
 

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ EL KİTABI 

 

HAZIRLAYAN ONAYLAYAN 

ÜNVAN İMZA ÜNVAN İMZA 

TİCARET SİCİL MÜDÜRÜ  GENEL SEKRETER  
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DOKÜMAN KODU SD 08 

ALICI  

DAĞITIM ŞEKLİ [ ] KONTROLLÜ [ ] KONTROLSÜZ 



 

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ EL KİTABI 

GİRİŞ 

BÖLÜM NO REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ SAYFA NO 
0 00 15.08.2018 2 / 6 

 

                                               FORM KODU: FRM.08.R00 

 İÇİNDEKİLER 

BÖLÜM ADI 
BÖLÜM 

NO 
MADDE ADI 

MADDE 
NO 

SAYFA 
NO 

EKLER 
REVİZYON 

NO 

REVİZYON 
TARİHİ 

GİRİŞ 0 İÇİNDEKİLER - 2-5  00 15.08.2018 

 0 
GÜNCELLEŞTİRME 
NOTLARI 

- 6  00 15.08.2018 

ANONİM ŞİRKET 1 ADRES DEĞİŞİKLİĞİ - 2  00 15.08.2018 

  
ANA SÖZLEŞME 
DEĞİŞİKLİĞİ 

- 3 
5; Taahhütname; 
20 

00 15.08.2018 

  
BİRLEŞME (DEVİR 
ALAN) 

- 4-5 
6-7; 8-9-10; 20; 
26; 21;  31-32 

00 15.08.2018 

  
BİRLEŞME (DEVİR 
OLAN) 

- 6-7 6-7; 8-9-10; 20 00 15.08.2018 

  
İNTERNET SİTESİ 
TESCİLİ 

- 8  00 15.08.2018 

  KURULUŞ - 9-10 
2; 12; 11; 
Taahhütname 

00 15.08.2018 

  
MAHKEME KARARIYLA 
TASFİYEYE GİRİŞ 

- 11  00 15.08.2018 

  
MAHKEME KARARIYLA 
TERK 

- 12  00 15.08.2018 

  MERKEZ NAKLİ - 13 
20; Taahhütname; 
12 

00 15.08.2018 

  OLAĞAN GENEL KURUL - 14 20; 5; 12 00 15.08.2018 

  SERMAYE ARTIRIMI - 15-16 20; 31-32; 21 00 15.08.2018 

  SİGORTA ACENTELİĞİ - 17  00 15.08.2018 

  SERMAYE AZALTIMI - 18 20 00 15.08.2018 

  ŞUBE AÇILIŞI - 19 Taahhütname; 12 00 15.08.2018 

  ŞUBE KAPANIŞI - 20  00 15.08.2018 

  TASFİYEDEN DÖNÜŞ - 21 20 00 15.08.2018 

  TASFİYEYE GİRİŞ - 22 20; 12 00 15.08.2018 

  TEK PAY SAHİPLİĞİ - 23 3 00 15.08.2018 

  
TASFİYE SONU-
KAPANIŞ-TERK 

- 24 20; 27 00 15.08.2018 

  YÖNETİMDEN İSTİFA - 25 12 00 15.08.2018 

BANKA 2 ADRES DEĞİŞİKLİĞİ - 2  00 15.08.2018 

  İMZA TESCİL-TERKİN - 3  00 15.08.2018 

  ŞUBE AÇMA - 4 Taahhütname 00 15.08.2018 

  ŞUBE KAPANIŞ - 5  00 15.08.2018 

HAKİKİ ŞAHIS 3 SİGORTA ACENTELİĞİ - 2  00 15.08.2018 

  
ŞAHIS DEĞİŞİKLİK 
(UNVAN-MEVZU-
ADRES) 

- 3 25 00 15.08.2018 



 

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ EL KİTABI 

GİRİŞ 

BÖLÜM NO REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ SAYFA NO 
0 00 15.08.2018 3 / 6 

 

                                               FORM KODU: FRM.08.R00 

  KURULUŞ - 4 19; Taahhütname 00 15.08.2018 

  ŞUBE AÇILIŞ - 5 19; Taahhütname 00 15.08.2018 

  TERK - 6 
18; 17; 13-14-15-
16 

00 15.08.2018 

İKTİSADİ İŞLETME 4 KURULUŞ - 2 Taahhütname 00 15.08.2018 

  TERK - 3 27 00 15.08.2018 

  ADRES DEĞİŞİKLİĞİ - 4  00 15.08.2018 

  TEMSİL VE İLZAM - 5  00 15.08.2018 

  
VAKIF İKTİSADİ 
KURULUŞ 

- 6 Taahhütname 00 15.08.2018 

KOLLEKTİF 
ŞİRKET 

5 MERKEZ NAKLİ - 2 Taahhütname 00 15.08.2018 

  ŞUBE AÇMA - 3 Taahhütname; 12 00 15.08.2018 

  
ANA SÖZLEŞME 
DEĞİŞİKLİĞİ 

- 4  00 15.08.2018 

  KURULUŞ - 5 Taahhütname 00 15.08.2018 

  TERK - 6 27 00 15.08.2018 

KOOPERATİF 6 ADRES DEĞİŞİKLİĞİ - 2  00 15.08.2018 

  DENETÇİ İSTİFASI - 3  00 15.08.2018 

  
TASFİYE SONU-
KAPANIŞ-TERK 

- 4 27 00 15.08.2018 

  KURULUŞ - 5 Taahhütname; 22 00 15.08.2018 

  
MAHKEME KARARIYLA 
TASFİYEYE GİRİŞ 

- 6  00 15.08.2018 

  
MAHKEME KARARIYLA 
TERK 

- 7  00 15.08.2018 

  MERKEZ NAKLİ - 8 Taahhütname 00 15.08.2018 

  OLAĞAN GENEL KURUL - 9  00 15.08.2018 

  ŞUBE AÇILIŞ - 10 Taahhütname 00 15.08.2018 

  TASFİYEYE GİRİŞ - 11  00 15.08.2018 

  YÖNETİMDEN İSTİFA - 12  00 15.08.2018 

LİMİTED ŞİRKET 7 SİGORTA ACENTELİĞİ - 2  00 15.08.2018 

  ADRES DEĞİŞİKLİĞİ - 3 20 00 15.08.2018 

  
ANA SÖZLEŞME 
DEĞİŞİKLİĞİ 

- 4 
Taahhütname; 25; 
5; 20; 24 
 

00 15.08.2018 

  
BİRLEŞME (DEVİR 
ALAN) 

- 5-6 
6-7; 8-9-10; 26; 
31-32; 21; 20 

00 15.08.2018 

  
BİRLEŞME (DEVİR 
OLAN) 

- 7-8 6-7; 8-9-10; 20 00 15.08.2018 

  
SERMAYE ARTIRIMI VE 
AZALTIMI (EŞ 
ZAMANLI) 

- 9 20; 21; 24 00 15.08.2018 

  HİSSE DEVRİ - 10 24; 20; 12; 23 00 15.08.2018 



 

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ EL KİTABI 

GİRİŞ 

BÖLÜM NO REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ SAYFA NO 
0 00 15.08.2018 4 / 6 

 

                                               FORM KODU: FRM.08.R00 

  
İNTERNET SİTESİ 
TESCİL 

- 11 20; 24 00 15.08.2018 

  KURULUŞ - 12-13 
2; Taahhütname; 
12; 11 

00 15.08.2018 

  
TASFİYEYE GİRİŞ 
(MAHKEME 
KARARIYLA) 

- 14  00 15.08.2018 

  SERMAYE ARTIRIMI - 15 20; 31-32; 21 00 15.08.2018 

  SERMAYE AZALTIMI - 16 20; 24; 31-32 00 15.08.2018 

  ŞUBE AÇMA - 17 
Taahhütname; 12; 
24; 20 

00 15.08.2018 

  ŞUBE KAPANIŞ - 18 20; 24 00 15.08.2018 

  TASFİYEDEN DÖNÜŞ - 19 20; 24 00 15.08.2018 

  TASFİYEYE GİRİŞ - 20 20; 24; 12 00 15.08.2018 

  TEMSİL VE İLZAM - 21 20; 24; 12 00 15.08.2018 

  
TASFİYE SONU-
KAPANIŞ-TERK 

- 22 20; 24; 27 00 15.08.2018 

  
VERASETEN HİSSE 
DEVRİ 

- 23 20; 24 00 15.08.2018 

  MERKEZ NAKLİ - 24 20; 24 00 15.08.2018 

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ 8 
ANONİM ŞİRKETTEN 
LİMİTED ŞİRKETE 

- 2-3 
20; 28; 29; 
Taahhütname; 12; 
11; 26 

00 15.08.2018 

  
LİMİTED ŞİRKETTEN 
ANONİM ŞİRKETE 

- 4-5 
20; 24; 28; 29; 26; 
12; 11 

00 15.08.2018 

  

ANONİM VEYA 
LİMİTED ŞİRKETİN 
ŞAHISA 
DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 

- 6-7 
19; 20; 24; 28, 29; 
26; Taahhütname. 

00 15.08.2018 

  
ŞAHSIN ANONİM VEYA 
LİMİTED ŞİRKETE 
DÖNÜŞMESİ 

- 8 
28; 29; 
Taahhütname.; 11; 
12; 26; 2 

00 15.08.2018 

YABANCI 
UYRUKLU FİRMA 

9 ŞUBE AÇILIŞ - 2 
Taahhütname; 30; 
12 

00 15.08.2018 

ÖRNEK EVRAKLAR 10 
ANONİM ŞİRKET VE 
LİMİTED ŞİRKET 
KURULUŞ DİLEKÇESİ 

- 2  00 15.08.2018 

  

ANONİM ŞİRKET TEK 
PAY SAHİPLİĞİ 
BİLDİRİM KARAR 
ÖRNEĞİ 

- 3  00 15.08.2018 

  
ANONİM TEK PAY 
SAHİPLİĞİNDEN ÇIKIŞ 
KARAR ÖRNEĞİ 

- 4  00 15.08.2018 

  
BAĞIMSIZ DENETÇİ 
BEYANNAMESİ 

- 5  00 15.08.2018 

  
BİRLEŞME RAPORU 
ÖRNEĞİ 

- 6-7  00 15.08.2018 

  
BİRLEŞME 
SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ 

- 8-9-10  00 15.08.2018 

  
DEFTER ONAY 
DİLEKÇE ÖRNEĞİ 

- 11  00 15.08.2018 

  GÖREV KABUL BEYANI - 12  00 15.08.2018 



 

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ EL KİTABI 

GİRİŞ 

BÖLÜM NO REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ SAYFA NO 
0 00 15.08.2018 5 / 6 

 

                                               FORM KODU: FRM.08.R00 

  
HAKİKİ ŞAHIS MAL 
BİLDİRİMİ FORMU 

- 
13-14-
15-16 

 00 15.08.2018 

  
HAKİKİ ŞAHIS ESNAF 
OLMA NEDENİYLE 
TERK DİLEKÇESİ 

- 17  00 15.08.2018 

  
HAKİKİ ŞAHIS İŞİ 
BIRAKMA DİLEKÇESİ 

- 18  00 15.08.2018 

  
HAKİKİ ŞAHIS TİCARET 
SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ 
DİLEKÇE 

- 19  00 15.08.2018 

  
HAZİRUN CETVELİ 
ÖRNEĞİ 

- 20  00 15.08.2018 

  
İŞTİRAK 
TAAHHÜTNAMESİ 

- 21  00 15.08.2018 

  
KOOPERATİF YETKİ 
BEYANNAMESİ 

- 22  00 15.08.2018 

  
LİMİTED ŞİRKET TEK 
ORTAKLI HİSSE DEVRİ 
MADDE ÖRNEĞİ 

- 23  00 15.08.2018 

  
LİMİTED ŞİRKET 
TOPLANTI TUTANAĞI 
ÖRNEĞİ 

- 24  00 15.08.2018 

  
NACE KODU VE ANA 
FAALİYET KODU 
BİLDİRİMİ 

- 25  00 15.08.2018 

  
ÖZEL SİCİLLERDE 
KAYITLI BEYAN 

- 26  00 15.08.2018 

  TASFİYE SONU BEYANI - 27  00 15.08.2018 

  
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ 
PLANI 

- 28  00 15.08.2018 

  
TÜR DEĞİŞTİRME 
RAPORU 

- 29  00 15.08.2018 

  
YABANCI UYRUKLU 
ŞİRKET ŞUBE AÇMA 
BEYANNAMESİ 

- 30  00 15.08.2018 

  
YÖNETİM KURULU VE 
MÜDÜRLER BEYANI 

- 31-32  00 15.08.2018 

  
EVRAK TESLİM 
BELGESİ 

- 33  00 15.08.2018 

  

İMZA BEYANNAMESİ 
VE ANASÖZLEŞME 
TASDİKİ  
EVRAK TESLİM 
BELGESİ 

- 34  00 15.08.2018 



 

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ EL KİTABI 

GİRİŞ 

BÖLÜM NO REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ SAYFA NO 
0 00 15.08.2018 6 / 6 

 

                                               FORM KODU: FRM.08.R00 

REVİZYON BİLGİSİ 

BÖLÜM ADI BÖLÜM NO SAYFA NO MADDE NO 
REVİZYON 

NO 
REVİZYON TARİHİ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 

TİCARET SİCİLİ EL KİTABI 

ANONİM ŞİRKET 

BÖLÜM NO REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ SAYFA NO 
1 00 15.08.2018 1 / 25 

 

 

  

ANONİM ŞİRKET EVRAKLARI 



 

2 | D e n i z l i  T i c a r e t  S i c i l i  E l  K i t a b ı  
 

ANONİM ŞİRKET ADRES DEĞİŞİKLİĞİ 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililerce asıl imzalı 1  

 Yönetim Kurulu Kararı Noter onaylı 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  

    



 

3 | D e n i z l i  T i c a r e t  S i c i l i  E l  K i t a b ı  
 

ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ 
(Sermaye Artırımı ve Azaltımı Hariç) 

Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 
Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 

talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililer tarafından imzalı 1  

 

Gündem, Protokol Veya 
Elden Tebliğ Listesi, 
Taahhütlü Mektup Listesi, 
Gündem Gazetesi Aslı   

Toplantıya katılmayan ortak var ise; TTK 414. Maddesine ve ana 
sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılmış gündem tebliğine ilişkin 
evraklarda eklenmelidir. 

1  

 Hazirun Cetveli T.C Nolu, uyruk ve ikametgah adresleri yazılı 1  

 
Bakanlık temsilcisi atama 
yazısı aslı ve Bakanlık 
Komiser raporu 

Bakanlık iznine tabi şirketler, elektronik ortamda yapılan genel kurullar ile 
bakanlık temsilcisi toplantıya katıldı ise 

1  

 
Genel Kurul Toplantı 
Tutanağı 

Genel kurul karar defterinden ana sözleşme değişikliğinin yeni şekline ait 
noter onaylı 

2 1 

 Tadil metni   

Genel kurul toplantı tutanağında yeni metin yazıldığı takdirde ayrıca tadil 
metni düzenlenmesine gerek yoktur. (Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık 
veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler 
için ilgili izin veren kurumca onaylı tadil metni) 

3 
(İmzalı) 

 

 İzin Yazısı 
Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine 
veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı 

1  

 İmza Tescil Beyannamesi   
Unvan değişikliği var ise; Yetkililere ait şirket unvanı altında düzenlenmiş 
imza beyannamesi 

1  

 Rapor 
Şirketin süresi bitmesine rağmen faaliyetini devam ettirdiği ve tasfiye 
işlemlerine başlamadığına dair Serbest Muhasebeci Mali Müşavir bilirkişi 
raporu ve faaliyet belgesi aslı 

1  

 
Genel kurulda Genel kurul İç 
Yönergesi kabul edildi ise; 

Yönetim kurulu, divan heyeti, bakanlık temsilcisi tarafından imzalı 2  

 
Genel kurulda bağımsız 
denetçi seçimi var ise 

Kanunun 400 üncü maddesinde sayılan bağımlılık hallerinden birinin 
kendisinde bulunmadığına ilişkin denetçinin görevi kabul beyanı asıl imzalı  

1  

 Dilekçe ve Taahhütname 
Genel kurulda amaç konu değişikliği var ise www.dto.org.tr adresinden 
taahhütname hazırlanıp yetkililere imzalatılacak (MERSİS sistemine giriş 
yapılırken NACE kodu MERSİS’den kontrol edilecek değişiyor ise)  

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  

    

http://www.dto.org.tr/


 

4 | D e n i z l i  T i c a r e t  S i c i l i  E l  K i t a b ı  
 

ANONİM ŞİRKET BİRLEŞME 
(Devir Alan) 

Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 
Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 

talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililerce imzalı 1  

 

Gündem, Protokol Veya Elden 
Tebliğ Listesi, Taahhütlü 
Mektup Listesi, Gündem 
Gazetesi Aslı   

Toplantıya katılmayan ortak var ise; TTK 414. Maddesine ve ana sözleşmesinin 
ilan maddesine göre yapılmış gündem tebliğine ilişkin evraklar da eklenmelidir 

1  

 Hazirun Cetveli T.C Nolu, uyruk ve ikametgah adresleri yazılı 1  

 

Bakanlık temsilcisi atama 
yazısı aslı ve Bakanlık 
Komiser raporu 

Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan 
şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı 1  

 İzin Yazısı    1  

 Ticaret Sicil Gazetesi 

Genel kuruldan 33 gün önce devrolunan/devralan şirketin örneğe uygun olarak 
verilmiş bulunan inceleme hakkına ilişkin ilanın yayınlandığı sicil gazetesi  
(ancak küçük ve orta ölçekli şirketlerde inceleme hakkından vazgeçilmesi 
halinde bu hususun tüm ortaklar tarafından onaylandığı genel kurul toplantı 
tutanağında belirtilmelidir. 

1  

 Genel Kurul Toplantı Tutanağı   

Birleşme sözleşmesinin kabulüne ve ana sözleşmenin sermaye maddesinin 
tadiline ilişkin genel kurul toplantı tutanağı Noter Onaylı (2 adet asıl 1 fotokopi) 
(Sermaye artırımı yapılmaması halinde ise bu hususun genel kurul kararında 
belirtilmesi gerekmektedir. 

