
 

ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI

 

 56/1991 Sayılı Yasa
 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: 

 

Kısa İsim 

Fasıl 113  

28/1974 

7/1977 

30/1983 

28/1987 
65/1989 

 

1. Bu Yasa, Şirketler (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Yasa"

olarak anılan Şirketler Yasası ile birlikte okunur.

Esas Yasanın

364.'üncü 

Maddesinin

değiştirilmesi

2. Esas Yasa, 364'üncü maddesinin (1)'inci fıkrası kaldınlmak ve yerine aşağıdaki yeni

(1)'inci fıkra konmak suretiyle değiştirilir:

(1) Bu Yasaya ekli Onbirinci Cetvelde saptanan muhtelif konu ve İşlemlere ilişkin olarak
Mukayyıde ödenecek resim ve harçlar, Devlet Planlama Örgütü tarafından saptanan

enflasyon oranı dikkate alınmak suretiyle her yıl Bakanlar Kurulunca gözden geçililerek

Resmî Gazete'de yayımlanacak bir Tüzük ile beş katına kadar artırılabilir veya indirime

bağlı tutulabilir." 

 

Esas Yasanın

Onbirinci
Cetvelinin

değiştirilmesi

Onbirinci

Cetvel

3. Esas Yasa, 364'üncü ve 387'nci maddeleri ne bağlı "Onbirinci Cetvel" kaldırılmak ve

yerine bu Yasaya ekli yeni "Onbirinci Cetvel" konmak suretiyle değiştirilir. 
  

  

 

Esas Yasanın

365.'nci

maddesinin

değiştirilmesi

4. Esas Yasa, 365'inci maddesinin (1)'nci fıkrasının (a) ve (b) bendleri kaldırılmak ve

yerlerine sırasıyla aşağıdaki yeni (a) ve (b)bendleri konmak suretiyle değjştirilir: 

"( 1 ) Herkes:

(a) Her inceleme için beş bin Türk Lirasından çok olmamak kaydıyla Bakanlar

Kurulunca saptanacak harcı ödemesi üzerine Şirketler Mukayyıdince muhafaza edilen
belgeleri inceleyebilir;

(b) Kuruluş belgesi için On beş bin Türk Lirasından ve her bir sayfanın tasdikli sureti

veya özeti için, On bin Türk Lirasından çok olmamak kaydıyla, Bakanlar Kurulunca

saptanacak harcı, bir belge, tasdkli suret veya özet için ödemesi üzerine, herhangi bir

şirketin kuruluş belgesinin veya başka herhangi bir belgenin tümünün veya bir kısmının

bir suretini. veya özetini isteyebilir." 

 

Yürürlüğe giriş 5. Bu Yasa, Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

 

EK

0NBİRİNCİ CETVEL

 



(364'üncü ve 387'nci Maddeler)
 

Konu veya İşlem Ödenecek Resim ve Harç Miktarları 

 

1. Paylarıyla sınırlı sorumlu bir 

şirketin tescili için

-İtibarı sermaye 10.000.000-TL'sını aşmıyorsa 90.000-TL

-İtibarı sermaye 10.000.000-TL'sını aşıyor, fakat

20.000.000TL'sını aşmıyorsa 90.000- TL ve ayrıca

10.000.000-TL'sını aşan her 1.000.000-TL veya kısmı
için 3.000-TL eklenir.

-İtibarı sermaye 20.000.000-TL'sını aşıyor, fakat

100.000.000-TL'sını aşmıyorsa 120.000-TL ve ayrıca

20.000.000-TL'sını aşan her 1.000.000-TL veya kısmı

için 1.500-TL eklenir.

-İtibarı sermaye 100.000.000-TL'sını aşıyorsa 240.000-

TL ve ayrıca 100.000.000-TL'sını aşan her 1.000.000-TL
veya kısmı için 600.-TL eklenir. 
 

2. Pay sermayesi olmayan bir  
şirketin tescili

-Şirket tüzüğünde belirtilen üye sayısı 50'yi aşmıyorsa,
45.000-TL

-Şirket Tüzüğünde belirtilen üye sayısı 50'yi aşıyor fakat

200'ü aşmıyorsa 45,000.- TL veya ayrıca 50 üye sayısının
üstündeki. her 50 üye veya 50'nin kısmı için 9,000.- TL

eklenir.

-Şirket Tüzüğünde belirtilen üye sayısı 200'ü aşıyor, fakat

sınırsız olduğu belirtilmemişse 72,000.- TL ve ayrıca 200
üye sayısının üstündeki her 50 üye veya 50'nin kısmı için
4.500-TL eklenir.

-Şirket Tüzüğünde üye sayısının sınırsız olduğu belirtilmişse
180.000-TL 

 

3. Güvence ile sınırlı sorumlu 
ve pay sermayesi olan bir 

şirketin tescil için:

- Paylarıyla sınırlı sorumlu bir şirket tescilinde ödenmesi
talep edilen miktar kadar veya pay sermayesi olmayan bir

şirketin tescilinde ödenmesi talep edililen miktar kadar;
bunlardan hangisi fazla tutuluyorsa. 

 
4. Herhangi bir şirketin pay  

sermayesindeki bir artışın 
tescili için:

-Artırılmış sermaye miktarı ilk kez tescil edilecek olsa,

bunun için talep edilebilecek miktar ile artırılmasından
hemen önceki şirket sermayesinin tescili için talep edilebilen

miktar arasındaki (eğer varsa) farka eşit bir miktar. 
 

