
DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik

İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde;

1-Nüfus cüzdanı,

2-Yabancılarda pasaportun noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi,
3-Noterce düzenlenmiş imza beyannamesinin aslı veya noter onaylı örneği ya da 5174 veya 5362 sayılı Kanun kapsamındaki 
odalara kayıtlı gerçek kişilerin, mensup oldukları oda tarafından onaylanmış tatbik imzalarının aslı,

4-Yabancılar için ikamet tezkeresinin noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi,

5-İşyeri; kiralanmış ise kira kontratının bir örneği, mülkiyeti kendisine ait ise tapu fotokopisi,

Kira kontratı yapılmayan hallerde, mal sahibi ve kiracının kontratın düzenlenmediğini, bedelsiz veya belirlenen bedel üzerinden 
kiraya verildiğine ilişkin tarafların karşılıklı yazılı irade beyanları,
6-Ticari faaliyetlerde kullanılan nakil vasıtaları için bu vasıtalara ilişkin fatura veya noter satış senedi ya da kiralama işlemlerine 
ili şkin belgenin aslı veya vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi

Gerçek kişi mükelleflerin i şe başlamasında istenecek belgelere ek olarak kanuni temsilciden,

1-Nüfus cüzdanı,
2-Yabancılarda pasaportun noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi, 

3-Yabancılar için ikamet tezkeresinin noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi,

4-Noterce düzenlemiş imza beyannamesinin aslı veya noter onaylı örneği,

5-Kanuni temsilci olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere 
aslı ve fotokopisi

İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde;

1-Nüfus cüzdanı, 

2-Yabancılarda pasaportun noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi,

3-Yabancılar için ikamet tezkeresinin noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi,

4-İşyeri; kiralanmış ise kira kontratının bir örneği, mülkiyeti kendisine ait ise emlak vergi değerini gösteren belediyeden alınan 
onaylı belge,
Kira kontratı yapılmayan hallerde, mal sahibi ve kiracının kontratın düzenlenmediğini, bedelsiz veya belirlenen bedel üzerinden 
kiraya verildiğine ilişkin tarafların karşılıklı yazılı irade beyanları,

5-Ticari faaliyetlerde kullanılan nakil vasıtaları için bu vasıtalara ilişkin fatura veya noter satış senedi ya da kiralama işlemlerine 
ili şkin belgenin aslı veya vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi

Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin İşe Başlamada istenecek belgelere ek olarak kanuni temsilciden,

1-Nüfus cüzdanı,

2-Yabancılarda pasaportun noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi, 

3-Yabancılar için ikamet tezkeresinin noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi,

4-Kanuni temsilci olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere 
aslı ve fotokopisi aranır.
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BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin mükellefiyet tesisi

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin küçük veya kısıtlı 
olması halinde mükellefiyet tesisi

HİZMET İN ADI

Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin mükellefiyet 
tesisi

Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin küçük veya 
kısıtlı olması halinde mükellefiyet tesisi

SIRA 
NO

Mükellefiyet Tesisi



Ticaret sicili memurluğunca vergi dairesi başkanlıklarına/defterdarlıklara veya ilgili vergi dairesi müdürlüklerine 
gönderilen şirket kurulu ş dilekçesi ve bildirim formu ekinde; 

1- Noter onaylı şirket ana sözleşmesinin bir örneği,

2- Temsile yetkili olanların şirket unvanını da içeren, noterce düzenlenmiş imza beyannamesinin bir örneği,

3- Şirketi temsile yetkili olanların ve bunlar dışında kalan ortaklardan, hisse nispeti en yüksek beş ortağın T.C. tabiiyetindeki 
kişilerin T.C. Kimlik Numaraları, yabancı uyruklu gerçek kişilerin ise pasaportlarının bir örneği, 
4- (3.) bentdesayılanhissenispeti en yüksekbeş ortak arasındayabancıtüzel kişi varsailgili Türk Konsolosluğundanveya
Lahey Devletler Özel Hukuk Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin
Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış (apostil şerhini içeren) veşirketin kayıtlı bulunduğu sanayi ve/veya
ticaret odasınca veya yetkili mahkemelerce tanzim edilmiş faaliyet belgesinin aslı ile noter onaylı tercümesinin bir örneği

İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde;

1-İlgili Bakanlıkça onaylı ana sözleşmenin aslı veya noter onaylı bir örneği, 

2-Kooperatifi temsile yetkili olanların 

a)Noterce düzenlenmiş imza sirküleri veya imza beyannamesi, 

b)Nüfus cüzdanı,

c)Yabancılarda pasaportun noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi,

3-Ticaret sicili numarası ve ticaret siciline tescil tarihini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ilan makbuzu,

4-İşyeri; kiralanmış ise kira kontratının bir örneği, mülkiyeti kooperatif tüzel kişili ğine ait ise tapu fotokopisi,

 Kira kontratı yapılmayan hallerde, mal sahibi ve kiracının kontratın düzenlenmediğini, bedelsiz veya belirlenen bedel 
üzerinden kiraya verildiğine ilişkin tarafların karşılıklı yazılı irade beyanları aranır.   

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı ibraz edilirse Türkiye Ticaret Sicili Gazete ilanı makbuzu aranmaz.

İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde;

1-Noter onaylı dernek tüzüğünün bir örneği,

2-Yeni kurulan derneklerde İl Dernekler Müdürlüğü Alındı Belgesinin bir örneği, 

3-Temsile yetkili olanların 

a)Noterce düzenlenmiş imza sirküleri veya imza beyannamesi,

b)Nüfus cüzdanı,

c)Yabancılarda pasaportun noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi,

4-İşyeri; kiralanmış ise kira kontratının bir örneği, mülkiyeti dernek tüzel kişili ğine ait ise tapu fotokopisi

 Kira kontratı yapılmayan hallerde, mal sahibi ve kiracının kontratın düzenlenmediğini, bedelsiz veya belirlenen bedel
üzerinden kiraya verildiğine ilişkin tarafların karşılıklı yazılı irade beyanları,

İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde;

1-Noter onaylı vakıf senedinin bir örneği,

2-Temsile yetkili olanların

a)Noterce düzenlenmiş imza sirküleri veya imza beyannamesi,

b)Nüfus cüzdanı,

c)Yabancılarda pasaportun noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi,

 3-İşyeri; kiralanmış ise kira kontratının bir örneği, mülkiyeti vakıf tüzel kişili ğine ait ise tapu fotokopisi

 Kira kontratı yapılmayan hallerde, mal sahibi ve kiracının kontratın düzenlenmediğini, bedelsiz veya belirlenen bedel
üzerinden kiraya verildiğine ilişkin tarafların karşılıklı yazılı irade beyanları,
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İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde;
1-Kendi mevzuatına göre düzenlenmiş tüzel kişili ğin kuruluşuna ait belgenin aslı veya noter onaylı bir örneği,

2-Temsile yetkili olanların

a)Noterce düzenlenmiş imza sirküleri veya imza beyannamesi,

b)Nüfus cüzdanı,

c)Yabancılarda pasaportun noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi,

3-İşyeri; kiralanmış ise kira kontratının bir örneği, mülkiyeti tüzel kişili ğe ait ise tapu fotokopisi
 Kira kontratı yapılmayan hallerde, mal sahibi ve kiracının kontratın düzenlenmediğini, bedelsiz veya belirlenen bedel 
üzerinden kiraya verildiğine ilişkin tarafların karşılıklı yazılı irade beyanları,

İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde;

1-Kuruluş belgesinin aslı veya noter onaylı bir örneği,

2-Temsile yetkili olanların 

a)Noterce düzenlenmiş imza sirküleri veya imza beyannamesi, 

b)Nüfus cüzdanı,

c)Yabancılarda pasaportun noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi,

3-İşyeri; kiralanmış ise kira kontratının bir örneği,
 Kira kontratı yapılmayan hallerde, mal sahibi ve kiracının kontratın düzenlenmediğini, bedelsiz veya belirlenen bedel 
üzerinden kiraya verildiğine ilişkin tarafların karşılıklı yazılı irade beyanları,

İşe Başlama/Bırakma bildirimi ekinde;

1- Pasaportun noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi,

2- Noterce düzenlenmiş imza beyannamesinin aslı veya noter onaylı örneği ya da 5174 veya 5362 sayılı Kanun kapsamındaki 
odalara kayıtlı gerçek kişilerin, mensup oldukları oda tarafından onaylanmış tatbik imzalarının aslı,

3- İkamet tezkeresinin noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi,

4- İşyeri; kiralanmış ise kira kontratının bir örneği, mülkiyeti kendisine ait ise tapu fotokopisi,

Kira kontratı yapılmayan hallerde, mal sahibi ve kiracının kontratın düzenlenmediğini, bedelsiz veya belirlenen bedel üzerinden 
kiraya verildiğine ilişkin tarafların karşılıklı yazılı irade beyanları,

5- Ticari faaliyetlerde kullanılan nakil vasıtaları için bu vasıtalara ilişkin fatura veya noter satış senedi ya da kiralama 
işlemlerine ilişkin belgenin aslı veya vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi

İşe başlama bildirimi küçük veya kısıtlılara ait ise dar mükellef gerçek kişilerden istenilen belgelere ek olarak kanuni 
temsilciden;

1- Nüfus cüzdanı, 

2- Yabancılarda pasaportun noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi,

3- Yabancılar için ikamet tezkeresinin noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi,

4- Noterce düzenlenmiş imza beyannamesinin aslı veya noter onaylı örneği,

5- Kanuni temsilci olduğunu gösteren belge
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Dar mükellef gerçek kişilerin mükellefiyet tesisi

Dar mükellef gerçek kişilerin küçük veya kısıtlı olması 
halinde mükellefiyet tesisi
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Mükellefiyet Tesisi



İşe Başlama/Bırakma bildirimi ekinde;
1- Dar mükellef tüzel kişilerin kendi ülkelerinde geçerli kuruluş belgesinin Türkiye’nin o ülkede bulunan temsilciliğince onaylı 
Türkçe bir örneği veya yabancı dilde onaylı kuruluş belgesi ile tercüme bürolarınca tercüme edilmiş Türkçe bir örneği,

2- Yabancı tüzel kişili ğin şube açılmasına ait kararının aslı ve tercüme bürolarınca tercüme edilmiş Türkçe bir örneği,