2 1 

 Birleşme Sözleşmesi   
Yetkililerce asıl imzalı (Sermaye artırımı yapılmaması halinde ise bu hususun 
sözleşmede belirtilmesi gerekmektedir.  

3  

 SMMM veya YMM Raporu 

Sermayenin karşılıksız kalıp kalmadığının, şirket özvarlıklarının tespitinin ve 
şayet devrolunan şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri 
sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların tespitinin yapıldığı 
YMM veya SMMM raporu ya da denetime tabi şirketlerde ise denetçinin bu 
tespitlere ilişkin raporu 

1  

 Birleşme Raporu 

Yönetim kurulunca asıl imzalı Birleşmeye taraf olan tüm şirketlerin yönetim 
organları tarafından, ayrı ayrı ya da birlikte hazırlanan birleşme raporu (küçük 
ve orta ölçekli şirketlerde inceleme hakkından vazgeçilmesi halinde bu hususun 
tüm ortaklar tarafından onaylandığı genel kurul toplantı tutanağında 
belirtilmelidir. 

1  

 Beyan 

Devrolunan şirketin Yetkililerince asıl imzalı ( Devrolunan şirketin tapu, gemi ve 
fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının 
listesini ve bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili 
sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyanlar) bulunmaması halinde 
bulunmadığına ilişkin imzalı beyan verilmesi gerekmektedir. 

1  

 Rapor 
Alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmediğinin ispat edildiği YMM veya 
SMMM raporu 

1  

 Bilanço 
Devreden ve devrolan şirket için Denetime tabi şirketlerde denetçi tarafından; 
diğer şirketlerde ise yönetim kurulu tarafından imzalanmış son bilanço ve 
gerektiğinde ara bilanço 

1  

 Rapor 

Birleşmeye taraf olan bir şirketin, sermayesiyle kanuni yedek akçeleri 
toplamının yarısı zararlarla kaybolmuş veya borca batık durumda olması 
halinde; şirketin kaybolan sermayeyi veya borca batıklık durumunu karşılayacak 
miktarda serbestçe tasarruf edebileceği öz varlığa sahip bulunduğu ve buna 
ilişkin tutarların, hesap şekli de gösterilerek doğrulandığı veya belirtilen 
durumların mevcut olmadığının doğrulandığı YMM veya SMMM raporu aslı 

1  

 KOBİ Raporu 
Birleşmeye taraf olan şirketlerin küçük ve orta ölçekli olduğunu belirtir YMM 
veya SMMM raporu ve faaliyet belgesi aslı 

1  

 
Çağrı ilanları; 1.-2.-3. 
ilanlardan 

Birleşmeye taraf olan şirketlerin her biri tarafından, alacaklılarına yapacakları 
çağrıyla ilgili ilanlar (Birleşmeye taraf olan şirketlerce, alacaklılara alacaklarının 
güvence altına alınmasını isteme hakkı tanınmasına ilişkin ekteki örneğe uygun 
olarak hazırlanacak ilan metinlerinin, yedişer gün ara ile sicil gazetesinde üç 

1  
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defa yayınlanmasını sağlamak üzere tescil belgeleri ile birlikte müdürlüğe 
verilmesi gerekir. Alacaklılara yapılacak ilk ilanların birleşme kararının tesciline 
ilişkin ilanlarla birlikte aynı sicil gazetesinde yayımlanması zorunludur) 

 Sermaye artırımı var ise; 
Anonim Şirket sermaye arttırımı evrak listesine göre evraklar hazırlanmalıdır. 
Sermaye artırımı yapılmaması halinde ise bu hususun genel kurul kararında 
belirtilmesi gerekmektedir. 

  

DEVİR ALAN ŞİRKET İÇİN BİLGİLER 
Birleşmeye katılan her şirket, incelemeye sunulan belgelerin nereye tevdi edildiklerini ve nerelerde incelemeye hazır tutulduklarını, tevdi edildiği 
tarihten en az üç iş günü öncesinden, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile şirket sözleşmesinde öngörülen gazetede ilan edilmesi zorunludur. Aynı ilanda 
bütün ilgililerin birleşme belgelerini inceleyebilme haklarının olduğu açıkça işaret edilir. Bu hususlar, internet sitesi kurma zorunluluğuna tabi sermaye 
şirketlerinin internet sitelerinde de yayımlanır. 

Birleşmeye katılan şirketlerden her biri, merkezleriyle şubelerinde ve halka açık anonim şirketler ise Sermaye Piyasası Kurulunun öngöreceği yerlerde, 
genel kurul kararından önceki otuz gün içinde; birleşme sözleşmesini, birleşme raporunu ve son üç yılın yılsonu finansal tablolarıyla yıllık faaliyet 
raporlarını, gereğinde ara bilançolarını; ortakların, intifa senedi sahipleriyle şirket tarafından ihraç edilmiş bulunan menkul kıymet hamillerinin, 
menfaati bulunan kişilerin ve diğer ilgililerin incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgeler internet sitesi açmaya zorunlu olan sermaye 
şirketlerinin internet sitelerinde de yayımlanır. ) 

4.11.2012 tarih ve 28457 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme ölçütünü karşıladığı SMMM veya YMM 
raporu ile tespit edilen şirketler, tüm ortakların onaylaması halinde, söz konusu raporu ve müşavirin faaliyet belgesini ibraz koşulu ile inceleme 
hakkının kullanılmasından vazgeçebilir. 

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİNDE YER ALMASI GEREKENLER : (TTK 146. MADDESİNE GÖRE) 

 Birleşmeye katılan şirketlerin ticaret unvanlarını, kayıtlı bulunduğu ticaret sicil müdürlüğü ve ticaret sicili numarası, vergi numarası, şirket türlerini, 
merkez adresi; yeni kuruluş yolu ile birleşme hâlinde, yeni şirketin türünü, ticaret unvanını ve merkezi adresini, 

 Şirket paylarının değişim oranını, öngörülmüşse denkleştirme tutarını; devrolunan şirketin ortaklarının, devralan şirketteki paylarına ve haklarına 
ilişkin açıklamaları, 

 Devralan şirketin, imtiyazlı ve oydan yoksun payların sahipleriyle intifa senedi sahiplerine tanıdığı hakları, 

 Şirket paylarının değiştirilmesinin şeklini, 

 Birleşmeyle iktisap edilen payların, devralan veya yeni kurulan şirketin bilanço kârına hak kazandığı tarihi ve bu isteme ilişkin bütün özellikleri, 

 Gereğinde Kanunun 141 inci madde uyarınca ayrılma akçesini, 

 Devrolunan şirketin işlem ve eylemlerinin devralan şirketin hesabına yapılmış sayılacağı tarihi, 

 Yönetim organlarına ve yönetici ortaklara tanınan özel yararları, 

 Gereğinde sınırsız sorumlu ortakların isimlerini, 

 Birleşme sözleşmesinin tarihi 

BİRLEŞME RAPORUNDA YER ALMASI GEREKENLER :(TTK 147. MADDESİNE GÖRE) 

 Birleşmenin amacı ve sonuçları, 

 Birleşme sözleşmesi, 

 Şirket paylarının değişim oranı ve öngörülmüşse denkleştirme akçesi; devrolunan şirketlerin ortaklarına devralan şirket nezdinde tanınan 
ortaklık hakları, 

 Gereğinde ayrılma akçesinin tutarı ve şirket pay ve ortaklık hakları yerine ayrılma akçesi verilmesinin sebepleri, 

 Değişim oranının belirlenmesi yönünden payların değerlemesine ilişkin özellikler, 

 Gereğinde devralan şirket tarafından yapılacak artırımın miktarı, 

 Öngörülmüşse, devrolunan şirketin ortaklarına, birleşme dolayısıyla yüklenecek olan, ek ödeme ve diğer kişisel edim yükümlülükleri ile kişisel 
sorumluluklar hakkında bilgi, 

 Değişik türdeki şirketlerin birleşmelerinde, yeni tür dolayısıyla ortaklara düşen yükümlülükler, 

 Birleşmenin, birleşmeye katılan şirketlerin işçileri üzerindeki etkileri ile mümkünse bir sosyal planın içeriği, 

 Birleşmenin, birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları üzerindeki etkileri, 

 Gerekiyorsa, ilgili makamlardan alınan onaylar 

 

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  
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ANONİM ŞİRKET BİRLEŞME 
(Devir Olan) 

Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 
Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 

talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililerce asıl imzalı 1  

 

Gündem, Protokol Veya Elden 
Tebliğ Listesi, Taahhütlü 
Mektup Listesi, Gündem 
Gazetesi Aslı   

Toplantıya katılmayan ortak var ise; TTK 414. Maddesine ve ana 
sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılmış gündem tebliğine ilişkin 
evraklarda eklenmelidir. 

1  

 Hazirun Cetveli T.C Nolu, uyruk ve ikametgah adresleri yazılı 1  

 
Bakanlık temsilcisi atama 
yazısı aslı ve Bakanlık 
Komiser raporu 

 1  

 Ticaret Sicil Gazetesi 

Genel kuruldan 33 gün önce devrolunan/devralan şirketin örneğe uygun 
olarak verilmiş bulunan inceleme hakkına ilişkin ilanın yayınlandığı sicil 
gazetesi  (küçük ve orta ölçekli şirketlerde inceleme hakkından 
vazgeçilmesi halinde bu hususun tüm ortaklar tarafından onaylandığı genel 
kurul toplantı tutanağında belirtilmelidir. 

1  

 
Genel Kurul Toplantı 
Tutanağı   

Devir alan Noter Onaylı(tutanakta; ‘birleşme neticesinde devir olan 
şirketimizin tüm mal varlıkları, borçları ve alacakları ile külliyen devir alan 
şirkete aktarılmasına ve devir olan şirketimizin hukuki varlığının sona 
erdirilmesine, birleşme nedeni ile tasfiyesiz infisah ettiğinden ticaret 
sicilden kaydının silinmesine oybirliğiyle karar verildi’  ibaresi yazılmalıdır.) 

2 1 

 Birleşme Sözleşmesi   Yetkilerce asıl imzalı 3  

 SMMM veya YMM Raporu 

Sermayenin karşılıksız kalıp kalmadığının, şirket özvarlıklarının tespitinin ve 
şayet devrolunan şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri 
sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların tespitinin 
yapıldığı YMM veya SMMM raporu ya da denetime tabi şirketlerde ise 
denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu 

1  

 Birleşme Raporu 

Birleşmeye taraf olan tüm şirketlerin yönetim organları tarafından, ayrı ayrı 
ya da birlikte hazırlanan birleşme raporu, (Küçük ve orta ölçekli şirketlerde 
inceleme hakkından vazgeçilmesi halinde bu hususun yönetim kurulu 
tarafından onaylandığı genel kurul toplantı tutanağında belirtilmelidir.) 

1  

 Rapor 
Alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmediğinin ispat edildiği YMM veya 
SMMM raporu aslı ve faaliyet belgesi aslı 

1  

 Bilanço 
Devreden ve devrolan şirket için 3 adet asıl denetime tabi şirketlerde 
denetçi tarafından; diğer şirketlerde ise yönetim kurulu tarafından 
onaylanmış son bilanço ve gerektiğinde ara bilanço 

1  

 İzin Yazısı 
Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi 
olunması halinde, bu izin veya uygun görüş yazısı 

1  

 KOBİ Raporu 
Birleşmeye taraf olan şirketlerin küçük ve orta ölçekli olduğunu belirtir 
YMM veya SMMM raporu ve faaliyet belgesi aslı 

1  

 Rapor 

Birleşmeye taraf olan bir şirketin, sermayesiyle kanuni yedek akçeleri 
toplamının yarısı zararlarla kaybolmuş veya borca batık durumda olması 
halinde; şirketin kaybolan sermayeyi veya borca batıklık durumunu 
karşılayacak miktarda serbestçe tasarruf edebileceği öz varlığa sahip 
bulunduğu ve buna ilişkin tutarların, hesap şekli de gösterilerek 
doğrulandığı veya belirtilen durumların mevcut olmadığının doğrulandığı 
YMM veya SMMM raporu aslı 

1  

 
Çağrı ilanları; 1.-2.-3. 
ilanlardan 

Birleşmeye taraf olan şirketlerin her biri tarafından, alacaklılarına 
yapacakları çağrıyla ilgili ilanlar. (Birleşmeye taraf olan şirketlerce, 
alacaklılara alacaklarının güvence altına alınmasını isteme hakkı 
tanınmasına ilişkin ekteki örneğe uygun olarak hazırlanacak ilan 
metinlerinin, yedişer gün ara ile sicil gazetesinde üç defa yayınlanmasını 
sağlamak üzere tescil belgeleri ile birlikte müdürlüğe verilmesi gerekir. 

1  
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Alacaklılara yapılacak ilk ilanların birleşme kararının tesciline ilişkin ilanlarla 
birlikte aynı sicil gazetesinde yayımlanması zorunludur) 

Not: Devir olan şirket birleşme kararını tescil ettirmeden devir alan şirket birleşme kararını tescil ettiremez. 

DEVİR OLAN ŞİRKET İÇİN BİLGİLER 
Birleşmeye katılan her şirket, incelemeye sunulan belgelerin nereye tevdi edildiklerini ve nerelerde incelemeye hazır tutulduklarını, tevdi edildiği 
tarihten en az üç iş günü öncesinden, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile şirket sözleşmesinde öngörülen gazetede ilan edilmesi zorunludur. Aynı ilanda 
bütün ilgililerin birleşme belgelerini inceleyebilme haklarının olduğu açıkça işaret edilir. Bu hususlar, internet sitesi kurma zorunluluğuna tabi sermaye 
şirketlerinin internet sitelerinde de yayımlanır. 

Birleşmeye katılan şirketlerden her biri, merkezleriyle şubelerinde ve halka açık anonim şirketler ise Sermaye Piyasası Kurulunun öngöreceği yerlerde, 
genel kurul kararından önceki otuz gün içinde; birleşme sözleşmesini, birleşme raporunu ve son üç yılın yılsonu finansal tablolarıyla yıllık faaliyet 
raporlarını, gereğinde ara bilançolarını; ortakların, intifa senedi sahipleriyle şirket tarafından ihraç edilmiş bulunan menkul kıymet hamillerinin, 
menfaati bulunan kişilerin ve diğer ilgililerin incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgeler internet sitesi açmaya zorunlu olan sermaye 
şirketlerinin internet sitelerinde de yayımlanır. ) 

4.11.2012 tarih ve 28457 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme ölçütünü karşıladığı SMMM veya YMM 
raporu ile tespit edilen şirketler, tüm ortakların onaylaması halinde, söz konusu raporu ve müşavirin faaliyet belgesini ibraz koşulu ile inceleme 
hakkının kullanılmasından vazgeçebilir. 

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİNDE YER ALMASI GEREKENLER :(TTK 146. MADDESİNE GÖRE) 

 Birleşmeye katılan şirketlerin ticaret unvanlarını, kayıtlı bulunduğu ticaret sicil müdürlüğü ve ticaret sicili numarası, vergi numarası, 
şirket türlerini, merkez adresi; yeni kuruluş yolu ile birleşme hâlinde, yeni şirketin türünü, ticaret unvanını ve merkezi adresini, 

 Şirket paylarının değişim oranını, öngörülmüşse denkleştirme tutarını; devrolunan şirketin ortaklarının, devralan şirketteki 
paylarına ve haklarına ilişkin açıklamaları, 

 Devralan şirketin, imtiyazlı ve oydan yoksun payların sahipleriyle intifa senedi sahiplerine tanıdığı hakları, 

 Şirket paylarının değiştirilmesinin şeklini, 

 Birleşmeyle iktisap edilen payların, devralan veya yeni kurulan şirketin bilanço kârına hak kazandığı tarihi ve bu isteme ilişkin bütün 
özellikleri, 

 Gereğinde Kanunun 141 inci madde uyarınca ayrılma akçesini, 

 Devrolunan şirketin işlem ve eylemlerinin devralan şirketin hesabına yapılmış sayılacağı tarihi, 

 Yönetim organlarına ve yönetici ortaklara tanınan özel yararları, 

 Gereğinde sınırsız sorumlu ortakların isimlerini, 

 Birleşme sözleşmesinin tarihi 

BİRLEŞME RAPORUNDA YER ALMASI GEREKENLER :(TTK 147. MADDESİNE GÖRE) 

 Birleşmenin amacı ve sonuçları, 

 Birleşme sözleşmesi, 

 Şirket paylarının değişim oranı ve öngörülmüşse denkleştirme akçesi; devrolunan şirketlerin ortaklarına devralan şirket nezdinde 
tanınan ortaklık hakları, 

 Gereğinde ayrılma akçesinin tutarı ve şirket pay ve ortaklık hakları yerine ayrılma akçesi verilmesinin sebepleri, 

 Değişim oranının belirlenmesi yönünden payların değerlemesine ilişkin özellikler, 

 Gereğinde devralan şirket tarafından yapılacak artırımın miktarı, 

 Öngörülmüşse, devrolunan şirketin ortaklarına, birleşme dolayısıyla yüklenecek olan, ek ödeme ve diğer kişisel edim 
yükümlülükleri ile kişisel sorumluluklar hakkında bilgi, 

 Değişik türdeki şirketlerin birleşmelerinde, yeni tür dolayısıyla ortaklara düşen yükümlülükler, 

 Birleşmenin, birleşmeye katılan şirketlerin işçileri üzerindeki etkileri ile mümkünse bir sosyal planın içeriği, 

 Birleşmenin, birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları üzerindeki etkileri, 

 Gerekiyorsa, ilgili makamlardan alınan onaylar. 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  
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ANONİM ŞİRKET İNTERNET SİTESİ TESCİLİ 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililerce asıl imzalı 1  

 

 

Yönetim Kurulu Kararı 

Yönetim kurulu tarafından imzalı noter tasdikli  (kararda şirketin bağımsız 
denetime tabi olduğu ve şirketin İnternet sitesinin adresinin açıkça yazılmış 
olması gereklidir.) 

