ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI
65/1989 Sayılı Yasa
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:
Kısa İsim
fasıl 113
28/1974
7/1977
30/1983
28/1987

1. Bu Yasa, Şirketler (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas
Yasa" olarak anılan Şirketler Ysası ile birlikte okunur.

Esas Yasanın
14. Maddesinin
Değiştirilmesi

2. Esas Yasa, 14’üncü maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 14’üncü
madde konmak suretiyle değiştirilmiştir.

Esas Yasanın
347.Maddesini
n Değiştirilmesi

Esas Yasanın
365’inci
Maddesinin
Değiştirilmesi

14. (1) Şirket Ana sözleşmesi ve varsa Tüzüğü Şirketler Mukayyidine
teslim edilir ve Mukayyit,.aşağıdaki (2)’nci ve (3)’üncü fıkra
kurallarına bağlı olarak kendisine teslim edilen Anasözleşme
veya Tüzüğü alıkoyar ve tescil eder.
(2) Pay sermayesi olan ve kayıtlı ve taahhüt edilmiş sermayesi on
milyon Türk Lirasının altında bulunan herhangi bir şirket tescil
edilmez.
(3) Kamu yararını korumak maksadıyla Bakanlar Kurulunca
denetime tabi ilan edilen bazı iş veya faaliyet sahalarında
kurulacak olan şirketlerin, taahhüt edilmiş ve/veya ödenmiş
asgari sermayeleri zaman zaman Bakanlar Kurulunca saptanabilir
ve bu gibi şirketlerin münferit tescili, Bakanalar kurulunun iznine
ve gerekirse koyabileceği koşullara tabidir.
3. Esas Yasa, 347’inci maddesinin (5)’inci fıkrası kaldırılmak ve yerine
aşağıdaki yeni (5)’inci fıkra konmak suretiyle değiştirilir:
””(5) Bu maddenin (4) ‘üncü fıkrası uyarınca Mukayyide
yapılması öngörülen bildirimin zamanında yapılmamış
olması ve Mukayyidin yabancı şirketin Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyetinde işyeri veya iş sahibi olmaktan vazgeçtiği
veya işine son verdiği veya faaliyetini durudurmuş olduğu
kanısına varması halinde.şirketin kaysı 327’inci madde
kuralları uyarınca sicilden silinebilir”
4. Esas Yasa , 365’inci maddsinin (1)’inci fıkrası kaldırılmak ve yerine
aşağıdaki yeni (1)’inci fıkra konmak suretiyle değiştirilir:
“(1) Herkes:
(a) Her inceleme için bin Türk Lirasından çok olmamak
kaydıyla, Bankanlar Kurulunca saptanacak harcı,
ödenmesi üzerine, Şirketler Mukayyidince muhafaza
edilen belgeleri inceleyebilir;

(b) Kuruluş belgesi için dört bin Türk Lirasından ve her
bir sayfanın tasdikli sureti veya özeti için, iki bin Türk
Lirasından çok olmamak kaydıyla, Bakanlar Kurulunca
saptanacak harcı, bir belge, tasdikli suret veya özet için
ödenmesi üzerine, herhangi bir şirketin Kuruluş
belgesini veya başka herhangi bir belgenin tümünün
veya bir kısmının bir suretini veya özetini isteyebilir.
(c) Bu madde kuralları uyarınca Bakanlar Kurulunca
saptanması öngörülen resim ve harçlar bu maddeyle
saptanan üst sınırın yüzde yirmisinden daha az olamaz.
Ancak:
(i) 41’inci maddenin (b) fıkrasının (i) bendi uyarınca
mukayyide prospektüsle sunulana belgeler
konusunda, bu fıkranın verdiği haklar, sadece
prospektüsün yayınladığı tarihten başlayan on dört
gün içinde veya Bakanalar Kurulunun izni ile ve
358’inci maddenin (1)’inci fıkrasının (b) bendi
uyarınca bu biçimde sunulan belgelerle de ilgili
olarak, sözkonusu haklar sadece prospektüsün
tarihinden başlayan on dört gün içinde veya
Bakanlar Kurulunun izniyle kullanılır.
(ii) Bu fıkranın (a) bendinin verdiği hak, 340’ıncı
madde uyarınca mukayyide gönderilen bir şirketin
durumu ile ilgili raporun veya idare memuru veya
halefi veya devamlı bir idare memuru veya
müdürün raporlu ilgili görüşlerinin suretini
kapsamına almaz.
Ancak, hak iddia eden kişi, rapora konu teşkil eden
şirketin gerek üyesi veya alacaklısı, gerekse o
şirketin üyesi veya alacaklısı olduğunu yazılı
olarak beyan eden bir kişinin temsilcisi olması
halinde, kapsamına alır ve bu fıkranın (b) bendinin
verdiği hak da ayni biçimde sınırlandırılır.”
Esas Yasa, 387’inci maddesini (2) ‘nci fıkrasının (a) bendi kaldırılmak
ve yerine aşağıdaki yeni (a) bendi konulmak suretiyle değiştirilir:
“(a) Birinci Cetvelin A tablosunu, Onbirinci Cetveli ve
Onikinci Cetveldeki formu değiştirebilir; ve”