3- Ticaret sicili numarası ve ticaret siciline tescil tarihini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazete ilanı makbuzu (Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesinin aslı ibraz edilirse Türkiye Ticaret Sicili Gazete ilanı makbuzu aranmaz),

4- Yabancı tüzel kişili ği Türkiye’de temsile yetkili olanların imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği ile nüfus cüzdanı, 
5- Yabancı tüzel kişili ği Türkiye’de temsile yetkili kişi yabancı uyruklu ise pasaportun noter onaylı örneği ya da vergi dairesi 
yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi,

6- İşyeri; kiralanmış ise kira kontratının bir örneği, mülkiyeti tüzel kişili ğe ait ise tapu fotokopisi,
Kira kontratı yapılmayan hallerde, mal sahibi ve kiracının kontratın düzenlenmediğini, bedelsiz veya belirlenen bedel üzerinden 
kiraya verildiğine ilişkin tarafların karşılıklı yazılı irade beyanları,

Dar mükellef tüzel kişilerden daimi temsilcisi olanların 
mükellefiyet tesisi

İşe Başlama Bırakma Bildirimi ekinde;

1- Dar mükellef tüzel kişilerin kendi ülkelerinde geçerli kuruluş belgesinin Türkiye’nin o ülkede bulunan temsilciliğince onaylı 
Türkçe bir örneği veya yabancı dilde onaylı kuruluş belgesi ile tercüme bürolarınca tercüme edilmiş Türkçe bir örneği,

2- Daimi temsilci ile dar mükellef kurum arasında düzenlenmiş olan hizmet veya vekalet akdinin noter onaylı bir örneği, hizmet 
veya vekalet akdi yabancı dilde düzenlenmiş ise tercüme bürolarınca tercüme edilmiş Türkçe bir örneği,

3- Gelir Vergisi Kanunu gereğince başkaca bir şart aranmaksızın daimi temsilci sayılanlardan ise dar mükellef kurum ile 
aralarında düzenlenmiş olan yasal belgelerin noter onaylı bir örneği, yasal belgeler yabancı dilde düzenlenmiş ise tercüme 
bürolarınca tercüme edilmiş Türkçe birer örnekleri aranır. 

 Ayrıca, 

 Daimi temsilci/temsilcilerin gerçek kişi olması durumunda; 

 a) Temsile yetkili olanların 

 - Nüfus cüzdanı,

 -Yabancılarda pasaportun noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi,

 b) Yabancılarda ikamet tezkeresinin noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi, 

 c) Noterce düzenlenmiş imza beyannamesinin aslı veya noter onaylı örneği aranır.

 Daimi temsilci/temsilcilerin tüzel kişi olması durumunda;  

 a) Kuruluşları ticaret sicilinde tescil edilen tüzel kişilerden, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin/kuruluşları ticaret sicilinde tescil 
edilmeyen tüzel kişilerden ise kendi mevzuatlarında belirtilen kuruluş belgesinin, aslı veya noter onaylı örneği,

 b) Temsile yetkili olanların, tüzel kişilik unvanı ile noterce düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği,

 c) Tüzel kişili ği temsile yetkili olanların

 - Nüfus cüzdanı,

 - Yabancılarda pasaportun noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi aranır.

1

Dar mükellef tüzel kişilerden şube açanların mükellefiyet 
tesisi

Mükellefiyet Tesisi



Dar mükellef tüzel kişilerden irtibat bürosu açanların 
mükellefiyet tesisi

İşe Başlama Bırakma Bildirimi ekinde;

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığınca yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş şirketlere (Dar mükelleflere) Türkiye’de ticari 
faaliyette bulunmamak kaydıyla irtibat bürosu açma izni verilmesi halinde;

1- Başbakanlık Hazine Müsteşarlığınca verilmiş faaliyet izin belgesi,

2- Kendi ülkelerinde geçerli kuruluş ve faaliyet belgelerinin Türkiye’nin o ülkede bulunan temsilciliğince onaylı Türkçe birer 
örneği veya yabancı dilde onaylı kuruluş ve faaliyet belgeleri ile bunların tercüme bürolarınca tercüme edilmiş Türkçe birer 
örneği,

3- Yurt dışında yerleşik kuruluş tarafından irtibat bürosunun faaliyetlerini yürütmekle görevli kişiye verilmiş yetki belgesinin 
aslı veya noter onaylı örneği ile bunların tercüme bürolarınca tercüme edilmiş Türkçe birer örneği,

4- İrtibat bürosunun kuruluş işlemlerinin başka bir kimse aracılığı ile yürütülmesi durumunda vekaletname aslı veya noter 
onaylı örneği,
5- İrtibat bürosunun yetkilisi veya vekilinin noterce düzenlenmiş imza beyannamesinin/imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı 
örneği, nüfus cüzdanı, yabancılarda pasaportun noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve 
fotokopisi

İşe Başlama Bırakma Bildirimi ekinde;

