İkinci Ofisiniz, 4M Danışmanlık

HAKKIMIZDA
4M Danışmanlık, 1991 yılında, yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik geniş
alanda danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuş ve “İkinci Ofisiniz” sloganı ile hizmet vermeye
başlamıştır. 2003 yılında açılan İstanbul Ofisi ve muhtelif illerdeki temsilcilikleri ile birlikte hizmetlerine
devam etmektedir.
4M Danışmanlık, yasal ve kurumsal değişiklikleri takip ederek, yeterli bilgi ve donanıma sahip,
konusunda uzman bir danışmanlık firması olarak yaptığı her işi ve işlemi mevzuat ve kurum
uygulamalarına göre yapmaktadır.

VİZYONUMUZ
Sektörde öncü, hizmetinde örnek ve müşterinin ilk tercih ettiği danışmanlık firması olarak edindiği
başarıyı kalıcı kılmak.

MİSYONUMUZ
Uzman kadromuzla doğru, güvenilir ve etik değerlere uygun, çözüm odaklı danışmanlık hizmeti vermek.

DEĞERLERİMİZ
Müşteri odaklılık,
Güvenilirlik,
Dürüstlük,
Hoşgörülü olmak,
Sürekli gelişmek,

4M, 2015 yılında modelin ilk aşaması olan Mükemmellikte Kararlılık Belgesini
almıştır.
Committed to excellence
1 star - 2015

4M Danışmanlık faaliyetini nesiller boyu sürdürebilmek için çalışanları tarafından
yönetilmektedir.
4M, 2010 yılında TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini almıştır.

4M ile çalışmıyor olsanız dahi bilgi almak için aramaktan çekinmeyiniz.
4M Danışmanlık, %30’dan fazlası 10-24 yıl arası çalışan 60’dan fazla nitelikli personeli ile 1991’den
itibaren 25.000’den fazla müşterisine hizmet sunmuş kurumsal bir danışmanlık şirketidir.
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4M İkinci Ofisiniz
Fihrist
Hizmetlerimiz
Yatırım Teşvik Belgesi, Yatırım Danışmanlığı
Turizm Yatırımları - Turizm Yatırım ve İşletme Belgeleri
Kullanılmış Makine İzni ve Kullanılmış Komple Tesis izni
Dahilde İşleme İzin Belgesi
Hariçte İşleme İzin Belgesi
Vergi Resim ve Harç İstisna Belgesi
Yabancı Personel Çalışma İzni
Turiztik ve Çalışma Amaçlı İkamet İzinleri
Marka Tescili, Korunması ve Hukuki Hizmetleri ve Uluslararası MarkaTescili
Patent Faydalı Model Tescili, Korunması ve Hukuki Hizmetleri
Tasarım Tescili, Korunması ve Hukuki Hizmetleri
Tıbbi Cihaz Regülasyon ve Ürün Takip Sistemi Danışmanlığı
İhracata Yönelik Devlet Destekleri
İhracata Yönelik Devlet Destekleri Özet Tablo
İthal İzinleri, Kota ve Kontrol Belgeleri
a. Kozmetik Bildirimi, İthal Permisi ve Kayıt Belgesi, Sağlık Bakanlığı 		
Kontrol Belgesi vb.İzinleri
b. Güvenlik Bilgi Formu (GBF-MSDS-Material Safety Data Sheet )
c. Serbest Satış Sertifikası
d. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bildirim Kayıt Belgeleri
e. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzinleri-Bildirimleri (OTİM)
f. ISGUM-İşSağlığı ve Güvenliği Kontrol Belgesi
g. TAPDK-Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Uygunluk Belgesi
h. EPDK - Enerji Piyasası Uygunluk Yazısı
i. Emniyet Genel Müdürlüğü – İthalat İzin Belgesi
j. Konsolosluk Evrak Tasdikleri
k. Ekonomi Bakanlığı Gözetim Belgesi, Tarife Kontenjanı, İthal 			
Şahadetnamesi, Kullanılmış Makine İthali vb.İzinleri
l. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İzinleri
Garanti Belgesi - Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi
Kapasite Raporu
Sanayi Sicil Belgesi
CE Muafiyet Belgesi
Yerli Malı Belgesi
Yıllık İşletme Cetveli
Yabancı Sermayeli Şirket ve Şube Kuruluşu
Yabancı Uyruklu Şirket İrtibat Bürosu Kuruluşu

Hizmetlerimiz

Yatırım ve İhracatta Devlet Destekleri
•
•
•
•
•
•

Yatırım Teşvik Belgesi
Kullanılmış Makine ve Komple Tesis İthali
Dahilde İşleme İzin Belgesi
Hariçte İşleme İzin Belgesi
Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi
Turizm Yatırım ve İşletme Belgesi

Yabancı Personel Çalışma ve İkamet İzinleri
•
•
•
•

Yabancı Personel Çalışma İzinleri
Turistik ve Çalışma Amaçlı İkamet İzinleri
Ev Hizmetleri Çalışma İzinleri
Yabancı Uyruklu Şirketlerin Şube Kuruluşu ve İrtibat Bürosu Kuruluşları

İhracata Yönelik Devlet Destekleri
•
•
•
•
•
•
•

Turquality Destekleri
Yurtdışı Birim Kira, Marka Tescil ve Tanıtım Destekleri
Pazar Araştırma Gezisi Destekleri
Pazara Giriş Destekleri ve Pazara Giriş Belgeleri Desteği
Yurtdışı Fuar Destekleri
Arama Motoru Destekleri
Sağlık Turizmi ve Şirketleri ile Bilişim, Eğitim ve Film Sekörlerine Ait Destekler

Fikri ve Sinai Haklar
•
•
•
•
•

Ulusal ve Uluslararası Marka Tescili ve Korunması
Ulusal ve Uluslararası Patent, Faydalı Model Tescili ve Korunması
Ulusal ve Uluslararası Endüstriyel Tasarım Tescili ve Korunması
Tescilli Markalar İçin Benzerlik İzlemesi, Benzerlerine İtiraz Edilmesi
Barkod Alınması veTakibi

İthalat ve İhracat İzinleri
•
•
•
•
•
•
•

İhraç Evrakı tasdikleri
Kontrol Belgeleri
İthal İzinleri
Kota ve Gözetim Belgeleri
Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi
Güvenlik Bilgi Formu (GBF-MSDS-Material Safety Data Sheet )
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İzinleri

Tıbbi Cihaz Regülasyon Danışmanlığı
•
•
•

Tıbbi Cihaz Kayıtları Danışmanlığı
Ürün Takip Sistemi (ÜTS) İşlemleri Danışmanlığı
SGK İşlemleri Danışmanlığı

Diğer Hizmetlerimiz
•
•
•
•

CE Muafiyet Belgesi
Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesi
Yerli Malı Belgesi
Yıllık İşletme Cetveli
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Yatırım Teşvik Belgesi ve
Yatırım Danışmanlığı
DİKKAT: Yatırım destekleri, bölgelere, illere, yatırımın konusuna, genel, bölgesel, büyük ölçekli, öncelikli ve
stratejik yatırım olup olmamasına göre farklılık gösterir.
Yararlanacağınız teşvikleri güncel ve doğru olarak öğrenmek için;
www.4m.com.tr , www.tesvik.com.tr sitelerimizden
81 İLDE HER KONUDA YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ HESAPLAMA PROGRAMINI KULLANARAK
DESTEKLERİ, SÜRELERİNİ VE TUTARLARINI HESAPLATABİLİRSİNİZ.
BU PROGRAM 4M’in SOSYAL SORUMLULUK HİZMETİDİR
4M Uzmanları firmanızı bilgilendirir. Başvuru dosyanızı hazırlar,
onaylanan Yatırım Teşvik Belgenizi kullanma kılavuzu ile birlikte firmanıza gönderir.
Belge sorumluluğunuz sona erinceye kadar hizmet vermeye devam eder.

Teşvik Belgesi Kapsamında
Sağlanan Devlet Destekleri
1.

Gümrük Vergisi Muafiyeti: İthal edilecek makine ve
teçhizata uygulanacak gümrük vergisi muafiyetidir.

2. KDV İstisnası: İthal edilecek veya yerli
alınacak makine ve teçhizata uygulanan KDV
muafiyetidir.
3. Vergi İndirimi: Bölgelere göre belirlenen
yatırıma katkı oranına ulaşıncaya kadar,
yatırımcı şirketin her yıl ödemesi gereken gelir
veya kurumlar vergisinden indirim yapılmasıdır.
4. Faiz Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılacak
asgari 1 yıl vadeli yatırım kredilerinde uygulanan faizin, bölgelere göre belirlenmiş oranlarda devlet
tarafından karşılanmasıdır.
5. Yatırım Yeri Tahsisi: Yatırımcılara Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak yatırımlar için hazine arazisi
tahsis edilebilir.
6. SGK İşveren Hissesi Payı Desteği: Teşvik Belgesi kapsamında istihdam edilen personellerin, asgari
ücret üzerinden hesaplanan SGK primi işveren hissesi payı, bölgelere göre belirlenmiş oranlarda
devlet tarafından karşılanır.
7. Gelir Vergisi Stopajı Desteği: Sadece 6. Bölge yatırımları için geçerlidir. Teşvik Belgesi kapsamında
istihdam edilecek personellerin asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi stopaj süresi 10 yıldır.
8. Sigorta Primi Desteği: Sadece 6. Bölgede gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli, stratejik ve Ar-Ge
yatırımları içindir. Teşvik Belgesi kapsamında istihdam edilecek personellerin asgari ücret üzerinden
hesaplanan işçi hissesi payı 10 yıl boyunca Bakanlık bütçesinden karşılanır.
9. KDV İadesi: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda bina-inşaat harcamaları
KDV iadesinden yararlandırılabilir.
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Yatırım Teşvik Belgesi ve
Yatırım Danışmanlığı

Teşvik Belgesi Kullanım Bilgileri
1.

