
 YENİ ÇALIŞMAYA BAŞLANACAK MÜŞTERİDEN 

ALINMASI GEREKLİ EVRAKLAR  

 
1-) TÜZEL KİŞİLER  

 

A - ANONİM ŞİRKETLER  

 

1 -     İmza sirküleri  

2 -     İmza sirkülerinin dayanağı olan ticaret sicil gazetesi  

3 -     Son vergi levhası  

4-      Faaliyet Belgesi 

5 -     Kuruluş gazetesi  

6 -     Son hazirun cetveli  

7 -     İmza yetkililerinin, kefalet imzası alınan kişilerin ve/veya %20 hisse ve üzeri hisseye 

sahip hissedarların nüfus cüzdanı fotokopileri ve ikametgahları (ikametgah yerine son dönem 

sabit elektrik, su, doğalgaz faturaları alınabilir.) 

8 -    Kefalet imzası alınan grup şirketi varsa; imza sirküleri ve dayanak gazetesi  

9 -    Son yıla ait Kurumlar Vergi Beyannamesi ( bir önceki yılı içermesi gerekmekte ) ve 

detay mizan 

10 -  Son dönem Geçici Vergi Beyannamesi ve bu döneme ilişkin detay mizan   

11 -  Kapasite raporu ( imalatçı firmalarda )  

 

 

B - LİMİTED ŞİRKETLER  

 

1 -      İmza sirküleri  

2 -      İmza sirkülerinin dayanağı olan ticaret sicil gazetesi  

3 -      Son vergi levhası  

4 -      Faaliyet Belgesi 

5 -      Son sermaye dağılımını ( artışını) gösteren gazete  

6 -      Kuruluş gazetesi  

7 -      İmza yetkililerinin, kefalet imzası alınan kişilerin ve/veya %20 hisse ve üzeri hisseye 

sahip hissedarların nüfus cüzdanı fotokopileri ve ikametgahları (ikametgah yerine son dönem 

sabit, elektrik, su, doğalgaz faturaları alınabilir.) 

8 -      Kefalet imzası alınan grup şirketi varsa; imza sirküleri ve dayanak gazetesi  

9-       Son yıla ait Kurumlar Vergi Beyannamesi ( bir önceki yılı da içermesi gerekmekte ) ve 

detay mizan  

10 -    Son dönem Geçici Vergi Beyannamesi ve bu döneme ilişkin detay mizan   

11 -    Kapasite raporu ( imalatçı firmalarda)  

 

2-) ŞAHIS ŞİRKETLER  

 

1 - İmza sirküleri veya beyannamesi  

2 - Ticaret siciline kayıtlı ise, sicil gazetesi  

3 - Ticaret siciline kayıtlı değil ise, bağlı bulunduğu meslek grubuna ait belge  

4 - Son vergi levhası  

5 - Nüfus cüzdanı fotokopisi  

6 - Son iki yılın bilanço ve gelir tablosu (Hesap Özeti) 

7-  Son Dönem Hesap Özeti  


