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2010 yılında kurulan ve  İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi’nde faaliyete geçen 

İstanbul Teknokent 8000 m2 alana kurulmuş olup bünyesinde halihazırda 93 firmanın 

faaliyet gösterdiği bir araştırma ortamı niteliğindedir.   

Bünyesinde yer alan firma yelpazesini mümkün olduğunca geniş tutmayı hedefleyen 

teknokentimizde ağırlıklı olarak öne çıkan sektörleri sıralayacak olur isek ; yazılım-bilişim ( %54), 

biyoteknoloji (% 18), elektrik-elektronik (% 9), kimya (%6), ileri malzeme teknolojileri (%5) ve 

diğer teknolojik konularda çalışan yenilikçi firmalar yer almaktadır.  

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=NCL3-0x_BU2L6M&tbnid=Gw5uN6A7prRytM:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.facebook.com/istanbulttm?ref=stream&hc_location=stream&ei=HD3UUq3xJanv0gW2zoHoAw&bvm=bv.59026428,d.bGE&psig=AFQjCNEUiGFPDJZDA94nMf9K-5_MSZlJSw&ust=1389727362220221


Kuluçka Merkezi 2013 yılında faaliyete geçmiş olup halihazırda bünyesinde 
20 adet firma bulunmaktadır. 
 
Girişimci firmaların Kuluçka Merkezinde yer alabilmesi için; 
 Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermaye Desteği 
 TÜBİTAK1512 - Girişimcilik Aşamalı Destek Programı 
 
      kapsamında desteklenmesi gerekmektedir. 
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Bu iki program kapsamında desteklenmeye hak kazanan 
firmalar Kuluçka Merkezinde yer aldıkları sürece işletme 
gideri bedelinden muaf olacaklardır. Aynı zamanda 
kullandıkları doğalgaz, elektrik, su ve internet masrafları 
kendilerine fatura edilmeyecektir. 

Firmalar kira bedeli olarak yıllık sadece 70,80 TL 
ödeyeceklerdir. 
 
Bakanlık ve TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak 
kazanan girişimcilere şirket kurma aşamasında 
İstanbul Teknokent A.Ş.  Genel Müdürlük Ofisi 
tarafından gerekli yardım sağlanacaktır. 
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 Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermaye Desteği 
hakkında detaylı bilgi, 

 
 TÜBİTAK1512 - Girişimcilik Aşamalı Destek Programı hakkında 

detaylı bilgi, 
 
 Teknogirişimciler için şirket kuruluş rehberi 
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BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 
 

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ 

http://sagm.sanayi.gov.tr/ServiceDetails.aspx?dataID=217 
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 5746 Sayılı Kanunun desteklerinden birisi olan 
“Teknogirişim Sermayesi Desteği”; Örgün 
öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir 
lisans programından bir yıl içinde mezun 
olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans 
veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek 
lisans veya doktora derecelerinden birini ön 
başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış 
kişilerin,  

 Teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, 
desteği veren merkezi yönetim kapsamındaki 
kamu idareleri tarafından desteklenmesi 
uygun bulunan bir iş planı çerçevesinde, katma 
değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli 
yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerini 
teşvik etmek için düzenlenmiştir. 
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 Kanun kapsamında desteklenmesi uygun bulunan girişimci, işletmesini 
kurmasını müteakip en fazla 100.000 TL ve bir yıl süre ile desteklenecek olup, 
destek ödemeleri bir iş planı çerçevesinde ve dönem raporlarının projenin iş 
planına uygun olarak yürütüldüğünün denetimi sonrası yapılmaktadır. 

 Destek başvurusunun zamanı: 

      Programa yılda bir kez 01 Ekim - 01 Kasım tarihleri arasında başvuru 
yapılabilmektedir. 

 Destek kapsamında bulunan gider kalemleri: 

• Makina, donanım, yazılım ve yayın giderleri, 

• Sarf malzemesi giderleri 

• Personel giderleri, 

• Hizmet alımı ve danışmanlık giderleri 

      (toplam bütçenin %20’sini geçemez.) 

• Genel işletme giderleri. 
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Desteğin Amacı ve Hedefi; 

 5746 Sayılı Kanun kapsamında sağlanan Teknogirişim 
Sermaye Desteği ile yeni ve yenilikçi iş fikirleri olan genç 
girişimcilerin, bu iş fikirlerini katma değer ve nitelikli 
istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere 
dönüştürebilmeleri için çekirdek sermaye sağlanarak 
desteklenmesi amaçlanmaktadır. 

 Bu Kanun ile ülkemizde nitelikli girişimciliğin özendirilmesi 
bu girişimciler tarafından uluslararası rekabet gücü olan, 
yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve süreçleri 
geliştirebilen işletmelerin oluşturulması hedeflenmektedir. 
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• Programa üniversitelerin örgün öğrenim veren, herhangi bir lisans 
programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans 
veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden 
birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış gerçek kişiler 
başvurabilmektedir. 

• "Bir yıl içinde mezun olabilme" şartı, ilgili üniversitenin yetkili birimlerince 
Teknogirişim sermayesi desteği için talepte bulunulan merkezî yönetim 
kapsamındaki kamu idaresi adına düzenlenen bir yazıyla, 

• "Ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce alma" şartı ise ilgili üniversitelerce 
verilen çıkış belgesiyle veya diplomayla tespit edilecektir. 

Destek Başvuru Koşulları; 
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Değerlendirme Kriterleri; 

 İş fikrinin Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü 

 

 İş Planının Değerlendirilmesi 

 

 İş Fikri Çıktısının Rekabet Gücüne Etkisi ve İşletmenin Gelişimine 
Katkısı 

 

 İşletmenin Pazar Analizi ve Pazarlama Yöntemi 
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İş Fikrinin Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü; 
 İş Fikri, günümüz teknoloji düzeyini ileri götürebilecek niteliktedir. 

 İş fikri öncelikli teknoloji alanında yer almaktadır. 

 İş fikri, ulusal ve uluslararası bazda yenilik içermektedir. 

 İş fikri, bilinen bir yönetim, tekniğin veya teknolojinin yeni bir 
alana/sektöre/ürüne/sürece uygulanmasını içermektedir. 

 İş fikri, teknolojik yapı olarak dışa bağımlılığı azaltabilecek niteliktedir. 

 İş fikri, ulusal teknolojik ve yenilikçilik bilgi birikimine katkı sağlayabilecek 
niteliktedir. 

 İş fikri işletmeye yenilikçi projeleri yapabilme sürekliliği kazandıracak nitelikte 
olup, yeni projeleri başlatma potansiyeli bulunmaktadır. 
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İş Planının Değerlendirilmesi; 
 İş planı, genel olarak iş fikri konusu ürüne ilişkin çalışmaları kapsayacak 

biçimde hazırlanmış olup uygulanabilirliği vardır. 

 Gider kalemleri, yapılacak iş fikri çalışmaları ile uyumludur. 

 Girişimcinin eğitim durumu, araştırma deneyimi ve varsa akademik 
çalışmaları ürünün teknolojik düzeyi için yeterlidir. 

 İş paketleri tanımlanmış ve zamanlaması iyi planlanmıştır. 

 İş fikri çıktısının gerçekleştirilmesine yönelik uygulanacak  

      yöntem ve aşamalar uygundur. 

 Finansal plan yapılırken tüm öngörüler dikkate alınmıştır. 
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İşletmenin Pazar Analizi ve Pazarlama Yöntemi; 
 İş fikri çıktısı yeni bir pazar veya kullanım alanı oluşturmaya katkı 

sağlayacaktır. 

 İş fikri çıktısının yurtiçi ve yurt dışı hedef kitlesi ile ilgili analizler yapılmıştır. 

 İş fikri çıktısının yurtiçi ve yurt dışı muhtemel rakipleri ile ilgili analizler 
yapılmıştır. 

 Ürün ve sektöre uygun tanıtım ve pazarlama stratejileri belirlenmiştir. 

 Ürün ihracatının yapılacağı hedef pazarlar belirlenmiş ve buna yönelik 
analizler yapılmıştır. 

 Kurulacak işletme, iş fikri konusu ürün ile pazardaki diğer firmalara karşı 
rekabet avantajı elde edilebilecektir. 
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TGSD KAPSAMINDA DESTEKLENEN PROJELERİN TEKNOLOJİ ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI  
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TGSD PROJELERİNİN YILLARA GÖRE BAŞVURU VE DESTEK SAYILARI  
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İŞLETMELERİN KURULDUKLARI YERE GÖRE ANALİZİ  
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KURULAN İŞLETMELERİN TÜZEL KİŞİLİKLERİNE GÖRE ANALİZ  
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KADIN-ERKEK GİRİŞİMCİ BİLGİSİ  
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OECD TEKNOLOJİ SINIFLAMASINA GÖRE TGSD PROJELERİNİN DAĞILIMI  
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TÜBİTAK   
1512 Girişimcilik Aşamalı 

Destek Programı 

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1512-girisimcilik-asamali-destek-programi 
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Bireysel girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş 
fikirlerini firma kurarak yenilikçi ürünlere 
dönüştürebilmeleri için iş fikrinden pazara kadar olan 
faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmıştır.  
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Kimler başvurabilir ? 

1512 Programına üniversitelerin 

• Örgün öğrenim veren herhangi bir lisans programından 
mezun  

• Herhangi bir yüksek lisans veya doktora programına 
kayıtlı öğrenci  

• Herhangi bir yüksek lisans veya doktora programından 
mezun kişiler  başvurabilir. 
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1. Aşama: İş fikrinden projeye 

İş fikri başvuruları çağrı ile alınır ve TÜBİTAK tarafından 
değerlendirilir. İş fikri uygun bulunan girişimcilere;  

 • İş Planı hazırlama ve girişimcilik eğitimi 

• İş rehberliği desteği  

verilerek iş fikri iş planına dönüştürülür. 

 
Girişimci hazırladığı İş Planıyla 2. aşamaya başvurur. 
 

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=NCL3-0x_BU2L6M&tbnid=Gw5uN6A7prRytM:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.facebook.com/istanbulttm?ref=stream&hc_location=stream&ei=HD3UUq3xJanv0gW2zoHoAw&bvm=bv.59026428,d.bGE&psig=AFQjCNEUiGFPDJZDA94nMf9K-5_MSZlJSw&ust=1389727362220221


2. Aşama: Şirketleşme ve Teknolojik Doğrulama 

1. aşamada hazırlanan İş Planları panel ve ilgili 
komiteler tarafından 3 boyutta değerlendirilir. 

• İş planının teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü 

• İş planının uygunluğu ve yapılabilirliği 

• İş planının ticarileşme potansiyeli  
 

 

Uygun bulunan girişimcilerden sermaye şirketi 
kurmaları istenir. 
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 Firmaya 100.000 TL’ye kadar geri ödemesiz sermaye 
desteği sağlanarak, iş fikrini ispatlayacak bir çıktı (ön 
prototip, demo, yazılım algoritması,vb) elde etmesi 
beklenir.  

 
 Desteklenen gider kalemleri 

• Personel giderleri, 

• Seyahat giderleri, 

• Alet, teçhizat, yazılım, yayın giderleri,  

• Malzeme ve sarf giderleri,  

• Yurtiçi danışmanlık ve hizmet alımları, 

• Yeminli Mali Müşavir giderleri (YMM), 

• Proje genel giderleri (%20) 
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3. Aşama: İleri Ar-Ge proje desteği  
Firmalar 2. aşama çıktıları üzerinde daha fazla Ar-Ge çalışmasına ihtiyaç 
duyuyorlarsa, 3. aşamaya başvurabilirler. 

Bu aşamaya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan daha önce 
teknogirişim sermaye desteği almış firmalar da başvurabilir. 

Projeler komite tarafından 2 boyutta değerlendirilir. 

• Projenin endüstriyel Ar-Ge gereksinimi ve karşılanma durumu 

• Proje planı ve kuruluşun alt yapısının uygunluğu 

Uygun bulunan projeler TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek 
Programı kapsamında desteklenir. 

Firmaların 550.000 TL’ye kadar bütçeli ve en fazla 18 ay süreli projelerine 
%75 hibe destek sağlanır. 
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4. Aşama: Ticarileştirme 

• Sektörün önde gelen firmaları ile bir 
araya getirecek proje pazarları 
düzenlenir. 

• Girişim sermayesi sağlayan 
kuruluşlara ve yatırımcılara erişimleri 
sağlanır.  

 

2. aşama çıktısı ticarileşebilecek 
durumda ise 4. aşamaya doğrudan 
geçiş yapılabilir. 
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KAZANDINIZ"

Ekim*ay/ndan*bu*yana,*yüzlerce*i(*fikri*aras/ndan*öne*ç/k/p*birbirinden*zorlu*
üç* a(amay/* ba(ar/yla* tamamlayarak,* 100.000* TL* tutar/ndaki* Teknogiri(im*
Sermayesi*deste,ini*almaya*hak*kazand/n/z.**

Bu*haber,*@sanayi.gov.tr*uzant/l/*bir*e0posta*yoluyla*size*ula(acakt/r.*Bilim*
ve*Teknoloji*Genel*Müdürlü,ü*taraf/ndan*gönderilen*bu*e0postay/*ald/ktan*
sonra* destek* almak* için* bu* kitapç/kta* belirtilen* ad/mlar/* takip* etmeniz*
gerekmektedir.*Örne,i*Ek*1’de*verilen*bu*e0posta*resmi*bir*yaz/*olup*sizden*
baz/* belgeler* istenmektedir.* Bu* belgeleri* elde* etmenin* yolu,* temsil* ve*
ilzama* tek* yetkili*oldu,unuz* i(letmeyi*h/zl/*bir* (ekilde* kurmakt/r.*A(a,/da*
listelenen*bu*belgelerin*tamam/,*kuraca,/n/z*i(letmeye*ili(kin*belgelerdir.*

! Ticaret*Sicil*Gazetesi**

! Vergi*Levhas/*

! SGK*-(yeri*Bildirgesi*(SGK*sicil*numaras/)*

! Banka*Hesap*Cüzdan/**

Bu*dört*belgeyi* s/ras/yla*ba,l/*olaca,/n/z*Ticaret*Odas/,*Vergi*Dairesi,* SGK*
Müdürlü,ü*ve*hesap*açaca,/n/z*banka*(ubesinden*alman/z*gerekmektedir.**

Bakanl/kla*Teknogiri(im*Sermayesi*Deste,i*Program/*Sözle(mesi*imzalamak*
için* e0postada* belirtilen* süre* içerisinde* bu* belgeleri* haz/rlay/p* Bilim* ve*
Teknoloji* Genel*Müdürlü,ü’ne* gitmeniz* gerekmektedir.* Bu* nedenle* ilgili*
kurumlara* yap/lacak* olan* ba(vuru* ve* evraklar/n* en* k/sa* sürede* elde*
edilmesi*büyük*önem*ta(/maktad/r.**

Görüldü,ü* gibi* Bilim* ve* Teknoloji* Genel*Müdürlü,ü* i(* fikri* desteklenen*
Teknogiri(imcilerden*özet*olarak*bir* i(letme* kurmalar/n/* istemektedir.*Bu*
noktada*kurulucak*i(letme*ile*ilgili*baz/*kararlar/*önceden*vermek,**heyecan*
dolu*bu*süreci*rahat*geçmenizi*sa,lar.**

