluğunun taahhüt etmiş oldukları sermayeyle sınırlı olup ortaklar tarafından ödendiği
şirkettir. Asgari sermaye gereksinimi 10.000 TL’dir.
Komandit Şirket
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Komandit şirketler ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulmuş
şirketlerdir. Bazı ortakların (komanditer) sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlıyken, bazı
ortakların (komandite) sorumluluğu sınırsızdır. Tüzel kişiler yalnızca komanditer ortak
olabilmektedir ve komandit şirketlerin asgari sermaye zorunluluğu bulunmamaktadır.
Ortakların sorumluluk ve yükümlülükleri şirket kuruluş sözleşmesi ile belirlenir.
Kollektif Şirket
Kollektif şirketler, ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulmuş
olup hiçbir ortağın sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlanmamıştır. Kollektif
şirketlerde asgari sermaye zorunluluğu bulunmayıp, yalnız gerçek kişiler ortak
olabilmektedir. Ortakların sorumluluk ve yükümlülükleri şirket kuruluş sözleşmesi ile
belirlenir.
Şirket Kuruluş Prosedürleri
Şirket kuruluş sözleşmesinin noter onaylı 3 kopyası (bir tanesi orijinal) hazırlanır. Şirket
kuruluş sözleşmesinin noter tarafından onaylanmasının ardından, en geç 15 gün içerisinde,
ilgili Ticaret Sicil Memurluğu’na aşağıda listesi verilen belgelerle birlikte başvurulması
gerekmektedir.
Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler
1- Şirketi temsile yetkili kişilerce usulüne uygun olarak doldurulmuş ve imzalanmış şirket
kuruluş dilekçesi ve bildirim formu. Temin edilecek belgelerin listesi ve doldurulması gereken
formlar www.sanayi.gov.tr ve www.hazine.gov.tr adreslerinden indirilebilir.
2- Esas sermayeyi oluşturan payların tamamının, kurucu ortaklar tarafından şirket
sözleşmesinde taahhüt olunduğunu gösterir noter şerhini içeren ve kurucuların imzaları
noter tarafından onaylanmış şirket sözleşmesi
3- Kurucular tarafından imzalanmış kurucular beyanı
4- Pay bedellerinin bankaya yatırıldığını gösterir banka mektubu
5- Şirket sermayesinin % 0,04’ünün, T.C. Rekabet Kurumu’nun bir devlet bankasındaki
hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontu
6- Kuruluşu bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan
şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı
7- Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerin şirket unvanı altında atacakları imzaların
noter onaylı örneği
8- Ticaret Sicil Memurluğu’ndan, kullanılacak unvanın kontrol edilip onaylandığına ilişkin
başvuru numarası
9- Şirket kuruluş bildirim formu (3 adet asıl)
10- Kurucu ortaklara ait yerleşim yeri belgesi
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11-Yabancı ortak hakiki şahıs ise noter onaylı pasaport tercümesi, tüzel kişi ise yetkili
merciden alınmış sicil belgesinin apostil şerhli ve noter onaylı tercümesi
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