DİKKAT: Yatırıma Başlama Tarihi: Bina inşaat harcamaları desteğinden yararlanmak için Teşvik Belgesi
başvurusu yapılmış olmalıdır.

2. Makine Liste Revizesi: Teşvik belgesi ithal ve yerli makine listelerinde kayıtlı makinelerde fiyat değişikliği
(+%100) ve (-%50) sınırlarında yapılabilir.
Makine listesinde mevcut makinelerin isim, miktar ve fiyatlarında değişiklik yapılabilir. Yeni makineler
eklenebilir. Yatırım bütünlüğü korunmak kaydıyla makinelerin tümü alınmak zorunda değildir.
3. Belge Revizesi: Makinalar için toplam harcama tutarı, öngörülen toplam harcama tutarına göre %50’yi
aşması halinde belge değerleri revize edilebilir.
Ayrıca, belgede kayıtlı kredi dağılımı, özkaynak sermaye dağılımı, ünvan, adres, vergi dairesi vb. diğer
bilgilerin değişmesi halinde Yatırım Teşvik belgesi revize edilmelidir.
4. Belge Süresi: Yatırıma başlama ve bitiş tarihleri belge üzerinde yazılıdır. Belge süresi sonuna kadar
yatırımın tamamlamaması halinde, bir defaya mahsus belge süresinin yarısı kadar ek süre alınabilir.
Belge süresi olağanüstü haller dışında tekrar uzatılamaz.
5. Yatırımın Nakli: Yatırımların işletmeye geçiş tarihinden itibaren asgarî beş yıl süre ile bulunduğu bölgede
faaliyette bulunması yasal zorunluluktur.
Bakanlıktan izin alınması halinde yatırımın nakli mümkündür. Bölgesel teşviklerde, teşvik belgesinde
yazılı destekler yatırımın taşınacağı bölge desteklerine göre güncellenir. Bu destekler, taşınılan bölgeye
göre lehte veya aleyhte değişebilir.
6. Yatırımın Devri: Yatırım tamamlama vizesi yapılmış makine ve teçhizatın devir, satış, ihraç veya
kiralanması, satın alma tarihinden itibaren beş yılı doldurmuş ise serbesttir.
Yatırımın bütünlüğünün bozulmaması kaydıyla devir, satış, ihraç ve kiralama işlemleri için Bakanlıktan
izin alınması gerekmektedir.
7. Yatırım Tamamlama Vizesi: Yasal olarak, Teşvik Belgesi’nin süre bitiminden itibaren veya belge süresi
uzatılmış ise ek süre bitiminden sonraki altı ay içinde kapatma başvurusu yapılmalıdır. Kapatmanın
onaylanması için;
a.

Yatırım yerine göre asgari yatırım harcama tutarının aşılmış olması,

b.

Belge kapsamında alınmış olan tüm makinelerin tesiste bulunuyor olması,

c.

Tesiste üretim yapılabiliyor olması gerekmektedir.

Aksi halde yararlanılan destekler faiz ve cezaları ile birlikte geri alınır.
8. Makine Temin Süresi: Makineler belge süresi içerisinde olmak kaydı ile farklı zamanlarda yurt içi veya
yurt dışı piyasadan temin edilebilir.
9. Belge Zayii: Teşvik belgesi veya eklerinden herhangi birinin kayıp olması halinde (mücbir sebepler hariç),
belge zayi harcı ödenerek tasdikli suret çıkarılabilir.
10. Kullanılmış Komple Tesis İthali: Teşvik Belgesi kapsamında ithal izni aranmadan, kullanılmış komple
tesis ithal edilebilir.
11. Kullanılmış Makine İthali: İmalat sanayi tesislerinde kullanmak üzere, kullanılmış veya yenileştirilmiş
makine ve teçhizatların ithalatı için, önceden ithalat izni alınması gerekmektedir.
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Turizm Yatırımları ve Devlet Destekleri

Turizm yatırımları ve destekleri hakkında bilgi almak için
www.4m.com.tr sitemizi inceleyiniz.
4M Uzmanları turizm yatırımları devlet destekleri hakkında bilgilendirir.
Başvuru dosyanızı hazırlar, onaylanan belgenizi kullanma kılavuzu ile birlikte firmanıza gönderir.
Belge sorumluluğunuz sona erinceye kadar her adımda sizinledir.
Turistik tesisin sınıflandırılması, yıldız sayısının yükseltilmesinde asgari şartlar için
4M Danışmanlık uzmanlarından bilgi almadan karar vermeyiniz.

1.

Yatırım aşamasındaki turizm tesisleri, Turizm İşletme Belgesi alım şartlarını karşılayacak şekilde
projelendirilmeli ve uygulanmalıdır.

2. Turizm Yatırım Belgesi: Turizm Bakanlığından tesis proje bilgilerine uygun olarak Turizm Yatırım
Belgesi alınır.
3. Turizm Yatırım Belgesi sunularak devlet destekli Yatırım Teşvik Belgesi alınır.
4. Turizm İşletme Belgesi: Tesis işletmeye açılınca Turizm İşletme Belgesi alınması gerekir. İş Yeri
Açma ve Çalışma Ruhsatı olmadan Turizm İşletme Belgesi alınamaz.
5. Turizm tesislerinin işletmeye açılabilmesi için tesisin yasal şartlara uyumlu yapılmış olması ve Turizm
İşletme Belgesi alınması ile mümkündür.

Teşvik Kapsamındaki Turizm Yatırımlarında Devlet Destekleri
Turizm yatırımına başlamadan önce Yatırım Teşvik Belgesi almayı ihmal etmeyiniz.
Harcamalarınızın desteklerden yararlanması için Yatırım Teşvik belgenizin alınmış olması gereklidir.
Bina inşaat harcamaları dışında, diğer harcamalar yatırım teşvik belgesi onaylandığı tarihten sonra
yapılmalıdır.
Bölgelere göre bölgesel veya genel desteklerden yararlanılabilir.
İllere göre Turizm yatırımlarında devlet destekleri için; www.4m.com.tr
web sayfamızı inceleyiniz. Tüm destekleri ve yararlanma şartlarını
görünüz.
Turizm Yatırım Teşvik belgesi ile faydalanılacak destekler;
•

Genel Destekler: KDV İstisnası ve gümrük vergisi
muafiyeti

•

Bölgesel destekler: Yatırıma katkı miktarı kadar
Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi
Desteği, Faiz Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi,
Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası.

•

Sigorta Primi Desteği (Sadece 6. Bölge için)

•

Gelir Vergisi Stopajı (Sadece 6. Bölge için)
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Kullanılmış Makine ve
Komple Tesis İthal İzinleri

Kullanılmış Makine İthalat İzni
Sanayi tesislerinde kullanmak üzere, kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizatların ithalatı için
önceden ithalat izni alınması gerekmektedir.
Kullanılmış makine ithal kararını vermeden önce, ithalatının yapılıp yapılamayacağı, makinelerin
özelliklerine göre ithalata uygunluğu hakkında, 4M Danışmanlık uzmanlarından bilgi almadan karar
vermeyiniz.
Aksi halde makineleriniz gümrükten geçmeyebilir.
Kullanılmış makine veya tesislerin ithalatı için kaynağında yapılması gereken işlemler ve hazırlanması
gereken onaylı evraklar olmadan ithalat yapılamaz.
Kullanılmış makine ithalatına karar vermeden önce gerekli işlemler zamanında ve hassasiyetle yapılmalıdır.
Aksi halde ithalatın yapılması mümkün olmayabilir.
Makinelerin GTİP numaralarının, tanımlarının, bazı teknik özelliklerinin bildirilmesi halinde 4M Danışmanlık
uzmanları ithalattan önce yasal şartları ve yapılması gerekenleri bildirir.

Kullanılmış Komple Tesis İthal İzni
Kullanılmış Komple tesis ithalatı sadece Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılabilir. Yatırım Teşvik
Belgelerine ilave ettirerek ithal izni almaya gerek kalmadan, Gümrük vergisi + KDV + Fon (KKDF) ödemeden
ithalat kullanılmış komple tesis ithalatı yapabilirler.
4M Danışmanlık, %30’dan fazlası 8-24 yıl arası çalışan 60’den fazla nitelikli personeli ile 1991’den itibaren
25.000’den fazla müşterisine hizmet sunmuş kurumsal bir danışmanlık şirketidir.
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Dahilde İşleme İzin Belgesi

İhraç edilecek mamullerin imalatında kullanılmak üzere ithal veya yerli alınacak ham madde ve yardımcı
malzemelerin, vergi ödenmeksizin ithalatını sağlayan devlet desteğidir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi ile sağlanan destekler
a. Gümrük Vergisi,
b. KKDF (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu)
c. KDV İstisnası (İthal ve yerli hammadde ile yardımcı madde alımlarında uygulanır.)

4M Danışmanlık Hizmetleri
•

4M Kurumdan belge alımı ve belge sorumluluğunuz sona erinceye Kadar aralıksız hizmet sunar.

•

Bilgilendirme: Firmanızın kapasite raporuna ve isteklerinize göre menfaatleriniz ve riskleriniz konusunda
yazılı bilgilendirme yapar.