1- Ortaklık sözleşmesi düzenlenmiş ise noter onaylı örneği,
2- Ortaklığı temsile yetkili olanların noterce düzenlenmiş imza beyannamesinin aslı veya noter onaylı örneği ya da 5174 veya 
5362 sayılı Kanun kapsamındaki odalara kayıtlı gerçek kişilerin mensup oldukları oda tarafından onaylanmış tatbik imzalarının 
aslı,
3- Ortaklığı temsile yetkili olanların nüfus cüzdanı, yabancılarda pasaportun noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine 
onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi, 

4- İşyeri; kiralanmış ise kira kontratının bir örneği, mülkiyeti ortaklığa ait ise tapu fotokopisi (basit usul için ayrıca emlak vergi 
değerini gösteren belediyeden onaylı belge),

Kira kontratı yapılmayan hallerde, mal sahibi ve kiracının kontratın düzenlenmediğini, bedelsiz veya belirlenen bedel üzerinden 
kiraya verildiğine ilişkin tarafların karşılıklı yazılı irade beyanları aranır.

Ayrıca,

A- Adi ortaklığın ortakları arasında yer alan gerçek kişilerden;

a) Nüfus cüzdanı, yabancılarda pasaportun noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve 
fotokopisi,
b) Noterce düzenlenen imza beyannamesinin aslı veya noter onaylı örneği ya da 5174 veya 5362 sayılı Kanun kapsamındaki 
odalara kayıtlı gerçek kişilerin mensup oldukları oda tarafından onaylanmış tatbik imzalarının aslı,

c) İkametgah ilmühaberi,

B- Adi ortaklığın ortakları arasında yer alan tüzel kişilerden;

a) Kuruluşları ticaret sicilinde tescil edilen tüzel kişilerden Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin/Kuruluşları ticaret sicilinde tescil 
edilmeyen tüzel kişilerden ise kendi mevzuatlarında belirtilen kuruluş belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

b) Tüzel kişili ği temsile yetkili olanların nüfus cüzdanı, yabancılarda pasaportun noter onaylı örneği ya da vergi dairesi 
yetkililerine onaylatmak üzere aslı ile fotokopisi, 

c) Temsile yetkili olanların, tüzel kişilik unvanı ile noterce düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği,

C- Adi ortaklığın ortakları arasında yer alan yabancı tüzel kişilerden;

a) Kendi ülkelerinde geçerli kuruluş belgesinin, Türkiye’nin o ülkede bulunan temsilciliğince onaylı Türkçe bir örneği veya 
yabancı dilde onaylı kuruluş belgesi ile tercüme bürolarınca tercüme edilmiş Türkçe bir örneği,

b) Tüzel kişili ği temsile yetkili olanların nüfus cüzdanı, yabancılarda pasaportun noter onaylı örneği ya da vergi dairesi 
yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi, 

c) Temsile yetkili olanların, tüzel kişilik unvanı ile noterce düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği,

Mükellefiyet Tesisi1

Adi ortaklıkların mükellefiyet tesisi



D- Adi ortaklığın ortakları arasında yer alan şahıs ortaklıklarından;

a) Şahıs ortaklığına ait sözleşme düzenlenmiş ise noter onaylı bir örneği,
b) Ortakların nüfus cüzdanı, yabancılarda pasaportun noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı 
ve fotokopisi,
c) Ortaklığı temsile yetkili olanların noterce düzenlenmiş imza beyannamesinin aslı veya noter onaylı örneği ya da 5174 veya 
5362 sayılı Kanun kapsamındaki odalara kayıtlı gerçek kişilerin mensup oldukları oda tarafından onaylanmış tatbik imzalarının 
aslı aranır.

İşe Başlama Bırakma Bildirimi ekinde;

1- Ortaklık sözleşmesinin noter onaylı örneği,
2- Avukatlık ortaklığının ortakları arasında yer alan gerçek kişilerde nüfus cüzdanı, yabancılarda pasaportun noter onaylı örneği 
ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi,

3- Ortaklığı temsile yetkili olanların noterce düzenlenen imza beyannamesinin aslı veya noter onaylı örneği,
4- İşyeri; kiralanmış ise kira kontratının bir örneği, mülkiyeti ortaklığa ait ise tapu fotokopisi (basit usul için ayrıca emlak vergi 
değerini gösteren belediyeden onaylı belge),
 Kira kontratı yapılmayan hallerde, mal sahibi ve kiracının kontratın düzenlenmediğini, bedelsiz veya belirlenen bedel 
üzerinden kiraya verildiğine ilişkin tarafların karşılıklı yazılı irade beyanları  

İşe Başlama Bırakma Bildirimi ekinde;

1- İş ortaklığı sözleşmesinin noter onaylı bir örneği,

2- İş ortaklığını temsile yetkili olanların noterce düzenlenmiş imza beyannamesinin/sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği,

3- İş ortaklığını temsile yetkili olanların nüfus cüzdanı, yabancılarda pasaportun noter onaylı örneği ya da vergi dairesi 
yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi, 

4- İşyeri; kiralanmış ise kira kontratının bir örneği, mülkiyeti ortaklığa ait ise tapu fotokopisi,
 Kira kontratı yapılmayan hallerde, mal sahibi ve kiracının kontratın düzenlenmediğini, bedelsiz veya belirlenen bedel 
üzerinden kiraya verildiğine ilişkin tarafların karşılıklı yazılı irade beyanları aranır.

