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1) KURULUŞ İŞLEMLERİNDEN ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER,
Öncelikli olarak şahıs şirketi mi; yoksa ortak olarak Limited veya Anonim Şirket mi kurmaya karar
verilmelidir. Maddi imkânlar dâhilinde ve ortak iş kurulacaksa limited şirketi veya anonim şirketi
kurulması daha isabetli olacaktır. Lojistik sektöründe yatırım yapan firmanın ağır koşullarda rekabet
edeceğini göz önünde bulundurarak yatırım ve işletme sermayesi planlanmalıdır. Yeterli mali güce sahip
olmayan firmalar sektörde uzun vadede rekabet şansı bulamamaktadır. Bu sektörde yatırım yapacak
olan firmaların bu riski gözetmeleri gerekir.
İlk etapta yapılması gerekenler;
- İş planı çıkarma,
- İşletme İşleyiş Planı,
- Ofis Kiralama,
- Personel alımı için çalışmalar,
- Sistem gereksinimlerini karşılamak,
- İş kollarını sınıflandırmak,
- Depolama faaliyeti için uygun alan oluşturmak,
- Nakliye ve diğer operasyonel süreç planlaması.
2) LOJİSTİK ŞAHIS ŞİRKETİ KURMA REHBERİ
Şahıs şirketini nispeten düşük iş hacmi olan girişimciler tercih etmelidir. Kar marjı yaklaşık olarak 50.00060.000 TL olan girişimcilerin lojistik şahıs şirketi kurması uygundur. Kar marjı 60.000’den daha fazla olan
yatırımcıların limited şirket kurması daha avantajlıdır.
Bk. Tablo-1 2014 gelir vergisi oranları.
Şahıs firması kurmanın avantajları:
- Düşük muhasebeci ücreti
- Kademeli vergi sistemi
- Düşük defter tasdik ücretleri
Şahıs şirketi kurmanın limited şirket kurmaya göre dezavantajları:
- Limited şirkette vergi oranı %20 iken, Tablo-1 de görüldüğü gibi ciro yükseldikçe artan vergi oranıyla
yüksek cirolarda %20 den fazla %35 e kadar vergi ödemesi gerekebilir. Bk. 2014 gelir vergisi oranları.
- Şahıs şirketlerinin devredilmesi limited şirketlerine nispeten daha zordur.
3) ŞAHIS FİRMASI KURMA PROSEDÜRÜ VE MALİYETİ
- Öncelikli olarak bir muhasebeci bulunması ve aylık ödeme konusunda anlaşmak,
- Muhasebeci işe başlama formu doldurması,
- 2 adet nüfus cüzdanı sureti,
- 2 Adet ikametgâh,
- İmza beyannamesi noterden (30-40 TL civarında),
- Muhasebecinin işleri takip etmesi için noter onaylı vekâlet (60-70TL civarında),
gerekli şartlardır.
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Bunun dışında
- İş yeri kira ise kira kontratı, mülkiyet şirketi kurana aitse tapu fotokopisi,
- Kira kontratları için, kira bedeline göre düşük oranda bir damga vergisi ödenmesi,
- Yazar kasa gerekiyorsa ayrıca 300-500 TL masraf ödenmesi,
- İş koluna göre Ticaret ve Sanayi Odasına kayıt yapılması gerekli ise 750 TL tutarında masraf ödenmesi,
- Kaşe için 10 TL civarında ödeme yapılması,
- Defteri tasdik ettirmek için 100-200 TL arasında ödeme yapılması
- 250-300 TL civarında bir bütçeyi de fatura - tahsilat makbuzu ve zarf basımı için,
- Çalışma ruhsatı için 250-300 TL arasında ödeme,
yapılması gerekmektedir.
Tablo-1: Gelir vergisi oranları 2014

2014 GELİR VERGİSİ ORANLARI
2014 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
11.000 TL'ye kadar

%15

27.000 TL'nin 11.000 TL'si için 1.650 TL, fazlası

%20

60.000 TL'nin 27.000 TL'si için 4.850 TL, (ücret gelirlerinde 97.000 TL'nin
27.000 TL'si için 4.850 TL), fazlası

%27

60.000 TL'den fazlasının 60.000 TL'si için 13.760 TL, (ücret gelirlerinde
97.000 TL'den fazlasının 97.000 TL'si için 23.750 TL), fazlası