•

Raporlama: Belge kullanım sürecinde ithalat, ihracat miktar ve tutarlarınızı sistemden izler. Süre alımı,
kapatma, TEV (telafi edici vergi) riskleriniz hakkında raporlar sunar.

•

Sisteme giriş kaydı: Belgenizi kullanarak gerçekleşen yerli hammadde alımı, ihracat sayılan satış ve
teslim faturalarının sisteme girişini yapar.

•

Belge revizeleri: GTİP, madde adı, miktarı, fiyat değişikliği, süre uzatımları şirket adres ve unvan değişikliği
ihtiyaçlarınızı zamanında gerçekleştirir.

•

TEV hesaplaması: Üçüncü ülkelerden ithal edilen hammadde ile üretilen ve AB ülkelerine ihraç edilen
ürünler için TEV hesaplamalarınızı yapar.

•

Dahilde İşleme İzin Belgenizin Kapatılması: Belge kapatma dosyanızı hazırlar, başvuruyu yapar, işlem
süreçlerini sonuçlanıncaya kadar takip eder.

Dahilde İşleme İzin Belgesi kullanım bilgileri
1.

%10 Teminatlı veya İndirimli Teminatla İthalat: İthalat aşamasında teminat verilerek, ödenmesi gereken
vergiler ödenmeden ithalat yapılabilir.

2. Sanayi ürünleri içeren ve son dört yıl içinde düzenlenmiş, ihracat taahhüdü kapatılmış belgeler kapsamında,
toplam 1 (bir) milyon USD’den, Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri içeren belgeler kapsamında ise 500
(beşyüz) bin USD’den az olmamak üzere gerçekleştirilen ihracat tutarı kadar indirimli teminat hakkı elde
edilebilir. Yeni belge alımında %10 teminat mektubu vermeden ithalat yapabilirsiniz.
3. Ayrıca, OKSB (Onaylanmış Kişi Statü Belgesi) sahibi firmalara da belirli oranlarda indirimli teminat
sağlanır.
4. Süre Uzatımı: Süre uzatımı yapabilmek için ihracat taahhüdünün en az %25’i gerçekleşmiş olmalıdır. 4M
Danışmanlık ihracatınızın tutar ve miktarlarını izler, belirli aralıklarla raporlar sunar.
5. TEV Ödemesi: Gümrük Vergili olarak ithal edilen hammadde ile üretilen ürünün AB veya dolaşım
belgesine bağlı olarak vergi doğmayan ülkelere ihraç edilmesi halinde “TEV” (Telafi Edici Vergi) ödenmesi
zorunludur. 4M uzmanları TEV hesaplamalarınızı yapar.
6. Belgelerin Uyumluluğu: Gümrük giriş ve çıkış beyannameleri, belgede bulunan ithalat ve ihracat listeleri
ile uyumlu olmalıdır. Aksi halde gerçekleşen ihracatlarınız kabul edilmez. Belgeniz kapatılamaz.
7. Döviz Tahsis Oranı: Belgenin kapanabilmesi için ithal döviz tutarı (CIF)/ihraç döviz tutarı (FOB) =
%80’den yukarı olmamalıdır. Aksi halde belge kapatılamaz. Döviz kullanım oranı sektöre bağlı olarak
değişkenlik göstermektedir.
8. Belgenin Kapatılması: Belge kapsamında alınan ithal, yerli hammadde ve yardımcı maddelerin imalatta
kullanılarak ihraç edildiği beyan edilir. İhraç edilmeyen hammaddeler için yararlanılan destekler faiz ve
cezası ile geri ödenir.
9. Ekspertiz Raporu: 4M Danışmanlık, Kapasite Raporunda birim kullanım miktarları net görülmeyen ve
sektörel bazlı özel şartlara şerh düşürülen belgeler kapsamında Ekspertiz Raporu alımına hizmet sunar.
9

Hariçte İşleme İzin Belgesi

Hariçte İşleme İzin Belgesi Türkiye’deki hammadde veya yardımcı malzemelerin
•

işlenmek veya yenilenmek üzere yurtdışına veya serbest bölgelere geçici olarak ihraç edilmesi

•

işlem görmüş ürünün tam veya kısmi muafiyetten yararlanarak Türkiye’ye ithal edilmesi veya başka
ülkelere transit ihracaat faaliyetlerini kapsar.

Yurtdışında işlem görmüş ürünlerin, Gümrük birliğine dahil, farklı bir ülkeye ihracatı, Hariçte İşleme İzin
Belgesi ihracat yükümlülüğü kapsamında değerlendirilir.
Belgenin kapatılması: İhraç edilen hammaddenin yurtdışında mamul imalatında kullanılarak elde edilen
ürünün, Türkiye ve diğer gümrük birliği ülkelerine ihracatının gerçekleşmesi halinde belge müeyyidesiz
kapatılabilir.

4M DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
•

Firmanızın belgelerini inceler. Menfaatleriniz ve riskleriniz hakkında kapsamlı bilgilendirir.

•

Belge kullanım sürecinde hammadde ihracatı ve mamul ithalatında dikkat edilecek hususlar hakkında
zamanında yapar.

•

GTİP, madde adı, miktarı, fiyat değişikliği, süre uzatımları, şirket adres ve unvan değişikliği ihtiyaçlarınızı
zamanında gerçekleştirir.

•

Belge kapatma dosyanızı hazırlar, başvuruyu yapar, işlem süreçlerini sonuçlanıncaya kadar takip
eder.

•

4M Kurumdan belge alımından belge sorumluluğunuz sona erinceye kadar aralıksız hizmet sunar.
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Vergi Resim ve Harç İstisna Belgesi

İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile transit Ticaretin
finansmanında kullanılmak kaydıyla kredi Kuruluşlarınca kullandırılan her türlü krediler;
(Türk Eximbank”ın aracı bankalar vasıtası ile kullandırılan kredileri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası’nca Türk Eximbank’a açılan kısa vadeli senet reeskont kredileri ile ihracat taahhüdüne bağlı
olarak kullandırılan altın kredileri dahil) olmak üzere;
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Damga Vergisi, Vergi Resim ve Harçlardan muaf tutulurlar.

4M DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
•

Firmanızın belgelerine ve isteklerinize göre kapsamlı inceleme yapar. Menfaatleriniz ve riskleriniz
hakkında bilgilendirir.

•

Başvuru dosyanızı hazırlayarak ilgili kurumdan Vergi Resim ve Harç İstisna Belgesi alır.

•

Belge kullanım sürecinde desteğe tabi harcama belgelerinin düzenlenmesi, muhafazası, belge
kapatma şartlarına uygun hale getirilmesi konusunda bilgilendirme yapar.

•

Belge süre uzatımı zamanında işlemleri hatırlatır. Zamanında başvuru yaparak süre uzatma işlemini
yapar.

•

Belge kapatma dosyanızı hazırlar, başvuruyu yapar, işlem sonuçlanıncaya kadar takip eder.
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Yabancı Personel Çalışma İzni
Başvuru Dosyası İnceleme Kriterleri
DİKKAT: Yabancı personel çalışma izinleri, 6735 Sayılı Uluslararasi Işgücü Kanununa göre ikamet izni
yerine geçerlidir. Çalışma izni alanların, ayrıca ikamet izni almalarına gerek yoktur.
Çalışma İzni başvuru dosyası inceleme kriterleri
Çalışma Bakanlığı uzmanları dosyayı incelerken;
•

İş piyasasındaki durum,

•

Çalışma hayatındaki gelişmeler,

•

İstihdama ilişkin sektörel, coğrafi ve ekonomik durum,

•

Yabancının yerini doldurabilecek aynı niteliğe sahip Türk personelin bulunmaması,

•

Yabancı personelin mensup olduğu ülke,

•

Yabancı personelin uzmanlık alanı, nitelik ve yetkinlikleri,

•

Çalışacağı işyerinin ulusal ekonomiye katkısını dikkate alırlar.

Dosya hazırlanması: Çalışma izninin olumlu sonuçlanma şansının
yüksek olması, deneyimli güçlü bir takım çalışması ile hazırlanan dosya
ile sağlanabilir.
Garanti verilmesi: Başvuruların Çalışma Bakanlığı uzmanlarınca
değerlendirmesi sonuçlanmadığı müddetçe, hiçbir otorite veya
şahıs başvurunun olumlu sonuçlanması konusunda garanti
veremez.
4M Danışmanlık, %30’dan fazlası 8-24 yıl arası çalışan 60’i aşan
nitelikli personeli ile 1991’den itibaren 25.000’den fazla Müşteriye
hizmet sunmuş kurumsal bir danışmanlık şirketidir.

Yabancı Personel Çalıştıracak İşverende Aranan Şartlar
•

Şirkette çalışacak her yabancı personel için en az 5 (beş) Türk çalışanın var olması zorunludur.

•

Yabancı personel çalıştıran kuruluşun ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya Yıllık cirosunun
en az 800.000 TL veya Yıllık ihracatının en az 250.000 USD olması gibi koşulların yanında,

•

Yabancı personel çalıma izni isteyen şirket ortağı yabancının 40.000 TL’den az olmamak kaydıyla
sermaye payının en az %20 olması gerekmektedir.

•

Pilotlar, mühendis ve mimarlar Üst düzey yöneticilik yapacaklarsa, yabancı personel çalışma izni
alabilmek için asgari ücretin 6,5 katı ücret uygulanması yasal zorunluluktur.