A- İş ortaklığının ortakları arasındaki gerçek kişilerden;

a) Nüfus cüzdanı, yabancılarda pasaportun noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve 
fotokopisi,

b) Noterce düzenlenen imza beyannamesinin aslı veya noter onaylı örneği ya da 5174 veya 5362 sayılı Kanun kapsamındaki 
odalara kayıtlı gerçek kişilerin mensup oldukları oda tarafından onaylanmış tatbik imzalarının aslı,

c) İkametgah ilmühaberi aranır.

B- İş ortaklığının ortakları arasındaki tüzel kişilerden;

a) Kuruluşları ticaret sicilinde tescil edilen tüzel kişilerden, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin/kuruluşları ticaret sicilinde tescil 
edilmeyen tüzel kişilerden ise kendi mevzuatlarında belirtilen kuruluş belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
b) Tüzel kişili ği temsile yetkili olanların nüfus cüzdanı, yabancılarda pasaportun noter onaylı örneği ya da vergi dairesi 
yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi, 
c) Temsile yetkili olanların noterce düzenlenmiş tüzel kişilik unvanını da içeren imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği 
aranır.

C- İş ortaklığının ortakları arasındaki yabancı tüzel kişilerden;

a) Kendi ülkelerinde geçerli kuruluş belgesinin Türkiye’nin o ülkede bulunan temsilciliğince onaylı Türkçe bir örneği veya 
yabancı dilde onaylı kuruluş belgesi ile tercüme bürolarınca tercüme edilmiş Türkçe bir örneği,

b) Tüzel kişili ği temsile yetkili olanların nüfus cüzdanı, yabancılarda pasaportun noter onaylı örneği ya da vergi dairesi 
yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi, 

c) Temsile yetkili olanların imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği aranır.

D- İş ortaklığının ortakları arasındaki şahıs ortaklıklarından;

a) Varsa şahıs ortaklığına ait sözleşmenin noter onaylı bir örneği,

Avukat ortaklıklarının mükellefiyet tesisi

1 Mükellefiyet Tesisi

Adi ortaklıkların mükellefiyet tesisi devamı

Kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilmesini talep eden iş 
ortaklıklarının mükellefiyet tesisi



b) Ortakların nüfus cüzdanı, yabancılarda pasaportun noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı 
ve fotokopisi,

c) Ortaklığı temsile yetkili olanların noterce düzenlenmiş imza beyannamesinin aslı veya noter onaylı örneği ya da 5174 veya 
5362 sayılı Kanun kapsamındaki odalara kayıtlı gerçek kişilerin mensup oldukları oda tarafından onaylanmış tatbik imzalarının 
aslı

Gelirleri; Ücret, Gayrimenkul Sermayeİradı, Menkul
Sermayeİradı ile Diğer Kazanç veİratlardan veya bunların
bir kaçından ibaret olanların mükellefiyet tesisi

Beyanname ekinde nüfus cüzdanı, yabancılarda pasaportun noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatmak 
üzere aslı ve fotokopisi aranır.

Dilekçe ekinde;

1- Nüfus cüzdanı, yabancılarda pasaportun noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve 
fotokopisi, 

2- Yabancılarda ikamet tezkeresinin noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi,

3- İşverenden alınan iş bildirimi (İş bildiriminde işverenin adı, soyadı, bağlı olduğu vergi dairesi, vergi kimlik numarası/T.C. 
Kimlik Numarası, adresi ve imzası bulunmalıdır.)  aranır.

Dilekçe ekinde,

1- Kuruluşları ticaret sicilinde tescil edilen tüzel kişilerin, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin/kuruluşları ticaret sicilinde tescil 
edilmeyen tüzel kişilerin ise kendi mevzuatlarında belirtilen kuruluş belgesinin aslı veya noter onaylı örneğini,

2- Yabancı uyruklu gerçek kişilerin, pasaportlarının noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve 
fotokopisini,

3- Yurt dışında yerleşik yabancı tüzel kişilerin, kendi ülkelerinde geçerli kuruluş belgesinin, Türkiye’nin o ülkede bulunan 
temsilciliğince onaylı Türkçe bir örneğini veya yabancı dilde onaylı kuruluş belgesinin aslı ve tercüme bürolarınca tercüme 
edilmiş Türkçe örneğini

Kimlik bilgileri değişikli ğinde Mükellefin, nüfus cüzdanındaki/pasaportundaki bilgilerinde meydana gelen değişikliklere ili şkin bildirim ve değişikli ğe 
dayanak teşkil eden belge,

Mükellefiyet bilgileri değişikli ğinde Mükellefiyet bilgilerine (vergi türü; ilavesi, dönem değişikli ği, terki vb.) ilişkin değişiklik bildirimi,

1- Mükellefiyet şekli, e-posta adresi, faaliyet alanları (meslek kodu), tabela unvanı, defter tutma usul ve tarihi, vergi sorumlusu, 
bilgilerinde meydana gelen değişikliklerde dilekçe ve değişiklikleri içeren belgeler,

2- İflasın açılması/kaldırılması/ertelenmesi gibi hukuki durum bilgilerinde meydana gelen değişikliklerde ilgili makam 
tarafından gönderilen mahkeme kararı,