2 1 

NOTLAR:  

• 6102 sayılı kanunun 397 maddesine istinaden bağımsız denetime tabi şirketler internet sitesi açmak ve bu siteyi Ticaret Siciline 
tescil ettirmek zorundadır.  

• (6102 sayılı kanun 1524. Maddesi, Sermaye şirketlerinin açacağı internet sitesine dair yönetmelik Madde 5.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  
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ANONİM ŞİRKET KURULUŞ 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Müdürlerin tümü tarafından imzalı 1  

 Ana Sözleşme  Sicil tarafından huzurda imzalanmış şirket sözleşmesi 1 2 

 İmza Tescil Beyannamesi 
Ortaklar dışında müdür bulunması halinde şirket unvanı altında 
düzenlenmiş imza beyannamesi 

1  

 Taahhütname www.dto.org.tr adresinden hazırlanıp, Yetkililerce imzalı  1  

 
Bloke Mektubu Ve Banka 
Dekontları 

Pay bedellerinin kanunda veya şirket sözleşmesinde öngörülmüş bulunan 
en az tutarının kanuna uygun olarak bankaya yatırıldığını gösterir banka 
mektubu aslı ile banka dekontları aslı,  

1  

 
On binde Dört Ödeme 
Dekontu 

Şirket sermayesinin on binde dördü nispetinde yapılacak ödemeye dair 
banka dekontu Oda Veznesine yatırılması gerekmektedir ) 

1  

 
Kimlik Fotokopileri ve 
İkametgah 

Ortaklara ve yetkililere ait (ikametgah e-devletten alınabilir) 1  

 Görev Kabul Beyanı  1  

 Bakanlık İzin Yazısı 
Kuruluşu bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne 
tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı aslı 

1  

 Görev Kabul Beyanı 

Pay sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevi kabul 
ettiklerine ilişkin imzalı belge. Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. 
vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası 
belirtilmeli, Ortak dışı seçilen müdürün görevi kabul ettiğine dair yazılı 
beyanı asıl imzalı 

1  

 

Kuruluş Sırasında 
Onaylanacak Ticari 
Defterlere İlişkin Dilekçe 

Yetkililerce asıl imzalı (tasdik edilecek defterlerin sayfaları 
numaralandırılmış şekilde getirilmesi gerekmektedir. (Defterlerin ilk ön 
sayfası ve son sayfası numaralandırılmayacak. Ön sayfasının arkasından 
itibaren numara verilmeye başlanacak) 

1  

 Serbest Bölge İzin Yazısı   Serbest Bölgede kurulacak şirketler için 1  

 Kayyum Atama Kararı 
Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan 
herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için 
mahkemeden alınmış kayyum atama kararı aslı ya da noter onaylı örneği 

1  

 İzin Yazısı   
Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler 
ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların 
iştirakine izin veren Bakanlar Kurulu Kararının bir örneği 

1  

 İrade Beyanı 

Müdürlükte imzalanan sözleşmenin gerçekleştirilen onay tarihinden 
itibaren üç ay içinde tescili için başvuruda bulunulmaması halinde, 
sözleşmede imzası bulunanların şirket kurma iradelerinin devam ettiğine 
dair beyanda bulunmaları gerekir. Kurucuların bu beyanı, sözleşme 
nüshalarının arkasına eklenir. Ana sözleşmenin arkasına ekli olmalıdır. 

1 2 

NOTLAR 

Ayni sermaye var ise;  

 Bilirkişi Raporu Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin 
mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları mahkemece onaylı aslı ve mahkemenin bilirkişi atama yazısı 
aslı,(TTK Madde 343- (1) Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmelere ve 
ayınlara,   şirket   merkezinin   bulunacağı yerdeki   asliye   ticaret   mahkemesince  atanan bilirkişilerce değer biçilir. Değerleme 
raporunda, uygulanan değerleme yönteminin somut olayın özellikleri bakımından herkes için en adil ve uygun seçim olduğu; 
sermaye olarak konulan alacakların gerçekliğinin, geçerliğinin ve 342 nci maddeye uygunluğunun belirlendiği, tahsil edilebilirlikleri 
ile tam değerleri; ayni olarak konulan her varlık karşılığında tahsis edilmesi gereken pay miktarı ile Türk Lirası karşılığı, tatmin edici 
gerekçelerle ve hesap verme ilkesinin icaplarına göre açıklanır. Bu rapora kurucular ve menfaat sahipleri itiraz edebilir. 
Mahkemenin onayladığı bilirkişi kararı kesindir.) 

 Takyidat Olmadığına Dair Yazı Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı 
aslı, (TTK Madde 581- (1) Üzerlerinde sınırlı ayni bir hak, haciz veya tedbir bulunmayan; nakden değerlendirilebilen ve 

http://www.dto.org.tr/
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devrolunabilen, fikrî mülkiyet hakları ile sanal ortamlar ve adlar da dâhil, malvarlığı unsurları ayni sermaye olarak konulab ilir. 
Hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş  alacaklar sermaye olamaz. (2) 127 nci madde hükmü saklıdır.) 

 Şerh Verildiğine Dair Belge Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları 
sicillere şerh verildiğini gösteren belge aslı, (TTK 128) 

 Sözleşme Ayın ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer 
kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmelerin aslı,  

Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi veya yetkili var ise;  

 Karar Bir tüzel kişinin yönetim kuruluna seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir 
gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği, ve Görev Kabul Beyanı yönetim kurulu 
üyeliğini kabul ettiğine dair yazılı beyanı   

Tüzel kişi ortak var ise; 

 Tüzel kişi ortak ise Tüzel kişiliğin iştirak edeceği sermaye miktarının ve temsilcisinin belirtildiği noter tasdikli iştirak kararı aslı,  
(Merkezi Denizli dışında olan tüzel ortak için Anonim şirket ise en son yönetim kurulu seçimi, Limited şirket ise en son müdür 
seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya şirkete ait noter onaylı sirküleri) (1 adet) 

Yabancı Uyruklu Ortağı Veya Yetkilisi Var İse; 

 Pasaport  Sureti Yabancı uyruklu ise onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye’de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet 
tezkeresi. 

 Oturma İzin Belgesi Yurt dışında ikamet eden T.C. vatandaşları için yurtdışında çalıştığına veya oturduğuna dair o ülkenin ilgili 
makamlarından alınan belge aslı 

 Apostil Şerhli Faaliyet Belgesi Tüzel kişi ortağın veya müdürün yabancı uyruklu olması halinde, tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını 
içeren belge (Şirketin nerede, ne zaman ve hangi devletin kanunlarına göre kurulduğuna ilişkin Apostil Şerhini içeren faaliyet 
belgesi (Aslı ve Noter Onaylı Türkçe Tercümesi) NOT: Merkezin bulunduğu yabancı memlekette Ticaret Siciline karşılık olan 
herhangi bir resmi teşekkül bulunmadığı takdirde bu belge işletmenin bulunduğu yerdeki resmi Türk makamlarınca düzenlenir. 

İştirak Edecek Olan Yabancı Uyruklu Şirketin Ve Kişilerin Getireceği Evraklar 

 Apostil Şerhli Faaliyet Belgesi Şirketin nerede, ne zaman ve hangi devletin kanunlarına göre kurulduğuna ilişkin Apostil Şerhini 
içeren faaliyet belgesi (Aslı ve 2 Adet Noter Onaylı Tercümesi) Merkezin bulunduğu yabancı memlekette Ticaret Siciline karşılık 
olan herhangi bir resmi teşekkül bulunmadığı takdirde bu belge işletmenin bulunduğu yerdeki resmi Türk makamlarınca 
düzenlenir. 

 İştirak ve Temsilci Kararı Şirketin Apostil Şerhi içeren iştirak ve temsilci kararı (Aslı ve 2 Adet Noter Onaylı Tercümesi) 

 Pasaport Sureti İştirak eden şirketi yeni kurulacak şirkette temsil edecek olan gerçek kişinin pasaport sureti.(2 Adet Noter Onaylı 
Tercümesi) 

 İmza Tescil Beyannamesi Yeni şirkete ortak olan yabancı uyruklu gerçek kişiler bu şirkette imzaya yetkili olacaklar ise şirket 
ünvanına göre imza beyannamesi. (1 Adet Aslı) Eğer bu belge yabancı bir ülkede çıkarılacak ise Apostil Şerhini içeren aslı ve 
Tercüme edilmiş nüshasının gelmesi lazımdır. 

NOT: Yabancı uyrukluların T.C. Vergi Kimlik numarası olmadan Şirket kuramazlar ve ortak olamazlar. Vergi Kimlik numaraları Ana 
sözleşmede gösterilmek zorundadır. (4358 Sayılı Kanun) ve bu belgeyi Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne ibraz etmek zorundadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  
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ANONİM ŞİRKET MAHKEME KARARIYLA TASFİYEYE GİRİŞ 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililerce asıl imzalı 1  

 Mahkeme Kararı Mahkemeden aslı gibidir onaylı ve kesinleşmiş şerhi tasdikli 1  

 
Tasfiye Kurulu Görev Bölümü 
Yetki Kararı 

Tasfiye memuru birden fazla ise Noter Onaylı 2 2 

 İmza Tescil Beyannamesi 
Tasfiye Memurunun “Tasfiye Halinde” ibaresi eklenmiş Ticaret Ünvanı 
altında düzenlenmiş imza beyannamesi 

1  

 Tasfiyeye Giriş Bilançosu Tasfiye Kurulu Tarafından asıl İmzalanmış 1  

 
Damga Vergisi Ödeme 
Makbuzu   

Tasfiye bilançosuna ait 1  

 
Kimlik Fotokopileri ve 
İkametgah 

Tasfiye Memurunun (İkametgah e-devletten alınabilir) 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  
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ANONİM ŞİRKET MAHKEME KARARIYLA TERK 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililerce asıl imzalı 1  

 Mahkeme kararı Mahkemeden aslı gibidir onaylı ve kesinleşmiş şerhi tasdikli 1  

 
Şirketin Vergi Dairesi Ve 
Numarası 

Dilekçede belirtilmesi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  
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ANONİM ŞİRKET MERKEZ NAKLİ 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 
Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililerce imzalı  1  

 
Gündem, Protokol Veya Elden 
Tebliğ Listesi, Taahhütlü Mektup 
Listesi, Gündem Gazetesi Aslı   

Toplantıya katılmayan ortak var ise; TTK 414. Maddesine ve ana sözleşmesinin ilan 
maddesine göre yapılmış gündem tebliğine ilişkin evraklarda eklenmelidir. 

1  

 Hazirun Cetveli T.C Nolu, uyruk ve ikametgah adresleri yazılı 1  

 Onaylı Evrak 
Şirketin Eski Merkezinin Bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğündeki dosyasında bulunan ana 
sözleşmesinin ve ana sözleşme değişikliklerinin onaylı örneği ile en son yetkilisini ve 
ortaklarını gösterir gazetelerin onaylı suretleri ile en son tescilin yayınlandığı gazete 

1 1 

 111. Maddeye Göre Belge 
Şirketin Eski Merkezinin Bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden alınmış olan Ticaret Sicili 
Yönetmeliği’nin 111. maddesine göre belge aslı 

1  

 Genel Kurulu Toplantı Tutanağı 
Genel kurul karar defterinden Ana sözleşmenin değişen merkez maddesinin yeni şeklinin 
yer aldığı noter onaylı   

2 

 
1 

 
Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı 
ve Bakanlık Komiser raporu 

Bakanlık iznine tabi şirketler, elektronik ortamda yapılan genel kurullar ile bakanlık 
temsilcisi toplantıya katıldı ise 

1  

 Bakanlık İzin Yazısı Bakanlık iznine tabii şirketler için 1  

 Tadil Metni 

Yönetim kurulu tarafından imzalı (genel kurul toplantı tutanağında yeni metin yazıldığı 
takdirde ayrıca tadil metni düzenlenmesine gerek yoktur.) (Şirket sözleşmesi değişikliği 
Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için 
ilgili izin veren kurumca onaylı tadil metni) (bakanlık temsilcisi katıldı ise; temsilci, divan 
heyeti ve yönetim kurulu asıl imzalı) 

3  

 Taahhütname www.dto.org.tr adresinden hazırlanıp, Yetkililerce imzalı  1  

 İmza Tescil Beyannamesi Yetkililere ait şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi 1  

 Kimlik Fotokopileri ve İkametgah Ortaklara ve yetkililere ait (İkametgah e-devletten alınabilir) 1  

 
Yabancı Uyruklu Yönetim Kurulu 
Üyesi Ve Yetkilisi Var İse 

İkamet adresi Türkiye’de ise ikamet tezkeresi ve pasaportun noter onaylı tercüme örneği 1 1 

 
Daha Önceden Genel Kurul İç 
Yönergesini Tescil Ettirilmemiş İse 

"Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda 
Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine 
uygun olarak hazırlanacak iç yönergenin ilk yapılacak  olağan genel kurul toplantısında 
onaya sunulması zorunludur. (Genel kurul İç Yönergesini tescil ettiren şirketler tekrar iç 
yönergesini tescil ettirmeyeceklerdir.) Genel kurul toplantı usul ve esasları hakkında 
düzenlenen iç yönerge altında yönetim kurulu üyesi ve toplantı başkanı imzası bulunmalı, 
iç yönerge metni ibraz edilmelidir. 

2  

YÖNETİM KURULU SEÇİMİ VAR İSE; 

 Temsil ve İlzam kararı Noter onaylı 2 2 

 Görev Kabul Beyanı ve Karar 

Bir tüzel kişinin yönetim kuruluna seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, 
tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili 
organ kararının noter onaylı örneği ve görevi kabul ettiğine dair yazılı beyanı imzalı  
(Merkezi Denizli dışında olan tüzel ortak için Anonim şirket ise en son yönetim kurulu 
seçimi, Limited şirket ise en son müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 
veya şirkete ait noter onaylı sirküler. Pay sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu 
üyelerinin görevi kabul ettiğine dair yazılı imzalı beyanı 

1  

 

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  
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ANONİM ŞİRKET OLAĞAN GENEL KURUL 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Şirket kaşesi ile yetkili yönetim kurulunca tarafından imzalı 1  

 

Gündem, Protokol Veya Elden 
Tebliğ Listesi, Taahhütlü 
Mektup Listesi, Gündem 
Gazetesi Aslı   

Toplantıya katılmayan ortak var ise; TTK 414. Maddesine ve ana 
sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılmış gündem tebliğine ilişkin 
evraklarda eklenmelidir. 

1  

 

Bakanlık temsilcisi atama 
yazısı aslı ve Bakanlık 
Komiser raporu 

Bakanlık iznine tabi şirketler, elektronik ortamda yapılan genel kurullar ile 
bakanlık temsilcisi toplantıya katıldı ise 

1  

 Hazirun Cetveli T.C Nolu, uyruk ve ikametgah adresleri yazılı 1  

 
Genel Kurul Toplantı 
Tutanağı 

Genel kurul karar defterinden noter tasdikli 2 1 

 

Genel Kurulda Genel Kurul 
Toplantı Usul Ve Esasları 
Hakkında Düzenlenen İç 
Yönerge Kabul Edildi İse 

Yönetim kurulu, divan heyeti, bakanlık temsilcisi toplantıya katıldı ise 
tarafından imzalı 

2  

 
Genel Kurulda Bağımsız 
Denetçi Seçimi Var İse 

Kanunun 400 üncü maddesinde sayılan bağımlılık hallerinden birinin 
kendisinde bulunmadığına ilişkin denetçinin görevi kabul beyanı imzalı  

1  

GENEL KURULDA YÖNETİM KURULU SEÇİMİ VAR İSE 

 Temsil Ve İlzam Kararı Noter onaylı 2 2 

 İmza Tescil Beyannamesi Yeni yetkililere ait şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi 1  

 
Kimlik Fotokopileri ve 
İkametgah 

Yeni yönetim kurulu üyelerinin (İkametgah e-devletten alınabilir) 2  

 Görev Kabul Beyanı Ve Karar 

Bir tüzel kişinin yönetim kuruluna seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte 
tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı 
ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği ve görevi 
kabul ettiğine dair yazılı beyanı imzalı (Merkezi Denizli dışında olan tüzel 
ortak için Anonim şirket ise en son yönetim kurulu seçimi, Limited şirket ise 
en son müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya şirkete 
ait noter onaylı sirküler) Pay sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu 
üyelerinin görevi kabul ettiğine dair yazılı asıl imzalı beyanı  

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  
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ANONİM ŞİRKET SERMAYE ARTIRIMI 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililer tarafından imzalı 1  

 

Gündem, Protokol Veya Elden 
Tebliğ Listesi, Taahhütlü 
Mektup Listesi, Gündem 
Gazetesi Aslı   

Toplantıya katılmayan ortak var ise; TTK 414. Maddesine ve ana 
sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılmış gündem tebliğine ilişkin 
evraklarda eklenmelidir 

1  

 Hazirun Cetveli Ortaklar tarafından imzalı 1  

 
Bakanlık temsilcisi atama 
yazısı aslı ve Bakanlık 
Komiser raporu 

 1  

 
Genel Kurul Toplantı 
Tutanağı 

Ana sözleşme değişikliğinin yeni şekline ait noter onaylı 2 1 

 Tadil Metni   

Genel kurul toplantı tutanağında yeni metin yazıldığı takdirde ayrıca tadil 
metni düzenlenmesine gerek yoktur. (Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık 
veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler 
için ilgili izin veren kurumca onaylı tadil metni) (bakanlık temsilcisi, 
yönetim kurulu ve divan heyetince imzalı) 

3  

 
YMM Veya SMMM Raporu 
Ve Faaliyet Belgesi Aslı 

Önceki sermayenin ödendiğine ve öz sermaye tespitine dair ve ilave 
edilecek iç kaynak bulunmuyorsa bulunmadığına dair raporda belirtilecek 
(Sermaye kaybının olup olmadığının tespiti TTK 376. maddesine göre 
yapılacak) 

1  

 
İç Kaynak Tespitine Dair 
Rapor 

Artırım iç kaynaklardan karşılanıyor ise, iç kaynak tutarının tespiti 
sermayeye eklenmesi vb var ise bunlarla ilgili raporları ile müşavire ait 
faaliyet belgesi aslı 