5. Güvence ile sınırlı sorumlu 

bir şirketin üye sayısındaki  
artışın tecili için:

Artırılmış üye sayısı üzerinden ilk kez tescli yapılacak olsa,

bunun için talep edilebilecek miktar ile üyelerin
artırılmasından hemen önceki üye sayısı üzerinden tescili

için talep edilebilen miktar arasındaki (eğer varsa) farka
eşit bir miktar. 

 



6. Aşağıdaki evrakın 
Mukayyidinin nezdinde  

dosyalanması için: 
 

 

Yıllık rapor 
(Yıllık raporun Yasada öngörülen  

süre içinde dosyalatılmaması 
halinde: 

- Sürenin aşıldığı ilk üç ay için 
% 50 oranında zamlı 

- Sürenin aşıldığı üç aydan altı 
aya  kadar olan süre için %75  
oranında zamlı 

- Sürenin altı ayı aşması halinde 
%100 zamlı olarak ödenir; 

 

15,000.- TL

(b) Kabz Memuru veya İdare  

Memuru atanmasına ilişkin 
bildirim. 

 

9.000.-TL

(c) Para karşılığında veya paradan 

gayrı bir ivaz karşılığında. Yapılan 
pay tahsis raporu 
 

 

5,000,000.TL'sına kadar 15,000.-TL
5,000,001-50,000,000.-TL'na kadar 30,000.-TL

50,000,000.-TL'dan yukarı 
 

45,000.-TL

(d) Ana ,Sözleşme değişikliği 
 

30,000.-TL

(e) Şirket Tüzüğü değişikliği 

 

15.000.-TL

(f) Bir şirketin isim değşikliğine ilişkin
müracaat 

 

15.000,-TL

(g) Bu yasanın diğer maddelerinde yer

almayan fakat Yasa ile tescili gerekli
kılınan veya tesciline yetki verilen veya

Mukayyide teslimi, gönderilmesi veya

iletilmesi gerekli bulunan herhangi bir

belgeyi; veya bir Kabz Memuru ve ya
İdare Memuru tarafından Mukayyide

sunulması gerekli olan bir hülasayı, bir

tasfiyedeki Tasfiye Memurunun
Mukayyide göndermesi gereken

beyannameyi bu Yasa gereğince tescil

etmek.

 

 

 

 

3.000.-TL

 

(h) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde  



işyeri açacak olan bir yabancı şirketin

tescili

450.000.-TL

 

(i) Yabancı şirketin yıllık hesapları 
(Yıllık hesapların Yasada öngörülen süre

içinde dosyalatılmaması halinde: 

-Sürenin aşıldığı ilk üç ay için %50
oranında zamlı; 

-Sürenin aşıldığı üç aydan altı aya kadar

olan süre için % 75 oranında zamlı; 

-Sürenin altı ayı aşması halinde %100  
oranında zamlı olarak ödenir. 

 

 

(6) Yabancı şirketlerle ilgili ana

sözleşme, tüzük veya şirketin kuruluşuna
ilişkin Yasa, ferman gibi dökümanlarda

veya bildirimi gerekli diğer hususlarda ve

tebliğ adresinde yapılan değişikliklerin
bildirimleri 

 

 

 

15.000.-TL

7. Hizmet karşılığı alınacak resim ve

harçlar:

(a)Yasanın 327'inci maddesi uyarınca
terkin edilen bir Limited Şiketin kaydının

sicile iadesi

(b)Bir isim yoklaması için yapılan

dilekçeler (Tesciline izin verilen isimlerin
korunma süresini altı ay olup, bu süre

içinde tescil ettirilmeyen isimler başkasına

verilebilir.)

(c)Şirket isimleri dizininin incelenmesi için

 

240.000.-TL
1.500.-TL

 

 

1.500.-TL
 

8. "Limited" sözcüğünü kullanmaktan

muaf tutulmak istenmesine ilişkin
müracaat hususunda 

 

150.000.-TL

9. Yasanın III. Kısmı  

altında ipotek dışında herhangi bir
mükellefiyet veya rehn akti ile tahvillerin

ayrıntılarının tescili:

(a) Bir şirket tarafından ihdas edilen veya

Şirketçe elde edilen mülk üzerinde var

olan ve Yasa altında tescili gerekli
bulunan, ipotek dışında bir mükellefiyet

veya rehin akdinin tescili için:

(i) 500.000.-TL'na kadar 

(ii) 500.0001- 3.000.000.-TL'na kadar 
(iii) 3.000.0001-7.500.000.-TL 'na

 

 

 

 

 

9.000.-TL 
15.000.-TL

24.000.-TL

42.000.-TL

 
 9.000.-TL 



kadar  

(iv) 7.500.000.-TL'dan yukarı

(b) Bir dizi tahvilatın ayrıntılarının tescili
için:

(i) Tüm dizi ile sağlanan miktarın 

500.000.-TL'sını aşmaması halinde 
(ii) 500.0001- 3.000.000.-TL'na kadar 

(iii) 3.000.0001-7.500.000.-TL 'na

kadar  

(iv) 7.500.000.-TL'dan yukarı

15.000.-TL
24.000.-TL

42.000.-TL

 

10. Yasanın III.Kısmı altında herhangi
bir taşınmaz mal ipoteğinin kaydı için

 
9.000.-TL

 

11. Bir gemiye konan ipotek,
mükellefiyet  

veya rehin akti için:

(i) 15.000.000.-TL'na kadar 

(ii) 15.000.000- 30.000.000.-TL'na

kadar 
(iii) 30.000.001- 75.000.000.-TL'na

kadar 

(iv) 75.000.000.-TL'dan yukarı

 

75.000.-TL

150.000.-TL

225.000.-TL
300.000.-TL

 

 