Teknogiri(imcinin*karar*vermesi*gereken*konular/*(u*(ekilde*s/ralayabiliriz:*
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! -(letmemin*yeri*neresi*olacak?*

! -(letmemin*unvan/*ne*olacak?*

! -(letmemin*türü*ne*olacak?*

! -(letmemin*ortaklar/*kim*olacak?*

! -(letmemin*hesab/*hangi*bankada*olacak?*

Bakanl/k* i(letmemizi* Teknopark* veya* TEKMER* gibi* özel* bölgelerde*
kurmam/z/* tercih* ediyor.* Buna* kar(/n* hem* Teknopark* hem* TEKMER* özel*
kendi* mevzuatlar/na* göre* giri(imci* kabul* etti,inden,* k/sa* süre* içinde*
buralarda* yer* alamayabilirsiniz.* Di,er* taraftan* i(letmenizi* kurdu,unuz*
dönemde,* bu* bölgelerde* bo(* yer* bulman/z* da*mümkün* olmayabilir.* Bu*
durumda* ba(ka* bir* yerden* ofis* bulman/z* gerekecektir.* Teknogiri(im*
Program/* yürürlü,e* girdi,inden* bu* yana* birçok* kurum* Teknogiri(imcilere*
özel* ofisler* tahsis* etmeye* ba(lam/(t/r.* -TÜ* Rektörlü,ü’nün* ba(latt/,/*
Teknogiri(im* Atölyesi* ile* yeni* Teknogiri(imcilere* bir* y/ll/,/na* ofis* tahsis*
edilmektedir.*Ayr/ca*Pendik*Kad/n*-(*Geli(tirme*Merkezi*K-.GEM*ofis*tahsisi*
konusunda*Teknogiri(imcilere*öncelik*tan/maktad/r.*-(letmenizi*kuraca,/n/z*
yeri*ayarlamak*ve*bir*ofis*kiralamak* için*(imdiden*ara(t/rmalar*yapmal/*ve*
i(letmenizi*nerede*kuraca,/n/z/*netle(tirmelisiniz.*

Kuraca,/m/z* i(letme* gelece,imizi* önemli* ölçüde* etkilemektedir.*
Teknogiri(imci* bir* (ah/s* i(letmesi* kurabilece,i* gibi* bir* sermaye* (irketi* de*
kurabilir.*Bakanl/k* i(letme* türü* aç/s/ndan*bir* tercih* yapmam/(* seçimi* size*
b/rakm/(t/r.* E,er* i(letme* türü* olarak* sermaye* (irketini* tercih* ederseniz*
ortaklar/n/z/n*kim*olaca,/n/*da*(imdiden*belirlemelisiniz.*

Teknogiri(im* Sermayesi,* Teknogiri(imci* taraf/ndan* kurulan* i(letmeye*
verildi,inden,* i(letmenizi* kurar* kurmaz* ilk* yapaca,/n/z* i(lerden* biri* de*
(irketiniz*ad/na*banka*hesab/*açmakt/r.***

Bu* kitapç/k* ile*bu* kararlar/* vermek* ve*gerekli*belgeleri* temin*etmek* sizin*
için*oldukça*kolay*olacak.*Çünkü*bu*rehber*sayesinde*sadece*1*(B-R)*günde*
(irketinizi*kurup*sözle(meye*haz/r*hale*gelebileceksiniz.*

* *
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1. %!RKET"TÜRLER!"

.irket*türüne*karar*verirken*önünüzde*bir*çok*alternatif*vard/r.*Ancak*(irket*
türlerinin* ço,u,* ara(t/rma* geli(tirme* faaliyetleri* için* uygun* (artlara* sahip*
de,ildir.*Do,ru*karar*vermek*için**bu*bölümü*dikkatle*incelemelisiniz.*

Ticari*i(letmeler,*insan*istek*ve*ihtiyaçlar/n/*sürekli*olarak*kar(/lamak*üzere,*
piyasas/*olan* ve* fiyat/*piyasada*olu(an* iktisadi*mal* veya*hizmetleri* sat/(a*
sunmak*ve*bu*yolla*kar*sa,lamak*amac/*güden*kurulu(lard/r.*-(letmeler,*tek*
bir*giri(imci*taraf/ndan*olu(turulabildi,i*gibi*iki*veya*daha*fazla*giri(imcinin*
ortakl/,/yla*da*olu(abilmektedir.*

-ki*veya*daha*fazla*giri(imcinin*ortak*iktisadi*bir*gayeye*eri(mek*için*emek,*
para*ve*mallar/n/*bir*sözle(me* ile*birle(tirerek*meydana*getirdi,i*ortakl/,a*
(irket* denir.* .irketler,* ortaklar/n* sorumluluklar/* bak/m/ndan* sermaye*
(irketleri*ve*(ah/s*(irketleri*olarak*ikiye*ayr/l/r.**

1.1. SERMAYE"%!RKETLER!""

Sermaye* (irketlerinde,* ortaklar* s/n/rl/* sorumlu* olup* bu* tür* (irketlerde*
sermaye* ön* plandad/r.* Sermaye* (irketleri* anonim,* limited* ve* sermayesi*
paylar/*bölünmü(*komandit*(irket*olmak*üzere*üçe*ayr/lmaktad/r.**

1.1.1.*ANON-M*.-RKET*

Ticari* bir* i(letmeyi* bir* ticaret* unvan/* alt/nda* i(letmek* amac/yla* kurulan,*
sermayesi* belirli* ve* paylara* bölünmü(* olan* ve* borçlar/ndan* dolay/* yaln/z*
mal*varl/,/*ile*sorumlu*tutulan*(irket*türüdür.*

! Asgari*50.000*TL*sermaye*ile*kurulur.*(Yeni*TTK’da*100.000*TL)*

! Asgari*5*ortakla*kurulur.*(Yeni*TTK’da*tek*ortak)*

! Ortaklar*gerçek*ve/veya*tüzel*ki(iler*olabilir.*

! Her*türlü*iktisadi*ve*ticari*etkinli,i*yapabilecek*geni(*bir*faaliyet*alan/na*
sahiptir.*Ancak*bu*faaliyetlerin*(irket*sözle(mesinde*yer*almas/*gerekir.*
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! .irket*1.*derecede*mal*varl/,/*kadar*sorumludur.*.irket*ortaklar/* ise*2.*
derecede* sorumludur* ve* taahhüt* ettikleri* sermaye* paylar/* ile*
sorumluluklar/*s/n/rl/d/r.*

! .irket,* yönetim* kurulu* taraf/ndan* yönetilir.* Yönetim* kurulu* üyeleri*
sözle(me*veya*genel*kurul*karar/*ile*gerçek*ortaklar*aras/ndan*seçilir.**

! Yönetim* Kurulu* Ba(kan/,* temsil* ve* ilzama* tek* yetkili* ki(i* olarak*
Teknogiri(imci*olmak*zorundad/r.**

! Teknogiri(imci*için*tercih*edilebilecek*bir*sermaye*(irketi*türüdür.*

1.1.2.*L-M-TED*.-RKET*

-ki* veya* daha* fazla* gerçek* veya* tüzel* ki(i* taraf/ndan* bir* ticaret* unvan/*
alt/nda* kurulan* ve* ortaklar/n/n* sorumlulu,u* koyduklar/* sermaye* ile* s/n/rl/*
olan*ve*esas*sermayesi*belirlenmi(*olan*(irketlere*denir.*

! Asgari*5.000*TL*sermaye*ile*kurulur.*(Yeni*TTK’da*10.000*TL)*

! Asgari*2*ve*azami*50*ortakla*kurulur.*(Yeni*TTK’da*tek*ortak)*

! Ortaklar*gerçek*ve/veya*tüzel*ki(iler*olabilir.*

! Ticaret*unvan/nda*i(letme*konusu*ve*(irketin*türü*belirtilmelidir.*

! .irketin* sorumlulu,u* (irketin* mal* varl/,/* tutar/* kadard/r.* Ortaklar/n*
sorumlulu,u* ise* koymay/* taahhüt* ettikleri* sermaye* tutar/* ile* s/n/rl/*
olup,* ortaklar* sermaye* taahhütlerini* yerine* getirdikleri* oranda* bu*
sorumluluklar/ndan*kurtulurlar.*

! .irket,*müdür*taraf/ndan*yönetilir.**

! .irket*müdürü,* temsil* ve* ilzama* tek* yetkili* ki(i* olarak* Teknogiri(imci*
olmak*zorundad/r.**

! Teknogiri(imci*için*en*uygun*sermaye*(irketi*türüdür.*

1.1.3.*SERMAYES-*PAYLARI*BÖLÜNMÜ.*(PAYLI)*KOMAND-T*.-RKET*

-(* ya(am/nda* çok* s/k* rastlanmayan* bir* (irket* türü* olup* asgari* 5* ortakla*
kurulur*ve*bu*ortaklar/n*en*az*bir* tanesi*komandite*olmak*zorundad/r.*Bu*
aç/dan*Teknogiri(imci*için*tercih*edilmemesi*gereken*bir*(irket*türüdür.*
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1.2. %AHIS"%!RKETLER!"

.ah/s*(irketlerinde,*ortaklar*s/n/rs/z*sorumlu*olup*bu*tür*(irketlerin*kurulu(*
ve*devam/*için*ortaklar/n*birbirini*iyi*tan/malar/*ve*güvenmeleri*gereklidir.**

1.2.1.*HAK-K-*.AHIS*-.LETMELER-*

Tek*giri(imci*taraf/ndan*kuralan*i(letmelere*hakiki*(ah/s*i(letmesi*ad/*verilir*
ve*k/saca*(ah/(*i(letmesi*(eklinde*ifade*edilir.*Hakiki*(ah/s*i(letmeleri;*esnaf,*
sanatkar,*serbest*meslek*erbab/,*tacir*veya*sanayici*olabilir.*

Esnaf*ve*sanatkarlar,*Esnaf*ve*Sanatkar*Kanunu*kapsam/nda*k/sa*ad/*TESK*
olan*Türkiye*Esnaf*ve*Sanatkarlar/*Konfederasyonu’na*ba,l/d/r.*Sicil*kay/tlar/*
esnaf*ve*sanatkar*sicil*gazetesinde*yay/nlan/r.*

Serbest* meslek* erbab/,* Gelir* Vergisi* Kanunu* kapsam/nda* sermayeden*
ziyade*(ahsi*mesaiye,*ilmi*veya*mesleki*bilgiye*ve*ihtisasa*dayanan*ve*ticari*
mahiyette*olmayan*i(leri,*i(verene*tabi*olmaks/z/n*(ahsi*sorumluluk*alt/nda*
kendi*nam*ve*hesab/na*yapanlara*denir.*Sicil*kay/tlar/*zorunlu*de,ildir.*

Tacir*(tüccar),*bir*ticarethane*veya*fabrika*yahut*ticari*(ekilde*i(letilen*di,er*
bir*müesseseyi*k/smen*dahi*olsa*kendi*ad/na*i(leten*ki(ilerdir.*Tacirler,*Türk*
Ticaret*Kanunu*kapsam/nda*k/sa*ad/*TOBB*olan*Türkiye*Odalar*ve*Borsalar*
Birli,i’ne*ba,l/d/r.*Sicil*kay/tlar/*ticaret*sicil*gazetesinde*yay/nlan/r.**

Sanayici,* Ticaret* ve* Sanayi* Odalar/* Kanunu* kapsam/nda* 10* ki(iden* fazla*
çal/(anla* imalat* yapan* ki(ilerdir.* Sanayiciler,* TTK* kapsam/nda* TOBB’a*
ba,l/d/r.*Sicil*kay/tlar/*ticaret*sicil*gazetesinde*yay/nlan/r.**

Bakanl/ktan*gelen*e0postada*istenen*belgelerin*ba(/nda*ticaret*sicil*gazetesi*
oldu,una* göre* hakiki* (ah/s* i(letmesi* kurmak* isteyen* Teknogiri(imci,*
kanunen*tacir*say/laca,/ndan*mutlaka*ticaret*odas/*kayd/*yapt/rmal/d/r.**

Öte*yandan* (ah/s* i(letmeleri* tercihlerine*göre*birinci* s/n/f*veya* ikinci* s/n/f*
tüccar* olarak* çal/(ma* ya(amlar/na* ba(layabilirler.* Birinci* s/n/f* tüccarlar*
bilanço*usulüne*tabidirler.*Bunun*sonucu*olarak*yevmiye,*kebir*ve*envanter*
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defterlerini*tutmak*zorundad/rlar.*-kinci*s/n/f*tüccarlar*ise*i(letme*hesab/na*
tabidirler*ve*buna*ba,l/*olarak*i(letme*defteri*tutmak*zorundad/rlar.*

Birinci* s/n/f* tüccarlar;* her* türlü* ticaret* (irketleri,* kurumlar* vergisine* tabi*
olan*di,er* tüzel*ki(iler,* ihtiyari*olarak*bilanço*esas/na*göre*defter* tutmay/*
tercih*edenler*ile*ikinci*s/n/f/*tercih*ederek*çal/(ma*ya(am/na*ba(layan*(ah/s*
i(letmelerinden* Vergi* Usul* Kanunu* (VUK)* ile* belirlenen* i(* hacmini*
a(anlardan*olu(maktad/r.*

-kinci* s/n/f* tüccarlar;* birinci* s/n/f* tüccarlar/n* d/(/nda* kalanlar* ile* kurumlar*
vergisi*mükelleflerinden* i(letme*hesab/*esas/na*göre*defter* tutmalar/*VUK*
kapsam/nda*Maliye*Bakanl/,/*taraf/ndan*izin*verilenlerden*olu(maktad/r.**

Bakanl/k* taraf/ndan* verilen* hibe* tutar/* ile* yukar/da* belirtilen* i(* hacmi*
dikkatle* incelendi,inde* Teknogiri(imci,* birinci* s/n/f* tüccar* kapsam/nda*
de,erlerdirilmekte*olup*mutlaka*bilanço*esas/na*göre*defter*tutmal/d/r.*

Bu* aç/klamalar* /(/,/nda* Teknogiri(imci,* ticaret* odas/na* kay/t* olmak* ve*
bilanço*esas/na*göre*defter*tutmak*kayd/yla*hakiki*(ah/(*i(letmesi*kurabilir.*

1.2.2.*AD-*.-RKET*

-ki* ya* da* daha* fazla* ki(inin* ortak* bir* amac/* gerçekle(tirmek* için*mal* ve*
emeklerini*koyduklar/*(irket*türüdür.*Adi*(irket*kurulu(u*belirli*bir*(ekle*tabi*
olmay/p*ticaret*siciline*tescil*ve*ilan/*zorunlu*de,ildir.*Adi*(irket*kuracak*ki(i*
tüccar* ise,*bulundu,u*bölgenin* ticaret*odas/na* fert*olarak*kay/t*olmal/d/r.*
Adi* (irket* daha* çok* geçici* ortakl/klarda* dü(ünülmeli,* ar0ge* gibi* sürekli*
i(lerde* tercih* edilmemelidir.* .irketin* yönetimi* ortaklar/n* tümüne* aittir.*
Temsil* ve* ilzama* tek* yetkili* ki(i* (art/* dü(ünüldü,ünde* Teknogiri(imci* için*
tercih*edilmemesi*gereken*bir*(irket*türüdür.**

1.2.3.*KOLLEKT-F*.-RKET*

Bir* ticari* i(letmeyi* bir* ticaret* unvan/* alt/nda* i(letmek* amac/yla,* gerçek*
ki(iler* aras/nda* kurulan* ve* ortaklar/ndan* hiçbirinin* sorumlulu,u,* (irket*
alacaklar/na*kar(/*s/n/rland/r/lmam/(*bulunan*(irket*(eklidir.*Ortaklardan*her*
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birinin*ayr/*ayr/*ortakl/,/*yönetme*hak*ve* sorumluluklar/*vard/r.*Temsil*ve*
ilzama* tek* yetkili* ki(i* (art/* dü(ünüldü,ünde* Teknogiri(imci* için* tercih*
edilmemesi*gereken*bir*(irket*türüdür.**

1.2.4.*AD-*KOMAND-T*.-RKET*

Ticari* bir* i(letmeyi* bir* ticaret* unvan/* alt/nda* i(letmek* amac/yla,* gerçek*
(ah/slar* veya* gerçek* ve* tüzel* ki(iler* aras/nda* kurulan* (irket* türüdür.*
Yönetim* yetkisi* komandite* ortaklara* aittir* ve* her* birinin* ayr/* ayr/* (irketi*
yönetme*hak*ve* sorumlulu,u*vard/r.*Temsil*ve* ilzama* tek*yetkili*ki(i* (art/*
dü(ünüldü,ünde* Teknogiri(imci* için* tercih* edilmemesi* gereken* bir* (irket*
türüdür.**

Tablo!1!$!%irket!Türleri!ve!Özellikleri!