1  

 
On binde Dört Ödeme 
Dekontu 

Arttırılan sermayesinin on binde dördü nispetinde yapılacak ödemeye dair 
banka dekontu aslı (Oda Veznesine yatırılması gerekmektedir) 

1  

 
Bloke Mektubu Ve Banka 
Dekontları 

Nakden taahhüt edilen sermayenin en az ¼ nün ödendiğine dair; açılan 
hesaba para yatıran şirket ortaklarının adı, soyadı / ünvanı ile her ortağın 
yatırdığı tutarların ve toplam yatırılan tutarın gösterileceği banka mektubu 
aslı ve dekont aslı (6102 sayılı TTK Md.345 göre) 

1  

 Yönetim Kurulu Beyanı Aslı Sermaye artışına ait(6102 Sayılı TTK Madde 349-459'a göre)  1  

 İştirak Taahhütnamesi Taahhüt sahibinin asıl imzasını taşıyan belge  1  

 İzin Yazısı 
Bakanlık veya diğer resmi kurum iznine veya uygun görüşüne tabi olan 
şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı 

1  

 
Sermaye Artırımı Ortak 
Alacaklarından Karşılanıyorsa 

Mali Müşavir raporunda ortak alacakları hesabında yer alan tutarın NAKDİ 
BORÇLANMADAN kaynaklandığı açıkça belirtilmelidir. Ortak alacakları 
nakdi borçlanmadan kaynaklanmıyorsa Bilirkişi Raporu ve Bilirkişi Atama 
Yazısı ibraz edilmeli 

1  

NOTLAR: 

Ayni sermaye var ise; 

 Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayının değerinin tespitine dair mahkemece atanan bilirkişi 
tarafından hazırlanmış değerleme raporları aslı, mahkemenin bilirkişi atama yazısı aslı, (Şirket ortaklarının şirketten olan alacakları 
ayni sermaye olarak kabul edildiğinden şirketten alacaklarının şirkete sermaye olarak konulması durumunda da mahkemece 
atanan bilirkişi tarafından bu tutarların gerçekten var olup olmadığı ve vadesi gelip gelmediğinin tespiti yapılır.)Konulan ayni 
sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı aslı, 

 Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren 
belge aslı, (6102 Sayılı TTK MADDE 128) 

 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 27/09/2013 tarih 7326 sayılı yazıları gereğince; Pay sahibinin şirketten 
olan alacağını, bir başka şirketin kuruluşunda veya bir başka şirketin sermaye arttırımında ayni sermaye olarak koyması 
durumunda, pay sahibinin şirketten olan alacağının varlığının tespitinde TTK 343 maddesi uyarınca şirket merkezinin bulunduğu 
yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi' nce atanan bilirkişilerce hazırlanacak bilirkişi raporu ve bilirkişi atama yazısı. 

Diğer Notlar:  
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 Önemli Not: Bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunması hâlinde, bu fonlar sermayeye 
dönüştürülmeden, sermaye taahhüt edilmesi yoluyla sermaye artırılamaz. Hem bu fonların sermayeye dönüştürülmesi hem de 
aynı zamanda ve aynı oranda sermayenin taahhüt edilmesi yoluyla sermaye artırılabilir. Sermayenin artırılan kısmını, iç 
kaynaklardan karşılayan tutarın şirket bünyesinde gerçekten varolduğu, onaylanmış yıllık bilanço ve yönetim kurulunun vereceği 
yazılı bir beyanla doğrulanır. Bilanço tarihinin üzerinden altı aydan fazla zaman geçmiş olduğu takdirde, yeni bir bilanço çıkarılması 
ve bunun yönetim kurulu tarafından onaylanmış olması şarttır. (TTK 462) 

 Not: Artırım, genel kurul veya yönetim kurulu kararı tarihinden itibaren üç ay içinde tescil edilemediği takdirde, genel kurul veya 
yönetim kurulu kararı ve alınmışsa izin geçersiz hâle gelir. TTK 456/3 

 Not: Rüçhan haklarının sınırlandırılması veya kaldırılmasının gerekçelerini, yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının 
sebeplerini ve primin nasıl hesaplandığını gösterir yönetim kurulu raporu. 

 Not: Genel kurulun şirket sözleşmesinin değiştirilmesine, yönetim kuruluna sermayenin artırılması konusunda yetki verilmesine 
dair kararı ile yönetim kurulunun sermayenin artırılmasına ilişkin kararı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette 
ise, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun alacağı kararın noter onaylı örneği ile genel kurul kararına olumsuz oy verenlerin, en az 
nisabı oluşturan sayıda imzalarını içeren liste ve ortak bir tebligat adresi. 

 Not: Artırılan sermayenin değişik şirket sözleşmesinde taahhüt edilmemesi halinde Kanunun 459 uncu maddesine uygun olarak 
düzenlenmiş taahhüt sahibinin imzasını taşıyan iştirak taahhütnameleri de müdürlüğe verilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  
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ANONİM ŞİRKET SİGORTA ACENTELİĞİ 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

VEKALETNAME TESCİLİ 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililerce imzalı 1  

 Acentelik Sözleşmesi  1  

 Acentelik Vekaletnamesi Noter onaylı 2 1 

VEKALETNAME FESHİ 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililerce imzalı 1  

 Acentelik Fesihnamesi Noter onaylı  1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  
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ANONİM ŞİRKET SERMAYE AZALTIMI 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililer tarafından asıl imzalı 1  

 

Gündem, Protokol Veya Elden 
Tebliğ Listesi, Taahhütlü 
Mektup Listesi, Gündem 
Gazetesi Aslı   

Toplantıya katılmayan ortak var ise; TTK 414. Maddesine ve ana sözleşmesinin ilan 
maddesine göre yapılmış gündem tebliğine ilişkin evraklarda eklenmelidir 

1  

 Hazirun Cetveli   Ortaklar tarafından imzalı 1  

 

Bakanlık temsilcisi atama 
yazısı aslı ve Bakanlık 
Komiser raporu 

 1  

 
Çağrı ilanları; 1.-2.-3. 
ilanlardan 

Sermaye azaltımının Genel Kurulda kabul edilmesinden sonra şirket alacaklılarına 
yedişer gün arayla üç defa çağrı yapıldığına dair sicil gazeteleri 

1  

 Genel Kurul Toplantı Tutanağı 

Sermayenin azaltılmasına ilişkin yönetim kurulu raporunun onaylandığı, sermayenin 
azaltılmasının ne tarzda yapılacağının gösterildiği ve ana sözleşmenin değişen 
maddesine ilişkin tadil metnini de içeren sermaye azaltılmasına dair (yeni metinde 
ortakların isimleri, hisseleri, sermayeleri yazılmalıdır) (Tutanakta Sermayenin 
Azaltılmasına Ait Yönetim Kurulu Raporunun okunup, onaylandığı yazılmalıdır) Noter 
onaylı   

2 1 

 Tadil Metni   

Yönetim Kurulu, Komiser ve Divan heyetince imzalı  (genel kurul toplantı 
tutanağında yeni metin yazıldığı takdirde ayrıca düzenlenmesine gerek yoktur (Şirket 
sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun 
görüşüne tabi olan şirketler için ilgili izin veren kurumca onaylı tadil metni) 

3  

 
Sermayenin Azaltılmasına Ait 
Yönetim Kurulu Raporu 

Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde 
yapılacağını gösterir yönetim kurulu tarafından hazırlanmış ve genel kurul tarafından 
onaylanmış (Yönetim kurulu ve divan heyeti, bakanlık komiser tarafından imzalı) 

2  

 
YMM Veya SMMM Raporu Ve 
Faaliyet Belgesi Aslı 

Sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen 
karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğunun belirlenmesine ve 
alacaklıların alacaklarının teminat altına alındığına dair rapor Bakanlık iznine tabi 
şirketlerde YMM raporu veya denetime tabi şirketlerde ise denetçinin bu tespitlere 
ilişkin raporu 

1  

 Belge 
Yönetim kurulu tarafından imzalanmış, beyanda bulunan alacaklıları gösteren liste 
ekinde, alacaklı olduğunu beyan eden alacaklıların alacaklarının ödendiği veya 
teminat altına alındığını gösteren belgeler 

1  

 Yönetim Kurulu Beyanı 
Beyanda bulunan alacaklı bulunmadığı takdirde 3. ilan tarihinden 2 ay sonraki 
tarihte hazırlanmış bu hususa ilişkin yönetim kurulu beyanı 

1  

 Bakanlık İzin Yazısı 
Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun 
görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı 

1  

NOTLAR 

Sermaye zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve bu açıklar oranında azaltılacak olursa; 

 Şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme yükümlülüklerinin tamamen ödendiğini gösteren belge de ek olarak ibraz edilmelidir.  

  Şirket müdürlerince alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat altına alınmasından vazgeçilmiş 
ve buna ilişkin müdürler kurulu kararı müdürlüğümüze ibraz edilmiş ise alacaklılara çağrı ilanı ve alacakların ödendiği veya teminat 
altına alındığını gösteren belge aranmaz.   

 Not: alacaklılara verilen 2 aylık sürenin sona ermesinden ve beyan edilen alacakların ödenmesinden veya teminat altına 
alınmasından sonra yukarıda sayılan belgeler ile azatlımın tescili talep edilebilir. (TTK MADDE 475) 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  
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ANONİM ŞİRKET ŞUBE AÇILIŞI 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Şube yetkililerince asıl imzalı 1  

 Yönetim Kurulu Kararı Şubeye ait yetki, adres, unvan, sermaye belirtilecek Noter Onaylı 2 1 

 120. Maddeye Göre Belge 
Şirketin Merkezinin bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 
verilecek Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120. Maddesine göre belge 

1  

 Onaylı Evrak Suretleri 

Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü İstanbul dışında ise merkezin sicil 
müdürlüğünce tescil edilen ana sözleşme ve ana sözleşme değişiklikleri ve 
son Yönetim Kurulu seçimine ilişkin tescillerin onaylı sureti ile merkez 
sicilde yapılan son tescile ait Ticaret Sicil Gazetesi) Şirketin merkezi 
Müdürlüğümüzde kayıtlı ise; merkez sicil dosyasında mevcut olduğundan 
ibraz edilmeyecek. 

1 1 

 İmza Tescil Beyannamesi Şube yetkililerine ait noter onaylı 1  

 Taahhütname www.dto.org.tr adresinden hazırlanıp, Şube Yetkililerce imzalı  1  

 
Kimlik Fotokopileri ve 
İkametgah 

Şube yetkililerine ait (İkametgah e-devletten alınabilir) 1  

 Vergi Levhası Şirketin merkezine ait  1 

 Görev Kabul Beyanı 
Ortaklar dışından seçilen şube müdürü var ise; görevi kabul ettiğine dair 
yazılı imzalı beyanı 

1  

 Serbest Bölge İzin Yazısı Serbest Bölgede açılacak şubeler için aslı 1  

 
Şube Yetkilisi Yabancı 
Uyruklu İse 

Pasaport tercümesi noter onaylı 1 asıl 1 fotokopi, Türkiye’de ikamet 
ediyorsa oturma izin belgesi onaylı  

1 1 

 Bakanlık İzin Yazısı 
Şube açılışı bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun 
görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı aslı 

1  

NOTLAR 

Daha önceden memurluğumuzda faal şube tescili var ise 2. ve diğer şube tescilleri için yukarıda belirtilen Merkezin Sicil Müdürlüğünce 
tescil edilen hususlara ait evrak ile bunların yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetelerinin Merkez Sicil Müdürlüğünce onaylı suretleri yeniden 
verilmesi gerekmemektedir. İlk şubenin tescil edildiği tarihten sonra Merkezin Sicil Müdürlüğünce yapılan değişikliklere ait evraklardan 
ve gazetelerden onaylı suretleri (1 adet asıl 1 fotokopi) hazırlanması yeterlidir. Kararda ortakların ve şube müdürünün adı-soyadı, 
ikametgâhları, uyrukları ve T.C. kimlik numaraları, yabancı uyrukluların vergi numarası belirtilecektir. Alınan Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 
120 belgesinin ilgili sicil Müdürlüğünün düzenlediği tarihten itibaren belgenin geçerlilik süresi bir aydır, bir ay içinde şubenin 
bulunduğu Sicil Müdürlüğüne tescili yaptırılmalıdır. Yazılan adres ilçe-mahalle-cadde-sokak isimleri düzgün ve doğru yazılmalıdır. 
Belediyenin yapmış olduğu adres güncellemelerinden dolayı adres tespiti yaptırılmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  

    

http://www.mtso.org.tr/servisler/sicil/sube_acma_karari_as.doc
http://www.dto.org.tr/
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ANONİM ŞİRKET ŞUBE KAPANIŞI 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililerce asıl imzalı 1  

 Yönetim Kurulu Kararı Şube kapanışına ait Noter onaylı 2 1 

 Ticaret Sicil Gazetesi Merkezi başka ilde ise son yönetim kurulu seçimini gösteren  1 

NOTLAR 

Kararlarda ikametgâhları, uyrukları ve T.C. kimlik numaraları, yabancı uyrukluların vergi numarası belirtilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  
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ANONİM ŞİRKET TASFİYEDEN DÖNÜŞ 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Şirket kaşesi ile yetkili tasfiye kurulu tarafından asıl imzalı 1  

 

Gündem, Protokol Veya Elden 
Tebliğ Listesi, Taahhütlü 
Mektup Listesi, Gündem 
Gazetesi Aslı   

Toplantıya katılmayan ortak var ise; TTK 414. Maddesine ve ana 
sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılmış gündem tebliğine ilişkin 
evraklarda eklenmelidir 

1  

 

Bakanlık temsilcisi atama 
yazısı aslı ve Bakanlık 
Komiser raporu 

Bakanlık iznine tabi şirketler, elektronik ortamda yapılan genel kurullar ile 
bakanlık temsilcisi toplantıya katıldı ise 

1  

 Hazirun Cetveli (T.C Nolu, uyruk ve ikametgah adresleri yazılı) 1  

 
Genel Kurul Toplantı 
Tutanağı 

Tasfiyeden dönülmesine ilişkin noter onaylı 2 1 

 Temsil Ve İlzam Kararı   Noter onaylı 2 2 

 İmza Tescil Beyannamesi Yetkililere ait Ticaret Ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi 1  

 
Kimlik Fotokopileri ve 
İkametgah 

Yeni yönetim kurulu üyelerinin (ikametgah e-devletten alınabilir 2  

 Rapor 
Şirketin malvarlığının dağıtımına başlanılmadığına dair tasfiye kurulunca 
hazırlanmış rapor asıl imzalı 

1  

NOTLAR 

Kararlarda ikametgâhları, uyrukları ve T.C. kimlik numaraları, yabancı uyrukluların vergi numarası belirtilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  

    



 

22 | D e n i z l i  T i c a r e t  S i c i l i  E l  K i t a b ı  
 

ANONİM ŞİRKET TASFİYEYE GİRİŞ 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililerce imzalı asıl 1  

 

Gündem, Protokol Veya Elden 
Tebliğ Listesi, Taahhütlü 
Mektup Listesi, Gündem 
Gazetesi Aslı   

Toplantıya katılmayan ortak var ise; TTK 414. Maddesine ve ana 
sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılmış gündem tebliğine ilişkin 
evraklarda eklenmelidir 

1  

 Hazirun Cetveli T.C Nolu, uyruk ve ikametgah adresleri yazılı 1  

 

Bakanlık temsilcisi atama 
yazısı aslı ve Bakanlık 
Komiser raporu 

Bakanlık iznine tabi şirketler, elektronik ortamda yapılan genel kurullar ile 
bakanlık temsilcisi toplantıya katıldı ise 

1  

 
Genel Kurul Toplantı 
Tutanağı 

Noter onaylı 2 1 

 
Tasfiye Kurulu Görev Bölümü 
Yetki Kararı 

Noter onaylı 2 2 

 İmza Tescil Beyannamesi 
Tasfiye Memurunun “Tasfiye Halinde” ibaresi eklenmiş Ticaret Ünvanı 
altında düzenlenmiş imza beyannamesi 

1  

 Tasfiyeye Giriş Bilançosu Tasfiye Kurulu Tarafından asıl İmzalanmış 1  

 
Damga Vergisi Ödeme 
Makbuzu   

Tasfiye bilançosuna ait 1  

 
Kimlik Fotokopileri ve 
İkametgah 

Tasfiye Memurunun (İkametgah e-devletten alınabilir) 2  

 Görev Kabul Beyanı 
Tasfiye memurlarının ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan 
memurların görevi kabul ettiğine ilişkin asıl  imzalı beyanları beyanı 

1  

NOTLAR 

 T.T.K. 536/4. Maddeye göre “ Temsile yetkili tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin 
Türkiye’de bulunması” şarttır. 

 Kararlarda ikametgâhları, uyrukları ve T.C. kimlik numaraları, yabancı uyrukluların vergi numarası belirtilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  

    

 



 

23 | D e n i z l i  T i c a r e t  S i c i l i  E l  K i t a b ı  
 

ANONİM ŞİRKET TEK PAY SAHİPLİĞİ 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

TEK PAY SAHİPLİĞİ BİLDİRİMİ 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililerce asıl imzalı 1  

 Yönetim Kurulu Kararı   

Noter onaylı ( Kararda şirketin tek pay sahibine düştüğü, ayrıca tek pay 
sahibinin ad-soyadı, yerleşim yeri, vatandaşlığı, TC Kimlik Numarası, 
yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik 
numarası belirtilmedir.) 

2 1 

TEK PAY SAHİPLİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe   Yetkililerce asıl imzalı 1  

 Yönetim Kurulu Kararı 
Tek pay sahibinin ad-soyadı, yerleşim yeri, vatandaşlığı, TC Kimlik 
Numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus 
kimlik numarası belirtilmedir 

2 1 

TEK PAY SAHİPLİĞİNDEN ÇIKIŞ 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe   Yetkililerce asıl imzalı 1  

 Yönetim Kurulu Kararı 
Kararda Şirketin tek pay sahipliğinden çıkıp çoklu ortaklığa geçildiği 
belirtilmelidir. 