Esas Yasanın
387’inci
Maddesinin
Değiştirilmesi

5.

Esas Yasanın
Onbirinci
Cetvelinin
Değiştirilmesi

6.

Esas Yasa, Onbirinci Cetveli kaldırılmak ve yerine bu Yasaya ekli yeni
onbirinci Cetvel konmak suretiyle değiştirilir.

Esas Yasanın
391’inci
Maddesinin

7.

Esas Yasa, 391’inci maddesi kaldırılmak ve 392’nci maddesi 391’inci
maddesi olarak yeniden sayılandırılmak suretiyle değiştirilir.

Kaldırılması

Yürürlüğe
Giriş

8.

Bu yasanın 7’nci Maddesi, sigorta şirketlerinin kuruluşuna,
faaliyetlerinin düzenlenmesine ve denetlenmesine ilişkin bir Yasanın
Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, diğer
maddeleri ise, bu Yasanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten
başlayarak yürürlüğe girer.

ONBİRİNCİ CETVEL
(364. ve 387. maddeler)
Konu ve İşlem
1.

Ödenecek resim veya harç miktarları

Paylarıyle sınırlı sorumlu bir şirket
tescili için

İtibari sermaye 10,000,000.TL’sını
aşmıyorsa 30,000.- TL
- İtibarı sermaye 10,000,000.TL’sını aşıyor, fakat 20,000,000
TL’sını aşmıyorsa 30,000.- TL ve
ayrıca 1,000,000.- TL’sını aşan
her 1,000,000.- TL veya kısmı
için 1,000.- TL eklenir.
-

Konu veya işlem
-

İtibari sermaye 20,000,000.TL’sini aşıyor,
fakat 100,000,000.- TL’siıni
aşmıyorsa 40,000.- TL ve ayrıca,
20,000,000.- TL’sını aşan her
1,000,000.- TL veya kısmı için
500.- TL eklenir.

-

İtibarı sermaye 100,000,000.TL’sını aşıyorsa
80,000.- TL ve ayrıca,
100,000,000.- TL veya kısmı için
200.- TL eklenir.

2.

Pay sermayesi olmayan bir şirketin
tescili

- Şirket Tüzüğünde belirtilen üye
sayısı 50’yi aşamıyorsa, 15,000.TL
-

-

-

3.

Güvence ile sınırlı sorumlu ve pay
sermayesi olan bir şirket tescili için

4.

Herhangi bir şirketin pay
sermayesindeki bir artışın tescili
için

5.

6.

Güvence ile sınırlı sorumlu bir
şirketin üye sayısındaki artışın
tescili için

Şirket Tüzüğünde belirtilen üye
sayısı 50’yi aşıyor, fakat 200’ü
aşmıyorsa, 15,000.- TL ve
ayrıca,50 üye sayısının üstündeki
her 50 üye veya 50’nin kısmı
için 3,000.- TL eklenir.
Şirket Tüzüğünde belirtilen üye
sayısı 200’ü aşıyor, fakat sınırsız
olduğu belirtilmemişse, her 50
üye veya 50’nin kısmı için 1,500.TL eklenir.
Şirket Tüzüğünde, üye sayısının
sınırsız olduğu belirtilmişse,
60,000.- TL

Paylarıyla sınırlı sorumlu bir
şirket tescilinde ödenmesi talep
edilen miktar kadar veya pay
sermayesi olmayan bir şirketin
tescilinde ödenmesi talep edilen
miktar kadar; bunlardan hangisi
fazla tutuyorsa.
-

Artırılmış sermaye miktarı ilk kez
tescil edilecek olsa , bunun için
talep edilebilecek miktar ile,
artırılmasından hemen önceki
şirket sermayesinin tescili için
talep edilebilin miktar arasındaki
(eğer varsa) fark eşit bir miktar.