!irket Türleri Yasal 
Dayanak

Tüzel 
Ki"ilik Kurulu"  Ortakların 

Sorumlulu#u 
Asgari 

Sermaye 
Ortak 
Sayısı Vergi  Tutulacak 

Detfer 

Se
rm

ay
e !

irk
etl

er
i Anonim 

!irket TTK Var 
Tescil ve 

$lanla 
Kurulur 

Sınırlı 50.000 TL Asgari 5 Kurumlar 
Vergisi 

Yevmiye 
Kebir 

Envanter 

Limited 
!irket TTK Var 

Tescil ve 
$lanla 

Kurulur 
Sınırlı 5.000 TL Asgari 2 

Azami 50
Kurumlar 
Vergisi 

Yevmiye 
Kebir 

Envanter 
Paylı 

Komandit 
!irket 

TTK Var 
Tescil ve 

$lanla 
Kurulur 

Sınırlı - Asgari 5 Kurumlar 
Vergisi 

Yevmiye 
Kebir 

Envanter 

!a
hıs

 !
irk

etl
er

i 

!ahı" 
$"letmesi 

TTK / 
ESK Yok 

Tescil ve 
$lanla 

Kurulur 
Sınırsız - Tek Ki"i Gelir 

Vergisi 
$"letme 
veya 

Di#erleri 

Adi 
!irket 

Borçlar 
Kanunu Yok 

Tescil ve 
$lan 

Gerekmez
Sınırsız - Asgari 2 Gelir 

Vergisi 
$"letme 
veya 

Di#erleri 

Kollektif 
!irket TTK Var 

Tescil ve 
$lanla 

Kurulur 
Sınırsız - Asgari 2 Gelir 

Vergisi 
Yevmiye 

Kebir 
Envanter 

Adi 
Komandit 

!irket 
TTK Var 

Tescil ve 
$lanla 

Kurulur 
Sınırsız  - Asgari 2 Gelir 

Vergisi 
Yevmiye 

Kebir 
Envanter 

* *
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2. %!RKET"TÜRÜ"SEÇ!M!"

.ah/s* i(letmesi,* (ah/s* (irketi*ya*da* sermaye* (irketi*kurma* tercihi*anayasal*
bir* hak* olup,* bunu* engelleyen* herhangi* bir* yasal* düzenleme* mevcut*
de,ildir.*Ancak*önemli*olan*tercih*yap/l/rken*orta*ve*uzun*vadede*ne*kadar*
do,ru*karar*verildi,idir.**

Ülkemizde* ticaretle* i(tigal* eden* ki(ilerin* ticari* hayatlar/na* ço,unlukla*
sermaye*(irketi*ile*ba(lad/klar/*bilinmektedir.*Sermaye*(irketini*tercih*etme*
sebepleri,* (ah/s* i(letmesi* ve* sermaye* (irketi* aras/ndaki* farklar,* bunlar/n*
avantajl/*ve*dezavantajl/*yönleri*dikkatle*incelenmelidir.*

Teknogiri(imci,*hangi*türden*bir*(irket*kuraca,/na*karar*verirken*a(a,/daki*
hususlar/*göz*önünde*bulundurmal/d/r.**

! K/sa*ve*uzun*vadede*ortakl/k*ve*sermaye*yap/s/*

! -(letmeden*beklentiler*

! Kurumsalla(maya*ili(kin*dü(ünceler*

! -(letme*yönetim*ve*organizasyonu*

! Kurulacak*(irketin*Türk*Ticaret*Kanunu*aç/s/ndan*sorumluluklar/*

! Kurulacak*(irketin*vergi*mevzuat/*aç/s/ndan*durumu*ve*vergi*yükü**

! -leride*ba(vurulacak*olan*di,er*devlet*te(vikleri**

Teknogiri(imci,*(irket*kurma*a(amas/nda*bir*çok*kriteri*dü(ünerek*hareket*
etmek* ve*h/zl/*bir* (ekilde* (irketini* kurup*Bakanl/kla* sözle(me* imzalamaya*
haz/r* hale* gelmek* durumundad/r.* Teknogiri(imcinin* i(ini* biraz* daha*
kolayla(t/rmak* ad/na* (irket* türü* seçimi* ile* ilgili* de,erlendirmeler* (ah/(*
i(letmesi* ve* limited* * (irketi*aç/s/ndan*yap/lacakt/r.*Bu*noktada* (irket* türü*
(eçiminde*Tablo*1*ve*Tablo*2*karar*sürecimizi*h/zland/racakt/r.*

KURUMSALLA%MA!AÇISINDAN!DE&ERLEND'RME!

Bilgi*ça,/*denilen*yüzy/l/m/zda*ticari*faaliyet*gösteren*i(letmeler*için*ayakta*
kalabilmenin* yolu* de,i(imin* ve* ba(ar/n/n* süreklili,ini* kavramaktan,* yerel*
olmaktan* ç/k/p* evrensel* olmaktan* ve* kurumsal* bir* kimlik* olu(turmaktan*
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geçiyor.* Kendini* sürekli* yenilemeyen* bilgiyi,* kaliteyi,* günceli*
yakalayamayan* kurumlar/n* ba(ar/l/* olma* ve* ayakta* kalma* (ans/n/n* yok*
oldu,u*bir*yere*do,ru*h/zla*yol*almaktay/z.*

Bu* ba,lamda* kurumsalla(man/n* zorunlu* hale* geldi,i* ortadad/r.* Limited*
(irket*olarak*faaliyete*geçmek*kurumla(mada*önemli*bir*ad/md/r.*Fakat*her*
(eyden* önce* kurumsalla(ma* bir* ticari* kültür* tercihidir.* Öncelikle*
kurumsalla(man/n*gereklili,ine*inanmak*gerekir.*

VERG'!YÜKÜMLÜLÜKLER'!AÇISINDAN!DE&ERLEND'RME!

.ah/s* i(letmelerinde* (ahs/n* kendisi* gelir* vergisi* mükellefidir* ve* a(a,/da*
belirtilen*oranlarda*vergi*uygulanmaktad/r.*

! 10.000*TL'ye*kadar*%*15**

! 25.000*TL'nin*10.000*TL'si*için*1.500*TL*fazlas/*için*%*20*

! 58.000*TL'nin*25.000*TL'si*için*4.500*TL*fazlas/*için*%*27*

! 58.000*TL'den*fazlas/n/n*58.000*TL'si*için*13.410*TL*fazlas/*için*%*35*

Oranlara* dikkat* edildi,inde* önemli* büyüklükte* i(* yapanlar/n*%35* vergiye*
tabii* olduklar/* görülmektedir.* Ba(ka* bir* de,i(le* (ah/s* i(letmesinde* elde*
edinilen*kar/n*%35’i*vergi*olarak*ödenmektedir.* .ah/s* i(letmeleri*sahipleri*
vergilerini* do,ru* hesaplayarak* ödemek* kayd/yla* geriye* kalan* karlar/ndan*
diledikleri*gibi*harcamada*ve*tasarrufta*bulunabilirler.**

Limited* (irketler,* %20* sabit* oranl/* kurumlar* vergisine* tabidirler.* Bu*
(irketlerin* ortaklar/* (irketin* paras/n/* diledi,i* gibi* kullanamazlar.* Bunlar*
(irkette* görevli* iseler* görevleri* icab/*ücret* alabilirler.*Bu*ücretlerin*makul*
olmas/* yani* emsallerine* göre* az* yada* fazla* olmamas/* gerekir.* * Ayr/ca*
y/lsonunda* ilgili*organlar/n*karar*vermesi*halinde* (ortaklar*kurulu)*kardan*
pay* al/rlar.*Al/nan* kar*pay/n/n*%50’si* vergiden*muaf* kalan/* ise* yukar/daki*
artan*oranl/*gelir*vergisi*dilimlerine*tabidir.**

Teknogiri(imci,*(ah/s*i(letmesi*kurarsa*artan*oranl/*vergiye*tabi*olur,*azami*
%35* gelir* vergisi* yüküyle* i(e* devam* edilir.* * Bir* ortak* gösterir* de* limited*
(irket*kurarsa*ne*olur?*A(a,/da*inceleyelim.***
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Elde* edece,i* kardan* %20* kurumlar* vergisi* öder.* .irketten* al/nan*maa(,*
Gelir*Vergisi*Kanunu*kapsam/nda*artan*oranl/*gelir*vergisi* tahakkuk*eder,*
ancak*al/nan*bu*maa(*gider*yaz/larak*kardan*dü(ülecektir.*Y/l*sonunda*kar*
da,/t/m/*yaparsa,*da,/t/lacak*kar*%15*stopaja*tabidir.**

Da,/t/lan* kardan* orta,a* dü(en* pay/n* yar/s/* vergiden* istisna* kalan/* artan*
oranl/* gelir* vergisine* tabidir.* Bu* yolla* hesaplanan* vergiden* daha* önce*
kurum* stopajdan* orta,a* dü(en* stopaj* pay/* ve* y/l* içinde* ödemi(* oldu,u*
ba,kur* primleri* gibi* giderleri* mahsup* edilir.* E,er* yap/lm/(* olan* kurum*
stopaj/* orta,a* dü(en* kar* pay/n/n* yar/s/* üzerinden* hesaplanan* gelir*
vergisinden*daha*büyük* ise* (ki*öyle*olacak)*aradaki* fark*vergi*dairesinden*
geri*al/n/r*veya*ba(ka*borçlara*mahsup*edilebilir.**

'%LETMEDEN!ÜCRET!ALINMASI!AÇISINDAN!DE&ERLEND'RME!

.irket* ortaklar/n/n* y/l* sonunda* alacaklar/* kar* pay/n/n* yan/nda* (irketten*
makul* ölçülerde* ücret* (maa(* ya* da* huzur* hakk/)* da* alabilmeleri*
mümkündür.*Bu*nokta*Teknogiri(imci*için*çok*önemlidir.*Çünkü*hibe*olarak*
al/nan* sermaye* deste,i* kapsam/nda* projeyi* yürüten* ki(i* olarak*
Teknogiri(imciye* belli* bir* tutarda*maa(* tayin* edilmektedir.* (genel* olarak*
2.000* –* 2.500* TL* civar/)* Örne,in* 2.500* TL* maa(* tayin* edilmi(* olan* bir*
Teknogiri(imci* destek* süresi* olan* 12* ay* boyunca* bu* ücreti* alacak* ve*
toplamda* ise* 100.000* TL* olan* sermaye* deste,inin* 30.000* TL’sini* maa(*
olarak*kendisi*do,rudan*elde*etmi(*olacak.*Bu*durumda*30.000*TL’*lik*maa(*
geliri*üzerinden*yukar/da*ki*gelir*vergisi*dilimleri*üzerinden*(yakla(/k*5.850*
TL)* gelir* vergisi* ödemek* zorunlulu,u* bulunmaktad/r.* Hatta* iki* ortak*
olundu,u* dü(ünülürse* 5.850* TL’den* 11.700* TL* gelir* vergisi* tahakkuk*
edecektir.*Bu*noktada*Teknogiri(imcinin*sahip*oldu,u*önemli* te(viklerden*
biri* olan* %80’lik* (doktoral/lar* için* %90)* gelir* vergisi* muafiyeti* devreye*
girmektedir.*Bu*sayede*11.700*TL’nin*%80’i*olan*9.360*TL’yi*Teknogiri(imci*
ödemeyecek*ve*bu*para*cebinde*kalacakt/r.*Ayr/ca*60.000*TL’lik*maa(*gideri*
yapm/(*olacak*ve*bunu*kurumlar*vergisi*matrah/ndan*dü(erek*(irketin*kara*
geçmesi*halinde*60.000*TL’nin*%20’si*tutar/nda*(12.000*TL)*kurumlar*vergisi*
ödemeyecektir.*
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Tüm* bunlar/n* yan/nda* bu*muafiyetlerden* kanunen* (ah/s* i(letmesi* sahibi*
Teknogiri(imcinin* faydalanabilmesi* söz* konusu* de,ildir.* Çünkü* (ah/s*
i(letmesinin* tüzel* ki(ili,i* bulunmamaktad/r* ve* ayn/* ki(i* hem* i(çi* hem*
i(veren* olamaz.* Bu* konuyla* ilgili* özelge* Ek* 2’de* verilmi(tir.* .irket* sahibi*
Teknogiri(imci*için*ise*herhangi*bir*sorun*yoktur.*Bunun*sebebi*ise*(irketin*
tüzel* ki(ili,e* sahip* olmas/* ve* tüzel* ki(ilik* çat/s/* alt/nda* (irket* orta,/* olan*
Teknogiri(imcinin* (irketinden* ücret* almas/,* ücretin* gelir* vergisi*
muafiyetinden* yararlanmas/* ve* hatta* ald/,/* ücretin* gider* olarak* kayd/*
mümkün*olmaktad/r.*

DEVLET!TE%V'KLER'!AÇISINDAN!DE&ERLEND'RME!

Bilindi,i*gibi*ar0ge*çal/(malar/*oldukça*masrafl/*ve*geri*dönü(ü*uzun*süren*
projelerdir.* Bu* nedenle* ileride* al/nacak* olan* te(vikler* Teknogiri(imci* için*
hayati* önem* ta(/maktad/r.* Unutulmamal/d/r* ki* KOSGEB* haricinde* hiçbir*
kurum*(ah/s*i(letmelerine*destek*vermemektedir.*

Büyüme*potansiyeli*fazla*ve*ileride*daha*bir*çok*ar0ge*te(vi,ine*ba(vurmak*
isteyecek*olan*Teknogiri(im*i(letmelerinin*TÜB-TAK*gibi*ar0ge*te(vi,i*veren*
kurumlara*ba(vurabilmeleri*sermaye*(irketi*olmalar/na*ba,l/d/r.*

Tablo!2!$!Teknogiri"imci!'çin!%irket!Türleri!K(yaslamas(!