2 1 

 
Pay Defteri Fotokopisi Devir eden ve devir alan ortakların pay defteri ilgili sayfası ile defterin ön 

yüz noter onay sayfasının fotokopisi 
 1 

NOTLAR 

 Evraklara ve karara yazılan adres ilçe-mahalle-cadde-sokak isimleri MERSİS girişindeki adres ile düzgün ve doğru yazılmalıdır. 
Belediyenin yapmış olduğu adres güncellemelerinden dolayı adres tespiti yaptırılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  

    

 



 

24 | D e n i z l i  T i c a r e t  S i c i l i  E l  K i t a b ı  
 

ANONİM ŞİRKET TASFİYE SONU-KAPANIŞ-TERK 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililerce asıl imzalı 1  

 

Gündem, Protokol Veya Elden 
Tebliğ Listesi, Taahhütlü 
Mektup Listesi, Gündem 
Gazetesi Aslı   

 1  

 

Bakanlık temsilcisi atama 
yazısı aslı ve Bakanlık 
Komiser raporu 

Bakanlık iznine tabi şirketler, elektronik ortamda yapılan genel kurullar ile 
bakanlık temsilcisi toplantıya katıldı ise 

1  

 Hazirun Cetveli T.C Nolu, uyruk ve ikametgah adresleri yazılı 1  

 
Genel Kurul Toplantı 
Tutanağı 

Noter onaylı 2 1 

 Tasfiye Sonu Bilançosu Yönetim ve tasfiye kurulu tarafından asıl imzalanmış 1  

 
Damga Vergisi Ödeme 
Makbuzu   

Bilançoya ait 1  

 Tasfiye Sonu Beyanı Şirket kaşesi ile tasfiye kurulu tarafından imzalı  1  

NOTLAR 

• Tescilli şube var ise sicil kaydının terkininden önce şubelerin terkini başvurusu yapılmalıdır.  

• Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait toplantıda evvelce yapılmayan olağan genel kurullar var ise bu dönemlerin de 
görüşülerek ibra edilmesi gerekmektedir. 

• Ticari defterlerin saklanması yönünde karar alınacak ise "Saklanması zorunlu defterler için TTK.82. maddeye göre işlem yapacaktır" 
ifadesine yer verilmesi yeterlidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  

    



 

25 | D e n i z l i  T i c a r e t  S i c i l i  E l  K i t a b ı  
 

ANONİM ŞİRKET YÖNETİMDEN İSTİFA 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililerce asıl imzalı 1  

 Yönetim Kurulu Kararı Noter onaylı 2 1 

 İmza Tescil Beyannamesi Yeni yetkililere ait şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi 1  

 
Kimlik Fotokopileri ve 
İkametgah 

Yeni yetkililere ait (İkametgah e-devletten alınabilir) 
2 

 
 

 Görev Kabul Beyanı Ve Karar 

Bir tüzel kişinin yönetim kuruluna seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte 
tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı 
ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği ve görevi 
kabul ettiğine dair yazılı beyanı imzalı ( 1 adet aslı) (Merkezi Denizli dışında 
olan tüzel ortak için Anonim şirket ise en son yönetim kurulu seçimi, 
Limited şirket ise en son müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesi veya şirkete ait noter onaylı sirküler. Pay sahipleri dışından seçilen 
yönetim kurulu üyelerinin görevi kabul ettiğine dair yazılı imzalı beyanı asıl 
imzalı 

1  

NOTLAR 

 DİKKAT: Yönetim Kurulu üyeliğinden istifaların ayrı tarih ve sayılı kararla olsa dahi karar yeter sayısını koruyacak oranda yapılması 
mümkün olabilecektir; aksi halde yeni istifalar neticesinde yönetim kurulu üyelerinin sayısının karar alma nisabının altına düşecek 
kadar çok olması durumunda, genel kurulun toplanıp yönetim kurulu seçimi yapması gerekmektedir. Örneğin 7 üyeli yönetim 
kurulu farklı tarihlerde de olsa en fazla 3 üye istifa edebilecek, bu hususa ilişkin yönetim kurulu kararı tescil edilebilir, 3’ten fazla 
üyenin istifa etmesi halinde ise genel kurulun seçim yapması gerekmektedir. 

DİĞER NOTLAR 

 Yeni atanan yetkili için T.C. Kimlik numarası belirtilmeli.  

 Yabancı uyruklu yetkililer için tercümesi noterden onaylı pasaport sureti verilmeli. 

 Yabancı uyruklu müdürlerin ikamet adresleri Türkiye’de ise onaylı ikamet teskeresi verilmeli. 

 Tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin yabancı uyruklu olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge ( Bu belgenin, 
şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından 
ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden 
onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.) 

 Yönetim Kuruluna atanan üye ortaklardan ise bu husus kararda belirtilmeli, ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan 
üyenin görevi kabul ettiğine ilişkin imzası noter onaylı belge ibraz edilmelidir. Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise 
kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise 
ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir. 

 

 

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  

    

 

http://www.ito.org.tr/ito/docs/portal_docs/gorev_kabul.doc


 

TİCARET SİCİLİ EL KİTABI 

BANKA 

BÖLÜM NO REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ SAYFA NO 
2 00 15.08.2018 1 / 5 

 

 

  

BANKA EVRAKLARI 



 

2 | D e n i z l i  T i c a r e t  S i c i l i  E l  K i t a b ı  
 

BANKA ADRES DEĞİŞİKLİĞİ 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililerce asıl imzalı 1  

 Yönetim Kurulu Kararı Noter onaylı 2 1 

NOTLAR 

 Evraklara ve karara yazılan adres ilçe-mahalle-cadde-sokak isimleri MERSİS girişindeki adres ile düzgün ve doğru yazılmalıdır. 
Belediyenin yapmış olduğu adres güncellemelerinden dolayı adres tespiti yaptırılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  

    



 

3 | D e n i z l i  T i c a r e t  S i c i l i  E l  K i t a b ı  
 

BANKA İMZA TESCİL-TERKİN 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililerce asıl imzalı 1  

 Yönetim Kurulu Kararı Noter onaylı 2 1 

 
Kimlik Fotokopileri ve 
İkametgah 

Yeni yetki verilenlere ait (İkametgah e-devletten alınabilir) 1  

 İmza Tescil Beyannamesi Yeni yetkili var ise; banka unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  

    



 

4 | D e n i z l i  T i c a r e t  S i c i l i  E l  K i t a b ı  
 

BANKA ŞUBE AÇMA 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililerce asıl imzalı 1  

 Yönetim Kurulu Kararı Şubeye ait yetki, adres, unvan, sermaye belirtilecek)  Noter Onaylı 2 1 

 120. Maddeye Göre Belge 
Şirketin Merkezinin bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 
verilecek Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120. Maddesine göre belge 

1  

 Onaylı Evrak Suretleri 

Merkezin Sicil Müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait evrak (Kuruluş 
gazetesi ve sözleşme değişikliklerine ait ticaret sicil gazeteleri) ile bunların 
yayımlandığı Ticaret Sicil Gazeteleri’nin merkez Sicil Müdürlüğünce onaylı 
suretleri 

1 1 

 İmza Tescil Beyannamesi Yetkililere ait şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi 1  

 Taahhütname www.dto.org.tr adresinden hazırlanıp, Şube yetkililerince imzalı  1  

 
Kimlik Fotokopileri ve 
İkametgah 

Şube yetkililerine ait (İkametgah e-devletten alınabilir) 1  

 İzin Yazısı  1  

NOTLAR 

 Daha önceden müdürlüğümüzde faal şube tescili var ise 2. ve diğer şube tescilleri için yukarıda belirtilen Merkezin Sicil 
Müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait evrak ile bunların yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetelerinin Merkez Sicil Müdürlüğünce 
onaylı suretleri yeniden verilmesi gerekmemektedir. İlk şubenin tescil edildiği tarihten sonra Merkezin Sicil Müdürlüğünce yapılan 
değişikliklere ait evraklardan ve gazetelerden onaylı suretleri (1 adet asıl 1 fotokopi) hazırlanması yeterlidir. 

 Kararda şube müdürünün adı-soyadı, ikametgâhları, uyrukları ve T.C. kimlik numaraları, yabancı uyrukluların vergi numarası 
belirtilecektir. 

 Alınan Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 120 belgesinin ilgili sicil Müdürlüğünün düzenlediği tarihten itibaren belgenin geçerlilik süresi 
bir aydır, bir ay içinde şubenin bulunduğu Sicil Müdürlüğüne tescili yaptırılmalıdır. 

 Yazılan adres ilçe-mahalle-cadde-sokak isimleri düzgün ve doğru yazılmalıdır. Belediyenin yapmış olduğu adres güncellemelerinden 
dolayı adres tespiti yaptırılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  

    

 

http://www.mtso.org.tr/servisler/sicil/sube_acma_karari_as.doc
http://www.dto.org.tr/
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BANKA ŞUBE KAPANIŞ 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililerce asıl imzalı 1  

 Yönetim Kurulu Kararı Şube kapanışına ait Noter onaylı 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  

    

 



 

TİCARET SİCİLİ EL KİTABI 

HAKİKİ ŞAHIS 

BÖLÜM NO REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ SAYFA NO 
3 00 15.08.2018 1 / 6 

 

 

  

HAKİKİ ŞAHIS EVRAKLARI 
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HAKİKİ ŞAHIS SİGORTA ACENTELİĞİ 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

VEKALETNAME TESCİLİ 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Şahıs tarafından asıl imzalı 1  

 Acentelik Sözleşmesi  1  

 Acentelik Vekaletnamesi Noter onaylı 2 1 

VEKALETNAME FESHİ 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Şahıs tarafından imzalı 1  

 Acentelik Fesihnamesi Noter onaylı 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  
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HAKİKİ ŞAHIS DEĞİŞİKLİK 
(Unvan-Adres-Mevzu) 

Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 
Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 

talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

 

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE, 

DENİZLİ 

 

Aşağıda belirtilen değişikliklere ait bilgilerin tescilinin yapılmasını arz ederim.  

Saygılarımla. 

 

Tarih  

Adı-Soyadı  

İmza  

 

 

Eski Ünvanı  

Yeni Ünvanı  

Eski Adresi  

Yeni Adresi  

Eski İştigal Konusu  

Yeni İştigal Konusu  

 

NOTLAR 

 İştigal konusu tamamen değişiyor ise; NACE kodu bildirimi dilekçe ile yapılacak ve ana faaliyet kodu da ayrıca dilekçede belirtilecek. 
Belirtilen NACE kodları MERSİS müracaatı ile aynı olmalıdır. 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  
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HAKİKİ ŞAHIS KURULUŞ 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe (Ticaret Sicil Müdürlüğü İçin) Şahıs tarafından imzalı 1  

 
İmza Tescil Beyannamesi   

 

Mersis sistemi üzerinden yapılan başvurunun ön kontrolü yapıldıktan sonra 
talep numarası ile sicilden onaylı 

1 
 

 
Kimlik Fotokopileri ve 
İkametgah 

İkametgah e-devletten alınabilir 1 
 

 Taahhütname www.dto.org.tr adresinden hazırlanıp, Şahıs tarafından imzalı 1  

 Vergi Levhası  Fotokopisi      1 

NOTLAR 

TİCARET UNVAN SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

 Şahıs işletmelerinde ticaret unvanı seçilirken şahsın ad ve soyadını kullanması mecburidir. Buna ilaveten tacirin, işletmesi ile 
yanlış bir kanaat uyandıracak olan ifadeler ile yabancı unvan hariç, istediği ekleri de unvanında kullanması mümkündür. 
Özellikle gerçek kişilerin ticaret unvanlarına bir şirketin mevcut olduğu zannını uyandıracak ilaveler yapmaları yasaktır. 

 Gerçek kişiler kayıtlı oldukları başka bir gerçek kişinin kullandığı ticaret unvanının aynısını seçmemeleri gerekir. 

 UNVAN BELİRLENİRKEN NOKTALAMA İŞARETLERİ KULLANILMAMALIDIR.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  

    

 

http://www.dto.org.tr/
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HAKİKİ ŞAHIS ŞUBE AÇILIŞ 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe (Ticaret Sicil Müdürlüğü İçin) Şahıs tarafından imzalı  1  

 Dilekçe 
Ticaret sicil yönetmeliğinin 120. Maddesine göre belge istenmesi için  (Not: 
merkezi Müdürlüğümüzde kayıtlı ise hazırlanır. 

1  

 İmza Tescil Beyannamesi 
MERSİS sistemi üzerinden yapılan başvurunun ön kontrolü yapıldıktan 
sonra talep numarası ile sicilden onaylı 

1  

 
Kimlik Fotokopileri ve 
İkametgah 

İkametgah e-devletten alınabilir 1  

 Taahhütname www.dto.org.tr adresinden hazırlanıp, Şahıs tarafından asıl imzalı 1  

 Vergi Levhası Fotokopisi merkeze ait    1 

 
Yoklama Tutanağı Veya Şube 
Adresini Gösterir Vergi 
Dairesi Yazısı  

Şubeye ait yoklama tutanağı fotokopisi  1  

 120. Maddeye Göre Belge Merkezi başka sicil müdürlüğünde kayıtlı ise;  1  

 Onaylı Evrak Suretleri 
Merkezi başka sicil müdürlüğünde kayıtlı ise; Merkezin Sicil Müdürlüğünce 
tescil edilen hususlara ait evrak ile bunların yayımlandığı Ticaret Sicil 
Gazetelerinin merkez Sicil Müdürlüğünce onaylı suretleri 

1  

NOTLAR 

 Şubenin iştigal konusu merkezin iştigal konusuyla aynı olmalıdır.  

 Bir işletmenin şubesi ticaret unvanını seçerken kendi merkezinin ticaret unvanını kullanmak ve şube unvanının sonuna şube 
olduğunu belirtmek mecburiyetindedir. Bu unvana şube ile ilgili ilavelerin yapılması mümkündür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  

    

 

http://www.dto.org.tr/
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HAKİKİ ŞAHIS TERK 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

TERK 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Şahıs tarafından asıl imzalı 1  

 Mal Bildirimi (İ.İ.K. 44. Maddesine göre) şahıs tarafından asıl imzalı  1  

 Belge Vergi dairesinden kaydının silindiğine dair 1  

ESNAFLIĞA GEÇİŞ NEDENİYLE TERK 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Şahıs tarafından asıl imzalı 1  

 Mal Bildirimi (İ.İ.K. 44. Maddesine göre) (şahıs tarafından asıl imzalı  1  

 Belge Ticaret odası başkanlığından esnaf nedeniyle kaydının silindiğine dair belge 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  

    

 



 

TİCARET SİCİLİ EL KİTABI 

İKTİSADİ İŞLETME 

BÖLÜM NO REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ SAYFA NO 
4 00 15.08.2018 1 / 6 

 

 

  

İKTİSADİ İŞLETME EVRAKLARI 
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DERNEK İKTİSADİ İŞLETME KURULUŞ 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe 
İktisadi işletme müdürü tarafından asıl imzalı Derneğin ünvanı, merkezi, 
vergi numarası belirtilir. 

1 

 
 

 Yönetim Kurulu Kararı   
(Derneğin yetkili organınca alınmış)(yetki, adres, unvan, faaliyet konusu ve 
sermaye tahsisi belirtilecek)  Noter Onaylı 

2 1 

 Kuruluş Yazısı 
Valilik Dernekler masasından alınan derneğin kuruluşunu ve faaliyette 
olduğunu gösterir resmi belge 

1  

 
Genel Kurul Veya Mütevelli 
Heyeti Kararı   

İşletmenin açılışına dair karar alan organın görev süresinin dolmadığını 
teyit eden en son seçim veya atamaya ilişkin 

  

 Dernek Tüzüğü Derneğin ana tüzüğünün geçerli şeklinin örneği noter onaylı 1  

 İmza Tescil Beyannamesi İktisadi işletme ünvanı altında yetkililere ait 1  

 Taahhütname www.dto.org.tr adresinden hazırlanıp, İktisadi işletme yetkililerince imzalı  1  

 
Kimlik Fotokopileri ve 
İkametgah 

Ortaklara ve yetkililere ait (İkametgah e-devletten alınabilir)   1  

 İzin Yazısı 

Derneğin bir ticari işletme kurabilmesinin bir resmi makamın iznine veya 
onayına bağlı olduğu hallerde, izin veya onaya ilişkin belge 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  

    

http://www.dto.org.tr/
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İKTİSADİ İŞLETME TERK 
(DERNEK VEYA VAKIF) 

Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 
Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 

talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililerce imzalı 1  

 Yönetim Kurulu Kararı   İktisadi işletmenin kapanışına ait noter onaylı 2 1 

 Beyan 
İşletmeye ait aktif ve pasiflerin sıfırlandığını gösterir yetkililerce imzalanmış 
beyanı 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  
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İKTİSADİ İŞLETME ADRES DEĞİŞİKLİĞİ 
(DERNEK VEYA VAKIF) 

Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 
Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 

talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililerce asıl imzalı 1  

 Yönetim Kurulu Kararı Noter onaylı 2 1 

 

İşletmenin adres değişikliği 
kararını alan organın görev 
süresinin dolmadığını teyit 
eden en son seçim veya 
atamaya ilişkin evrak 

Noter onaylı 1  

NOTLAR 

 Evraklara ve karara yazılan adres ilçe-mahalle-cadde-sokak isimleri MERSİS girişindeki adres ile düzgün ve doğru yazılmalıdır. 
Belediyenin yapmış olduğu adres güncellemelerinden dolayı adres tespiti yaptırılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  
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İKTİSADİ İŞLETME TEMSİL VE İLZAM 
(DERNEK VEYA VAKIF) 

Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 
Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 

talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililerce asıl imzalı 1  

 Temsil ve İlzam Kararı    Noter onaylı 2 1 

 İmza Tescil Beyannamesi Yeni yetkili var ise; şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi 1  

 
Kimlik fotokopileri ve 
İkametgah 

Yeni yetkililere ait (İkametgah e-devletten alınabilir) 2  

 