Artırılmış üye sayısı üzerinden ilk
kez tescil yapılacak olsa, bunun
için talep edilecek miktar ile
üyelerin artırılmasından hemen
önceki üye sayısı üzerinden tescili
için talep edilebilen miktar
arasındaki (eğer varsa) farka eşit
bir miktar.
Aşağıdaki evrakın Mukayyidin nezdinde dosyalanması için :

(a)

Yıllık rapor
(Yıllık Raporun Yasada öngörülen süre içinde
dosyalatılması 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 aşılması halinde %100
zamlı olarak ödenir)

5,000.- TL

(b)

Kabz memuru veya idare memuru atanmasına
ilişkin bildirim

3,000.-TL

(c)

Para karşılığında veya paradan gayrı bir ivaz
karşılığında yapılan pay tahsis raporu :
5,000,000.- TL'na kadar

5,000.-TL

5,000,0001.- -50,000,000.- TL ‘na kadar

10,000.-TL

50,000,000.-TL'dan yukarı

15,000.-TL

(d)

Ana sözleşme değişikliği

10,000: TL

(e)

Şirket tüzüğü değişikliği

5,000 .TL

(f)

Bir şirketin isim değişikliğine ilişkin müracaat

5,000.-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
veya idare memuru tarafından Mukayyide
sunulması gerekli olan bir hülâsayı, bir
tasfiyedeki tasfiye memurunun Mukayyide
göndermesi gereken beyannameyi Fasıl 113,
Şirketler Yasası gereğince tescil etmek

(h)
(i)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iş yeri
açacak olan yabancı bir şirketin tescili
Yabancı şirketin yıllık hesapları
(Yıllık Hesapların Yasada öngörülen süre içinde
dosyalatılması halinde:
-

Sürenin aşıldığı ilk üç ay için %50
oranında zamlı
Sürenin aşıldığı üç aydan altı aya kadar
olan süre için %75 oranında zamlı

1,000 TL

150,000 TL
5,000 TL

-

7.

Sürenin altı ayı aşılması halinde %100
oranda zamlı olarak ödenir)

Hizmet karşılığı alınacak resim veya harçlar
(a)
Yasanın 327. maddesi uyarınca terkin edilen bir
Limited Şirketin kaydının sicile iadesi
(b)

Bir isim yoklaması için yapılan dilekçeler
(Tesciline izin verilen isimlerin korunma süresi
altı ay olup, bu süre içinde tescil ettirilmeyen
isimler başkasına verilebilir.)

500.- TL

(c)

Şirket isimleri dizisinin incelenmesi için

500.-TL

8.

" Limited " sözcüğünü kullanmaktan muaf tutulmak
istenmesine ilişkin müracaat hususunda

9.

Yasanın III. Kısmı altında ipotek dışında herhangi bir
mükellefiyet veya rehin akti ile tahvillerin ayrıntılarının
tescili :
(a)

(b)

10.
11.

80,000 .-TL

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 aktinin tescili için :
(i)
(ii)

500,000.- TL'na kadar
500,001.- -3,000,000.- TL'na kadar

3,000 .-TL
5,000.- TL

(iii)

3,000,001.- -7,500,000.- TL'na ,kadar

8,000.- TL

(iv)
7,500,000.- TL'dan yukarı
Bir dizi tahvilâtın ayrıntılarının tescili için :
(i)
Tüm dizi ile sağlanan miktarın 500,00.TL'yı aşmaması halinde
(ii)
500,001.- -3,000,000.- TL'na kadar

14,000.- TL
3,000.- TL
5,000.-TL

(iii)

3,000,001.- -7,500,000 TL'ya kadar

8,000.- TL:

(iv)

7,500,000.- TL'dan yukarı

14,000.-TL

Yasanın III. Kısmı altında herhangi bir taşınmaz mal
ipoteğinin kaydı için
Bir gemiye konan ipotek, mükellefiyet veya rehin akti
için :
(a)
(b)

50,000.-TL

15,000,000.- TL'ya kadar
15,000,001.- - 30,000,000.- TL'na kadar

3,000.- TL

25,000.- TL
50,000.- TL

(c)

30,000,001.- -75,000,000.- TL'na kadar

75,000.- TL

(d)

75,000,000.- TL'dan yukarı

100,000.- TL