Karar Kriterleri Limited !irket !ah"# $#letmesi 
Tüzel Ki"ilik Var Yok 
Ortak Sayısı Asgari 2 Tek Ki"i 
Ortakların Sorumlulu#u Sınırlı Sınırsız 
Vergi Türü Kurumlar Vergisi Gelir Vergisi 
Vergi Yükü 20% 15% ila 35%  
TEKNOG$R$!$MC$ $çin Maa" Var Yok 
TÜB$TAK TEYDEB Te"vikleri Var Yok 
$HRACAT Te"vikleri Var Yok 
KOSGEB Te"vikleri Var Var 
! *
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3. %!RKET"KURULU%U"

Bu*a(amaya*kadar*(irket*türüne*karar*vermi(*bulunuyorsunuz.*Bu*bölümde*
ise,*Bakanl/,/n*talep*etti,i*belgelerin*elde*edilebilmesi*için*i(letme*kurulu(u*
için*ataca,/n/z*ad/mlar/,*müracaat*edilecek*kurumlar*baz/nda*aç/klayaca,/z.*
Daha* önce* söyledi,imiz* gibi,* aç/klamalar/m/zda* limited* (irket* ve* (ah/s*
i(letmesi*kurulu(unu*esas*alaca,/z.*

.irket* kurulu(u* a(amalar/n/* incelemeden* önce,* bilmeniz* gereken* birkaç*
önemli* husus* bulunmaktad/r.* Bu* hususlar;* (irketin* yeri,* unvan/* ve* mali*
mü(aviri*ile*ilgilidir.**

.irket* yeri;* teknopark,* TEKMER* ya* da* sizin* için* uygun* herhangi* bir* yer*
olabilir.*Ancak* (irket*kurulu(u*yapabilmek* için*mutlaka*bir*kira*sözle(mesi*
(art/*oldu,undan,*(irketiniz*adresini*(imdiden*belirlemelisiniz.*

.irket*unvan/;*hangi* (irket* türünü*seçerseniz*seçin* ticaret*odas/*kayd/* için*
mutlaka* bir* unvan* belirlemesiniz.* Ancak* ülkemizde* 4* milyon* civar/nda*
i(letme* oldu,u* dü(ünülürse* sizin* seçece,iniz* unvan/n* ba(kas/* taraf/ndan*
kullan/l/p* kullan/lmad/,/n/* (imdiden* ara(t/rmal/s/n/z.* Di,er* bir* ifadeyle*
unvan* daha* önce* tescil* edilmemi(* olmas/* gerekir.* Bu* tescil* a(amas/nda*
ortaya* ç/karsa* sizin* için* hem* maliyet* hem* de* gecikme* gibi* istenmeyen*
durumlar* olu(ur.* .irket* unvan/* k/saltma* yap/lmaks/z/n* yaz/lmal/,* Türkçe*
olmayan* kelimeler* içermemelidir.* Ana* sözle(menin* amaç* ve* konu*
maddesinde* yer* alan* konular* unvanda* geçmelidir.* .irket* unvan/n/z/,*
Bakanl/k*veya*ticaret*sicil*gazetesi*internet*adresinden*sorgulayabilirsiniz.*

.irket*mali*mü(aviri,* sizin* için*bu* i(lemleri*yapacak*ki(idir.*Teknogiri(imci,*
her(eyden*önce* (irketi* için*bir*mali*mü(avir* seçmelidir.*Ülkemizde,* 5746*
say/l/*Ar0Ge*Kanunu*ve*ilgili*mevzuat*uygulama*aç/s/ndan*yeni*oldu,undan,*
birçok*muhasebeci*bu*konular/*yeterince*bilmemektedir.*Bu*nedenle*mali*
mü(avirinizi*seçerken*mutlaka*(u*hususlara*dikkat*etmelisiniz:*

! .irket*kurulu(unu*yürütecek,*(irket*anasözle(mesinin*haz/rlanmas/nda*
yol*gösterici*olacak,*kurulu(la* ilgili*gerekli*tüm*evraklar/*düzenleyecek*
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ve* sonras/nda* ise* Teknogiri(imciye* sa,lanm/(* olan* te(viklere* uygun*
olarak*(irket*muhasebesini*tutacak*olan*bir*mali*mü(avir*olmal/d/r.**

! Limited*(irket*kurulu(u*konusunda*bilgili*ve*tecrübeli*olmal/d/r.*Süresi*
içersinde* Bakanl/k* ile* sözle(me* imzalama* zorunlulu,u* oldu,undan*
mümkün*olan*en*k/sa*sürede*(irketin*kurulmas/n/*sa,layabilmelidir.*

! Teknogiri(im*Sermayesi*Deste,i*ve* ilgili*mevzuat*konusunda*bilgili*ve*
tecrübeli* olmal/d/r.* .irketin* kurulu(* a(amas/nda* dahi* geçerli* olan*
te(viklerden*faydalan/labilmesi*ve*en*az*masrafla*(irketin*kurulabilmesi*
noktas/nda*konuya*hakim*olmal/d/r.*

! Gerekli* (artlar/* sa,layan*mali*mü(avir* ile* “muhasebe* sözle(mesi”* ve*
“elektronik*beyanname*arac/l/k*ve*sorumluluk*sözle(mesi”*imza*edilir.**

! Kimi*seçerseniz*seçin,**bu*kitapç/,/*mutlaka*mali*mü(avirinize*ula(t/r/n.*

Bu*durumda*(irket*kurulu(u*a(amas/nda*ilk*yap/lmas/*gerekenin*iyi*bir*mali*
mü(avir*ile*anla(mak*oldu,u*ortaya*ç/km/(t/r.*Mali*mü(aviriniz*ile*sözle(me*
imzalad/ysan/z,* (irket* kurulu(u* a(amas/na* geçmeye* neredeyse* haz/r*
oldu,unuzu*söyleyebiliriz.*Halen*haz/r*de,ilsiniz,*çünkü*(irketinizin*faaliyet*
konusu,* sermayesi,* ortaklar/,* süresi* ve* müdürü* konular/n/* belirlemi(*
de,ilsiniz.*Bunlar/n*belirlenmesi*konusunda*mali*mü(aviriniz*size*yard/mc/*
olacakt/r.*Bununla*beraber*a(a,/daki*tavsiyelerimizi*dikkate*almal/s/n/z.*

-lk* olarak,* (ah/s* i(letmesinde* tek* ki(i* olarak* kurulu(* yapabilirsiniz.* Ancak*
limited* (irketinde* en* az*1*ortak*bulmak* ve*bu* ki(iyi* (imdiden*belirlemek*
durumundas/n/z.*Bu*orta,/n/z,* ailenizden*biri*olabilece,i* gibi*herhangi*bir*
arkada(/n/z*da*olabilir.*Temmuz*ay/nda*yürürlü,e*girecek*yeni*TTK* ile* tek*
ki(ilik* sermaye* (irketleri*mümkün* olacakt/r.* Bu* da* demek* oluyor* ki;* bu*
tarihten*önce*kurulu(*yapmak*zorunda*olan*Teknogiri(imci*yan/na*en*az*bir*
ortak*alarak*kurdu,u* (irketinin,*01.07.2012*tarihinden* itibaren*hisse*devri*
yaparak*tek*hissedar/*olabilir.*

-kinci*olarak,* (ah/s* i(letmesinde*tek*ki(i*olarak* imza*yetkilisi*siz*olursunuz.*
Ancak*limited*(irkette,*(irketi*temsil*edecek*olan*imzalar*ortaklar*kurulunca*
tespit*edilerek,*tescil*ve*ilan*olunur.*Müdüre*bu*yetkilerin*uzun*bir*süre*için*
verilmesi,* tescil* ve* ilan* i(lemlerini*ortadan* kald/racakt/r.* Sizin* (irketinizde*
imza* yetkilisi*mutlaka* tek*ba(/n/za* siz*olmal/s/n/z.*Bunun* sebebini*bir* kez*
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daha*vurgulamakta*fayda*vard/r.*Bakanl/k,*Teknogiri(imciyi*temsil*ve*ilzama*
tek*yetkili*ki(i*olarak*görmek*istemektedir.*Öte*yandan*müdürlük*süresiyle*
ilgili*kanunen*hüküm*olmamakla*beraber*uygulamada*genelde*on*y/l*süre*
ile*seçilmektedirler.*

Üçüncü* olarak,* (ah/s* i(letmesinde* faaliyet* konusu* unvana* yaz/larak*
belirlenir.*Ancak*limited*(irkette*faaliyet*konusu*ana*sözle(medeki*amaç*ve*
konu*maddesi* ile*belirlenir.*Ana* sözle(mede,* (irketin* faaliyet* gösterece,i*
konular,* en* az/ndan* sektör* baz/nda* ifade* edilmelidir.* Ana* sözle(meye*
yaz/labilecek* amaç* ve* konular* ticaret* unvan/nda* gösterilen* konu* veya*
konular* ile* s/n/rl/d/r.* -(tigal* konular/* yeterince* aç/k* yaz/ld/ktan* sonra*
yap/lacak* i(lerin*gere,i*olacak*sair*faaliyetlerin*de*aç/kça*yaz/lmas/*gerekir.*
.irketin*faaliyet*konusu*ayr/nt/l/*bir*(eklide*bizzat*Teknogiri(imci*taraf/ndan*
belirlenmelidir.* Çünkü* faaliyet* konusunda* yazmayan* i(ler* yap/lamaz.*
Faaliyet* konusu* tescil* ve* ilana* ba,l/* oldu,undan* kapsay/c/* olmal/d/r,* aksi*
takdirde* ilerde* yap/lacak* de,i(iklikler* istenmeyen* maliyetlere* sebep*
olacakt/r.* Üretim* yap/lacaksa* mutlaka* ifade* edilmesine,* al/m0sat/m* ve*
ithalat0ihracat*yap/laca,/na*dair*ibarelerin*yaz/lmas/na*dikkat*ediniz.*

Dördüncü*olarak*(ah/s*i(letmesinde*süre*uygulamas/*yoktur.*Ancak*limited*
(irketin*bir* süresi* olmal/d/r.* Limited* (irketler* süresiz*olarak* kurulamazlar.*
.irketin* süresi* tespit* edilirken* dikkatli* olunmal/d/r.* .irket* için* bir* süre*
dü(ünülmü(* ise* bu* süre* yaz/lmal/d/r.* .irketin* süresi* k/sa* tutulursa* ve*
zaman/nda* uzat/lmazsa* (irket* bu* süre* sonunda* kanunun* kapanm/(* olur.*
Sürenin*de,i(tirilmesi* tescil*ve* ilana*ba,l/*oldu,undan* (irketin*süresi*uzun*
tutulmal/d/r.* Genelde* uygulamada* (irket* kurulu(unda* süre* 99* y/l* olarak*
belirlenmektedir.*

Be(inci* olarak,* (ah/s* i(letmesinde* sermaye* uygulamas/* yoktur.* Ancak*
limited* (irketin* bir* sermayesi* olmal/d/r.* Limited* (irketler* en* az* 5.000* TL*
sermaye* ile* kurulabilmektedirler.* Bir* hissenin* itibari* de,eri* 25* TL'dir.*
Limited* (irketlerde* hisse* devirleri* noterde* düzenlenecek* devir* senedi* ile*
yap/labilmektedir.* Bu* hisse* devirleri* ve* sermaye* art/(lar/* tescil* ve* ilana*
ba,l/d/r.* Limited* (irket* en* az* iki* ki(i* taraf/ndan* kurulabildi,inden,*
sermayenin* bu* ortaklar* aras/nda* pay* edilerek* taahhüt* edilmesi*
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gerekmektedir.*%99’a*%1*gibi*bir*oran*bile*burada*mümkündür.*Dolay/s/yla*
Bakanl/k* ile* sözle(me* imzalayacak* olan* Teknogiri(imcinin* (irkette* %99*
hisseye* sahip* olmas/* uygundur.* Sermayenin* dörtte* biri* (irketin* tescil*
tarihinden* itibaren*en*geç*üç*ay* içinde,*kalan/* ise*üç*y/l* içerisinde*ortaklar*
taraf/ndan*ödenmelidir.*-lerleyen*dönemde*ba(ka*kurumlardan*da*te(vikler*
alaca,/n/zdan,* mevcut* mali* imkanlar/n/z* elverdi,i* çerçevede* kurulu(ta*
100.000*TL*sermaye*belirlenmesi*uygun*olacakt/r.*

Bu*aç/klamalar* /(/,/nda*özellikle* limited* (irket*kurmaya*karar*verenler* için*
Ek*5’te*bir*örne,i*verilen*limited*(irket*ana*sözle(mesi*ile*ilgili*baz/*konular/*
ayd/nlatmakta* fayda* vard/r.* Öncelikle* TTK’n/n* ilgili*maddelerinde* limited*
(irket* mukavelesinin* (ana* sözle(me)* yaz/l/* (ekilde* yap/lmas/* ve* bütün*
kurucular/n* imzalar/n/n* noterce* tasdikinin* (art* oldu,u,* ayr/ca* (irketin*
ticaret*unvan/yla*merkezi,* i(letmenin*konusu,*esas*sermaye*ile*her*orta,/n*
koymay/* taahhüt*etti,i*sermaye*miktarlar/,* (irketin*yapaca,/* ilanlar/n* (ekli*
ve*(irketin*müddetinin*mukavelede*aç/kça*yaz/lmas/*gerekti,i*belirtilmi(tir.**

Bu*çerçevede* limited* (irket*ana* sözle(melerinin*asgari* seviyede*a(a,/daki*
maddeleri*içermesi*gerekmektedir.*

! Kurucular*

! .irketin*Unvan/*

! Amaç*ve*Konu*

! .irketin*Merkezi*

! Süre*

! Sermaye*

! -lan*

! .irketin*-daresi*

! Temsil*

! Hesap*Dönemi*

! Yedek*Akçe*

! Kar/n*Da,/t/m/*

! Kanuni*Hükümler*

.imdi*bunlar/*TEKNOG-R-.-MC-*Mehmet*Ersoy*örne,iyle*aç/klayal/m.*
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KURUCULAR!

Kuruculardan*biri*Teknogiri(imci* iken,*di,erleri*18*ya(/n/*geçmi(*ergin*ki(i*
ya*da*tüzel*ki(i*taraf/ndan*yetkilendirilmi(*bir*ki(i*olmal/d/r.**

Kurucular!için!örnek!madde:!

A!a"ıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular 
arasında TTK hükümlerine göre bir Limited #irket kurulmu!tur. 

Adı Soyadı   T.C. Kimlik No  $kâmetgah Adresi          Uyru"u 

1.Mehmet Ersoy 20120001873   Sarıgüzel Mh. No:1 Fatih/$ST T.C. 

2.Akif Ersoy 27120001936 Mısır Apt. No:2 Beyo"lu/$ST  T.C. 

%'RKET!UNVANI!

.irket*unvan/nda*limited*(irketi*ibaresi*geçmelidir.*.irketin*i(tigal*konusu*ile*
ilgili* ibareler*unvanda*olmal/d/r.*Ticaret*unvan/,* (irketin*durumu*hakk/nda*
üçüncü* (ah/slarda* yanl/(* bir* kanaatin* olu(mas/na* yol* açacak* mahiyette,*
gerçe,e*ve*kamu*düzenine*ayk/r/*olmamal/d/r.*

%irketin!unvan(!için!örnek!madde:!