%35

Not: Kurulum maliyeti konusunda verilen rakamlar örnektir değişkenlik gösterebilir ön bilgi amaçlı
verilmiştir.
4) LOJİSTİK LİMİTED ŞİRKETİ KURMA REHBERİ
Limited şirket orta düzey kar beklentisi olan firmalar tarafından tercih edilebilir. (60.000 TL den fazla)
Limited şirketi kurmanın avantajları :
- Sabit vergi oranı
- Ortaklık yapısına uygun olması
Limited şirketi kurmanın dezavantajları :
- Şahıs firmasına göre yüksek muhasebe ve defter tasdik ücretleri
5) LİMİTED ŞİRKETİ KURMA PROSEDÜRÜ VE MALİYETİ
- Öncelikli olarak bir muhasebeci bulunması ve aylık ödeme konusunda anlaşmak,
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Noter:
- Ortakların tümü ya da vekilleri noterde hazır bulunmalıdırlar.
- Ana sözleşme noterde tasdik edilir.
- Müdürün imza sirküleri hazırlanır.
- Muhasebeciye kuruluş için vekâletname verilir.
Defter tasdikleriyle birlikte 1.500-2.000 TL ortalama noter masrafı olabilir.
Vergi Dairesi İçin:
- İşe başlama formu
- Ticaret sicil gazetesi makbuz fotokopisi
- Müdür imza sirküleri [asıl suret]
- Ticaret sicili tasdiknamesi [asıl suret]
- Ortakların nüfus cüzdanı fotokopileri
- Ortakların ikametgâhları
- Ortakların Nüfus Cüzdanı Suretleri
- Kira kontratı ya da tapu fotokopisi
- Ticaret sicil kaydı için 750 TL
- Belediye ruhsat işlemleri için 350 -500 TL
gereklidir.
Not: Kurulum maliyeti konusunda verilen rakamlar örnektir değişkenlik gösterebilir ön bilgi amaçlı
verilmiştir. Güncel net rakamlar şirket muhasebecisinden öğrenilebilir.
6) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NIN LOJİSTİK FİRMALARI İÇİN ŞARTLARI
Lojistik yatırımı yapacak olan firmaların L1 - L2 yetki Belgesi almaları gerekir. Bu belgeler L1 - yurtiçi
lojistik hizmeti faaliyeti yürüten firmaların Ulaştırma Bakanlığına başvurarak almaları gerekir.
a) L1 Yurtiçi Lojistik Yetki Belgesi Şartları
L1 yetki belgesi için ilk müracaat esnasında istenilen evraklar:
1- Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki Belgesi başvuru dilekçesi
2- Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki Belgesi başvuru formu
3-Kuruluş, en son sermaye, Temsil ilzam ve ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi aslı ya da onaylı örneği.
(Sermaye en az 150.000 TL)
4- Yeni tarihli Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
5- En son Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri
6- Firma ortak ve yöneticilerine ait yeni tarihli adli sicil belgesi aslı ile T.C. kimlik numaraları ( A.Ş. ve
Kooperatiflerde sadece yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile varsa dışarıdan atanmış yöneticilerin yeni
tarihli adli sicil belgeleri ile T.C kimlik numaraları)
7- Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş bu işe elverişli, en
az 1.000 m2’lik kapalı ve/veya açık alana sahip ve yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, paketleme,
tasnif, etiketleme, satış veya pazarlama, sipariş planlaması, dağıtım, nakliye gibi hizmetlere elverişli yapı
ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma
yapabileceği bağımsız bir taşınmaza ait noter onaylı kira kontratı aslı veya onaylı tapu fotokopisi,
8- Her bir şube için yukarıdaki maddede belirtilen niteliklere haiz en az 200 m2 lik kapalı ve/veya açık
alana haiz bir taşınmaza ait kira kontratı aslı veya onaylı tapu fotokopisi
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9- 20 yaşını geçmeyen, en az 4 adet birim taşıt olmak kaydıyla 145 ton asgari kapasite şartını sağlayacak
şekilde özmal taşıtlara ait ruhsat fotokopisi (muayeneli olacak)
10- Varsa ODY ve ÜDY belgesi örneği(Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6
