
 

 

 

    

 
İNGİLTERE’de TESCİL EDİLMİŞ İŞYERİ ADRESİ HİZMETİ 

(Registered Office Address Service) 
 

İngiltere‘de Tescil Edilmiş İşyeri Adresi (Kayıtlı Ofis Adresi) Nedir? 
 

İngiltere‘de Tescil Edilmiş İşyeri Adresi, Companies House and HM Revenue and Customs (HMRC) gibi 

resmi İngiltere makamlarının yasal bildirimlerin iletildiği İngiltere'deki iş adresinizdir. Aynı zamanda 

ticaret ve iş ortaklarınızın yasal bildirim gönderebileceği adrestir. Kayıtlı Ofis Adresiniz için TBCCI 

adresini  kullanırsanız, ev adresiniz gibi kişisel bilgileriniz kamuya kapalı ve saklı tutulabilmektedir.  

 
Kayıtlı Ofis Adresi yasal bir zorunluluk mu? 
 

Evet, yasaya göre, İngiltere’de bir Şirket veya LLP (Limited Liability Partnership - Sınırlı Sorumlu 

Ortaklık) kurduğunuzda tüm işletmelerin Companies House’s kayıtlı bir ofis adresi vermesi gerekir. 

Bu, yasal bildirimlerin teslimatı ve ayrıca şirketin yasal kayıtlarının tutulması için yasal bir 

zorunluluktur. Şirketinizin kayıtlı ofisi adresini değiştirmek istiyorsanız Companies House’a  bildirimde 

bulunmalısınız. 

 
Yasal posta ve yasal bildirimler nelerdir? 
 

Companies House, HMRC, Government Gateway, Department for Work & Pensions (DWP), Office for 

National Statistics, Information Commissioner's Office (ICO), ve Mahkeme Belgelerine dair posta ve 

bildirimlerdir. 

 
İşletmenizin Merkezi İngiltere dışında mı? 
 

İşletmenizin Merkezi İngiltere dışında olup İngiltere’de bir şube veya irtibat bürosu açıyorsanız, yasal 

posta ve bildirimler için İngiltere’de bir adresinizin olması gerekmektedir. Bazı teknik formalitelere 

uymanız gerektigi icin, Companies House’a  kaydolmadan önce yasal tavsiye almanız önerilir. Bu 

hizmeti sunmuyoruz, ancak size yardım edebilecek bir avukat veya muhasebeciye size yönlendirebiliriz. 

 
TBCCI Kayıtlı Ofis Adres Hizmetlerine neler dahildir? 
 
 

1. Bu hizmet yalnızca İngiltere ve Galler’de tescil edilen şirketler tarafından kullanılabilir.  
 

2. Size Londra merkezinde üst düzey profile sahip adresimizi sağlıyoruz:  

Turkish-British Chamber of Commerce & Industry (TBCCI),  

5th Floor, 69 King William Street, London EC4N 7HR 
 

3. Size gelen tüm postaların kayıtları tutulacaktır.  
 

4. Ertesi iş günü, size gönderilen yasal posta ve bildirimler açılacak, taranıp e-posta adresinize 

iletilecektir. 
 

https://www.tbcci.org/
https://www.tbcci.org/


 

 

 

5. Ertesi iş günü, size gönderilen yasal posta ve bildirimler belirteceginiz posta adresinize posta 

veya kurye ile gönderilecektir.  
 

6. İsteğe bağlı: TBCCI adresini Yönetim Kurulu Üyesi bildirim (Directors’ Service Address) adresi 

olarak da kullanabilirsiniz. 

 
Hizmetlerimize Neler Dahil Değil? 
 
 

Yasal bildirimlerden başka gelen postalar bu servise dahil değildir. Tedarikçilerinizden gelen 

mektuplar, broşürler, reklam duyuruları, banka yazışmaları veya paketler gibi genel konular bu 

hizmete dahil değildir; ancak, size bu tür bir yazışma geldiğini bildirir ve ek bir ücret karşılığında size 

iletebiliriz. VAT konusu ilgili olarak, HMRC sizinle iletişimi Ticari (Trade) adresinizde kurmayı tercih 

edebilir, bu durumda muhasebecinizin veya vergi danışmanınızın adresini belirtmeyi seçebilirsiniz. 

Bununla birlikte ofisimize VAT bildirimleri gelirse size ileteceğiz.  

 
TBCCI Hizmet Ücretleri 
 

12 ay boyunca, ücretlerin ödenmesinden itibaren, yukarıda belirtileni hizmetler aşağıdaki yıllık 

ücretlerle karşılanacaktır.  
 

▪ TBCCI Üyeleri: 250 GBP + VAT  

(isteğe bağlı Yönetim Kurulu Üyesi Adresi servisi dahil; 300 GBP + VAT) 
 

▪ TBCCI Üyesi olmayanlar: 300 GBP + VAT  

(isteğe bağlı Yönetim Kurulu Üyesi Adresi servisi dahil; 350 GBP + VAT) 
 

▪ Türkiye'ye kurye ücreti ek olarak tahsil edilecektir 

 

 

Sonraki Adımlar 
 

Geçerli ehliyet ya da geçerli pasaport kopyası gibi resimli kimlik gereklidir. 
 

İngiltere’nin tüm iş günlerinde ofisimiz 09.00 – 17.00 saatleri arasında açıktır. 

 
Bizimle iletişime geçmek icin;   

Tel: +44 (0) 20 7321 0999  

E-posta: info@tbcci.org  
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