#irketin unvanı “$stiklal Yazılım Ara!tırma Geli!tirme Mühendislik Sanayi 
Ticaret Limited #irketi"dir.   

AMAÇ!VE!KONU!

.irketin* faaliyet* alanlar/* amaç* ve* konu*maddesinde* yaz/lmal/d/r.* Faaliyet*
konusu*mümkün* oldu,unca* geni(* tutulmal/d/r.* Ancak* unvan* ile* uyumlu*
olmas/* gerekti,inden,* geni(* olursa* unvan* çok* uzayacakt/r.* Bu* durum*
ilerleyen*dönemlerde*s/k/nt/lar*olu(turabilir.*Özellikle*muhtelif*mallar/n*ve*
hizmetlerin*al/(,*sat/(/,* ithalat/,* ihracat/*öngörülüyorsa*bunlar/* içerecek*sair*
ibareleri* mutlaka* yaz/lmal/d/r.* Bununla* beraber* i(leriniz* büyüdü,ünde,*
vas/ta* ya* da* gayrimenkul* alman/z* gerekebilece,inden* bu* hususlar* da*
belirtilmelidir.**
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%irketin!amaç!ve!konusu!için!örnek!madde:!

#irketin amaç ve konusu ba!lıca !unlardır; 

A- YAZILIM  

1. Her türlü bilgisayar yazılımları ve endüstriyel yazılımlar geli!tirmek 
2. $nternet ve mobil uygulama yazılımları, güvenlik yazılımları, tasarım 

yazılımları tasarlamak, almak, satmak 
3. Her türlü platform için internet ve mobil uygulamalar geli!tirmek, bu 

uygulamaları internet ve mobil a" üzerinden satmak  
4. Her türlü donanım ve sistem yazılımları tasarlamak, almak, satmak  
5. Her türlü yazılım uygulamaları tasarlamak, almak, satmak  
6. Tasarlanan ve geli!tirilen tüm yazılımları ticarile!tirmek, yurtiçi ve 

yurtdı!ı satı!larını yapmak, toptan ve perakende satı!larını yapmak 

B- ARA#TIRMA GEL$#T$RME 

1. Ara!tırma, geli!tirme, yenilik ve inovasyon faaliyetleri yürütmek 
2. Ar-Ge ve yenilik yoluyla teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim 

süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının 
yükseltilmesini, verimlili"in artırılmasını, üretim maliyetlerinin 
dü!ürülmesini, teknolojik bilginin ticarile!tirilmesini sa"layacak 
faaliyetler yapmak  

3. Her türlü teknik konuda, temel bilimlerde , fen bilimlerinde ve her türlü 
mühendislik bilimlerinde ara!tırma, geli!tirme yapmak 

4. Bilgi ve ileti!im teknolojileri, biyoteknoloji ve gen teknolojileri, 
malzeme teknolojileri, nanoteknoloji, tasarım teknolojileri, mekatronik, 
robotik, üretim ve süreç teknolojileri, enerji ve çevre teknolojileri 
konularında ara!tırma ve geli!tirme yapmak 

5. Ara!tırma ve geli!tirmesi yapılan konuları ticarile!tirmek, yurtiçi ve 
yurtdı!ı satı!larını yapmak, toptan ve perakende satı!larını yapmak 

C- MÜHEND$SL$K 

1. Makine Mühendisli"i, Endüstri Mühendisli"i, Bilgisayar Mühendisli"i, 
Elektronik Mühendisli"i, Elektrik Mühendisli"i, Kimya Mühendisli"i, 
Fizik Mühendisli"i, Kontrol Mühendisli"i, Mekatronik Mühendisli"i, 
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Metalürji ve Malzeme Mühendisli"i, Çevre Mühendisli"i, Enerji 
Mühendisli"i ve di"er mühendislik alanlarında hizmet sunmak 

2. Her türlü mühendislik proje ve uygulamalarını yapmak 
3. Her türlü mühendislik , mü!avirlik ve danı!manlık hizmetleri vermek 
4. Plan proje teknik hesaplar konularında danı!manlık yapmak  
5. Etüt, ara!tırma, fizibilite projeleri yapmak 
6. Teknik bilgi deste"i ve teknik e"itim hizmetleri vermek 

D- T$CARET   

1. Her türlü yazılımın, elektrikli ve elektronik e!yalar, bilgisayar ve 
ileti!im araç ve gereçlerinin,her türlü hava, kara, deniz ta!ıtları ve 
yedek parçaların, robotların, robotik malzemelerin, elektronik 
malzemelerin, her türlü makina, teçhizat ve yedek parçaların ithalatını 
ve ihracatını yapmak, toptan ve perakende alım satımını yapmak 

2. Gümrük mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla her türlü emtianın 
ithalatını ve ihracatını yapmak, toptan ve perakende alım satımını 
yapmak, ar-ge kapsamında her türlü emtianın alım satımını yapmak 

#irket,  yukarıda sayılan hususları gerçekle!tirmek için bütün hakları iktisap 
ve borçları iltizam eyleyebilir . Her türlü menkul ve gayri menkulleri 
temellük ve tasarruf edilebilir. Gerek !irketin ve gerekse üçüncü ki!ilerin 
malları üzerinde !irket leh ve alacakları için rehin ipotek ve sair aynî haklar 
tesis ve kabul edebilir. 

#irket gerek benzeri i!leri yapan ve gerekse yurt içi pazarlama, ithalat ve 
ihracat i!leri yapan !irketler kurabilir. Her türlü ticari organizasyonlara 
katılabilir ve temsilcilikler alabilir ve verebilir. Kurulmu! !irketlere i!tirak 
edebilir. Bu konularda firmaların ortak amaçları gerçekle!tirmek için 
kurdukları ve kuracakları birlik ve kurulu!lara katılabilir.   

Amaç ve konusunun gerektirdi"i gayri menkulleri iktisap edebilir.  Bu gibi 
kurulmu! düzenleri alabilir. Amaç ve konusuna giren i!leri yapabilmek için 
yabancı sermayelerden yararlanabilir. Ortaklıklar kurabilir. $htira beraatı, 
alameti farika, marka, lisans, patent, imtiyaz, know-how gibi hakları iktisap 
edebilir, kullanabilir ve devredebilir. 
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%'RKET'N!MERKEZ'!

.irketin*merkezi*il*ve*ilçe*olarak*belirtilmelidir.*.irketin*aç/k*adresi*mutlaka*
yaz/lmal/d/r.**

%irketin!merkezi!için!örnek!madde:!

#irketin merkezi $stanbul $li Eyüp $lçesindedir. Adresi Edirnekapı Mahallesi 
Hayri Yaman Caddesi #ehitlik Sokak No:91’dir.  

SÜRE!

.irketin* süresi* belirtilmek* zorundad/r.* .irketin* süresi*mümkün* oldu,unca*
uzun*tutulmal/d/r.*

%irketin!süresi!için!örnek!madde:!

#irketin süresi, tescil ve ilan tarihinden itibaren 99 (doksandokuz) yıldır. 

SERMAYE!

.irketin* sermayesi* asgari* 5.000* TL* olmal/d/r.* Ortaklar* aras/nda* istenilen*
(ekilde* pay* edilebilir.* .irketin* sermayesi* belli* süreler* zarf/nda* ödenmek*
durumundad/r.*Dolay/s/yla*ödeme*gücünüzü*de*dikkate*alarak*bir*sermaye*
tutar/*belirlemelisiniz.*

%irketin!sermayesi!için!örnek!madde:!

#irketin sermayesi, 1.000 TL de"erinde 100 paya ayrılmı! olup 100.000 
(yüzbin) TL’dır. Bu sermaye,  

99 pay kar!ılı"ı 99.000 Türk Lirası Mehmet Ersoy 

1 pay kar!ılı"ı 1.000 Türk Lirası Akif Ersoy  

tarafından muvazadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmi!tir. Sermayenin 
1/4'ü !irket kurulu!unun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalanı 
ise üç yıl içinde ödenecektir. 
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%'RKET'N!'DARES'!

.irketin* idaresinin* kimler* taraf/ndan* ve* kaç* y/l* için* yap/laca,/na* aç/kl/k*
getirilmelidir.*Müdürlerinin*isimleri*ve*görev*süreleri*yaz/lmal/d/r.*Müdürler*
(irket*ortaklardan*olabilece,i*gibi*d/(ar/dan*da*atanabilir.*

%irketin!idaresi!için!örnek!madde:!

#irketin i!leri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya 
bir kaç müdür tarafından yürütülür. $lk 10 yıl için Mehmet Ersoy !irket 
müdürü olarak seçilmi!tir. 

ANA!SÖZLE%MEDEK'!D'&ER!MADDELER!

Ana*sözle(medeki*ilan,*temsil,*hesap*dönemi,*yedek*akçe,*kar/n*da,/t/m/*ve*
kanuni* hükümler* maddesi* TTK* ile* uyumlu* olmal/d/r.* Kanuni* hükümler*
maddesinde* * ana* sözle(mede* belirtilmeyen* hususlar/n* TTK* hükümlerinin*
geçerli,i*olaca,/*ifade*edilmelidir.*Bu*maddelerin*örne,i*Ek*5’te*verilmi(tir.*

Limited* (irket* ana* sözle(mesini* de* ö,rendi,imize* göre* art/k* (irketinizi*
kurarken*tamamlaman/z*gereken*dört*temel*a(amaya*geçebiliriz.*

! Ticaret*odas/*a(amas/*

! Vergi*dairesi*a(amas/*

! SGK*a(amas/*

! Banka*a(amas/*

Buraya*kadar*olan*süreçte,*kendi*iç*hesab/n/z/*yaparak*ve*mali*mü(avirinizle*
isti(are*ederek,*kararlar/n/z/*vermi(*olmal/s/n/z.*.u*a(amada*ise*üzerinde*TC*
kimlik*numaran/z/n*yazd/,/*bir*kimlik*belgenizi,* tercihen*nüfus*cüzdan/n/z/,*
yan/n/za*al/p,*bir*sonraki*bölüme*göre*(irket*kurulu(unuza*ba(layabilirsiniz.*

! !
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3.1. T!CARET"ODASI"A%AMASI""

Seçti,imiz* (irket* türü* hangisi* olursa* olsun* mutlaka* bölgenizdeki* ticaret*
odas/na* kay/t* yapt/rmak* zorundas/n/z.* Buna* göre* limited* (irket* ve* (ah/s*
i(letmesi*için*(irket*kurulu(*a(amalar/*a(a,/da*aç/klanm/(t/r.**

3.1.1.*L-M-TED*.-RKET*

Limited* (irket*kurulu(u,* ticaret*odalar/*bünyesinde*bulunan* ticaret*siciline*
tescil* ve* ana* sözle(melerinin* ticaret* sicil* gazetesinde* ilan* olunmas/na*
ba,l/d/r.*Ayr/ca*faaliyet*konusu*ba(ka*bir*ticaret*odas/*kapsam/na*giriyorsa*
oraya* da* kay/t* olunmal/d/r.* Bunun* bir* örne,i* denizcilik* sektöründeki*
(irketlerin*deniz*ticaret*odas/na*kay/t*olma*zorunlulu,udur.*

Limited*(irket*kurulu(unda,*di,er*bir*ifadeyle*(irket*ana*sözle(mesinin*tescil*
ve*ilan/*için*gerekli*belgeler*(unlard/r.**

! Dilekçe*

! Kurulu(*Bildirim*Formu**

! Noter*Onayl/*Ana*Sözle(me**

! Müdürün*(TEKNOG-R-.-MC-)*(irket*unvan/*alt/nda*imza*beyannamesi**

! Sermayenin* onbinde* dördünün* rekabet* kurumunun* ilgili* hesab/na*
yatt/,/n/*gösterir*dekont*

! Oda*Kay/t*Beyannamesi*

! Taahhütname*

Bu* belgeler,* genelde* birden* fazla* nüsha* olarak* istenmektedir.* Belgelerin*
kaç* nüsha* haz/rlanaca,/* odalar* aras/nda* farkl/l/k* gösterebilmektedir.* Bu*
konudaki* net* bilgiyi*mali*mü(aviriniz* bilmektedir.* Siz* de* ba,l/* olaca,/n/z*
ticaret*odas/n/n*internet*sitesinden*ö,renebilirsiniz.*

3.1.2.*.AHIS*-.LETMES-*

.ah/s*iletmelerin*de*esas*olan*sicil*ve*oda*kayd/*de,il*vergi*dairesi*aç/l/(/d/r.*
Bunun* yan/nda* sicil* ve* oda* kay/tlar/n/n* da* yap/lmas/* gerekmektedir.* Bu*
nedenle* i(letmenin*kuruldu,u*tarih*tescil*tarihi*de,il*vergi*dairesinin*aç/l/(*
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yapt/,/*tarihtir.*Onun* için*(ah/slar*önce*vergi*dairesine*ba(vurmal/*ve*aç/l/(*
kayd/*yap/ld/ktan*sonra*tescil*edilmelidir.*Bu*durum*limited*(irkette*ise*tam*
tersinedir.*.irket*tescil*oldu,unda*kurulmu(*say/l/r*ve*sonras/nda*bu*durum*
vergi*dairesine*bildirilir.*

.ah/s*i(letmesi*kurulu(unda,*tescil*ve*ilan*için*gerekli*belgeler*(unlard/r.**

! Dilekçe*

! Noter*Onayl/*Ticari*Unvan*Tasdiknamesi*

! Oda*kay/t*beyannamesi**

! Taahhütname**

3.1.3.*TEKNOG-R-.-MC-*-Ç-N*ÖZEL*DURUM*

Burada* bilmesi* gereken* önemli* noktalardan* biri* de* TOBB* taraf/ndan,**
ticaret* odalar/na* gönderilen* 07.12.2010* tarihli* yaz/d/r.* Örne,i* Ek* 2’de*
verilen*bu*yaz/* ile*Teknogiri(imcilerin* (irket*kurulu(lar/na*destek*olunmas/*
amac/yla* baz/* indirimler* uygulanmaya* ba(lam/(t/r.* Odalar* taraf/ndan*
sa,lanan*bu* indirimler* ile*ana*sözle(me* ilan*bedeli*olan*kelime*ba(/na*25*
kuru(luk*masraf* 1* (B-R)* kuru(* olarak* uygulanmaktad/r.*Ayn/* (ekilde* 2* TL*
olan*gazete*sat/(*beledi*1*(B-R)*kuru(*olarak*uygulanmaktad/r.*Ayr/ca*ticaret*
sicili*hizmet*bedeli*ve*oda*kay/t*ücreti*ise*hiç*al/nmamaktad/r.**

Normal*(artlarda*yakla(/k*1.000*TL*maliyeti*olan*limited*(irket*tescil,*ilan*ve*
oda*kay/t* i(lemleri,*Teknogiri(imci* için*yakla(/k*15*(ONBE.)*TL*gibi*oldukça*
dü(ük*bir*bedele*mal*olmaktad/r.*.ah/s*i(letmesi*tescil*ve*oda*kay/t*masraf/*
ise*200*TL*civar/*tutmaktad/r.*Bunun*sebebi*(ah/s* i(letmesi* için*yap/lan*bu*
masraf/n* bankaya* ödenmesi* (ilan* ve* gazete* bedeli* hariç)* ve* TOBB*
taraf/ndan* uygulanan* indirimin* d/(/nda* kalmas/d/r.* Bu* durumda,* kurulu(*
maliyeti* daha* dü(ük* oldu,unu* dü(ünerek* (ah/s* i(letmesi* kurulmas/*
Teknogiri(imci*aç/s/ndan*yanl/(*bir*dü(ünce*olacakt/r.**