•

Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı,

•

Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar yabancı personel, öğretmenler ile psikolog,
fizyoterapist, müzisyen ve sahne sanatçısı unvanlarında çalışacak yabancılar için asgari ücretin 3
katı,

•

Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancı personel için en az asgari ücret, yukarıda sayılanlar dışındaki
diğer mesleklerde satış elemanı, pazarlama-ihracat görevlisi gibi görevlerde çalışacak yabancılar için
asgari ücretin 1,5 katı olması gerekmektedir.

•

Turizm-Animasyon organizasyon firmalarında akrobat ve benzeri ünvanlarda çalışacak yabancı
personel ile masör, masöz ve SPA terapisti gibi işlerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 2 katı
olması gerekmektedir.
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Yabancı Personel Çalışma İzni
Başvuru Dosyası İnceleme Kriterleri
Türkiye‘de Kalış Süresi
Ev Hizmetleri Çalışma İzinleri
Çalışma İzinlerinin, İkamet İzni yerine geçerliliği:
6735 Sayılı uluslararası işgücü kanununa göre
Yabancı Personel Çalışma İzinleri, İkamet İzni
yerine geçmektedir.
Çalışma izni alanların ayrıca ikamet izni
almalarına gerek yoktur.
SGK kaydı zorunluluğu: İşyeri ve ev
hizmetlerinde yabancı personel çalıştıracak
işverenler, yabancı personel çalışma izni almak
ve “SGK” kurumundan sigortalı yaptırmakla
yükümlüdürler.
•

Çalışma izni alma zorunluluğu: Çalışma izni almadan yabancı
personel çalıştırılması halinde, İşveren ve yabancıya para cezası uygulanır.
Ayrıca yabancıya giriş yasağı konarak sınır dışı edilebilir.

•

Başvuru usulü: Yabancı personel Çalışma izni başvurusu yapabilmek için yabancı peronelin süresi
yeterli ikamet iznine sahip olması veya kendi ülkesindeki Türk Konsolosluğundan başvuru yapması
gerekmektedir.

•

Yabancı personele verilecek ücret: Ev hizmetlerinde çalışan yabancı personele yürürlükteki asgari
ücret uygulanır. İşyerlerinde çalışan yabancı personele, Bakanlıkça belirlenen kriterlere uygun
ücretler uygulanır.

•

SGK kaydında işveren yükümlülüğü: Yabancı personel çalışmaya başlatılmadan önce, SGK kaydının
yapılmış olması yasak zorunluluktur. İşveren yabancı personelin SGK kaydını yaptırmaması, primlerini
ödememesi, eksik ödemesi hallerinde, yabancı personel dönmemek üzere işten ayrılsa dahi işveren
faiz ve cezaları ile ödemek zorundadır.
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Turistik ve Çalışma Amaçlı
İkamet İzinleri
Turistik veya Çalışma Amaçlı Giriş Yapan Yabancıların Sağlık
Sigortası Yükümlüğü;
Türkiye’de vize veya vize muafiyet süresinden daha uzun süre kalmak isteyen yabancılar, 6458 sayılı
Kanuna göre sağlık sigortası yaptırmakla yükümlüdürler.
Belirtilen vize veya vize muafiyet süresinden daha fazla Türkiye’de kalınabilmesi için, yasal kalış süresi
içerisinde ikamet izni müracaatı yapılmalıdır.
Türkiye ile ikili sosyal güvenlik anlaşması olan ülke vatandaşları, ülkelerinde sigortalı olduklarını resmi
makamdan alınan yazı ile belgelemek kaydıyla, Türkiye’de sigortalı olmalarına gerek yoktur.

İkamet İzni Almadan Çalışma Hakkı:
4817 sayılı kanun 55. Maddesine göre montaj, bakım, onarım olmak üzere amacına uygun vize ile giriş
yapan yabancı personel adayları, bir takvim yılı içinde 90 günle sınırlı olmak üzere ikamet izni almadan
yasal çalışma yapabilirler.
Kısa dönem (Turizm amaçlı) ikamet izinleri; yabancıya çalışma hakkı vermemektedir. Fakat çalışma
izni başvuru şartlarının sağlanması halinde Türkiye’den müracaat hakkı tanımaktadır.
Çalışma izni başvurusunun Türkiye’den gerçekleştirilebilmesi için bakanlığın kabul ettiği amaca uygun
ikamet izninin en az 180 gün ( 6 ay ) süreli alınmış olması gerekmektedir.
İkamet İzinlerini adrese teslim uygulaması: Göç İdaresi birimleri, ikamet izni başvurusuna dayanarak
düzenledikleri ikamet izin belgelerini, 6458 sayılı kanun’a göre yabancının beyan ettiği adrese teslim
şeklinde göndermektedir.

Türkiye’de 180 Günde 90 Gün Kalış Sınırlaması
•

Yabancı personelin vize muafiyet süresi veya vizede belirtilen kalış süresi yeterli ise Türkiye’den
çıktığı gün itibariyle önceki 180 gün içinde kalış süresi 90 gün olarak uygulanır.

•

Yabancı personelin Türkiye’deki vize muafiyeti süresi veya vizede belirtilen kalış süresi 90 günden az
ise, 90 güne tamamlanacak şekilde Türkiye’de kalabilir.

•

Turist olarak Türkiye’ye giriş yapacak yabancı personel adayları giriş yapma hakkının başladığı tarihi
öğrenmek için; http://www.yabancipersonel.com/ web sayfamıza giriş yaparak hesaplatabilirler.
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Marka Tescili ve Koruması

Marka Tescilinde dikkate alınması gereken
önemli kurallar;
Markanıza sahip çıkınız, O’nu emin ellere
teslim ediniz.
1.

Seçilen marka kelimesi ve logosu Türkiye ve
diğer ülkelerde markalaşmaya uygun olmalıdır.

2. Tescil istenen ülkede önceden tescilli, tüketici tercihini
etkileyecek benzer markaların olmadığından emin olunmalıdır.
3. Kelime okunuş ve yazılış sebebiyle yabancı ülkelerdeki tescilinde zorluk olmamalıdır.
4. Seçilen marka, yasal açıdan tescil edilemeyecek bir kelime veya görsellikte olmamalıdır.
5. Benzer marka sahipleri başvurulan markanıza itiraz edebilir, dava açabilirler.
6. Markanızın okunuş, anlam, görsellik, baskıda kullanımda, markalaşma etkinliği yeterli olmalıdır.
İşletmenizi temsil edecek markanız, yukarıda belirtilen Kriterleri karşılamalı, firmanızı geleceğe
taşıyabilmelidir.
Benzer markalara itirazlarda 4M Danışmanlık Hukuk biriminden bilgi almadan karar vermeyiniz.

İzleme: Farklı marka sahipleri tescilli veya sürekli kullanımları sebebiyle, başvurduğunuz markanıza
karşı itiraz edebilirler. Siz de başka firmaların marka başvurularına karşı aynı gerekçelerle itiraz hakkınızı
kullanabilirsiniz.
Her 15 günde bir yayınlanan marka başvuru sayısı 4500 den fazladır. Bunların içinde benzerlikler sebebiyle
markanızı olumsuz etkileyenler olabilecektir. Bunu önlemenin yolu danışmanınızdan düzenli ve güvenilir
izleme raporu almanızdır.
Marka tescil sürecinde kurumla yapılan yazışmalar hak kaybedici tarihlerle sınırlıdır.
Tescil işlemlerinin kurum nezdinde hassas takibi, markanıza gelen itiraza kapsamlı ve hukuki içerikli karşı
zamanında görüş dosyası hazırlanması her yönü ile uzmanlık ve deneyim gerektirir.

Uluslararası marka tescili “Madrid Sistemi”
Tek bir başvuru ile 100’ü aşan ülkede marka tescil başvurusu imkânı veren bir sistemdir. Ülkelere göre
tescil harçları değişebilmektedir. 4M’in göndereceği tabloda dilediğiniz ülkeyi seçebilir, tescil maliyetinizi
kendiniz hesaplayabilirsiniz.
Yabancı ülkelerde marka tescil ettirilmesi halinde, tescil harcama giderlerinin %50’si devlet tarafından
karşılıksız olarak desteklenmektedir.
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Patent Faydalı Model
Tescili ve Koruması
Buluşunuzun patent ile korunması için, O’nu
emin ellere teslim ediniz. 20 yıl süre ile
kullanım ve lisans haklarından yararlanınız.
Faydalı model koruma süresi 10 yıldır.
Her buluş patent tescili ile korunamaz.
Patent dosyası hazırlamak bir uzmanlık işidir.
Patent: Tekniğin bilinen durumunu aşan yeni ve sanayiye
uygulanabilir buluşların korunması için kurulmuş bir tescil sistemidir.
Yenilik araştırması: Buluşu tescil başvurusundan önce dünyada yenilik araştırması yapılmalı, buluş
basamağı yoksa ve yeni değilse başvuru için zaman ve para harcanmamalıdır. 4M Patent uzmanları tescil
ile korunmayacak buluşlar hakkında buluş sahibini bilgilendirir.
Tarifname yazımı: Patent dosyası tarifnamesi ile istemleri uyumlu olmalıdır. Buluşu kapsamlı anlatan bir
tarifname ile eksik veya yetersiz hazırlanan istemlerde düzeltmeler yapılabilir.
Buluş Hakkınızı koruyunuz: Buluşunuz, kişi veya kurumlara tarih ile belgelenebilir şekilde ifade edilmiş
ve yayınlanmış ise, bu tarihten itibaren 12 ay içinde rüçhan tarihini içeren patent başvurusu yaparak
hakkınızı koruyabilirsiniz. Aksi halde buluş yenilik özelliğini kaybeder.
Kanıtlayıcı belgeyi elinde bulunduran kişi veya şirket, buluşunuzun yeni olmadığını belgeleyerek haklarınızı
engelleyebilir.
Ulusal başvuru yapılabileceği gibi tek bir başvuruda 150 dan fazla ülkeyi kapsayan uluslararası patent
“PCT” başvurusu yapılabilir.
Patent başvuru süreci 3 yıl ve daha fazla sürebilir. Her aşaması takibi ve uzmanlığı gerektiren bir süreçtir.
Patent başvurusu ve destek dosyası hazırlama ve yönlendirme, tescil sonuçlanıncaya kadar her aşamayı
izleme, işlemleri tam zamanında başlatma 4M patent uzmanları tarafından yapılmaktadır.
Faydalı Model: Yenilik şartı aranan ancak buluş basamağı şartı aranmayan küçük buluşlar için geçerli
tescil sistemidir. Ortalama bir yıl içinde sonuçlanır. Koruma süresi her yıl yenilenmek kaydıyla 10 yıldır.
Benzer patent ve faydalı modellerinize itirazlarda 4M Danışmanlık Hukuk biriminden bilgi almadan karar
vermeyiniz.
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Tasarım