İşletmenin adres değişikliği 
kararını alan organın görev 
süresinin dolmadığını teyit 
eden en son seçim veya 
atamaya ilişkin evrak  

Noter onaylı 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  
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VAKIF İKTİSADİ İŞLETME KURULUŞ 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe İktisadi işletme müdürü tarafından asıl imzalı  
1 

 
 

 Yönetim Kurulu Kararı   
(Vakıfın yetkili organınca alınmış) (yetki, adres, unvan, faaliyet konusu ve 
sermaye tahsisi belirtilecek)  Noter Onaylı 

2 1 

 Faaliyet Yazısı Vakfın tüzel kişiliğinin devam ettiğini gösteren resmi belge 1  

 Vakıf Yöneticilerine ait   
Vakıf yöneticilerinin bu göreve seçilmelerine ilişkin yetkili organ kararının 
bir örneği 

1  

 Vakıf Senedi Vakıf senedinin noter onaylı örneği 1  

 İmza Tescil Beyannamesi İktisadi işletme ünvanı altında yetkililere ait 1  

 Taahhütname www.dto.org.tr adresinden hazırlanıp, İktisadi işletme yetkililerince imzalı  1  

 
Kimlik Fotokopileri ve 
İkametgah 

Yetkililere ait (İkametgah e-devletten alınabilir)   1  

 İzin Yazısı 
Vakfın bir ticari işletme kurabilmesinin resmi bir makamın iznine veya 
onayına bağlı olduğu hallerde bu izin veya onaya ilişkin belge 

1  

 Vergi Levhası Vakıfın merkezine ait fotokopisi  1 
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KOLLEKTİF ŞİRKET EVRAKLARI 



 

2 | D e n i z l i  T i c a r e t  S i c i l i  E l  K i t a b ı  
 

KOLLEKTİF ŞİRKET MERKEZ NAKLİ 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililerce imzalı 1  

 Onaylı Evrak Suretleri 

Şirketin Eski Merkezinin Bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğündeki 
dosyasında bulunan ana sözleşmesinin ve ana sözleşme değişikliklerinin 
onaylı örneği ile en son yetkilisini ve ortaklarını gösterir gazetelerin onaylı 
suretleri ile en son tescilin yayınlandığı gazete 

1  

 111. Maddeye Göre Belge 
Şirketin Eski Merkezinin Bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden alınmış 
olan Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 111.maddesine göre belge aslı 

1  

 Ortaklar Kurulu Kararı   
Ortaklarca imzalı Noter onaylı (Merkez nakline ait ana sözleşmenin değişen 
maddesine ilişkin tadil metnini yeni şeklini içermelidir.) Ya da (Noter 
huzurda yapılmış ek mukavele )  

1 2 

 Taahhütname www.dto.org.tr adresinden hazırlanıp, Yetkililerce imzalı  1  

 İmza Tescil Beyannamesi (Yetkililere ait şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi) 1  

 
Kimlik Fotokopileri ve 
İkametgah 

Ortaklara ve yetkililere ait (İkametgah e-devletten alınabilir) 1  

 
Yabancı Uyruklu Ortağı Ve 
Müdürü Var İse 

İkamet adresi Türkiye’de ise ikamet tezkeresi ve pasaportun noter onaylı 
tercüme örneği, T.C. Vergi Kimlik Numarası 

1 1 

NOTLAR 

 Alınan Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 111. maddesine göre belgenin ilgili sicil Müdürlüğünün düzenlediği tarihten itibaren belgenin 
geçerlilik süresi bir aydır, bir ay içinde nakil yapılacak Sicil Müdürlüğüne tescili yaptırılmalıdır. 
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3 | D e n i z l i  T i c a r e t  S i c i l i  E l  K i t a b ı  
 

KOLLEKTİF ŞİRKET ŞUBE AÇMA 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Şube yetkililerince asıl imzalı 1  

 Ortaklar Kurulu Kararı   Şubeye ait yetki, adres, unvan, sermaye belirtilecek)  noter onaylı 1 2 

 120. Maddeye göre belge 
Şirketin merkezinin bulunduğu ticaret sicili müdürlüğü tarafından verilecek 
ticaret sicili yönetmeliğinin 120. Maddesine göre belge 

1  

 Onaylı Evrak Suretleri 

(Merkezin bulunduğu sicil müdürlüğü İstanbul dışında ise merkezin sicil 
müdürlüğünce tescil edilen ana sözleşme ve ana sözleşme değişiklikleri ve 
son yönetim kurulu seçimine ilişkin tescillerin onaylı sureti ile merkez 
sicilde yapılan son tescile ait ticaret sicil gazetesi) şirketin merkezi 
müdürlüğümüzde kayıtlı ise; merkez sicil dosyasında mevcut olduğundan 
ibraz edilmeyecek. 

1  

 İmza Tescil Beyannamesi Şube yetkililerine ait 1  

 Taahhütname www.dto.org.tr adresinden hazırlanıp, Şube yetkililerince imzalı  1  

 
Kimlik fotokopileri ve 
ikametgah 

Şube yetkililerine ait  (ikametgah e-devletten alınabilir) 1  

 Vergi Levhası   Şirketin merkezine ait  1 

 Görev kabul beyanı 
Ortaklar dışından seçilen şube müdürü var ise; görevi kabul ettiğine dair 
yazılı imzalı beyanı 

1  

 Serbest Bölge İzin Yazısı Serbest bölgede açılacak şubeler için 1  

 
Şube yetkilisi yabancı 
uyruklu ise 

Pasaport tercümesi noter onaylı, Türkiye’de ikamet ediyorsa oturma izin 
belgesi onaylı, T.C. vergi kimlik numarası  

1 1 

NOTLAR 

 Daha önceden memurluğumuzda faal şube tescili var ise 2. ve diğer şube tescilleri için yukarıda belirtilen Merkezin Sicil 
Müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait evrak ile bunların yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetelerinin Merkez Sicil Müdürlüğünce 
onaylı suretleri yeniden verilmesi gerekmemektedir. İlk şubenin tescil edildiği tarihten sonra Merkezin Sicil Müdürlüğünce yapılan 
değişikliklere ait evraklardan ve gazetelerden onaylı suretleri (1 adet asıl 1 fotokopi) hazırlanması yeterlidir. 

 Kararda ortakların ve şube müdürünün adı-soyadı, ikametgâhları, uyrukları ve T.C. kimlik numaraları, yabancı uyrukluların vergi 
numarası belirtilecektir. 

 Alınan Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 120 belgesinin ilgili sicil Müdürlüğünün düzenlediği tarihten itibaren belgenin geçerlilik süresi 
bir aydır, bir ay içinde şubenin bulunduğu Sicil Müdürlüğüne tescili yaptırılmalıdır. 

 Yazılan adres ilçe-mahalle-cadde-sokak isimleri düzgün ve doğru yazılmalıdır. Belediyenin yapmış olduğu adres güncellemelerinden 
dolayı adres tespiti yaptırılmalıdır.  
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4 | D e n i z l i  T i c a r e t  S i c i l i  E l  K i t a b ı  
 

KOLLEKTİF ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililer tarafından asıl imzalı   

 İmza Tescil Beyannamesi 
Aslı (ünvanda değişiklik var ise; Yetkililere ait şirket unvanı altında 
düzenlenmiş imza beyannamesi) 

1  

 Ortaklar Kurulu Kararı   
Ortaklarca imzalı Noter onaylı (Merkez nakline ait ana sözleşmenin değişen 
maddesine ilişkin tadil metnini yeni şeklini içermelidir.)  Ya da (Noter 
huzurunda yapılmış ek mukavele) 

1 2 

 

Sözleşme değişikliği şirketin 
süresi maddesi ile ilgili ise; 
Rapor 

Faaliyetine devam ettiğine, öz sermayesini koruduğuna ve tasfiye 
işlemlerine başlanmadığına dair YMM Veya SMMM raporu ve faaliyet 
belgesi aslı 

1  

NOTLAR 

 Unvan değişikliği var ise; yeni unvan http://www.ticaretsicilgazetesi.gov.tr/sorgu_acik.php adresinden sorgulama yapılmalıdır.  
Benzer unvan sorgulaması yapılırken, sorgulama yapılacak alanda çekirdek kelime ve devamında yazılacak olan sektör bazındaki ilk 
kelime ile birlikte yazılarak sorgulanmanın yapılması gerekmektedir. (Sicil Müdürlüğüne başvurudan önce evrak kontrolü 
yapılmadan unvan sorgulanmalıdır) 
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KOLLEKTİF ŞİRKET KURULUŞ 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililerce imzalı   

 Sözleşme Sicil tarafından huzurda imzalanmış şirket sözleşmesi aslı 2 2 

 İmza Tescil Beyannamesi Yetkililerin tümü için şirket unvanı altında 1  

 Taahhütname www.dto.org.tr adresinden hazırlanıp, Yetkililerce imzalı  1  

 
Kimlik Fotokopileri ve 
İkametgah 

Ortaklara ve yetkililere ait (İkametgah e-devletten alınabilir) 1  

 Serbest Bölge İzin Yazısı   Serbest Bölgede kurulacak şirketler için 1  

 
Yabancı Uyruklu Ortağı Veya 
Yetkilisi Var İse; 

Pasaport Sureti Yabancı uyruklu ise onaylı pasaport sureti ve ikameti 
Türkiye’de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi, T.C. Vergi 
kimlik numarası 

1  

 Oturma İzin Belgesi 
Yurt dışında ikamet eden T.C. vatandaşları için yurtdışında çalıştığına veya 
oturduğuna dair o ülkenin ilgili makamlarından alınan belge aslı 

1  
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6 | D e n i z l i  T i c a r e t  S i c i l i  E l  K i t a b ı  
 

KOLLEKTİF ŞİRKET TERK 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

TERK 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililerce asıl imzalı 1  

 Fesih Mukavelesi 
Noter onaylı (Son bilançonun ortaklar tarafından onayına ve mahkemeye 
itirazda bulunmayacaklarına ilişkin ifade fesih mukavelesinde 
belirtilmelidir.) 

2  

 Fesih Bilançosu Ortaklar tarafından imzalanmış 1  

 
Damga Vergisi Ödeme 
Makbuzu 

Bilançoya ait 1  

 Tasfiye Sonu Beyanı Şirket kaşesi ile ortaklar tarafından imzalanır. 1  

 Belge Tasfiye bilançosunun tasfiye memurlarınca tebliğ edildiğine ilişkin belge 1  

 Beyan 
Ortakların son bilançonun onayına ilişkin kararı veya mahkemeye itirazda 
bulunmayacaklarına dair yazılı beyanı 

1  

MAHKEME KARARI İLE TERK 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililerce imzalı 1  

 Mahkeme Kararı Mahkemeden aslı gibidir onaylı ve kesinleşmiş şerhi tasdikli 1  
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2 | D e n i z l i  T i c a r e t  S i c i l i  E l  K i t a b ı  
 

KOOPERATİF ADRES DEĞİŞİKLİĞİ 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililer tarafından çift imzalı 1  

 Yönetim Kurulu Kararı Yönetim kurulu tarafından imzalı Noter onaylı 2 1 

NOTLAR 

 Evraklara ve karara yazılan adres ilçe-mahalle-cadde-sokak isimleri MERSİS girişindeki adres ile düzgün ve doğru yazılmalıdır. 
Belediyenin yapmış olduğu adres güncellemelerinden dolayı adres tespiti yaptırılmalıdır. 
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3 | D e n i z l i  T i c a r e t  S i c i l i  E l  K i t a b ı  
 

KOOPERATİF DENETÇİ İSTİFASI 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililer tarafından çift imzalı 1  

 Yönetim Kurulu Kararı Noter onaylı 2 1 

 İstifa Dilekçesi İstifa eden denetim kurulu üyesi tarafından imzalı 1  
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4 | D e n i z l i  T i c a r e t  S i c i l i  E l  K i t a b ı  
 

KOOPERATİF TASFİYE SONU-KAPANIŞ-TERK 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililer tarafından çift imzalı 1  

 

Gündem, Protokol Veya Elden 
Tebliğ Listesi, Taahhütlü 
Mektup Listesi, Gündem 
Gazetesi Aslı   

 1  

 
Bakanlık Temsilcisi Atama 
Yazısı   

 1  

 Bakanlık Komiser Raporu  1  

 Hazirun Cetveli Ortaklar tarafından imzalı 1  

 
Genel Kurul Toplantı 
Tutanağı 

Noter onaylı 1 1 

 Tasfiye Sonu Bilançosu Yönetim ve tasfiye kurulu tarafından asıl imzalanmış 1  

 
Damga Vergisi Ödeme 
Makbuzu 

Bilançoya ait 1  

 Tasfiye Sonu Beyanı Kooperatif kaşesi ile tasfiye kurulu tarafından asıl imzalanır 1  

 Kooperatifler Birliği Yazısı Konut yapı kooperatifleri İçin 1  

NOTLAR 

 Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait toplantıda evvelce yapılmayan olağan genel kurullar var ise bu dönemlerin de 
görüşülerek ibra edilmesi gerekmektedir. 
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5 | D e n i z l i  T i c a r e t  S i c i l i  E l  K i t a b ı  
 

 

KOOPERATİF KURULUŞ 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yönetim kurulu tarafından müştereken asıl imzalı 1  

 Ana sözleşme Sicil tarafından huzurda imzalanmış ana sözleşmesi aslı 1 1 

 Taahhütname www.dto.org.tr adresinden hazırlanıp, Yetkililerce imzalı  1  

 
Kimlik Fotokopileri ve 
İkametgah 

Ortaklara ait  ((İkametgah e-devletten alınabilir) 1  

 Bakanlık İzin Yazısı    1  

 

Kooperatif Yönetim Kurulu 
Üyeleri Ve Yetkili Kişilerin 
İsimlerinin Belirtildiği 
Beyanname 

Asıl imzalı (Beyanname Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından 
Müdürlüğümüzde huzurda imzalanan 

1  

 İrade Beyanı 

Müdürlükte imzalanan sözleşmenin gerçekleştirilen onay tarihinden 
itibaren üç ay içinde tescili için başvuruda bulunulmaması halinde, 
sözleşmede imzası bulunanların şirket kurma iradelerinin devam 
ettiğine dair beyanda bulunmaları gerekir. Kurucuların bu beyanı, 
sözleşme nüshalarının arkasına eklenir. 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  

    

 

http://www.dto.org.tr/


 

6 | D e n i z l i  T i c a r e t  S i c i l i  E l  K i t a b ı  
 

KOOPERATİF MAHKEME KARARIYLA TASFİYEYE GİRİŞ 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililer tarafından çift imzalı 1  

 Mahkeme Kararı Mahkemeden aslı gibidir onaylı ve kesinleşmiş şerhi tasdikli 1  

 
Tasfiye Kurulu Görev Bölümü 
Yetki Kararı 

Noter onaylı 2 1 

 İmza Tescil Beyannamesi Tasfiye Kuruluna ait “Tasfiye Halinde” ibaresi eklenmiş 1  

 Tasfiyeye Giriş Bilançosu Tasfiye Kurulu Tarafından asıl İmzalanmış 1  

 
Damga Vergisi Ödeme 
Makbuzu   

Tasfiye bilançosuna ait 1  

 
Kimlik Fotokopileri ve 
İkametgah   

Yeni yönetim kurulu üyelerinin (İkametgah e-devletten alınabilir) 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  

    

 



 

7 | D e n i z l i  T i c a r e t  S i c i l i  E l  K i t a b ı  
 

KOOPERATİF MAHKEME KARARIYLA TERK 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililer tarafından çift imzalı 1  

 Mahkeme Kararı Mahkemeden aslı gibidir onaylı ve kesinleşmiş şerhi tasdikli 1  

 
Kooperatifin Vergi Dairesi Ve 
Numarası 

Dilekçede belirtilmelidir   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  

    

 



 

8 | D e n i z l i  T i c a r e t  S i c i l i  E l  K i t a b ı  
 

KOOPERATİF MERKEZ NAKLİ 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililer tarafından çift imzalı 1  

 

Gündem, Protokol Veya Elden 
Tebliğ Listesi, Taahhütlü 
Mektup Listesi, Gündem 
Gazetesi Aslı   

 1  

 Hazirun Cetveli Ortaklar tarafından imzalı 1  

 Onaylı Evrak Suretleri 

Kooperatifin Eski Merkezinin Bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğündeki 
dosyasında bulunan ana sözleşmesinin ve ana sözleşme değişikliklerinin 
onaylı örneği ile en son yetkilisini ve ortaklarını gösterir gazetelerin onaylı 
suretleri ile en son tescilin yayınlandığı gazete) 

1 1 

 111. Maddeye Göre Belge 
Kooperatifin Eski Merkezinin Bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden 
alınmış olan Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 111.maddesine göre belge aslı 

1  

 
Genel Kurulu Toplantı 
Tutanağı 

Ana sözleşmenin değişen merkez maddesinin yeni şeklinin yer aldığı noter 
onaylı   

2  

 
Bakanlık Temsilcisi Atama 
Yazısı 

 1  

 Bakanlık Komiser Raporu  1  

 Tadil Metni 
Yönetim kurulu, bakanlık temsilcisi ve divan heyetince imzalı) (genel kurul 
toplantı tutanağında yeni metin yazıldığı takdirde ayrıca tadil metni 
düzenlenmesine gerek yoktur.)  