ay içinde, mesleki yeterlilik ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır)
11- Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi
“Şahıslarda, şahsın kendisine ait imza beyannamesi / imza sirküsü ve adli sicil belgesi aslı“
Firma ortak ve temsil ilzam yetkilisi dışında Mesleki yeterlilik belgesine sahip kişilerin istihdam edilmek
istenmesi halinde; bu kişilerin, SGK’dan yetki belgesi sahibi adına aktif kaydının olduğuna dair belge ile
yabancı uyruklu olanlar için ayrıca müstenidat şerhi düşülmüş noter onaylı pasaport örneğinin
gönderilmesi gerekmektedir.
Firma sahip, ortak veya yetkilisinin/yetkililerinin yabancı uyruklu olması halinde müstenidat şerhi
düşülmüş noter onaylı pasaport örneğinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
L1 yetki belgesini ücreti 175.981 TL‘dir. Ayrıca her araç için 82 TL taşıt kartı ücreti tahsil edilmektedir. L1
yetki belgesi sahipleri, bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın K3 yetki belgesini
alabilirler.
b) L2 Yetki Belgesi Uluslararası Lojistik Faaliyeti Yürüten İşletmeler
L2 yetki belgesi için ilk müracaat esnasında istenilen evraklar:
1- Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki belgesi başvuru dilekçesi
2- Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki Belgesi başvuru formu
3-Kuruluş, en son sermaye, Temsil ilzam ve ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi aslı ya da onaylı örneği.
(Sermaye en az 300.000 TL)
4-Yeni tarihli Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
5-En son Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri
6-Firma ortak ve yöneticilerine ait yeni tarihli adli sicil belgesi aslı ile T.C. kimlik numaraları ( A.Ş. ve
Kooperatiflerde sadece yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile varsa dışarıdan atanmış yöneticilerin yeni
tarihli adli sicil belgeleri ile T.C kimlik numaraları)
7-Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş bu işe elverişli, en
az 2.000 m2’lik kapalı ve/veya açık alana sahip ve yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, paketleme,
tasnif, etiketleme, satış veya pazarlama, sipariş planlaması, dağıtım, nakliye gibi hizmetlere elverişli yapı
ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma
yapabileceği bağımsız bir taşınmaza ait noter onaylı kira kontratı aslı veya onaylı tapu fotokopisi
8- Her bir şube için (7) numaralı maddede belirtilen niteliklere haiz en az 200 m2 lik kapalı ve/veya açık
alana haiz bir taşınmaza ait kira kontratı aslı veya onaylı tapu fotokopisi
9- 14 yaşını geçmeyen, en az 6 adet birim taşıt olmak kaydıyla 220 ton asgari kapasite şartını sağlayacak
şekilde özmal taşıtlara ait ruhsat fotokopisi (muayene olacak)
10- Varsa ODY ve ÜDY belgesi örneği(Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6
ay içinde, mesleki yeterlilik ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır)
11-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi
“Şahıslarda, şahsın kendisine ait imza beyannamesi / imza sirküsü ve adli sicil belgesi aslı“
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Firma ortak ve temsil ilzam yetkilisi dışında Mesleki yeterlilik belgesine sahip kişilerin istihdam edilmek
istenmesi halinde; bu kişilerin, SGK’dan yetki belgesi sahibi adına aktif kaydının olduğuna dair belge ile
yabancı uyruklu olanlar için ayrıca müstenidat şerhi düşülmüş noter onaylı pasaport örneğinin
gönderilmesi gerekmektedir.
Firma sahip, ortak veya yetkilisinin/yetkililerinin yabancı uyruklu olması halinde müstenidat şerhi
düşülmüş noter onaylı pasaport örneğinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
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