Tasarım, ürünün tümü veya parçası üzerinde süsleme, çizgi, şekil, biçim, doku gibi insan duyuları ile
algılanan görsel farklılıklardır. Tasarım bir ürünün dış görünüşü ile görselliğini ifade eder.
TESCİL İÇİN YENİLİK KRİTERİ
Yenilik tasarımın Türkiye ve Dünya’da yeni ve piyasaya sunulmamış olmasıdır. Yeni ve ayırt edici niteliğe
sahip olmayan tasarımlar tescil ile korunamaz. Resen reddedilir.
Yeni olmayan tasarımlar tescil edilse dahi, tescil veya önceki kullanım hakkına dayanarak iptal ettirilebilirler.
KORUMA SÜRESİ
Beş yılda bir yenilenmek kaydıyla 25 yıldır. Süresinde yenilenmeyen tasarımların korunması sona erer.
RÜÇHAN SÜRESİ
Tasarımlarda rüçhan hakkı süresi 6 aydır. Tasarımın yeni olması için rüçhan tarihinden geriye doğru 12 ay
öncesi kamuya sunulmamış olması gerekir.
KORUMA ALANI
Tasarımlar tescil edildikleri ülke sınırları içinde koruma sağlar. Diğer ülkelerde korunmaz. Bu nedenle
ihracat yapılan ülkelerde tasarımların tescil edilmesi geleceğe yatırımdır. İhmal etmeyiniz.
4M Uzmanlarına danışmadan karar vermeyiniz.
CEZALAR
- Tasarımla ilgili hatalı kimlik bildirimi yapanlar,
- Kendini tescil sahibi olarak gösterenler,
- Hakkı olmadığı halde tasarrufta bulunanlar,
Tescilli olmadığı halde tescilli gibi ifade kullananlar hapis ve para cezası ile cezalandırılırlar. Ceza miktarları
yüksektir.
TASARIM BAŞVURUSUNA İTİRAZ
Tasarım tescili başvurularına, tescilli veya tescilsiz kullanım hakkı sahipleri haklarının korunması için 3
aylık ilan süreci içinde itiraz edilebilirler.
Haklı itirazlar sebebiyle tasarımlar reddedilebilir. Bu sebeple benzer olmayan, özgün tasarımların
başvurusu yapılmalıdır.
Benzer tasarımlara itirazlarda 4M Danışmanlık Hukuk biriminden bilgi almadan karar vermeyiniz.
KAMUOYUNA SUNMA
Sergileme, satış gibi yollarla piyasaya sürme, kullanma, tarif, yayım, tanıtım veya benzer amaçlı
belgelenebilir faaliyetleri kapsar.
BÖLGESEL BAŞVURULAR
“OHİM” Topluluk Marka ve Tasarım ofisine yapılan bir başvuru ile Avrupa Birliğine dahil ülkelerde tasarım
tescili yapılabilir.
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Tıbbi Cihaz Regülasyon Danışmanlığı

4M DANIŞMANLIK
MASSİAD Marmara Sağlık Sektörü İşadamları Derneği Tıbbi Cihaz Danışmanıdır.

Ürün Takip Sistemi (ÜTS)
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/
EEC) ve Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği, (98/79/EC) kapsamındaki
ürünler/cihazlar ile bunların üretimini, ithalatını, dağıtım ve satışını yapan tüm firma ve kurumlar;
ÜRÜN TAKIP SISTEMINE KAYIT OLMAK ZORUNDADIR.
Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ile ülkemizde üretilen veya yurt dışından ithal edilen tıbbi cihazların üretim
bandından, satılıp kullanıldığı yere kadar takip edilebilmesi hedeflenmektedir.
4M Danışmanlık uzmanları tıbbi malzemelerin ülkemizde piyasaya arz edilmesi için gerekli işlemlerle ilgili
regülasyon danışmanlığı yapar. İthal ve imal edilen ürünlerin bilgi ve belgelerinin mevzuata ve ürünlere
uygunluğunu kontrol ederek gerekli bilgilendirmeler yapar.

Tıbbi Cihazların Satış, Reklam Tanıtım Yönetmeliği
15.05.2014 tarihinde yayımlanan “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğine” göre tıbbi cihaz
ithalatı, üretimi veya satışı yapan firmalar Satış Merkezleri olarak değerlendirilmektedir. Yönetmelik
kapsamında faaliyet gösteren firmaların Çalışma ruhsatı almaları yasal zorunluluktur.

SGK İşlemleri
Tıbbi cihazların SUT eki “Kurumca Bedeli Karşılanacak Tıbbi Malzeme Listeleri”ne dahil edilmesine yönelik
C ve D grubu dosya başvuruları yapılması.

HİZMETLERİMİZ
•

Ülkemizde tıbbi cihaz regülasyonu ile ilgili danışmanlık

•

ÜTS belge ve ürün kaydı işlemlerinin yapılması,

•

Kaydı yapılan ve onaylı ürünlerin takibi ve gerekli güncellemelerin yapılması,

•

SGK ve uygulamaları danışmanlığı
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İhracata Yönelik Devlet Destekleri

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı kapsamında, Türk malı ürün ve hizmetlerin yurt dışında tanıtımı,
pazar paylarının artırılması, teknik mevzuata uygun üretim yapması ile ihracatın, döviz kazandırıcı hizmet
gelirlerinin artırılmasına destek olmak amacıyla;
Türkiye’de kurulmuş şirketlerin belirli harcamaları Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.
DESTEKLENEN SEKTÖRLER;
1.

Ürün ticareti (üretici veya ticari firmalar faydalanabilir.)

2. Film Sektörü,
3. Bilişim Sektörü,
4. Eğitim Sektörü,
5. Sağlık Sektörü,
SEKTÖRE GÖRE DEĞİŞEN DESTEKLER;
1.

Yurt dışı Birim (mağaza-kiosk-showroom-depo-ofis-reyon) Kira Desteği,

2. Yurt dışı Tanıtım Desteği,
3. Yurt dışı Marka Tescil Desteği,
4. Pazara Giriş Belgeleri Desteği,
5. Yurt dışı Pazar Araştırma ve Pazar Giriş Desteği,
6. Bireysel ve Milli Fuarlara Katılım Desteği,
7. Arama Motoru Desteği,
8. Rapor ve Danışmanlık Desteği,
9. Hasta Yol Desteği,
10. Reklam Desteği,
11. Tercümanlık Destekleri
4M’İN HİZMETLERİ
•

Devlet destekleri konusunda danışmanlık hizmeti verir.

•

Faaliyet öncesi dikkat edilmesi gereken hususlarda yazılı ve sözlü bilgilendirmeler yapar.

•

Mevzuat değişikliklerini bildirir, mevzuat ve uygulamaya yönelik sorularınızı yanıtlar.

•

Gerekli olması halinde ön başvurularınızı yapar.

•

Son başvuru tarihlerini takip ederek başvurularınızın zamanında yapılmasını sağlar.

•

Başvuru dosyalarınızın resmi kurumlarda takibini gerçekleştirerek hak edişleriniz hesaplarınıza
geçinceye kadar takibini yapar.

19

İhracata Yönelik Devlet Destekleri

DESTEKLER
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DESTEK KONULARI VE KAPSAMI

İthal İzinleri ve
Kontrol Belgeleri
İTHALAT PERMİSİ VE KAYIT BELGESİ:
Uluslararası anlaşmalar kapsamında, uyuşturucu
ve psikotrop madde olarak sınıflandırılan kimyasal
maddeleri (prekürsörleri) üreten firmalar Kayıt
Belgesi ithal eden firmalar ise ithalat permisi
almakla yükümlüdürler. Bu maddelerin ihracatı ve
transit ticareti de Sağlık Bakanlığı’nın iznine tabidir.