Ortaklık bilgileri değişikli ğinde
Ortaklık bilgileri, kuruluş yeri, kuruluş tarihi, ortak adedi ile diğer ortaklık bilgilerinde meydana gelen değişikliklere ili şkin 
bildirim ve değişikli ğe dayanak teşkil eden belge

Mükellefiyet bilgileri değişikli ğinde Mükellefiyet bilgilerine (vergi türü; ilavesi, dönem değişikli ği, terki vb.) ilişkin değişiklik bildirimi

Diğer bilgiler değişikli ğinde
Mükellefiyet şekli, e-posta adresi, faaliyet alanları (meslek kodu) ve tabela unvanı bilgilerinde meydana gelen değişikliklere 
ili şkin dilekçe ve değişiklikleri içeren belgeler

Mükellefiyet Tesisi

Diğer ücret kapsamına giren hizmet erbabının mükellefiyet 
tesisi

3
Gerçek Kişi Mükelleflerin 
değişiklik talepleri

Diğer bilgiler değişikli ğinde
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2
Vergi mükellefiyetini gerektirecek bir faaliyeti olmadığı halde vergi kimlik numarası 
almak zorunda olan mükelleflere vergi kimlik numarası verilmesi

Adi ortaklıklarda ve 
Avukatlık ortaklıklarında 
değişiklik talepleri

1



1- Unvan değişikli ğine ilişkin kararın noter onaylı örneği,

2- Unvan değişikli ğinin tescil tarihini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazete ilanı makbuzu aranır.
Ancak, yukarıda belirtilen bentlerdeki değişiklikler için Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı ibraz edilirse tescile tabii 
kararların noter onaylı örnekleri ile Türkiye Ticaret Sicili Gazete ilanı makbuzları aranmaz.

1- Amaç/konu (faaliyet) değişikli ğine ilişkin kararın noter onaylı örneği,

2- Amaç/konu (faaliyet) değişikli ğinin tescil tarihini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazete ilanı makbuzu aranır.
Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı ibraz edilirse tescile tabii kararların noter onaylı örnekleri ile Türkiye Ticaret 
Sicili Gazete ilanı makbuzları aranmaz.

1- Görev taksimine/şirketin temsil ve ilzamına ilişkin kararın noter onaylı örneği,

2- Görev taksiminin/şirketin temsil ve ilzamının tescil tarihini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazete ilanı makbuzu,

3- Temsile yetkili olanların, şirket unvanını da içeren noterce düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği, 

4- Temsile yetkili kişilerin nüfus cüzdanı, yabancılarda pasaportun noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine 
onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi.

Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı ibraz edilirse tescile tabii kararların noter onaylı örnekleri ile Türkiye Ticaret 
Sicili Gazete ilanı makbuzları aranmaz.

1- Yetki süre belirlenmesine ilişkin kararın noter onaylı örneği,

2- Yetki süre belirlenmesine ilişkin kararın tescil tarihini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazete ilanı makbuzu,
Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı ibraz edilirse tescile tabii kararların noter onaylı örnekleri ile Türkiye Ticaret 
Sicili Gazete ilanı makbuzları aranmaz.

1- Yetki iptaline ilişkin kararın noter onaylı örneği,

2- Yetki iptalinin tescil tarihini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazete ilanı makbuzu,
Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı ibraz edilirse tescile tabii kararların noter onaylı örnekleri ile Türkiye Ticaret 
Sicili Gazete ilanı makbuzları aranmaz.

1- Hisse devrine ilişkin kararın noter onaylı örneği,
2- Limited şirketlerde, hisse devrine ilişkin sözleşmenin noter onaylı örneği, ayrıca devir alan ortağın pay defterine kaydını 
gösteren sayfasının noter onaylı örneği ile hisse devralanların nüfus cüzdanı, yabancılarda pasaportun noter onaylı örneği ya da 
vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi.

Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı ibraz edilirse tescile tabii kararların noter onaylı örnekleri ile Türkiye Ticaret 
Sicili Gazete ilanı makbuzları aranmaz.

1- Süre uzatımına ilişkin kararın noter onaylı örneği,

2- Süre uzatımının tescil tarihini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazete ilanı makbuzu,

Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı ibraz edilirse tescile tabii kararların noter onaylı örnekleri ile Türkiye Ticaret 
Sicili Gazete ilanı makbuzları aranmaz.

1- Sermaye artırımına ilişkin kararın noter onaylı örneği.

2- Sermaye artırımının tescil tarihini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazete ilanı makbuzu.
Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı ibraz edilirse tescile tabii kararların noter onaylı örnekleri ile Türkiye Ticaret 
Sicili Gazete ilanı makbuzları aranmaz.

Tüzel kişi mükellefiyetlerde görev taksimi/şirketin temsil ve 
ilzamı

Tüzel kişi mükellefiyetlerde hisse devri

Tüzel kişi mükellefiyetlerde unvan değişikli ği

Tüzel kişi mükellefiyetlerde amaç/konu (faaliyet) değişikli ği

Tüzel kişi mükellefiyetlerde sermaye artırımı

Tüzel kişi mükelleflerde temsil yetkisinin iptali

Tüzel kişi mükelleflerde temsil yetkisi süresinin uzatılması
Tüzel kişilerde değişiklik 
talepleri …..
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Tüzel kişi mükellefiyetlerde şirket süresinin uzatılması



1- Tasfiyeye giriş kararının noter onaylı örneği,

2- Tasfiyeye giriş bilançosu,

3- Tasfiyeye giriş kararının tescil tarihini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazete ilanı makbuzu.