1 1 

 Taahhütname www.dto.org.tr adresinden hazırlanıp, Yetkililerce imzalı 1  

 İmza Tescil Beyannamesi Yetkililere ait şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi 1  

 
Kimlik Fotokopileri ve 
İkametgah 

Yeni yönetim kurulu üyelerinin (İkametgah e-devletten alınabilir 1  

 
Yabancı Uyruklu Yönetim 
Kurulu Üyesi Ve Yetkilisi Var 
İse 

İkamet adresi Türkiye’de ise ikamet tezkeresi ve pasaportun noter onaylı 
tercüme örneği  

1 1 

 

Yönetim Kurulu Seçimi Var 
İse; 

Temsil Ve İlzam Kararı   

 Noter onaylı 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  

    

 

http://www.dto.org.tr/


 

9 | D e n i z l i  T i c a r e t  S i c i l i  E l  K i t a b ı  
 

KOOPERATİF OLAĞAN GENEL KURUL 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililer tarafından çift imzalı 1  

 

Gündem, Protokol Veya Elden 
Tebliğ Listesi, Taahhütlü 
Mektup Listesi, Gündem 
Gazetesi Aslı   

 1  

 
Bakanlık Temsilcisi Atama 
Yazısı 

 1  

 Bakanlık Komiser Raporu  1  

 Hazirun Cetveli T.C Nolu, uyruk ve ikametgah adresleri yazılı 1  

 
Genel Kurul Toplantı 
Tutanağı 

Noter tasdikli  

1  

(Seçim 
Yok İse 

1) 

1 (Seçim 
var ise) 

 
Kooperatif Birliğine Kayıtlı 
Olduğuna Dair Yazı 

Konut yapı kooperatifleri için 1  

Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise; 

 Temsil Ve İlzam Kararı   Noter onaylı 1 2 

 İmza Tescil Beyannamesi Yeni yetkililere ait şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi 1  

 
Kimlik Fotokopileri ve 
İkametgah 

Yeni yönetim kurulu üyelerinin (İkametgah e-devletten alınabilir) 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  

    

 



 

10 | D e n i z l i  T i c a r e t  S i c i l i  E l  K i t a b ı  
 

KOOPERATİF ŞUBE AÇILIŞ 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Şube yetkililerince imzalı 1  

 Yönetim Kurulu Kararı Şubeye ait yetki, adres, unvan, sermaye belirtilecek)  (Noter onaylı)   2 1 

 120. Maddeye Göre Belge 
Kooperatifin Merkezinin bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 
verilecek Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120. Maddesine göre belge 

1  

 Onaylı Evrak Suretleri 

(Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü İstanbul dışında ise merkezin sicil 
müdürlüğünce tescil edilen ana sözleşme ve ana sözleşme değişiklikleri ve 
son Yönetim Kurulu seçimine ilişkin tescillerin onaylı sureti ile merkez 
sicilde yapılan son tescile ait Ticaret Sicil Gazetesi) Şirketin merkezi 
Müdürlüğümüzde kayıtlı ise; merkez sicil dosyasında mevcut olduğundan 
ibraz edilmeyecek 

1 1 

 İmza Tescil Beyannamesi Şube yetkililerine ait, şube unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi 1  

 Taahhütname www.dto.org.tr adresinden hazırlanıp, Şube yetkililerince asıl imzalı 1  

 
Kimlik Fotokopileri ve 
İkametgah 

Şube yetkililerine ait  (İkametgah e-devletten alınabilir) 2  

 Vergi Levhası  Kooperatifin merkezine ait  1 

NOTLAR 

 Alınan Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 120 belgesinin ilgili sicil Müdürlüğünün düzenlediği tarihten itibaren belgenin geçerlilik süresi 
bir aydır, bir ay içinde şubenin bulunduğu Sicil Müdürlüğüne tescili yaptırılmalıdır. 

 Evraklara ve tutanağa yazılan adres ilçe-mahalle-cadde-sokak isimleri MERSİS girişindeki adres ile düzgün ve doğru yazılmalıdır. 
Belediyenin yapmış olduğu adres güncellemelerinden dolayı adres tespiti yaptırılmalıdır.  

 Daha önceden memurluğumuzda faal şube tescili var ise 2. ve diğer şube tescilleri için yukarıda belirtilen Merkezin Sicil 
Müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait evrak ile bunların yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetelerinin merkez Sicil Müdürlüğünce 
onaylı suretleri yeniden verilmesi gerekmemektedir. İlk şubenin tescil edildiği tarihten sonra Merkezin Sicil Müdürlüğünce yapılan 
değişikliklere ait evraklardan ve gazetelerden onaylı suretleri (1 adet asıl 1 fotokopi) hazırlanması yeterlidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  

    

 

http://www.mtso.org.tr/servisler/sicil/sube_acma_karari_as.doc
http://www.dto.org.tr/


 

11 | D e n i z l i  T i c a r e t  S i c i l i  E l  K i t a b ı  
 

KOOPERATİF TASFİYEYE GİRİŞ 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililer tarafından çift imzalı 1  

 

Gündem, Protokol Veya Elden 
Tebliğ Listesi, Taahhütlü 
Mektup Listesi, Gündem 
Gazetesi Aslı   

 1  

 Hazirun Cetveli Ortaklar tarafından imzalı 1  

 
Bakanlık Temsilcisi Atama 
Yazısı 

 1  

 Bakanlık Komiser Raporu  1  

 
Genel Kurul Toplantı 
Tutanağı 

Noter onaylı 2 1 

 
Tasfiye Kurulu Görev Bölümü 
Yetki Kararı 

Noter onaylı 2 2 

 İmza Tescil Beyannamesi Tasfiye Kuruluna ait “Tasfiye Halinde” ibaresi eklenmiş 1  

 Tasfiyeye Giriş Bilançosu Tasfiye kurulu tarafından imzalanmış 1  

 
Damga Vergisi Ödeme 
Makbuzu   

Tasfiye bilançosuna ait 1  

 
Kimlik Fotokopileri ve 
İkametgah   

Yeni yönetim kurulu üyelerinin (İkametgah e-devletten alınabilir 2  

 Kooperatifler Birliği Yazısı 
(Konut yapı kooperatifleri için) 

 
1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  

    

 



 

12 | D e n i z l i  T i c a r e t  S i c i l i  E l  K i t a b ı  
 

KOOPERATİF YÖNETİMDEN İSTİFA 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililer tarafından çift imzalı 1  

 Yönetim Kurulu Kararı   Noter onaylı 2 1 

 İmza Tescil Beyannamesi Yeni yetkililere ait şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi 1  

 
Kimlik Fotokopileri ve 
İkametgah   

Yeni yönetim kurulu üyelerinin (İkametgah e-devletten alınabilir) 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  

    

 



 

TİCARET SİCİLİ EL KİTABI 

LİMİTED ŞİRKET 

BÖLÜM NO REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ SAYFA NO 
7 00  1 / 24 

 

 

  

LİMİTED ŞİRKET EVRAKLARI 



 

2 | D e n i z l i  T i c a r e t  S i c i l i  E l  K i t a b ı  
 

LİMİTED ŞİRKET SİGORTA ACENTELİĞİ 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

VEKALETNAME TESCİLİ 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililerce imzalı 1  

 Acentelik Sözleşmesi  1  

 Acentelik Vekaletnamesi Noter onaylı 2 1 

VEKALETNAME FESHİ 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililerce imzalı 1  

 Acentelik Fesihnamesi Noter onaylı 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  

    



 

3 | D e n i z l i  T i c a r e t  S i c i l i  E l  K i t a b ı  
 

LİMİTED ŞİRKET ADRES DEĞİŞİKLİĞİ 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililerce asıl imzalı 1  

 Gündem 
Toplantıya katılmayan ortak var ise; TTK 414. Maddesine ve ana 
sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılmış gündem tebliğine ilişkin 
evraklarda eklenmelidir 

1  

 Hazirun Cetveli Ortaklar tarafından asıl imzalı 1  

 
Genel Kurul Toplantı 
Tutanağı 

Ortaklar tarafından imzalı Noter onaylı 2 1 

NOTLAR 

 Tutanakta tüm ortak ve müdürlerin ad ve soyadı, ikametgâhları, uyrukları ve T.C. kimlik numaraları, yabancı uyrukluların vergi 
numarası belirtilecektir. 

 Evraklara ve tutanağa yazılan adres ilçe-mahalle-cadde-sokak isimleri MERSİS girişindeki adres ile düzgün ve doğru yazılmalıdır. 
Belediyenin yapmış olduğu adres güncellemelerinden dolayı adres tespiti yaptırılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  

    



 

4 | D e n i z l i  T i c a r e t  S i c i l i  E l  K i t a b ı  
 

LİMİTED ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ 
(Sermaye Artırımı ve Azaltımı Dışında) 

Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 
Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 

talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililer tarafından asıl imzalı 1  

 Gündem 
Toplantıya katılmayan ortak var ise; TTK 414. Maddesine ve ana 
sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılmış gündem tebliğine ilişkin 
evraklarda eklenmelidir 

1  

 Hazirun Cetveli Ortaklar tarafından asıl imzalı 1  

 İmza Tescil Beyannamesi 
Ünvanda değişiklik var ise; Yetkililere ait şirket unvanı altında düzenlenmiş 
imza beyannamesi 

1  

 
Genel Kurul Toplantı 
Tutanağı 

Ortaklarca imzalı olmalı ve Ana sözleşme değişikliğinin yeni şekline ait 
noter onaylı  

2 1 

 Tadil metni   
Ortaklarca asıl imzalı ( genel kurul toplantı tutanağında yeni metin yazıldığı 
takdirde ayrıca tadil metni düzenlenmesine gerek yoktur.) 

2 1 

 İzin yazısı   
Şirket sözleşmesi değişikliği bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine 
veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için) (1 adet asıl 

1  

 

Sözleşme değişikliği şirketin 
süresi maddesi ile ilgili ise; 
Rapor 

Faaliyetine devam ettiğine, öz sermayesini koruduğuna ve tasfiye 
işlemlerine başlanmadığına dair YMM Veya SMMM raporu ve faaliyet 
belgesi aslı 

1  

 
Genel kurulda bağımsız 
denetçi seçimi var ise 

Kanunun 400 üncü maddesinde sayılan bağımlılık hallerinden birinin 
kendisinde bulunmadığına ilişkin denetçinin görevi kabul beyanı asıl imzalı 

1  

 Dilekçe ve Taahhütname 
Genel kurulda amaç konu değişikliği var ise www.dto.org.tr adresinden 
taahhütname hazırlanıp yetkililere imzalatılacak (MERSİS sistemine giriş 
yapılırken NACE kodu MERSİS’den kontrol edilecek değişiyor ise) 

1  

NOTLAR 

 Tutanakta, tadil metinlerinde ve kararlarda tüm ortak ve müdürlerin ad ve soyadı, ikametgâhları, uyrukları ve T.C. kimlik 
numaraları, yabancı uyrukluların vergi numarası belirtilecektir. 

 Unvan değişikliği var ise; yeni unvan http://www.ticaretsicilgazetesi.gov.tr/sorgu_acik.php adresinden sorgulama yapılmalıdır.  
Benzer unvan sorgulaması yapılırken, sorgulama yapılacak alanda çekirdek kelime ve devamında yazılacak olan sektör bazındaki ilk 
kelime ile birlikte yazılarak sorgulanmanın yapılması gerekmektedir. (Sicil Müdürlüğüne başvurudan önce evrak kontrolü 
yapılmadan unvan sorgulanmalıdır) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  

    

 

http://www.ticaretsicilgazetesi.gov.tr/sorgu_acik.php


 

5 | D e n i z l i  T i c a r e t  S i c i l i  E l  K i t a b ı  
 

LİMİTED ŞİRKET BİRLEŞME 
(Devir Alan) 

Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 
Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 

talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililerce imzalı 1  

 Gündem 
Toplantıya katılmayan ortak var ise; TTK 414. Maddesine ve ana sözleşmesinin 
ilan maddesine göre yapılmış gündem tebliğine ilişkin evraklarda eklenmelidir 

  

 Hazirun Cetveli Ortaklar tarafından asıl imzalı 1  

 İzin yazısı   
Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan 
şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı 

  

 Ticaret Sicil Gazetesi 

Genel kuruldan 33 gün önce devrolunan/devralan şirketin örneğe uygun olarak 
verilmiş bulunan inceleme hakkına ilişkin ilanın yayınlandığı sicil gazetesi  (ancak 
küçük ve orta ölçekli şirketlerde inceleme hakkından vazgeçilmesi halinde bu 
hususun tüm ortaklar tarafından onaylandığı genel kurul toplantı tutanağında 
belirtilmelidir 

1  

 Genel Kurul Toplantı Tutanağı 

Ortaklarca imzalı Birleşme sözleşmesinin kabulüne ve ana sözleşmenin sermaye 
maddesinin tadiline ilişkin genel kurul toplantı tutanağı Noter Onaylı (2 adet asıl 
1 fotokopi) (Sermaye artırımı yapılmaması halinde ise bu hususun genel kurul 
kararında belirtilmesi gerekmektedir 

2 1 

 
Birleşme Sözleşmesi Yetkililerce 
asıl imzalı   

Sermaye artırımı yapılmaması halinde ise bu hususun sözleşmede belirtilmesi 
gerekmektedir 

3  

 SMMM veya YMM Raporu 

Sermayenin karşılıksız kalıp kalmadığının, şirket özvarlıklarının tespitinin ve 
şayet devrolunan şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri 
sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların tespitinin yapıldığı 
YMM veya SMMM raporu ya da denetime tabi şirketlerde ise denetçinin bu 
tespitlere ilişkin raporu  

1  

 Birleşme Raporu   

Yetkililerce asıl imzalı  (Birleşmeye taraf olan tüm şirketlerin yönetim organları 
tarafından, ayrı ayrı ya da birlikte hazırlanan birleşme raporu (küçük ve orta 
ölçekli şirketlerde birleşme raporu düzenlenmesinden vazgeçilmesi halinde bu 
hususun tüm ortaklar tarafından onaylandığı genel kurul toplantı tutanağında 
belirtilmelidir.) 

1  

 Beyan 

Devrolunan şirketin Yetkililerince asıl imzalı) Devrolunan şirketin tapu, gemi ve 
fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının 
listesini ve bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili 
sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren yetkililerce beyanı 

1  

 
Kimlik fotokopileri ve 
ikametgah 

Yeni ortak var ise; (İkametgah e devletten alınabilir) 2  

 Rapor 
Alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmediğinin ispat edildiği YMM veya 
SMMM raporu aslı 

1  

 Bilanço 
Devreden ve Devrolan şirket için;  Denetime tabi şirketlerde denetçi tarafından; 
diğer şirketlerde ise yönetim kurulu tarafından imzalanmış son bilanço ve 
gerektiğinde ara bilanço  

1  

 Rapor 

Birleşmeye taraf olan bir şirketin, sermayesiyle kanuni yedek akçeleri 
toplamının yarısı zararlarla kaybolmuş veya borca batık durumda olması 
halinde; şirketin kaybolan sermayeyi veya borca batıklık durumunu karşılayacak 
miktarda serbestçe tasarruf edebileceği öz varlığa sahip bulunduğu ve buna 
ilişkin tutarların, hesap şekli de gösterilerek doğrulandığı veya belirtilen 
durumların mevcut olmadığının doğrulandığı YMM veya SMMM raporu aslı 

1  

 Rapor 
Birleşmeye taraf olan şirketlerin küçük ve orta ölçekli olduğunu belirtir YMM 
veya SMMM raporu ve faaliyet belgesi aslı 

1  

 
Çağrı ilanları; 1.-2.-3. 
ilanlardan 

Birleşmeye taraf olan şirketlerin her biri tarafından, alacaklılarına yapacakları 
çağrıyla ilgili ilanlar Birleşmeye taraf olan şirketlerce, alacaklılara alacaklarının 
güvence altına alınmasını isteme hakkı tanınmasına ilişkin ekteki örneğe uygun 
olarak hazırlanacak ilan metinlerinin, yedişer gün ara ile sicil gazetesinde üç 
defa yayınlanmasını sağlamak üzere tescil belgeleri ile birlikte müdürlüğe 
verilmesi gerekir. Alacaklılara yapılacak ilk ilanların birleşme kararının tesciline 
ilişkin ilanlarla birlikte aynı sicil gazetesinde yayımlanması zorunludur. 

1  

 Sermaye artırımı var ise; 
Limited Şirket sermaye arttırımı evrak listesine göre evraklar hazırlanmalıdır. 
Sermaye artırımı yapılmaması halinde ise bu hususun genel kurul kararında 
belirtilmesi gerekmektedir. 
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NOTLAR 

 Devir olan şirket birleşme kararını tescil ettirmeden devir alan şirket birleşme kararını tescil ettiremez. 
DEVİR ALAN ŞİRKET İÇİN BİLGİLER 

 Birleşmeye katılan her şirket, incelemeye sunulan belgelerin nereye tevdi edildiklerini ve nerelerde incelemeye hazır tutulduklarını, tevdi edildiği 
tarihten en az üç iş günü öncesinden, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile şirket sözleşmesinde öngörülen gazetede ilan edilmesi zorunludur. Aynı 
ilanda bütün ilgililerin birleşme belgelerini inceleyebilme haklarının olduğu açıkça işaret edilir. Bu hususlar, internet sitesi kurma zorunluluğuna 
tabi sermaye şirketlerinin internet sitelerinde de yayımlanır. 

 Birleşmeye katılan şirketlerden her biri, merkezleriyle şubelerinde ve halka açık anonim şirketler ise Sermaye Piyasası Kurulunun öngöreceği 
yerlerde, genel kurul kararından önceki otuz gün içinde; birleşme sözleşmesini, birleşme raporunu ve son üç yılın yılsonu finansal tablolarıyla yıllık 
faaliyet raporlarını, gereğinde ara bilançolarını; ortakların, intifa senedi sahipleriyle şirket tarafından ihraç edilmiş bulunan menkul kıymet 
hamillerinin, menfaati bulunan kişilerin ve diğer ilgililerin incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgeler internet sitesi açmaya zorunlu olan 
sermaye şirketlerinin internet sitelerinde de yayımlanır. ) 

 4.11.2012 tarih ve 28457 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması 
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme ölçütünü karşıladığı SMMM 
veya YMM raporu ile tespit edilen şirketler, tüm ortakların onaylaması halinde, söz konusu raporu ve müşavirin faaliyet belgesini ibraz koşulu ile 
inceleme hakkının kullanılmasından vazgeçebilir. 