Sağlık Bakanlığı İzinleri
KOZMETİK BİLDİRİMİ:
Kozmetik ürün ithalatı veya üretimini yapan firmalar, Kozmetik Kanunu ve Kozmetik Yönetmeliği
yükümlülüğüne göre piyasaya kozmetik ürün arz edebilmeleri için Sağlık Bakanlığı’na bildirimde
bulunmakla yükümlüdürler.
KONTROL BELGESİ:
İthal edilecek içme suyu ve mineralli sular, ruhsatlı ilaçlar, bu ilaçların hammaddeleri vb. ürünlerin
insan sağlığı ve güvenliği yönünden denetimi Sağlık Bakanlığı’nın iznine tabidir. Kontrol Belgesi ithalat
aşamasında Gümrük Müdürlüğü’ne ibraz edilmesi gereken, 6-12 ay süreli bir belgedir.
GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF-MSDS-MATERIAL SAFETY DATA SHEET)
Güvenlik Bilgi Formunu, kimyasal maddelerin, üretici, ithalalatçı, ürün içeriği, ürün ve bileşenlerinin
tehlikeleri, kullanımı, depolama, taşıma ve acil durum çözümleri hakkındaki bilgilerle, tehlikeye maruz
kalınması halinde alınması gereken sağlık, çevre ve yangın tedbirleri, bertaraf, toksikoloji, Eko toksikoloji
vb. detaylı bilgileri Içeren bir belgedir.
Güvenlik bilgi formları, güvenlik bilgi formlarının hazırlanmasına ilişkin personel belgelendirmesi
konusunda Akredite olmuş kuruluş tarafından belgelendirilmiş kişilerce hazırlanabilir.
Güvenlik bilgi formu “MSDS” düzenlenmesi için 4M Danışmanlık kadrosundaki mühendislerimiz firmanıza
hizmet verebilecek kapasitedir.
Parfüm, hava aromatize edici ürünler ve kozmetik ürünleriniz, deterjan kapsamına giren temizlik ürünleri
ile İSGÜM iznine tabi kimyasallar için Güvenlik Bilgi Formu “GBF” hazırlanması yasal zorunluluktur.
SERBEST SATIŞ SERTIFIKASI (FREE SALE CERTIFICATE)
Üretim izni alınmış ürünlerin ihraç edilmesi durumunda yurtdışındaki alıcı firma için düzenlenip ürünle
birlikte gönderilen ihracata mahsus belgedir.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI BİLDİRİM KAYIT BELGELERİ
Aşağıda belirtilen ürünleri ithal eden veya üretimini yapan firmaların bu ürünlerle ilgili bildirim yapması
ve Bildirim Kayıt Belgesi alması zorunludur.
1. Hava aromatize edici ürünler (oda, oto, wc vb. kokuları)
2. Kuvvetli asit ve/veya baz içeren lavabo açıcı, kireç çözücü, tuz ruhu vb. temizlik ürünleri
3. Temizlik maddeleri ve deterjanlar, bulaşık-çamaşır deterjanları, yüzey temizleyiciler

vb.

4. Bebek bezleri, hijyenik pedler, tamponlar, göğüs pedleri vb.
5. Havuz suyu kimyasalları
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzinleri - Bildirimleri
OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELER
Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu
yönetmelik ile ürünlerin kullanımına bir takım istisnalar getirilmiştir. Belirli ürün ve GTİP ‘lerin içerisinde
yer alan ürünlerin ithalatında zorunlu olan ithalat izin yazısı için 4M uzmanları ile görüşmeden karar
vermeyiniz.
KATI YAKIT VE METAL HURDA İTHALATÇI KAYIT VE UYGUNLUK BELGESİ
Katı yakıtlar ve sanayicilerin üretiminde kullanacakları metal hurdalar için alınması gereken belgedir.
Uygunluk Belgesi işlemleri, ithalatın yapılacağı ilde bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’nden
yürütülür.
İSGÜM KONTROL BELGESİ
İthalatı yapılacak boya ve boya kimyasalları, sanayi yapıştırıcıları vb. kimyasal ürünlerin iş ve işçi sağlığı ve
güvenliği yönünden denetlenmesi ve ithalatın kayıt altına alınması için verilen bir yıl süreli izin belgesidir.
TAPDK (TÜTÜN VE ALKOL PIYASASI DÜZENLEME KURUMU) DAĞITIM YETKİ VE UYGUNLUK
BELGESİ
Alkollü içecek ithal etmek isteyen her firmanın TAPDK’dan Dağıtım Yetki Belgesi ve ithal etmek istedigi
her bir alkollü içecek için Uygunluk Belgesi alması zorunludur.
TAPDK’ya başvuru yapılmadan önce Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan izin alınmış olması
gerekmektedir.
EPDK (ENERJI PİYASASI DÜZENLEME KURUMU) – UYGUNLUK YAZISI
İthalatı ve yurtiçi alımı yapılacak akaryakıt harici petrol ürünleri için izin alınması gerekmektedir. İzin
alınacak firmanın sanayici olma zorunluluğu vardır.
Tebliğ kapsamındaki her kimyasal için ayrı izin alınır. İzinler takvim yılı sonuna kadar geçerlidir. 4M
Danışmanlık uzmanlarından bilgi almadan karar vermeyiniz.
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İTHALAT İZİN BELGESİ
İthalatı yapılacak ateşli, ateşsiz silah, dürbün, bıçak vb. ürünler için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından
her ithalat için düzenlenen izin belgesidir.
İHRACAT İÇİN KONSOLOSLUK EVRAK TASDİKLERİ
MENŞE ŞAHADETNAMESI
İhracatçının bağlı bulunduğu Ticaret Odası tarafından tasdik edilen ve ihraç konusu malın menşeini
gösteren belgedir.
İçişleri Bakanlığı ve Valilikten onaylatılan menşe şahadetnamesi, ticari faturalar, vekaletname, sözleşme,
sağlık sertifikası, ihaleye katılacaklar için şirket resmi evrakları ile birlikte mamulün ihraç edileceği ülkenin
konsolosluğundan onaylatılması gerekmektedir.
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Ekonomi Bakanlığı İthalat İzinleri
GÖZETİM BELGESİ:
Gözetim uygulamasına tabi eşyanın ithalatı için, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nce
düzenlenen izin belgesidir.
Bir malın ithalatının yerli üreticilere zarar verecek veya zarar tehdidi yaratacak miktar/veya şartlarda
artması halinde ithalatın, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenecek, “Gözetim Belgesi”
ile izlenmesi amaçlı uygulamadır.
TARİFE KONTENJANI UYGULAMASI VE İTHAL LİSANSI BELGESİ:
İthal Lisansı:
Tarife kontenjanı uygulaması kapsamında ithalat yapılmasını sağlamak üzere İthalat Genel Müdürlüğü’nce
düzenlenen belgeyi ifade eder.
Otonom Tarife Kontenjanı (Tek Taraflı):
İç piyasada dengelerin korunabilmesi ve fiyatların makul bir seviyede oluşmasını sağlamak amacıyla
bazı ürünlerin belirli bir dönem için indirimli veya %0 gümrük vergisi ile ithalatı için tarife kontenjanı
açılmaktadır.
İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Açılan Tarife Kontenjanları:
Serbest Ticaret Anlaşmalarından veya Tercihli Ticaret Anlaşmalarından kaynaklanan yükümlülüklerimiz
çerçevesinde bazı ürünlerin ithalatında sadece anlaşma imzalanan ülkeye yönelik tarife kontenjanı
uygulanabilmektedir.
Tarife Kontenjanı uygulaması kapsamında ürün grupları miktarsal olarak kotaya bağlanabilmekte başvuru
miktarları kurum tarafından kısıtlanabilmektedir.
İTHAL ŞAHADETNAMESİ:
İhracatçı ülkeler tarafından kontrole tabi tutulan harp araç ve gereçleri ile bunları üretme niteliğine
haiz kritik malzemelerin ithalatında alınması gereken ve Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nce
düzenlenenbelgedir.
İthalat öncesi İthal Şahadetnamesi Tebliğine tabi ürün işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.
KULLANILMIŞ MAKİNE İTHAL İZİNLERİ:
İmalat sanayi tesislerinde kullanmak üzere, kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizatların ithalatı
için, önceden ithalat izni alınması gerekmektedir.
Kullanılmış makine veya tesislerin ithalatı için kaynağında yapılması gereken işlemler ve hazırlanması
gereken onaylı evraklar olmadan ithalat yapılamaz.
Kullanılmış makine ithalatına karar vermeden önce yapılması gereken işlemler zamanında ve hassasiyetle
yapılmalıdır. Aksi halde ithalatın yapılması mümkün olmayabilir.
Makinelerin GTİP numaralarının, tanımlarının ve bazı teknik özelliklerinin bildirilmesi halinde 4M
Danışmanlık uzmanları yasal şartları ve yapılması gereken işlemleri bildirir.
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İzinleri
İthalatı yapılmak istenen her türlü gıda maddesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ön iznine tabidir.
İthal edilmek istenen gıdanın içeriğine göre alınacak iznin türü, başvuru makamı ve hazırlanması gereken
evraklar farklılık göstermektedir.
İthal kararı vermeden önce 4M uzmanlarından bilgi almadan işlemlere başlamayınız.
GIDA GÜVENLİĞİ BİLGİ SİSTEMİ (GGBS-ÖN BİLDİRİM):
Bakanlığın her yıl yayınladığı ithalat tebliği ekinde yeralan gıdaların izin işlemleri Gıda Güvenliği Bilgi
Sistemi (GGBS) adı verilen elektronik bir sistem üzerinden yürütülmektedir.
Genel olarak bu grupta doğal meyve ve sebzeler, baharatların yanı sıra içecekler, alkollü içkiler, sporcu
gıdaları, bisküviler, çikolatalar vb. gibi çok geniş bir ürün yelpazesi mevcuttur.
Gıda maddelerinin yanı sıra, gıda ile temas eden ürünler (tabak, bardak, streç film, kaşık, termos vb.) için
de ön bildirim sistemi üzerinden izin alınması gerekmektedir.
Takviye Edici Gıda Ruhsatı:
Takviye Edici Gıda Yönetmeliğine göre takviye edici gıdaları üreten veya ithal eden firmaların ürünün
içeriğine göre yetkili İl Tarım Müdürlüklerinden veya Bakanlıktan ruhsat alması gerekmektedir.
01.01.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yönetmeliğe gore izin alınmamış ürünler piyasaya arz
edilemeyecek, piyasadaki ürünler toplatılacaktır.
Denetim ve Raporlama:
Gıda üretimi yapmak isteyen veya hâlihazırda üretim yapan firmalara ürünlerinin etiket, ambalaj ve
içeriklerinin Bakanlık mevzuatlarına uygunluluğunun denetlenmesi, işyerinin Hijyen Yönetmeliği ve
HACCP uygulamalarına göre 3. taraf yerinde denetiminin yapılması ve raporlandırılması hizmetleri
sunulmaktadır.
İşletme Kayıt Belgesi:
Gıda maddesi veya gıda ile temas eden madde üretimi yapmak isteyen firmalar bağlı oldukları İl veya İlçe
Tarım Müdürlükleri’nden İşletme Kayıt Belgesi almalıdır.
Gıda üretimi yapmak isteyen firmaların HACCP (ISO 22000) standartlarına uygun üretim yapması
gerekmektedir.
Kontrol Belgesi:
Direkt olarak hayvansal kökenli maddelerden (süt, et, yumurta vb) hazırlanmış veya hayvansal
kökenli içeriği ürün bileşeninin %50’ sinden fazla olan ürünler için yetkili İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlükleri’nden kontrol belgesi alınması gerekmektedir.
Hayvan yemleri, evcil hayvan mamaları, gübre vb. ürünlerin ithalinde Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin önceden alınmış olması gerekmektedir.
Zirai Mücadele Alet Ve Makineleri Ruhsatı:
Üretimi veya ithali yapılan zirai mücadele alet ve makinelerinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
tarafından ruhsatlandırılması gerekmektedir. İthalat yapmadan önce yeterli bilgi almadan karar
vermeyiniz.
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Garanti Belgesi
Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi
TÜKETİCİYE GARANTİ BELGESİ VERİLMESİ
İmalatçı veya ithalatçı firmalar ürettikleri veya ithal ettikleri her cins ve/veya markalı malın tüketicisine
karşı garantisinden sorumludur.
Yasal şartları içeren garanti belgesi düzenleyerek tüketicisine vermekle yükümlüdür.
4M Danışmanlık uzmanları, müşterinin tüketicisine sunacağı Garanti Belgesi düzenlemesi konusunda
yasal şartlara uygun hizmet sunar.