4-Tasfiye halinde unvanı altında tasfiye memurunun/memurlarının imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği,

5-Tasfiye memurunun/memurlarının, nüfus cüzdanı, yabancılarda pasaportun noter onaylı örneği ya da vergi dairesi 
yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi,

6- Tasfiye memurunun/memurlarının,
Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı ibraz edilirse tescile tabii kararların noter onaylı örnekleri ile Türkiye Ticaret 
Sicili Gazete ilanı makbuzları aranmaz.

1- Tasfiyeden dönüşe ilişkin kararın noter onaylı örneği,

2- Tasfiyeden dönüş kararının tescil tarihini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazete ilanı makbuzu,
Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı ibraz edilirse tescile tabii kararların noter onaylı örnekleri ile Türkiye Ticaret 
Sicili Gazete ilanı makbuzları aranmaz.

Tüzel kişilerde mükellefiyet bilgilerinin değişmesi Mükellefiyet bilgilerine (vergi türü; ilavesi, dönem değişikli ği, terki vb.) ilişkin değişiklik bildirimi,

1- Ortak adedi, mükellefiyet şekli, kamu/özel, e-posta adresi, vergi sorumlusu bilgilerinde meydana gelen değişikliklerde 
dilekçe ve değişiklikleri içeren belgeler,

2- İflasın açılması/kaldırılması/ertelenmesi gibi hukuki durum bilgilerinde meydana gelen değişikliklerde ilgili makam 
tarafından gönderilen mahkeme kararı

1- Adres değişikli ğine ilişkin bildirim,

2- İşyeri; kiralanmış ise kira kontratının bir örneği, mülkiyeti kendisine ait ise tapu fotokopisi ve emlak vergi değerini gösteren 
belediyeden onaylı belge (basit usulde vergilendirilen mükellefler için),

3- Kira kontratı yapılmayan hallerde, mal sahibi ve kiracının kontratın düzenlenmediğini, bedelsiz veya belirlenen bedel 
üzerinden kiraya verildiğine ilişkin tarafların karşılıklı yazılı irade beyanları,

1- Adres değişikli ğine ilişkin bildirim,

Adi ortaklık ve Avukat ortaklığı mükelleflerinin adres 
değişikli ği

2-  İşyeri; kiralanmış ise kira kontratının bir örneği, mülkiyeti kendisine ait ise tapu fotokopisi ve emlak vergi değerini gösteren 
belediyeden onaylı belge (basit usulde vergilendirilen mükellefler için),
 Kira kontratı yapılmayan hallerde, mal sahibi ve kiracının kontratın düzenlenmediğini, bedelsiz veya belirlenen bedel 
üzerinden kiraya verildiğine ilişkin tarafların karşılıklı yazılı irade beyanları,

1- Adres değişikli ğine ilişkin bildirim,

2- Adres değişikli ğine ilişkin kararın noter onaylı örneği,

3- Adres değişikli ğinin tescil tarihini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazete ilanı makbuzu,

4- İşyeri kiralanmış ise kira kontratının bir örneği veya fotokopisi,

 Kira kontratı yapılmayan hallerde, mal sahibi ve kiracının kontratın düzenlenmediğini, bedelsiz veya belirlenen bedel 
üzerinden kiraya verildiğine ilişkin tarafların karşılıklı yazılı irade beyanları,

5- İşyerinin mülkiyeti tüzel kişili ğe ait ise tapu fotokopisi

Gerçek kişi mükelleflerin adres değişikli ği
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Tüzel kişi mükellefiyetlerin tasfiyeye girişi

Tüzel kişi mükellefiyetlerde adres değişikli ği

Tüzel kişi mükellefiyetlerde diğer bilgilerin değişmesi

Tüzel kişilerde değişiklik 
talepleri devamı

5

Tüzel kişi mükellefiyetlerin tasfiyeden dönmesi



Nev’i değişikli ğine ilişkin bildirim ekinde;

1- Nev’i değişikli ğine ilişkin kararın noter onaylı örneği,
2- Anonim şirketlerde genel kurulun, limited şirketlerde ortaklar kurulunun onayından geçen ana sözleşmenin noter onaylı 
örneği,

3- Nev’i değişikli ğinin tescil tarihini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazete ilanı makbuzu,

4- Temsile yetkili olanların, şirket unvanını da içeren noterce düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği,
5- Temsile yetkili kişilerin ve ortakların nüfus cüzdanı, yabancılarda pasaportun noter onaylı örneği ya da vergi dairesi 
yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi,

6- Temsile yetkili kişilerin ve ortakların, Türkiye’de ikamet eden yabancılarda ikamet tezkeresinin noter onaylı örneği ya da 
vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi
 Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı ibraz edilirse tescile tabii kararların noter onaylı örnekleri ile Türkiye Ticaret 
Sicili Gazete ilanı makbuzları aranmaz.