Tescil* ve* ilan*ücretleri* konusunda* s/k/nt/* ya(anmas/*halinde,* ekteki* yaz/y/*
sicil*memuruna*arz*edin.*Halen* s/k/nt/*ya(an/yorsa* ticaret* sicil*gazetesinin*
internet* sitesindeki* ilan* ücretleri* k/sm/na* bakmas/n/* talep* edin.* -lan* ve*
gazete*ücretleri*orada*yazmaktad/r.*-lgili*adres,*kaynaklarda*belirtilmi(tir.**
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Haz/rlad/,/n/z*belgeler* ile* sicil*memurlu,una*yap/lan*ba(vuru*memurlukça*
incelenecek* ve* eksik* bir* nokta* olmamas/* halinde* (irketinizin* tescili*
yap/lacakt/r.* Sicil* memurlu,una* sabahtan* ba(vurulmas/* halinde* en* geç*
ö,leden*sonra*cevap*almak*mümkündür.*Tescil* ile*beraber*sicil*gazetesine*
ili(kin* makbuz,* sicil* tasdiknamesi* ve* sicil* gazetesi* yay/nlan/ncaya* kadar*
gazete* yerine* geçecek* olan* yaz/* elimize* geçmi(* olacakt/r.* Bu* durumda,*
kurulu(u* daha* kolay* ve* daha* h/zl/* oldu,unu* dü(ünerek* (ah/s* i(letmesi*
kurulmas/*Teknogiri(imci*aç/s/ndan*yanl/(*bir*dü(ünce*olacakt/r.*

Sicil*tasdiknamesi*ve*gazete*yerine*geçen*yaz/y/*al/r*almaz*noterden*en*az*
iki*nüsha*olarak* (irketin* imza*sirküleri*haz/rlat/lmal/*ve*muhasebe*vekaleti*
verilmelidir.* .irket* kurulu(u* tescilden* sonra* yakla(/k* iki* hafta* içinde* sicil*
gazetesinde*yay/nlanmaktad/r.*-stanbul*Ticaret*Sicili*ve*Kocaeli*Ticaret*Sicili*
gibi*baz/* sicil*memurluklar/* ticaret* sicil*gazetesini* firma*adresine*kurye* ile*
göndermekte* iken*Gebze*Ticaret* Sicili*gibi*kimi*memurluklarda*gazetenin*
odaya*gidilerek*teslim*al/nmas/*gerekmektedir.*

Gördü,ünüz*gibi*(irketinizi*kurmak*bir*gün*bile*sürmüyor.*Ancak,*Bakanl/k*
sizden*ticaret*sicil*gazetesi* istiyor.*Gazetenin*elinize*geçmesi* ise* iki*haftay/*
bulaca,/na* göre* sözle(meyi* imzalamak* için* yeterli* süreniz* olmayaca,/n/*
dü(ünebilirsiniz.*Merak*etmeyin,*ticaret*odas/ndan*ald/,/n/z*belgeler*ticaret*
sicil* gazetesi* yerine* geçmektedir.* Dolay/s/yla* bu* belgelerle* Bakanl/,a*
gidebilir*ve*sözle(me*imzalayabilirsiniz.*Elbette*imza*sonras/nda,*ticaret*sicil*
gazetenizin* orjinal* nüshas/n/* en* k/sa* sürede* Bakanl/,a* ula(t/rmay/**
unutmay/n.*

*
* *
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3.2. VERG!"DA!RES!"A%AMASI"

-(letmenizin* tescilinden* sonraki* ilk* i(,* sorumluluk* alan/nda*bulundu,unuz*
vergi*dairesine*kayd/n/z/*yapt/rmak*ve*(irket*vergi*numaras/n/n*belirlenmesi*
için* ba(vuruda* bulunmakt/r.* Vergi* dairesi* taraf/ndan* i(letmenizin* kayd/*
yap/l/r* yap/lmaz* sözle(me* imzalad/,/m/z*mali*mü(avir* taraf/ndan* internet*
vergi* dairesi* kanal/yla* vergi* levhas/* tasdik* edilebilir.* Bu* i(leminden* sonra*
barkodlu*vergi*levhan/z/n*ç/kt/s/n/*alabilirsiniz.*

3.2.1.*L-M-TED*.-RKET*

Limited*(irket*için*vergi*dairesi*ba(vuru*belgeleri*(unlard/r:*

! -(e*Ba(lama*Bildirimi*(SMMM*taraf/ndan*mühürlenmeli)*

! -mza*Sirküleri*

! Kira*Kontrat/*

! Ana*Sözle(me*(noter*tasdikli)*

! Ticaret*Sicil*Gazetesi*Müracaat/na*Ait*Belge*

! Sicil*Tasdiknamesi*

! Ortaklar/n*-kametgah*-lmuhaberi*

! Ortaklar/n*Noter*Onayl/*Nüfus*Cüzdan/*

! Muhasebe*Sözle(mesi*(SMMM*taraf/ndan*mühürlenmeli)*

3.2.2.*.AHIS*-.LETMES-*

.ah/s*i(letmesi*için*vergi*dairesi*ba(vuru*belgeleri*(unlard/r:*

! -(e*Ba(lama*Bildirimi*(SMMM*taraf/ndan*mühürlenmeli)*

! -mza*Beyannamesi*

! Kira*Kontrat/*

! -kametgah*-lmuhaberi*

! Noter*Onayl/*Kimlik*Fotokopisi*

! Muhasebe*Sözle(mesi*(SMMM*taraf/ndan*mühürlenmeli)*

*
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3.2.3.*TEKNOG-R-.-MC-*-Ç-N*ÖZEL*DURUM*

Vergi*dairesine*verilen*tüm*belgeler*as/l*olmal/d/r.*Ba(vuru*eksiksiz*ise*vergi*
dairesi*taraf/ndan*(irketin*kayd/n/n*yap/larak*vergi*numaras/n/n*verilmesi*ve*
vergi*mükellefiyetlerinin*aç/lmas/*için*yoklama*memuru*ç/kart/lmaktad/r.**

-(yerine* bizzat* gelen* yoklama* memurunun* i(yerinde* düzenledi,i* ve*
yetkiliye* imzalatt/,/* yoklama* fi(inde* herhangi* bir* olumsuzluk* olmamas/*
durumunda* (irketin* kayd/* yap/lmaktad/r.* Yoklama* memurunun* i(yerine*
gelmesi*için*ise*30*günlük*yasal*süresi*vard/r.*Uygulamada*ise*bu*prosedür*
ortalama*bir*hafta*–*on*gün*sürmektedir.*

Fakat*Teknogiri(imci,* sözle(me* imzalamak*üzere*Bakanl/,a*gitmek* için*bu*
kadar* zamana* sahip* de,ildir.* Burada* bilinmesi* gereken* bu* prosedürün*
alternatifi* olan* 31.05.1997* tarihli* resmi* gazetede* yay/nlanan* ve* Ek* 3’te*
verilen*22*nolu*tebli,e*göre*hareket*etmektir.*

Bu* tebli,* hükmüne* göre;* “Serbest*muhasebeci* veya* serbest*muhasebeci*
mali*mü(avirler* taraf/ndan* imzalanan* -(e* Ba(lama/B/rakma* Bildirimlerine*
istinaden,*vergi*dairelerince*yap/lacak*yoklaman/n*sonucu*beklenilmeksizin*
mükellefiyet*tesis*edilerek*vergi*numaras/*verilecek*veya*terk*ettirilecektir.*
-(e* ba(lama* veya* b/rakmalara* ili(kin* yoklama* i(lemleri* ise* vergi* daireleri*
taraf/ndan,*mükellefiyet* tesis* veya* terk* tarihinden* itibaren* en* geç* 1* ay*
içinde*yapt/r/lacakt/r.”*

Bu* durumda,* 22* nolu* tebli,e* istinaden* i(e* ba(lama* verildi,inde* bunun*
kayd/* vergi* dairesince* hemen* yap/larak* vergi* numaras/* al/nabilir* ve*
dolay/s/yla* vergi* levhas/* da* tasdik* olunabilir.* Bu* sayede* yakla(/k* 1* hafta*
sürmesi*muhtemel*olan* süreç* 1* saat* içerisinde* a(/l/p*Bakanl/k* taraf/ndan*
istenen*belge*temin*edilmi(*olur.*Bu*uygulama*için*vergi*daireleri,*mükellef*
(Teknogiri(imci)* ile*mali*mü(avir* aras/nda*muhasebe* sözle(mesi* yap/lm/(*
olmas/n/*ve*sözle(meye*SMMM*mührünü*bas/lm/(*olmas/n/*istemektedir.*

* *
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3.3. SGK"A%AMASI"

-(yerinin* SGK* Müdürlü,üne* bildirilmesi* sadece* personel* çal/(t/racak*
i(letmeler* için* geçerlidir.* E,er* personel* çal/(t/r/lmayacaksa* SGK* kayd/*
gerekli* de,ildir.* * Bu* durumda* Teknogiri(imci,* Bakanl/,a* sundu,u* ve*
onaylanan* i(* plan/nda* personel* çal/(t/raca,/n/* belirtmi(* ve* personel*
ücretleri*için*destek*talep*etmi(se*SGK*kayd/*zorunludur.**

3.3.1.*L-M-TED*.-RKET*

Limited*(irket*için*SGK*ba(vuru*belgeleri*(unlard/r:*

! Ek*6*(2*nüsha)*

! Ek*1*ve*2*(2*nüsha)*

! Ticaret*Sicil*Gazetesi*(veya*yerine*geçen*yaz/)*

! Faaliyet*Belgesi*(Ticaret*Odas/ndan)*

! Vergi*Levhas/*

! Ortaklar/n*Nüfus*Cüzdan*Sureti*(fotokopi*olabilir)*

! Ortaklar/n*-kametgah*-lmuhaberi*(fotokopi*olabilir)*

! -mza*Sirküleri*

! Muhasebe*Vekaletnamesi*(asl/*ve*fotokopisi)*

3.3.2.*.AHIS*-.LETMES-*

.ah/s*i(letmesi*için*SGK*ba(vuru*belgeleri*(unlard/r:*

! Ek*6*(2*nüsha)*

! Ek*1*ve*2*(2*nüsha)*

! -mza*Beyannamesi*(asl/*ve*fotokopisi)*

! -kametgah*-lmuhaberi*(fotokopi*olabilir)*

! Nüfus*Cüzdan*Sureti*(fotokopi*olabilir)*

! Vergi*levhas/*

! Muhasebe*Vekaletnamesi*(asl/*ve*fotokopisi)*

*
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3.3.3.*TEKNOG-R-.-MC-*-Ç-N*ÖZEL*DURUM*

Bu* evraklar* ile* ba(vuruldu,u* takdirde* SGK* taraf/ndan* yakla(/k* bir* saat*
içerisinde* i(yeri* sicil*numaras/*ve*akabinde* (ifre* zarf/* teslim*edilmektedir.*
Zarf* ile*verilen* (ifre;*çal/(anlar/m/z/n*ayl/k*prim*hizmet*belgelerini* internet*
ortam/nda*SGK*müdürlü,üne*göndermek*için*sisteme*giri(*(ifresidir.**

Yaln/z* burada* unutulmamas/* gereken* Teknogiri(im* Sermayesi* Deste,i*
kapsam/nda* kurulan* bu* (irketler* için* SSK* i(veren* priminde* %50* indirim*
te(viki*olmas/d/r.*Bu* indirimden*yararlanmak* için*ayr/ca*SGK*Müdürlü,üne*
dilekçe* ile*ba(vurarak*5746*Say/l/*Kanun*kapsam/nda*prim*hizmet*belgesi*
gönderebilmek* için* ilgili*kanun*seçene,ini*açt/r/lmal/d/r.*Aksi*takdirde*ayl/k*
prim*hizmet*belgeleri*5510*Say/l/*Kanun*kapsam/nda*gönderilmi(*olacak*ve*
bu*indirimden*yararlanmak*söz*konusu*olmayacakt/r.*

*
* *
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3.4. BANKA"A%AMASI"

Banka* seçimi* çok*önemlidir.*Çünkü* 100.000* TL*hibe* (irketinize* ait*banka*
hesab/n/za* yatacakt/r.* Bu* noktada* hem* banka* hem* de* (ube* (eçmek*
durumundas/n/z.* .ube* yak/nl/,/,* (ube* yo,unlu,u,* internet* bankac/l/,/* ve*
i(lem* ücretleri* gibi* hususlara* dikkat* etmelisiniz.* Teknogiri(imci* ve* KOB-*
statüsündeki* i(letmeler* için* çal/(malar*yapan*bir*banka* seçmemiz*orta*ve*
uzun* vadede* geli(iminizi* etkileyecektir.*Genel* anlamda*bir* (irketin*banka*
hesab/*aç/lmas/*için*a(a,/daki*belgeler*yeterlidir.*

! Vergi*Levhas/*

! Kimlik*Fotokopisi*

! Faaliyet*Belgesi*

! Ticaret*Sicil*gazetesi*

! -mza*Sirküleri/Beyannamesi*

Bu* belgelerin* fotokopisi* ile* banka* (ubesine* ba(vurabilirsiniz,* ancak*
belgelerin* as/llar/n/n* yan/n/zda* olmas/nda* fayda* vard/r.* Çünkü* (ube*
taraf/ndan*belge*as/llar/*görülüp,* fotokopiler*onaylanmaktad/r.*Hatta*ço,u*
(ube,*fotokopileri*bizzat*kendisi*haz/rlamaktad/r.**

Banka*hesap*cüzdan/yla*beraber*Bakanl/,a*gitmek*için*gerekli*tüm*belgeleri*
haz/rlam/(* bulunuyorsunuz.* Art/k* sözle(me* imzalamak* üzere* Bakanl/,a*
do,ru*yola*ç/kabilirsiniz.*

* *
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3.5. SÜRE"VE"MAL!YETLER""

Kitapç/,/* dikkate* okuduysan/z;* (irket* yeriniz,* mali* mü(aviriniz* ve* ana*
sözle(menin*haz/r*ise*(irket*kurulu(u*1*(B-R)*gün*içinde*tamamlanmaktad/r.*
E,er*eksi,iniz*var*ise*ne*kadar*sürece,ini*kimse*bilemez.**Bu*durumda*tüm*
haz/rl/klar/n/* bu* kitapç/,a* göre* yapan* Teknogiri(imci* için* her* a(aman/n*
tahmini*sürelerini*(u*(ekilde*yazabiliriz.**