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi
Ürünün satışını yapabilmek için, yasada belirtilen bölge ve teknik servis sayısı şartlarını karşılamak
kaydıyla Teknik Servislerle yapılan sözleşmeleri sunarak Bakanlık’tan alınan zorunlu bir belgedir.
Ücretsiz tamir veya yenisi ile değiştirme taahhüdü ile tüketici ve satıcının hak ve yükümlülüklerini
gösterir.
Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi, Teknik Servis Sözleşmelerinin süresi her yıl yenilenmek kaydıyla
bir yıldır.

Ürün Kullanma Kılavuzu
İthal veya imal edilen ürün için hazırlanan kullanma kılavuzu şirketinizin müşteriye verdiği değeri ifade
eder. İthal veya yerli ürünler için imalatçı firma düzenlediği kullanma klavuzunu tüketiciye vermekle
yükümlüdür.

Cezai Müeyyideler
Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik belgesi almadan satış yapanlar yasal olarak 100.000 TL idari para
cezası öderler. Eksik servis sayısına rağmen satış yapanlar, eksik her servis için 10.000 TL idari para
cezası öderler.
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Kapasite Raporu

İmalat, ticaret, inşaat ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârların, makine ve tesisatı,
yıllık üretim ve tüketim kapasitesi bilgilerini gösteren bir belgedir.
Kapasite Raporu; Teşvik, kota, tahsis, ihale, ithalat ve ihracatla ilgili işlemlerde kamu kuruluşları ve
Bakanlık kayıtlarına giriş yapmak için kullanılmaktadır.
Kapasite Raporu geçerlilik süresi TOBB onayı tarihi itibari ile en az 1 yıl, en fazla 2 yıldır.

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Alanlar
•

Yatırım Teşvik Belgesi ve kapatmalarında,

•

Dâhilde İşleme İzin Belgesive kapatmalarında,

•

Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,

•

Resmi ve özel ihalelerde,

•

Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,

•

Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,

•

Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,

•

İmalatçı belgesi alımında,

•

Vergi incelemelerinde,

•

Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve taahhütlerin kapatılmasında,

•

İndirimli tarifeden elektrik kullanımı ve Sanayi Sicil Belgesi alımında,

kullanılmaktadır.

Kapasite Raporunun Yenilenmesini Gerektiren Nedenler
•

Süre bitimi

•

Adresi değişikliği

•

Kapasite verilerindeki değişiklikler

DİKKAT!
Kapasite Raporu, imalat ve emek yoğun şekilde montaja dayalı üretim yapan firmalara düzenlenmektedir.
Fason iş yaptıran firmalara kapasite raporu düzenlenmez.
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Sanayi Sicil Belgesi

Sanayi Sicil Belgesi;
6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununa göre;
•

Sanayi işletmeleri,

•

Devamlı ve seri halinde tamirat yapan işletmeler,

•

Elektrik, diğer enerji üreten santraller,

•

Gemi inşaatı gibi büyük inşaatlarda iş yerlerine

İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü Tarafından Verilen bir Belgedir.

SAĞLADIĞI FAYDALAR
•

İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil-Terkinden faydalanırlar.

•

Elektrik faturaları, Sanayi Abonesi Tarifesine gore %20 indirimli ödenir.

•

Kamu İhalelerine katılımda avantaj sağlar.

•

Dolaylı olarak iş imkânı sağlar.

•

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sağladığı destek ve kredilerden faydalanırlar.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Birden fazla üretim yeri olan işletmeler her bir üretim yeri için ayrı ayrı Kapasite Raporu çıkartıp
her adres için ayrı Sanayi Sicil Belgesi alması gerekmektedir.
Aynı adreste birden fazla sayıda faaliyet gösteren firmalara Sanayi Sicil Belgesi verilebilmesi için
aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir.
•

Firmaların üretim faaliyetlerinin farklı olması,

•

Kullandıkları fiziki alanın görülebilir şekilde bölünmüş ve ortak makine ve teçhizatın olmaması,

•

Her türlü Oda ve SSK işyeri kayıtlarının yapılmış olması,

•

Ortak personel kullanılmaması,

•

Firmaların ayrı ayrı kapasite raporuna sahip olması.

Önemlidir..
-

Sanayi işletmeleri üretim faaliyetlerine başladıktan sonra 2 ay içinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemine kayıt
olması

-

Sanayi Sicil Belgeleri veriliş tarihi itibariyle 2 (iki) yılda bir yenilemesinin yapılması zorunludur.

-

Yazılım firmalarına (sanayici olmayan firmalara) sanayi sicil belgesi düzenlenmemektedir.
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Ce Muafiyet Belgesi

CE işareti taşıması gereken bazı ürünler, ithalat denetimi tebliği ekinde yer alan yönetmelikler kapsamında
denetlenmektedir.
Sanayicilerin ürettikleri ürün bünyesinde kullanmak üzere ithal ettikleri girdilerin bu denetlemeye tabi
tutulmaması için muafiyet yazısı alması gerekmektedir.
Yıllık bazda verilen bu muafiyet, sanayi sicil belgesinin verildiği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne
yapılan başvuru ile verilmektedir.
CE Muafiyet Belgesi, faturalı ve yıllık olmak üzere iki şekilde verilmektedir.

Faturalı CE Muafiyeti
Fatura ile münferit olarak ithal edilen ürünler için verilmektedir.

Yıllık CE Muafiyeti
İçinde bulunulan yılın aralık ayının son gününe kadar geçerli olmak üzere, Kapasite Raporundaki tüketim
ihtiyacının tamamı kadar verilmektedir.

Önemlidir..
•

Firmanın geçerli olan kapasite raporundaki miktarları 1 sene içerisinde kullanma hakkı vardır.

•

CE Muafiyet Belgesi, sanayi sicil ve kapasite raporu sahibi firmalara verilmekte, Sanayi Sicil ve
Kapasite Raporunda yer alan bilgilerin eşleşmesi gerekmektedir.
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Yerli Malı Belgesi

YERLİ MALI BELGESİ
Üreticilere, kamu ihalelerinde yasada belirlenen oranda
(mevcut oran %15) fiyat avantajı sağlayan belgedir.
Ürünlerin yerli malı kabul edilebilmesi için aşağıdaki
şartlar aranır:
•

Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmeler tarafından üretilmesi
ve Sanayi Sicil Belgesinde “Üretim Konusu” olarak yer alması,

•

Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünlerle, üretim sürecinin önemli aşamalarının ve
ekonomik yönden gerekli ve esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması,

•

Ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması gereklidir.

Yazılım Üreticileri (Firmaları) İçin Yerli Malı Belgesi
Yazılım üreticilerine, kamu ihalelerinde yasada belirlenen oranda (mevcut oran %15) fiyat avantajı
sağlayan belgedir.