Bildirim ekinde;

1- Birleşme ve devir almaya ilişkin kararın noter onaylı örneği,

2- Birleşme bilançosu,

3- Birleşme gelir tablosu,

4- Birleşen ve devir olan şirketin devir ve birleşme tarihi itibariyle çıkarılmış bilançosu ve gelir tablosu,

5- Birleşme ve devir taahhütnamesi,

6- Birleşme sözleşmesi,

7- Borç ödeme taahhütnamesi,- Anonim şirketlerde genel kurul, limited şirketlerde ortaklar kurulu kararı,

8- Birleşme ve devir alma kararının tescil tarihini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazete ilanı makbuzu  aranır.

 İki veya daha fazla ticaret şirketinin birbirleriyle birleşerek yeni bir ticaret şirketi kurmaları halinde;

 a)Temsile yetkili olanların, şirket unvanını da içeren noterce düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği,
 b)Temsile yetkili kişilerin ve ortakların nüfus cüzdanı, yabancılarda pasaportun noter onaylı örneği ya da vergi dairesi 
yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi  aranır.
 Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı ibraz edilirse tescile tabii kararların noter onaylı örnekleri ile Türkiye Ticaret 
Sicili Gazete ilanı makbuzları aranmaz.

Şirketlerde nev’i değişikli ği talebi

Tüzel kişilerde birleşme ve devir talepleri
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İlave iş yeri/şube açılmasına ilişkin bildirim,

Gerçek kişi mükellefler tarafından ilave işyeri/şube açılışı 1- İşyeri kiralanmış ise kira kontratının bir örneği veya fotokopisi,
 Kira kontratı yapılmayan hallerde, mal sahibi ve kiracının kontratın düzenlenmediğini, bedelsiz veya belirlenen bedel 
üzerinden kiraya verildiğine ilişkin tarafların karşılıklı yazılı irade beyanları,

2- İşyerinin mülkiyeti kendisine ait ise tapu fotokopisi

İlave iş yeri/şube açılmasına ilişkin bildirim,

1- İşyeri kiralanmış ise kira kontratının bir örneği veya fotokopisi,

 Kira kontratı yapılmayan hallerde, mal sahibi ve kiracının kontratın düzenlenmediğini, bedelsiz veya belirlenen bedel 
üzerinden kiraya verildiğine ilişkin tarafların karşılıklı yazılı irade beyanları,

2- İşyerinin mülkiyeti ortaklığa ait ise tapu fotokopisi,

1- Şube açılmasına ilişkin bildirim,

2- Şube açılmasına ilişkin kararın noter onaylı örneği ile varsa/ibraz edilmesi halinde şubenin tescil tarihini gösteren Türkiye 
Ticaret Sicili Gazete ilanı makbuzu ya da Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı,

3- İşyeri; kiralanmış ise kira kontratının bir örneği, mülkiyeti tüzel kişili ğe ait ise tapu fotokopisi,

Kira kontratı yapılmayan hallerde, mal sahibi ve kiracının kontratın düzenlenmediğini, bedelsiz veya belirlenen bedel üzerinden 
kiraya verildiğine ilişkin tarafların karşılıklı yazılı irade beyanları

10 İşi terk İşi bırakan mükelleflerden kullanılan belgelerin en son ciltleri, kullanılmamış olarak ellerinde kalan belgelerin ciltleri ve vergi 
levhası ile ödeme kaydedici cihazlara ait levha istenir.

11 Ölüm nedeniyle terk İşe başlama/bırakma bildirimi veya dilekçe, yoklama fişleri, vergi levhası ile ödeme kaydedici cihazlara ait levha, kullanılan 
belgelerin en son ciltleri, kullanılmamış olarak ellerinde kalan belgelerin ciltleri

Tasfiyenin kapanışına ilişkin bildirim veya dilekçe ekinde;

1- Tasfiye kapanış kararının noter onaylı örneği, 

2- Tasfiye kapanış kararının tescil tarihini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazete ilanı makbuzu aranır.
 Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı ibraz edilirse yukarıda belirtilen tasfiye kapanış kararının noter onaylı örneği ile 
Türkiye Ticaret Sicili Gazete ilanı makbuzu aranmaz.

 İflas durumunda ise ilgili makam tarafından gönderilen iflasın kapandığına ilişkin karar aranır.

Ayrıca, İşe başlama/bırakma bildirimi veya dilekçe, yoklama fişleri, vergi levhası ile ödeme kaydedici cihazlara ait levha, 
kullanılan belgelerin en son ciltleri, kullanılmamış olarak ellerinde kalan belgelerin ciltleri de aranır.

1- İnternet hizmetleri kullanım başvuru formu 

2- Elektronik beyanname gönderme talep formu

3- Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi talep formu

4) Muhasebecilerden oda kayıt belgesinin tasdikli örneği

1) Dilekçe

2) Nüfus cüzdanı fotokopisi
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Adi Ortaklıklar tarafından ilave İşyeri/Şube açılışı

Tüzel Kişiler tarafından ilave İşyeri/Şube açılışı

Mükellefiyet kaydı olmadığına ilişkin yazı verilmesi

İnternet şifresi verilmesi

Fesih, tasfiye ve iflas 
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