! Noter*-(lemleri*30*dakika*

! Ticaret*Sicil*-(lemleri*90*dakika*

! Rekabet*Kurumu*Ödemesi*30*dakika*

! Vergi*Dairesine*Bildirim*30*dakika*

! SGK*Müdürlü,üne*Bildirim*30*dakika*

! Banka*Hesab/*Aç/lmas/*30*dakika**

Bu* süreler* birço,unuza* ve* özellikle*mali*mü(avirlere* hayal* gibi* gelebilir,*
ama*hepsi*gerçektir.*Mali*mü(avirinizle*tam*bir*ekip*halinde*çal/(abilirseniz,*
bu*i(lemler*için*1*gün*çok*gelecek,*sabah*erkenden*ko(turmaya*ba(larsan/z*
ö,leden*sonraya*kadar*her*(ey*tamam*olacakt/r.*Nas/l*m/?*Aç/klayal/m!*

Siz,*ortaklar/n/z*ve*mali*mü(aviriniz,*mesai*ba(lar*ba(lamaz*notere*gidip*ilk*
i(lemi* yapt/ran* olabilirsiniz.*Bu* durumda* yar/m* saatten* daha* k/sa* sürede*
noter* i(lemleri* tamamlan/r.* Sonra*hep*beraber* ticaret*odas/na*gidersiniz.*
Odada*i(lemler*sürerken,*ortaklardan*biri*bankaya*giderek*Rekabet*Kurumu*
ödemesini*yap/p*dekontunu*getirir.*Böylece*ö,len*olmadan*vergi*dairesine*
geçebilirsiniz.*Mali*mü(aviriniz* 22* nolu* tebli,e* göre* i(lem* yapt/,/* takdire*
yar/m* saat* içinde*vergi*numaran/z/*alm/(*olursunuz.*Daha* sonra,*önceden*
belirledi,iniz* banka* (ubesine* giderek* bu* belgelerle* hemen* hesap*
açt/rabilirsiniz.* SGK* müdürlü,üne* ise* sizin* gitmenize* gerek* yoktur.*Mali*
mü(aviriniz*SGK*i(lemlerini*yap/p*SGK*sicil*numaran/z/*size*bildirir.*Siz*de*bu*
esnada* sözle(me* imzalamak* için* Bakanl/,a* gidebilirsiniz.* Görüldü,ü* gibi*
haz/rl/klar/n/z/* tam* olarak* yapt/,/n/z* takdirde,* kazand/,/n/za* dair* mesaj/*
ald/,/n/z*günün*ertesinde*Bakanl/kla*sözle(me*imzalayabilirsiniz.**

*
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Maliyetlere* gelince,* Teknogiri(imci* olarak* te(vikler* (irket* kurulu(uyla*
ba(lamaktad/r.*Oda*kay/t*ücreti*ödemezsiniz,*ilan*ve*gazete*ücretleri*1*(B-R)*
kuru(tan*hesap*edilir.*Maliyetleri*daha*net*görmeniz*için*Tablo*3*ve*Tablo*4*
referans*al/nabilir.*Bu*tablolar*için*öngördü,ümüz*senaryo*(u*(ekildedir.*

Mehmet*ERSOY,* i(*plan/n/*Bakanl/,a* göndermi(* ve*Teknogiri(im*paneline*
girmeye* hak* kazanm/(t/r.* Panel* sonras/nda*Mehmet* ERSOY,* bir* yandan*
deste,i* kazanamayaca,/n/* dü(ünerek* günlük* hayat/na* devam* ederken,*
di,er*yandan*deste,i*kazanaca,/*ümidiyle*henüz*sonuçlar*aç/klamadan*bir*
mali* mü(avirle* prensipte* anla(m/(,* ana* sözle(me* tasla,/n/* haz/rlam/(t/r.*
Kuraca,/* (irket* için* ofis* aray/(/na* girerek* TEKMER,* Teknopark* ve* -TÜ*
Teknogiri(im* Atölyesi* ile* görü(mü(,* di,er* baz/* ofis* seçeneklerini* de*
de,erlendirmi(tir.*Büyük*gün*gelip*çatt/,/nda,*Bakanl/ktan*kazand/,/na*dair*
e0postay/* alm/(* ve* art/k* Teknogiri(imci* olmu(tur.* Bunun* üzerine* hemen*
daha* önce* görü(tü,ü* kurumlarla* tekrar* irtibata* geçmi(* ama* yine* de* yer*
tahsisi*alamam/(*ve*hemen*di,er*ofis*seçeneklerinden*birini*kiralam/(t/r.*Bu*
ofis* için* 1* y/ll/k* kira* sözle(mesini* yapm/(* ve* ayl/k* olarak* net* 250* TL* kira*
bedeli* kar(/l/,/nda* mülk* sahibiyle* anla(m/(t/r.* TEKNOG-R-.-MC-* Mehmet*
Ersoy* iki* (irket* türünden* birine* karar* vermek* için* son* kez* * kurulu(*
maliyetlerini*de,erlendirmektedir:*

! Limited* .irket:* Kurulu(* maliyetleri* Tablo* 3* ile* gösterilmi(* olup,*
TEKNOG-R-.-MC-*Mehmet*Ersoy,*100.000*TL*sermayeli*ve*iki*ortakl/*bir*
limited*(irket*kuracakt/r.*

! .ah/s* -(letmesi:* Kurulu(* maliyetleri* Tablo* 4* ile* gösterilmi(* olup,*
TEKNOG-R-.-MC-*Mehmet*Ersoy,*(ah/s*i(letmesi*kuracakt/r.*

Tablolardan* anla(/laca,/* üzere* limited* (irket* kurulu(* maliyeti* 1.400* TL*
civar/nda* iken,* (ah/s* i(letmesi* kurulu(* maliyeti* 800* TL* civar/ndad/r.*
Kazand/,/n/z*100.000*TL*yan/nda*aradaki*bu* fark*önemsenmeyecek*kadar*
küçük*kalmaktad/r.*Kald/*ki* ikametgah* ilmuhaberi*d/(/ndaki* tüm*masraflar*
Teknogiri(im*Sermayesi*Deste,i*kapsam/ndad/r.**

! !
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Tablo!3!$!Limited!%irket!Kurulu"!A"amalar(!ve!Maliyetleri!

Kurulu# A#amalar" $lgili Bilgiler ve Belgeler Tutar (TL) 
!irket Adresinin Belirlenmesi Kira Sözle"mesi - 
Mali Mü"avir Belirlenmesi Muhasebe Sözle"mesi - 
!irket Unvanının Belirlenmesi !irket Unvanı - 
Ana Sözle"me Hazırlanması Limited !irket Ana Sözle"mesi - 

$kametgah $lmuhaberi Alınması $kametgah $lmuhaberi (tüm ortaklar için 
iki"er adet ) 16,00 

Ana Sözle"me Tasdiki Noter Onaylı Ana Sözle"me (5 suret) 350,00 

$mza Beyannamesi Tasdiki Noter Onaylı $mza Beyannamesi (2 
suret, müdür için) 50,00 

Nüfus Cüzdan Tasdiki Noter Onaylı Nüfus Cüzdanı (tüm 
ortaklar için birer suret) 50,00 

Defter Tasdiki Noter Onaylı Yevmiye, Kebir, Envanter, 
Karar Defterleri 200,00 

Rekabet Kurumu Harcının Yatırılması Banka Dekontu (sermayenin onbinde 
dördü)  40,00 

Ticaret Odası Kaydının Yapılması Ticaret Sicil Gazetesi Yerine Geçen 
Yaz" ve Sicil Tasdiknamesi - 

Ticaret Sicil $lan Bedeli Ödenmesi Oda Dekontu (1400 kelime - ana 
sözle"medeki kelime sayısı) 14,00 

Ticaret Sicil Gazetesi Bedeli Ödenmesi Oda Dekontu (20 adet gazete)  0,20 
Faaliyet Belgesi Alınması Faliyet Belgesi (2 adet) 10,00 
$mza Sirküleri Tasdiki  Noter Onaylı $mza Sirküleri (2 adet) 100,00 
Muhasebe Vekaleti Tasdiki Noter Onaylı Muhasebe Vekaleti  100,00 
Vergi Numarası Alınması Vergi Levhas"  - 
Kira Kontratı Damga Vergisi Bildirimi Vergi Dairesi Damga Vergisi Dekontu  15,00 

Mali Mü"avir Ücretinin Ödenmesi Serbest Meslek Makbuzu (kurulu" için 
hizmet bedeli) 500,00 

SGK Sicil Numarası Alınması  SGK Sicil No   - 
Banka Hesabı Açtırılması  Banka Hesap Cüzdan"  - 
  Toplam Maliyet 1.445,20 

!

! !
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Tablo!4!$!%ah(s!'"letmesi!Kurulu"!A"amalar(!ve!Maliyetleri!

Kurulu# A#amalar" $lgili Bilgiler ve Belgeler Tutar (TL) 
$"letme Adresinin Belirlenmesi Kira Sözle"mesi - 
Mali Mü"avir Belirlenmesi Muhasebe Sözle"mesi - 
$"letme Unvanının Belirlenmesi $"letme Unvanı - 
$kametgah $lmuhaberi Alınması $kametgah $lmuhaberi (iki adet ) 8,00 

Ticaret Unvanı Tasdiki Noter Onaylı Ticaret Unvanı 
Tasdiknamesi (2 suret) 50,00 

Nüfus Cüzdan Tasdiki Noter Onaylı Nüfus Cüzdanı (1 suret) 25,00 

Defter Tasdiki Noter Onaylı Yevmiye, Kebir, Envanter 
Defteri 150,00 

Ticaret Odası !ahıs $"letmesi Ödemesi Banka Dekontu 200,00 

Ticaret Odası Kaydının Yapılması Ticaret Sicil Gazetesi Yerine Geçen 
Yaz" ve Sicil Tasdiknamesi - 

Ticaret Sicil $lan Bedeli Ödenmesi Oda Dekontu (100 kelime) 1,00 
Ticaret Sicil Gazetesi Bedeli Ödenmesi Oda Dekontu (20 adet gazete)  0,20 
Faaliyet Belgesi Alınması Faliyet Belgesi (2 adet) 10,00 

$mza Beyannamesi Tasdiki Noter Onaylı $mza Beyannamesi (2 
adet) 60,00 

Muhasebe Vekaleti Tasdiki Noter Onaylı Muhasebe Vekaleti  60,00 
Vergi Numarası Alınması Vergi Levhas"  - 
Kira Kontratı Damga Vergisi Bildirimi Vergi Dairesi Damga Vergisi Dekontu  15,00 

Mali Mü"avir Ücretinin Ödenmesi Serbest Meslek Makbuzu (kurulu" için 
hizmet bedeli) 200,00 

SGK Sicil Numarası Alınması  SGK Sicil No   - 
Banka Hesabı Açtırılması  Banka Hesap Cüzdan"  - 
  Toplam Maliyet 779,20 
*

* *
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4. TEKNOG!R!%!MC!LER"!Ç!N"ÖZEL"TE%V!KLER""

Teknogiri(imci* olarak* bilmeniz* gereken* çok* önemli* bir* husus* daha*
bulunmaktad/r.*Bu*husus,*Teknogiri(imci*oldu,unuzda* sadece*100.000*TL*
hibeyi* de,il* ayn/* zamanda* bu* tutar/n* yakla(/k* üçte* biri* kadar* (35.000* TL*
civar/nda)* ilave* te(vikten* faydalanma* hakk/n/* da* kazanman/zd/r.* A(a,/da*
belirtilen*bu*te(vikler*konusunda*hassasiyetle*durmay/*ihmal*etmeyin.*

! Ticaret*odas/*kayd/*ücretsizdir.*

! Ticaret*sicil*ilan/*ve*gazete*1*kuru(tan*hesap*edilir.*

! Ar0Ge*personeli*için*gelir*vergisi*%80*daha*az*ödenir.*

! Ar0Ge*personeli*için*SGK*i(veren*pay/*%50*daha*az*ödenir.*

! Ar0Ge*personeli*için*damga*vergisi*ödenmez.*

! Proje*kapsam/ndaki*faaliyetler*için*damga*vergisi*ödenmez.*

! 100.000*TL*Hibe*için*hiçbir*(ekilde*gelir/kurumlar*vergisi*ödenmez.*

! 100.000*TL*Hibe*do,rudan*sermayeye*ilave*edilebilir.*

! Ar0Ge*indirimi*%100*olarak*uygulan/r.*

Bunlar/n*ayr/nt/lar/n/*“TEKNOG-R-.-MC-LER*-Ç-N*.-RKET*YÖNET-M*REHBER-”*
ba(l/kl/*kitapç/,/m/zda*bulabilirsiniz.*Kitapç/klar/m/za*ula(mak*için*Bakanl/,/n*
yönlendirmesiyle* kurulan* Teknogiri(im* Derneklerine* veya* bölgenizdeki*
(ubelerinden* birine* üye* olman/z* gerekmektedir.* Dernek* faaliyetlerine*
kat/lman/n*sizlere*yeni*kap/lar*açaca,/n/*lütfen*unutmay/n*ve*akl/n/za*tak/lan*
hususlarda*derneklerimize*dan/(maktan*çekinmeyin.*

*

*

* *
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Ekler"

EK!1:*Bakanl/k*Taraf/ndan*E0Posta*Yoluyla*Gönderilen*Destek*Yaz/s/*
*
Tarih: 6 Nisan 2011 
Sayı: B.14.0.SAG.0.11.00.01/604.02.04.99 
Konu: Teknogiri!im Sermayesi Deste"i 
 
 

Sayın Salih KÜKREK 
Mehmet Akif Mh. Ersoy Sk. No:12/3 

34921 – Tuzla / !STANBUL 
 
 

Yüksek e"itimli ve nitelikli gençlerin teknoloji ve yenilik odaklı i! 
fikirlerini katma de"er ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek te!ebbüslere 
dönü!türebilmelerini te!vik etmek üzere 5746 sayılı “Ara!tırma ve Geli!tirme 
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun”un giri!imcilere yönelik destek 
mekanizmalarından olan Teknogiri!im Sermayesi Deste"i Programı kapsamında 
Bakanlı"ımıza sunmu! oldu"unuz i! fikriniz De"erlendirme Komisyonu tarafından 
desteklenmeye de"er bulunmu!tur. 

 
Bu nedenle temsil ve ilzama tek yetkili oldu"unuz !irket ya da firma 

kurulu!unun (tercihen Teknopark veya TEKMER) gerçekle!tirilmesi, !irket/firma 
kurulu! ilanının yayınlandı"ı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı ve ilanın yayınlandı"ı 
sayfanın 2 adet fotokopisi (gazetenin anılan tarihe kadar yayımlanamaması 
durumunda makbuzu ve di"er belgeler), ilanı gerçekle!mi! !irket/firma unvanı adına 
açılmı! Banka Hesabı Cüzdanı, Vergi Levhası, ayrıca personel çalı!tırılacak ise 
$!yeri Sicil Numarasını gösterir formun hazırlanarak birer sayfa fotokopileri ile 
birlikte 15 Nisan 2011 tarihi mesai bitimine kadar sözle!me imzalamak üzere 
Bakanlı"ımıza müracaat edilmesi hususunda gere"ini rica ederim. 

 
Not: E-postanın alındı"ını teyit etmeniz gerekmektedir. 
 

Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü 
Bakan a. 

 
* *
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EK!2:*TOBB*Taraf/ndan*Ticaret*Odalar/na*Gönderilen*Yaz/**
*
Tarih: 07.10.2010 
Sayı: 0424-29761 
Konu: Gazete ve Hizmet Bedelleri Hk. 

 
$LG$:  a) 19.10.2010 tarih ve 6531 sayılı yazı.  

b) 25.11.2010 tarih ve 6176 sayılı yazı. 
 