YAZILIM İÇİN YERLİLİK KRİTERLERİ
Yazılımın sahibine ilişkin şartlar
•

Gerçek kişilerin Türkiye’de yerleşik, tüzel kişiliğin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre T.C. sınırları
içerisinde kurulmuş olması gerekmektedir.

•

Tüzel kişilik için sermayenin en az %51’inin yurt içinde kurulu tüzel kişilik/kişiliklere veya Türkiye’de
yerleşik gerçek kişi/kişilere ait olması gerekmektedir.

Yazılıma ilişkin şartlar
•

Yazılımın yaşam döngüsü içerisindeki tüm aşamalara (1- proje yönetim planı/yazılım geliştirme planı,
2- analiz, 3- tasarım, 4- kodlama, 5- test, 6- bakım, 7- kurulum kılavuzu, 8- kullanım/yardım kılavuzu)
ilişkin dokümanların olduğunu gösterir TS ISO IEC 12207 belgesinin olması gerekmektedir.

•

Yazılıma ilişkin TS ISO IEC 25051 belgesinin olması gerekmektedir.

•

Yazılımda sürüm takip sisteminin kullanılması gerekmektedir.

•

Yazılım Teknik Tanıtım Formu (Ek-2) ve eki dokümanların sunulması gerekmektedir.

İstihdama ilişkin şartlar
•

Yazılım geliştirme ekiplerinde (1- proje yöneticisi, 2- analiz ekibi, 3- tasarım ekibi, 4- kod yazım ekibi,
5- test ekibi, 6- bakım ekibi) ve Ar-ge de istihdam edilen personelin en az %51’inin T.C. vatandaşı
olması gerekmektedir.
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Yıllık İşletme Cetveli

Sanayi Sicil Belgesi olan işletme, Yıllık İşletme Cetvelinde önceki yılın üretim ve tüketim bilgilerini beyan
etmek zorundadır. “Sanayi Sicil Kanunu 5.”

Yıllık İşletme Cetveli Vizesi (Yenilemesi)
Yıllık İşletme Cetvelinin Her Yıl İlk 4 Ay İçinde (Nisan Ayı Sonuna Kadar) İlBilim, Sanayi Ve Teknoloji
Müdürlüklerine Verilmesi Zorunludur. Aksi halde İdari Para Cezası uygulanır.
İki yıl üst üste yıllık işletme cetveli vermeyen firmaların faal olup olmadığı İl Müdürlüğü elemanlarınca
yerinde denetlenir.

Yıllık İşletme Cetveli İptali
Firması kapanan, üretimi durmuş firmaların Sanayi Sicil Belgesini İPTAL ettirmesi gereklidir.
İptal edilen yıl içindeki tarihe göre İl Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Müdürlüklerinden alınan görüşe göre son
yılın yıllık işletme bilgisinin girilip girilmeyeceği teyit edilmelidir.
Kurum yıllık işletme cetvelinin girilmesini talep ederse bir sonraki yılın Nisan Ayı Sonuna Kadar sistem
müracaatı yapılmış olmalıdır. Yıllık işletme cetveli İl Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Müdürlüklerine elden veya
taahhütlü posta ile de gönderilebilir.
Ayrıca Bakanlığın “http://www.sanayi.gov.tr” web sayfasında yer alan “yıllık işletme cetveli işlemleri”
bölümünden elektronik ortamda verilebilir.

DİKKAT!
Sanayi işletmeleri tarafından yanlış bilgi verilmemelidir. Gerçeğe aykırı bilgi verilmesi durumunda idari
para cezası uygulanır.
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Yabancı Sermayeli
Şirket ve Şube Kuruluşu
Limited Şirket Kuruluşu
Yabancı uyruklu kişiler ve Şirketler, hisse oranı şartı
aranmaksızın Türkiye’de asgari 10.000 TL sermaye
ile Limited Şirket kurabilirler, Türk ortak alabilirler.
Yabancı uyruklu kişiler, Türkiye’de çalışma izni almak
ve şirket müdürü atamak şartı ile tek veya çok ortaklı
Limited Şirket kurabilirler. Yabancı şirketler de tek veya çok
ortaklı limited veya anonim şirket kurabilirler.
Şirket unvanı Türkçe olarak tespit edilmelidir. limited şirket ibaresi bulunmalı ve faaliyet konusunu
içermelidir.
Şirket kuruluşlarında, yabancı uyruklu kişiler vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası,
Noter onaylı pasaport sureti ve varsa onaylı ikamet tezkeresi sunmalıdır.
Kurulan şirkete Türk veya yabancı uyruklu kişiler şirket müdürü olarak atanabilir. Atanan şirket yetkilileri,
şirketi temsilen müdürlük yetkisini kullanabilirler.

Anonim Şirket Kuruluşu
Anonim şirketler en az 50.000.-TL.sermaye ve asgari 1 ortak ile kurulur. Şirket unvanı Türkçe olarak
tespit edilmeli anonim şirket ibaresi bulunmalı ve faaliyet konusunu içermelidir.
4M Danışmanlık, yabancı uyruklu şirket ve şahısların Türkiye’de şirket kuruluşu, yabancı uyruklu şirketlerin
Türkiye’de şube veya irtibat bürosu kuruluşları konusunda kurumsal hizmet sunar.
4M hukuk ve mali işler birimi, kuruluş isteğinden başlayarak verdiği hizmetleri, kuruluş süresince ve
kuruluş tamamlandıktan sonra faaliyeti süresince sunmaya devam eder.

Şirket ortaklarının Çalışma ve İkamet izinleri: Şirket ortakları ve çalışanlarına ikamet izni ve yasal
çalışma izinleri alınabilir.
Ancak her yabancı çalışan için 5 adet Türk vatandaşı çalışanı olması, şirket veya şubenin ödenmiş
sermayesinin asgari 100.000 TL olması şartı aranmaktadır.
4M, yabancı uyruklu şirketlerin elemanlarına, Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketin yabancı ortak
veya çalışanlarına ve yabancı müşterilerine Relocation hizmetleri sunar.

Şirketlerin Şubeleri: Yabancı şirketlerin şubeleri ana şirketin yaptığı tüm iş ve işlemleri yapma yetkisine
sahiptir. Bu işlerin yürütülmesi için ana şirket, Türk veya yabancı kişilere yetki verebilir.
Şube açılışı için yabancı ülkedeki ana şirket tarafından Genel Kurul Kararı alınmalı ve yetkililerce
imzalanmalıdır.
Şube unvanı altında imza atmak için yetkilendirilen kişilerin imza beyannamelerinin sunulmalı ve şube
kuruluşu için hizmet verecek danışmanlık şirketi yetkililerine vekaletname verilmelidir.
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Yabancı Uyruklu Şirketlerin
Türkiye İrtibat Büroları
Yabancı uyruklu şirketler,Türkiye’de ticari faaliyette bulunmamak kaydıyla irtibat bürosu açabilir ve süre
uzatımı yaparak faaliyetini sürdürebilirler.
İrtibat bürosu kuruluşu için Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden izin alınması yasal kuraldır. İrtibat
bürolarında çalışacak yabancı uyruklu personel için Çalışma İzni alınması zorunludur.
Bakanlık, yeni kurulan şirketlerin Türkiye’de irtibat bürosu açma talepleri için şirketin kuruluşundan
itibaren en az bir yıllık sürenin geçmesi koşulunu öngörür.

İrtibat bürosu süresi: İrtibat bürosu ilk başvurusunda azami 3 yıl süre verilir. Süre uzatımı için faaliyet
süresi sona ermeden önce müracaat edilmelidir.

Süre verme kriterleri: İrtibat bürosu süre uzatma taleplerinde ilgili Bakanlık;
• İrtibat bürosunun geçmiş yılfaaliyetleri,
• Yabancı şirketin Türkiye’de geleceğe yönelik iş planı ve hedefleri,
• Mevcut ve öngörülen harcama tutarı,
• İstihdam edilen personel sayısını
dikkate alarak faaliyetin niteliğine uygun süre verebilir.
Pazar araştırması veya yabancı şirketin ürün ve hizmetlerinin tanıtımını yapmak için izin alan büroların
faaliyet süreleri uzatılmaz.

Faaliyet Raporu: İrtibat büroları, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar, büronun geçmiş yıl faaliyetleri
hakkında, İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu’nu ve eklerini Bakanlığa göndermelidirler.
Bu formu ve eklerini göndermeyen irtibat bürolarının, süre uzatma talepleri değerlendirmeye alınmaz.
Faaliyet izinleri de resen iptal edilebilir.

4M ile çalışmıyor olsanız dahi bilgi almak için aramaktan çekinmeyiniz.
4M Danışmanlık, %30’dan fazlası 10-24 yıl arası çalışan 60’dan fazla nitelikli personeli ile
1991’den itibaren 25.000’den fazla müşterisine hizmet sunmuş
kurumsal bir danışmanlık şirketidir.
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Referanslarımız
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Referanslarımız
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Referanslarımız
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Referanslarımız

ALİMEX ALÜMİNYUM
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

HAVAŞ HAVAALANLARI
YER HİZMETLERİ A.Ş.

OTOMOTİV LASTİKLERİ
TEVZİ A.Ş.
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Referanslarımız

İNKA YAPI BAĞLANTI
ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

BERSHKA GİYİM İTHALAT
İHRACAT VE TİC. LTD. ŞTİ.

PMS MEDİKAL AMBALAJ
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
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Notlar
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Notlar
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