Sanayi ve Ticaret Bakanlı"ı Sanayi Ara!tırma ve Geli!tirme Genel 

Müdürlü"ü tarafından Birli"imize hitaben yazılan ilgi (a) yazıda, 28.02.2008 tarih 
ve 5746 Sayılı Ara!tırma ve Geli!tirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 
Kanun ile teknoloji ve yenilik odaklı i! fikirlerini te!vik etmek amacıyla örgün 
ö"renim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun 
olabilecek durumdaki ö"renciler veya yüksek lisans, doktora ö"rencisi ya da lisans, 
yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön ba!vuru tarihi itibariyle en çok 
be! yıl önce almı! ki!ilere bir defaya mahsus olmak üzere, teknogiri!im sermaye 
deste"i adı altında teminat aranmaksızın en fazla 100.000 TL (YüzbinTL) hibe 
edilmesinin hüküm altına alındı"ı ifade edilerek; önümüzdeki dönemlerde zikredilen 
faaliyet konularında !irket kuracak olan genç giri!imcilere örgütümüzce destek 
verilmesi istenmektedir. Anılan Genel Müdürlük tarafından yürütülmekte olan 
teknogiri!im sermaye deste"inden 2010 yılı içerisinde 102 genç giri!imci 
faydalanmı! olup, 2010 yılına ait sermaye destek i!lemleri tamamlanmı!tır. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlı"ı $ç Ticaret Genel Müdürlü"ü tarafından 
Birli"imize hitaben yazılan ilgi (b) yazıda ise, teknogiri!im sermaye deste"i alan 
genç giri!imcilerimiz tarafından kurulan i!letmelerin kurulu! maliyetlerini 
azaltılmasını sa"lamak amacıyla Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Komitesi'nin teklifi 
ve Sanayi Ticaret Bakanlı"ı'nın 23.11.2010 tarihli ve 2010/49 sayılı onayıyla bu tip 
i!letmelerin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanacak olan kurulu! ilanlarına 
ait ilan yayım bedellerinin kelime ücreti 1 kuru! ve gazete beher bedelinin de 1 
kuru! olarak hesaplanmasının kararla!tırıldı"ı belirtilmektedir. 

Bu itibarla, ilgi (a) ve ilgi (b) yazılar do"rultusunda, bir örne"i yazımız 
ekinde de yer alan Sanayi Ara!tırma ve Geli!tirme Genel Müdürlü"ü tarafından 
hazırlanan destek yazısını odanıza ibraz eden i!letmelerden 2011 yılından itibaren 
kurulu! i!lemleri esnasında odanız tarafından tahsil edilmekte olan ticaret sicili 
hizmet bedeli ve oda kayıt ücretlerinin alınmaması ile Birli"imiz adına tahsil edilen 
ilan yayım ücretinin kelimesi 1 kuru! ve gazete beher bedelinin de 1 kuru! üzerinden 
hesaplanarak tahsil edilmesi hususlarında Bakanlı"ımızın talebi do"rultusunda 
gerekli düzenlemelerin Odanız tarafından yapılmasının uygun olaca"ı 
dü!ünülmektedir. 

Saygılarımla, 
Genel Sekreter 
 
EK:  Sanayi ve Ticaret Bakanlı"ı Sanayi Ara!tırma ve Geli!tirme Genel 

Müdürlü"ü tarafından verilen örnek destek yazısı (1 sayfa) 
* *
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EK!3:*22*S/ra*Nolu*SM,*SMMM*ve*YMM*Kanunu*Genel*Tebli,i**
 
Resmi Gazete Tarihi: 31.05.1997 
Resmi Gazete Sayısı: 23005 

 
Bakanlı"ımıza intikal eden olaylardan, özellikle büyük illerde ve i!yükü 

fazla olan vergi dairelerinde yoklama i!lemlerinde gecikmeler meydana gelmesi 
nedeniyle mükellefiyet tesisi ile buna ba"lı olarak belge basımı veya tasdik 
ettirilmesi gibi i!lemlerin gecikti"i ve fiilen faaliyete geçme tarihlerinde aksama 
oldu"u anla!ılmaktadır. 

Bilindi"i gibi, Vergi Daireleri $!lem Yönergesine göre i!e ba!lamalarda ve 
i!i terklerde vergi dairelerince yoklama yaptırılmakta ve yoklama fi!i esas alınmak 
suretiyle mükellefiyet tesis edilerek vergi numarası verilmekte veya terk 
ettirilmektedir. 

Bundan böyle, 213 sayılı Kanunun 153'üncü maddesinde sayılan 
mükellefler (götürü mükellefler hariç), diledikleri takdirde $!e Ba!lama/Bırakma 
Bildirimlerini, 3/1/1990 gün ve 20391 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Serbest 
Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Mü!avir ve Yeminli Mali Mü!avirlerin 
Çalı!ma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"in 24/a maddesi uyarınca 
defterlerini tutmak üzere sözle!me düzenledikleri veya i!letmede ba"ımlı olarak 
çalı!an ve 3568 sayılı Kanuna göre yetki almı! serbest muhasebeci veya serbest 
muhasebeci mali mü!avirlere de imzalatabileceklerdir.  

Serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali mü!avirler tarafından 
imzalanan $!e Ba!lama/Bırakma Bildirimlerine istinaden, vergi dairelerince 
yapılacak yoklamanın sonucu beklenilmeksizin mükellefiyet tesis edilerek vergi 
numarası verilecek veya terk ettirilecektir. $!e ba!lama veya bırakmalara ili!kin 
yoklama i!lemleri ise vergi daireleri tarafından, mükellefiyet tesis veya terk 
tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde yaptırılacaktır. 

Serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali mü!avirler, $!e 
Ba!lama/Bırakma Bildirimlerinde ad, soyad, vergi dairesi, vergi numarası ba"lı 
oldu"u oda, sözle!menin tarihi ve sayısına ili!kin bilgilerin yer aldı"ı bölümü 
eksiksiz olarak doldurmak zorundadırlar. 

Ayrıca, 18 sıra numaralı "Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci 
Mali Mü!avirlik ve Yeminli Mali Mü!avirlik Kanunu Genel Tebli"i" hükümlerine 
göre mükelleflerle sözle!me imzalayan veya i!letmede ba"ımlı çalı!an yeminli mali 
mü!avirlerin de $!e Ba!lama/Bırakma Bildirimlerini tasdik edebilecekleri tabiidir. 

Serbest muhasebeciler ve serbest muhasebeci mali mü!avirler 
imzaladıkları $!e Ba!lama/Bırakma Bildirimleri ile ilgili bilgilerin ve eklerinin 
do"rulu"undan sorumludurlar. Bu sorumluluk kapsamına giren i!lemlerden dolayı 
bir vergi ziyaı ortaya çıktı"ı takdirde, bildirimi imzalayan meslek mensubu, Vergi 
Usul Kanununun 346 ve 347 nci maddesi hükümleri uyarınca ziyaa u"ratılan vergi 
ile buna ili!kin cezalar ve gecikme faizlerinden mükellefle birlikte mü!tereken ve 
müteselsilen sorumlu olacaktır. Sorumlulukla ilgili bu hükümler bildirimi tasdik 
eden Yeminli Mali Mü!avir için de aynı !ekilde geçerli olacaktır. 

Tebli" olunur. 
* *
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EK!4:*-(letme*Sahibinin*Alaca,/*Ücretin*Vergilendirilmesi*Hakk/nda*Özelge*
*
Tarih: 18.08.2011 
Sayı: B.07.1.G$B.4.35.16.01-176200-388 
Konu: $!letme sahibi olarak elde edilen ücret gelirine ili!kin gelir vergisi stopajı 
te!vikinden yararlanıp yararlanılamayaca"ı hk. 

 
$lgide kayıtlı özelge talep formunda, 5746 sayılı Ara!tırma ve Geli!tirme 

Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Kapsamında teknogiri!im sermayesi 
deste"i aldı"ınızı ve !ahsınızın doktora ö"rencisi olması nedeniyle sahibi 
bulundu"unuz i!letmede proje kapsamında kendinize ücret takdir etti"inizi 
belirterek 5746 sayılı kanun kapsamında i!letme sahibi olarak elde etmi! oldu"unuz 
ücret gelirine ili!kin gelir vergisi stopajı te!vikinden yararlanıp 
yararlanamayaca"ınız hususunda Ba!kanlı"ımız görü!ü talep edilmektedir. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin 2 numaralı bendi 
uyarınca te!ebbüs sahibinin kendisine, e!ine, küçük çocuklarına i!letmeden ödenen 
aylıklar, ücretler, ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatların gider olarak 
indirilmesinin kabul edilmeyece"i, anılan Kanunun 61 inci maddesinde; 

"Ücret, i!verene tabi ve belirli bir i!yerine ba"lı olarak çalı!anlara hizmet 
kar!ılı"ı verilen para ve ayınlarla sa"lanan ve para ile temsil edilebilen 
menfaatlerdir. 

Ücretin, ödenek, tazminat, kasa tazminatı (mali sorumluluk tazminatı) 
tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider kar!ılı"ı veya ba!ka 
adlar altında ödenmi! olması veya bir ortaklık münasebeti niteli"inde olmamak !artı 
ile kazancın belli bir yüzdesi !eklinde tayin edilmi! bulunması onun mahiyetini 
de"i!tirmez."  

hükmüne yer verilmi!tir. 
5746 sayılı Ara!tırma ve Geli!tirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde; Kanunun uygulamasında yer alan tanımlar 
yapılmı!tır. Buna göre; 
Ar-Ge Personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde do"rudan görevli ara!tırmacı ve 
teknisyenleri, 
Destek personeli: Ar-Ge faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle do"rudan ili!kili 
yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, i!çi ve benzeri personeli, 

ifade etmektedir. 
Di"er taraftan; aynı Kanunun "$ndirim, istisna, destek ve te!vik unsurları" 

ba!lıklı 3 üncü maddesinin "Gelir vergisi stopajı te!viki"ni düzenleyen ikinci 
fıkrasında; "....... teknogiri!im sermaye desteklerinden yararlanan i!letmelerde ....... 
çalı!an Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalı!maları kar!ılı"ında elde ettikleri 
ücretlerinin doktoralı olanlar için yüzde doksanı, di"erleri için yüzde sekseni gelir 
vergisinden müstesnadır." hükmüne yer verilmi!tir. 

Bu hüküm ve açıklamalara göre, !ahıs i!letmelerinde i!letme sahibine 
yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelere ili!kin olarak, anılan Kanunda yer alan gelir 
vergisi stopajı te!vikinden faydalanılması mümkün bulunmamaktadır.  

Bilgi edinilmesini rica ederim. 
*  
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EK!5:*Limited*.irket*Ana*Sözle(mesi***
*

KURUCULAR 
MADDE 1 - A!a"ıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular 
arasında TTK hükümlerine göre bir Limited #irket kurulmu!tur. 
Kurucunun Adı Soyadı  T.C. Kimlik No  $kâmetgah Adresi  Uyru"u 
1- TEKNOG!R!"!MC! ……………… ……………… ………… 
2- …………………….. ……………… ……………… ………… 

 
"!RKET!N UNVANI 

MADDE 2 - #irketin ünvanı “....................................... L$M$TED #$RKET$”dir. 
 
AMAÇ VE KONU 

MADDE 3 - #irketin amaç ve konusu ba!lıca !unlardır: 
…………………….. 
…………………….. 
Ara!tırma ve geli!tirme faaliyetleri yapmak 
Yenilik ve inovasyon faaliyetleri yapmak 
Ara!tırma ve geli!tirme sonuçlarını ticarile!tirmek 
…………………….. 
…………………….. 
#irket amacını gerçekle!tirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, 

satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve !ahsi her türlü hakları tesis 
edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. #irket 
gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat 
irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu 
daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi 
muamele ve tasarrufları gerçekle!tirebilir. 

 
"!RKET!N MERKEZ! 

MADDE 4 - #irketin merkezi ……… $li ……… $lçesindedir. Adresi ……… dir. 
Adres de"i!ikli"inde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret 

Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmi! adrese yapılan tebligat !irkete 
yapılmı! sayılır. Tescil ve ilan edilmi! adresten ayrılmı! olmasına ra"men, yeni 
adresini süresi içinde tescil ettirmemi! !irket için bu durum fesih sebebi sayılır. 

 
SÜRE 

MADDE 5 - #irketin süresi  tescil ve ilan tarihinden ba!lamak üzere ……… yıldır. 
 
SERMAYE 

MADDE 6 - #irketin sermayesi ……… (…yazıyla…) TL’dır. Bu sermayenin; 
…………  Türk Lirası TEKNOG!R!"!MC! 
…………  Türk Lirası …………    

tarafından muazadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmi!tir. Sermayenin 1/4'ü 
!irket kurulu!unun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalanı ise üç yıl 
içinde ödenecektir. 
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!LAN 

MADDE 7 - #irkete ait ilanlar, TTK 37. Madde Hükümleri saklı kalmak !artıyla, 
!irket merkezinin bulundu"u yerde en az bir gazete ile asgari yedi gün evvel yapılır. 

 
"!RKET!N !DARES! 

MADDE 8 - #irketin i!leri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir 
veya birkaç müdür tarafından yürütülür. $lk ………… yıl için TEKNOG!R!"!MC! 
!irket müdürü seçilmi!tir.  

 
TEMS!L 

MADDE 9 - #irketi müdürler temsil ve ilzam ederler. #irketi temsil ve ilzam edecek 
imzalar ortaklar kurulu tarafından tesbit, tescil ve ilan ettirilir. $lk …………  yıl için 
müdür seçilen TEKNOG!R!"!MC! münferit imzası ile temsil ve ilzama yetkili 
kılınmı!tır. 

 
HESAP DÖNEM! 

MADDE 10 - #irketin hesap yılı 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasıdır. $lk hesap yılı 
tescil tarihinden itibaren 31 Aralık gününe kadardır. 

 
YEDEK AKÇE 

MADDE 11 - Safi kârdan her yıl öncelikle % 5 ihtiyat akçesi ayrılır. $htiyat akçesi 
!irket  ödenmi! sermayesinin %20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Kanuni ve ihtiyarî 
yedek akçeler, kanun ve bu ana sözle!me hükümlerine göre ayrılması gereken 
miktar safi kârdan ayrılmadıkça hissedarlara kâr da"ıtılmaz. 

 
KARIN DA#ITIMI 

MADDE 12 - #irketin safi kârı, !irket adına yapılmı! her türlü masrafların 
çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 
miktar ortaklar kurulunca alınacak karara göre hissedarlara hisseleri oranında 
da"ıtılır. Ödenmi! sermayenin %5’i nisbetinde ilk temettü ayrılır. 

 
KANUN! HÜKÜMLER 

MADDE 13 - Bu anasözle!mede bulunmayan hususlar hakkında TTK Hükümleri 
uygulanır. 
 
 
 
 

*Bu ana sözle!me örne"i, TEKNOG$R$#$MC$ tarafından dikkat etmesi gereken 
hususları vurgulamak için hazırlanmı! olup, !irket kurulu!unda bölgenizdeki ticaret odasından 
temin edece"iniz ana sözle!me tasla"ı ile hareket etmeniz i!lemlerinizi kolayla!tıracaktır.  

 
  