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİNDE YER ALMASI GEREKENLER : (TTK 146. MADDESİNE GÖRE) 

 Birleşmeye katılan şirketlerin ticaret unvanlarını, kayıtlı bulunduğu ticaret sicil müdürlüğü ve ticaret sicili numarası, vergi numarası, şirket 
türlerini, merkez adresi; yeni kuruluş yolu ile birleşme hâlinde, yeni şirketin türünü, ticaret unvanını ve merkezi adresini, 

 Şirket paylarının değişim oranını, öngörülmüşse denkleştirme tutarını; devrolunan şirketin ortaklarının, devralan şirketteki paylarına ve 
haklarına ilişkin açıklamaları, 

 Devralan şirketin, imtiyazlı ve oydan yoksun payların sahipleriyle intifa senedi sahiplerine tanıdığı hakları, 

 Şirket paylarının değiştirilmesinin şeklini, 

 Birleşmeyle iktisap edilen payların, devralan veya yeni kurulan şirketin bilanço kârına hak kazandığı tarihi ve bu isteme ilişkin bütün özellikleri, 

 Gereğinde Kanunun 141 inci madde uyarınca ayrılma akçesini, 

 Devrolunan şirketin işlem ve eylemlerinin devralan şirketin hesabına yapılmış sayılacağı tarihi, 

 Yönetim organlarına ve yönetici ortaklara tanınan özel yararları, 

 Gereğinde sınırsız sorumlu ortakların isimlerini, 

 Birleşme sözleşmesinin tarihi 

BİRLEŞME RAPORUNDA YER ALMASI GEREKENLER :(TTK 147. MADDESİNE GÖRE) 

 Birleşmenin amacı ve sonuçları, 

 Birleşme sözleşmesi, 

 Şirket paylarının değişim oranı ve öngörülmüşse denkleştirme akçesi; devrolunan şirketlerin ortaklarına devralan şirket nezdinde 
tanınan ortaklık hakları, 

 Gereğinde ayrılma akçesinin tutarı ve şirket pay ve ortaklık hakları yerine ayrılma akçesi verilmesinin sebepleri, 

 Değişim oranının belirlenmesi yönünden payların değerlemesine ilişkin özellikler, 

 Gereğinde devralan şirket tarafından yapılacak artırımın miktarı, 

 Öngörülmüşse, devrolunan şirketin ortaklarına, birleşme dolayısıyla yüklenecek olan, ek ödeme ve diğer kişisel edim 
yükümlülükleri ile kişisel sorumluluklar hakkında bilgi, 

 Değişik türdeki şirketlerin birleşmelerinde, yeni tür dolayısıyla ortaklara düşen yükümlülükler, 

 Birleşmenin, birleşmeye katılan şirketlerin işçileri üzerindeki etkileri ile mümkünse bir sosyal planın içeriği, 

 Birleşmenin, birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları üzerindeki etkileri, 

 Gerekiyorsa, ilgili makamlardan alınan onaylar. 

 

 

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  
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LİMİTED ŞİRKET BİRLEŞME 
(Devir Olan) 

Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 
Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 

talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililerce asıl imzalı 1  

 Gündem 
Toplantıya katılmayan ortak var ise; TTK 414. Maddesine ve ana 
sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılmış gündem tebliğine ilişkin 
evraklarda eklenmelidir. 

1  

 Hazirun Cetveli Ortaklar tarafından asıl imzalı 1  

 Ticaret Sicil Gazetesi  

Genel kuruldan 33 gün önce devrolunan/devralan şirketin örneğe uygun 
olarak verilmiş bulunan inceleme hakkına ilişkin ilanın yayınlandığı sicil 
gazetesi  (ancak küçük ve orta ölçekli şirketlerde inceleme hakkından 
vazgeçilmesi halinde bu hususun tüm ortaklar tarafından onaylandığı genel 
kurul toplantı tutanağında belirtilmelidir 

1  

 
Genel Kurul Toplantı 
Tutanağı   

Ortaklarca imzalı Noter Onaylı  (tutanakta; ‘birleşme neticesinde devir olan 
şirketimizin tüm mal varlıkları, borçları ve alacakları ile külliyen devir alan 
şirkete aktarılmasına ve devir olan şirketimizin hukuki varlığının sona 
erdirilmesine, birleşme nedeni ile tasfiyesiz infisah ettiğinden ticaret 
sicilden kaydının silinmesine oybirliğiyle karar verildi’  ibaresi yazılmalıdır.) 

2 1 

 Birleşme Sözleşmesi   Yetkililerce asıl imzalı   3  

 SMMM Veya YMM Raporu 

Sermayenin karşılıksız kalıp kalmadığının, şirket özvarlıklarının tespitinin ve 
şayet devrolunan şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri 
sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların tespitinin 
yapıldığı YMM veya SMMM raporu ya da denetime tabi şirketlerde ise 
denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu 

1  

 Birleşme Raporu 

Yönetim kurulunca asıl imzalı Birleşmeye taraf olan tüm şirketlerin 
yönetim organları tarafından, ayrı ayrı ya da birlikte hazırlanan birleşme 
raporu, (küçük ve orta ölçekli şirketlerde inceleme hakkından vazgeçilmesi 
halinde bu hususun tüm ortaklar tarafından onaylandığı genel kurul 
toplantı tutanağında belirtilmelidir.) 

1  

 Rapor 

Birleşmeye taraf olan bir şirketin, sermayesiyle kanuni yedek akçeleri 
toplamının yarısı zararlarla kaybolmuş veya borca batık durumda olması 
halinde; şirketin kaybolan sermayeyi veya borca batıklık durumunu 
karşılayacak miktarda serbestçe tasarruf edebileceği öz varlığa sahip 
bulunduğu ve buna ilişkin tutarların, hesap şekli de gösterilerek 
doğrulandığı veya belirtilen durumların mevcut olmadığının doğrulandığı 
YMM veya SMMM raporu aslı 

1  

 Rapor 
Alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmediğinin ispat edildiği YMM veya 
SMMM raporu aslı ve faaliyet belgesi aslı 

1  

 Bilanço 
Devreden Ve Devrolan Şirket İçin; Denetime tabi şirketlerde denetçi 
tarafından; diğer şirketlerde ise yönetim kurulu tarafından imzalanmış son 
bilanço ve gerektiğinde ara bilanço  

1  

 İzin Yazısı   
Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi 
olunması halinde, bu izin veya uygun görüş yazısı 

1  

 Rapor 
Birleşmeye taraf olan şirketlerin küçük ve orta ölçekli olduğunu belirtir 
YMM veya SMMM raporu ve faaliyet belgesi aslı 

1  

 
Çağrı ilanları; 1.-2.-3. 
ilanlardan 

Birleşmeye taraf olan şirketlerin her biri tarafından, alacaklılarına 
yapacakları çağrıyla ilgili ilanlar Birleşmeye taraf olan şirketlerce, 
alacaklılara alacaklarının güvence altına alınmasını isteme hakkı 
tanınmasına ilişkin ekteki örneğe uygun olarak hazırlanacak ilan 
metinlerinin, yedişer gün ara ile sicil gazetesinde üç defa yayınlanmasını 
sağlamak üzere tescil belgeleri ile birlikte müdürlüğe verilmesi gerekir. 
Alacaklılara yapılacak ilk ilanların birleşme kararının tesciline ilişkin ilanlarla 
birlikte aynı sicil gazetesinde yayımlanması zorunludur. 

1  
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NOTLAR 

 Devir olan şirket birleşme kararını tescil ettirmeden devir alan şirket birleşme kararını tescil ettiremez.  

DEVİR OLAN ŞİRKET İÇİN BİLGİLER 

 Birleşmeye katılan her şirket, incelemeye sunulan belgelerin nereye tevdi edildiklerini ve nerelerde incelemeye hazır tutulduklarını, 
tevdi edildiği tarihten en az üç iş günü öncesinden, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile şirket sözleşmesinde öngörülen gazetede ilan 
edilmesi zorunludur. Aynı ilanda bütün ilgililerin birleşme belgelerini inceleyebilme haklarının olduğu açıkça işaret edilir. Bu 
hususlar, internet sitesi kurma zorunluluğuna tabi sermaye şirketlerinin internet sitelerinde de yayımlanır. 

 Birleşmeye katılan şirketlerden her biri, merkezleriyle şubelerinde ve halka açık anonim şirketler ise Sermaye Piyasası Kurulunun 
öngöreceği yerlerde, genel kurul kararından önceki otuz gün içinde; birleşme sözleşmesini, birleşme raporunu ve son üç yılın 
yılsonu finansal tablolarıyla yıllık faaliyet raporlarını, gereğinde ara bilançolarını; ortakların, intifa senedi sahipleriyle şirket 
tarafından ihraç edilmiş bulunan menkul kıymet hamillerinin, menfaati bulunan kişilerin ve diğer ilgililerin incelemesine sunmakla 
yükümlüdür. Bu belgeler internet sitesi açmaya zorunlu olan sermaye şirketlerinin internet sitelerinde de yayımlanır. ) 

 4.11.2012 tarih ve 28457 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve 
Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre Küçük ve Orta Büyüklükteki 
İşletme ölçütünü karşıladığı SMMM veya YMM raporu ile tespit edilen şirketler, tüm ortakların onaylaması halinde, söz konusu 
raporu ve müşavirin faaliyet belgesini ibraz koşulu ile inceleme hakkının kullanılmasından vazgeçebilir. 

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİNDE YER ALMASI GEREKENLER : (TTK 146. MADDESİNE GÖRE) 

 Birleşmeye katılan şirketlerin ticaret unvanlarını, kayıtlı bulunduğu ticaret sicil müdürlüğü ve ticaret sicili numarası, vergi numarası, 
şirket türlerini, merkez adresi; yeni kuruluş yolu ile birleşme hâlinde, yeni şirketin türünü, ticaret unvanını ve merkezi adresini, 

 Şirket paylarının değişim oranını, öngörülmüşse denkleştirme tutarını; devrolunan şirketin ortaklarının, devralan şirketteki 
paylarına ve haklarına ilişkin açıklamaları, 

 Devralan şirketin, imtiyazlı ve oydan yoksun payların sahipleriyle intifa senedi sahiplerine tanıdığı hakları, 

 Şirket paylarının değiştirilmesinin şeklini, 

 Birleşmeyle iktisap edilen payların, devralan veya yeni kurulan şirketin bilanço kârına hak kazandığı tarihi ve bu isteme ilişkin bütün 
özellikleri, 

 Gereğinde Kanunun 141 inci madde uyarınca ayrılma akçesini, 

 Devrolunan şirketin işlem ve eylemlerinin devralan şirketin hesabına yapılmış sayılacağı tarihi, 

 Yönetim organlarına ve yönetici ortaklara tanınan özel yararları, 

 Gereğinde sınırsız sorumlu ortakların isimlerini, 

 Birleşme sözleşmesinin tarihi 

BİRLEŞME RAPORUNDA YER ALMASI GEREKENLER :(TTK 147. MADDESİNE GÖRE) 

 Birleşmenin amacı ve sonuçları, 

 Birleşme sözleşmesi, 

 Şirket paylarının değişim oranı ve öngörülmüşse denkleştirme akçesi; devrolunan şirketlerin ortaklarına devralan şirket nezdinde 
tanınan ortaklık hakları, 

 Gereğinde ayrılma akçesinin tutarı ve şirket pay ve ortaklık hakları yerine ayrılma akçesi verilmesinin sebepleri, 

 Değişim oranının belirlenmesi yönünden payların değerlemesine ilişkin özellikler, 

 Gereğinde devralan şirket tarafından yapılacak artırımın miktarı, 

 Öngörülmüşse, devrolunan şirketin ortaklarına, birleşme dolayısıyla yüklenecek olan, ek ödeme ve diğer kişisel edim 
yükümlülükleri ile kişisel sorumluluklar hakkında bilgi, 

 Değişik türdeki şirketlerin birleşmelerinde, yeni tür dolayısıyla ortaklara düşen yükümlülükler, 

 Birleşmenin, birleşmeye katılan şirketlerin işçileri üzerindeki etkileri ile mümkünse bir sosyal planın içeriği, 

 Birleşmenin, birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları üzerindeki etkileri, 

 Gerekiyorsa, ilgili makamlardan alınan onaylar, 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  
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LİMİTED ŞİRKET SERMAYE ARTIRIMI VE AZALTIMI 
(EŞ ZAMANLI)  

Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 
Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 

talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililer tarafından asıl imzalı 1  

 Gündem 
Toplantıya katılmayan ortak var ise; TTK 414. Maddesine ve ana 
sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılmış gündem tebliğine ilişkin 
evraklarda eklenmelidir 

  

 Hazirun Cetveli   Ortaklar tarafından asıl imzalı 1  

 
Genel Kurul Toplantı 
Tutanağı 

Sermaye azaltılması ve artırımının eş zamanlı olarak yapılmasına ilişkin, 
sermayenin azaltılmasının ne tarzda yapılacağının gösterildiği ve ana 
sözleşmenin değişen maddesine ilişkin tadil metnini de içeren sermaye 
azaltılmasına ve artırımına dair 

2 1 

 Tadil Metni   
Sermayenin azaltılması ve artırılmasının eş zamanlı olarak yapılmasına 
ilişkin hükümleri içeren (genel kurul toplantı tutanağında yeni metin 
yazıldığı takdirde ayrıca tadil metni düzenlenmesine gerek yoktur.) 

3  

 
Sermayenin Azaltılmasına Ait 
Müdürler Kurulu Raporu 

Yetkililerce asıl imzalı (Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın 
amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir müdürler tarafından 
hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylı) 

1  

 
Özsermaye Tespitine Dair 
Rapor 

Sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket 
özvarlığının tespitine ilişkin YMM veya SMMM raporu ya da denetime tabi 
şirketlerde denetçinin bu tespitine ilişkin raporu 

1  

 Belge 
Müdürler kurulu tarafından asıl imzalanmış, beyanda bulunan alacaklıları 
gösteren liste ekinde, alacaklı olduğunu beyan eden alacaklıların 
alacaklarının ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belgeler 

1  

 Müdürler Kurulu Beyanı 
Beyanda bulunan alacaklı bulunmadığı takdirde bu hususa ilişkin beyan asıl 
imzalı 

1  

 İzin Yazısı 
Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine 
veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı 

1  

 İştirak Taahhütnamesi Taahhüt sahibinin imzasını taşıyan belge aslı asıl imzalı 1  

 
On binde Dört Ödeme 
Dekontu 

Şirket sermayesinin on binde dördü nispetinde yapılacak ödemeye dair 
banka dekontu aslı (Oda Veznesine yatırılması gerekmektedir 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  
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LİMİTED ŞİRKETİ HİSSE DEVRİ 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Müdürler tarafından imzalı 1  

 Gündem 
Toplantıya katılmayan ortak var ise; TTK 414. Maddesine ve ana 
sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılmış gündem tebliğine ilişkin 
evraklarda eklenmelidir). 

1  

 Hazirun Cetveli Ortaklar tarafından asıl imzalı 1  

 
Genel Kurul Toplantı 
Tutanağı 

Ortaklarca imzalı (Hissesini devredip şirketten ayrılan ortak da hisse devir 
kararına katılmalı ve genel kurul kararını imzalamalıdır) Şirket tek ortaklı 
hale geliyor ise; tutanakta şirketin tek ortaklı olduğunu bu ortağın adı, 
soyadı, ikametgahı, TC kimlik numarası, vatandaşlığını belirtilmeli. Noter 
Onaylı  

2 1 

 Hisse Devir Sözleşmesi Noter onaylı 2  

 Pay Defteri Fotokopisi 
Devir eden ve devir alan ortakların pay defteri ilgili sayfası ile defterin ön 
yüz noter onay sayfasının fotokopisi 

1  

 
Kimlik Fotokopileri ve 
İkametgah   

Yeni ortaklara ait (İkametgah e-devletten alınabilir) 2  

 Kayyum Kararı 
Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan 
herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için 
mahkemeden alınmış kayyum atama kararı 

1  

 
Yeni Yabancı Uyruklu Ortağı 
Veya Yetkilisi Var İse; 

Pasaport Sureti Yabancı uyruklu ise onaylı pasaport sureti ve ikameti 
Türkiye’de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi. 

Oturma İzin Belgesi Yurt dışında ikamet eden T.C. vatandaşları için 
yurtdışında çalıştığına veya oturduğuna dair o ülkenin ilgili makamlarından 
alınan belge aslı 

1  

 Apostil Şerhli Faaliyet Belgesi 

Tüzel kişi ortağın veya müdürün yabancı uyruklu olması halinde, tüzel 
kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge (Şirketin nerede, ne zaman ve 
hangi devletin kanunlarına göre kurulduğuna ilişkin Apostil Şerhini içeren 
faaliyet belgesi (Aslı ve Noter Onaylı Türkçe Tercümesi) 

1  

 Müdür Seçimi Var İse, 
"TEMSİL VE İLZAM" başlığına göre istenen belgeler eklenmelidir. Hissesini 
devredip şirketten ayrılan ortak müdür ise görevine devam edip 
etmeyeceği kararda belirtilmelidir. 

1  

NOTLAR 

 Merkezin bulunduğu yabancı memlekette Ticaret Siciline karşılık olan herhangi bir resmi teşekkül bulunmadığı takdirde bu belge 
işletmenin bulunduğu yerdeki resmi Türk makamlarınca düzenlenir. 

 Tutanakta tüm ortak ve müdürlerin ad ve soyadı, ikametgâhları, uyrukları ve T.C. kimlik numaraları, yabancı uyrukluların vergi 
numarası belirtilecektir. 

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  
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LİMİTED ŞİRKET İNTERNET SİTESİ TESCİLİ 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililerce asıl imzalı 1  

 Gündem 
Toplantıya katılmayan ortak var ise; TTK 414. Maddesine ve ana 
sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılmış gündem tebliğine ilişkin 
evraklarda eklenmelidir 

1  

 Hazirun Cetveli Ortaklar tarafından asıl imzalı 1  

 
Genel Kurul Toplantı 
Tutanağı 

Ortaklarca imzalı noter tasdikli  (Genel kurulda şirketin bağımsız denetime 
tabi olduğu ve şirketin İnternet sitesinin adresinin açıkça yazılmış olması 
gereklidir.) 

1 2 

NOTLAR 

• 6102 sayılı kanunun 397 maddesine istinaden bağımsız denetime tabi şirketler internet sitesi açmak ve bu siteyi Ticaret Siciline 
tescil ettirmek zorundadır.  

• 6102 sayılı kanun 1524. Maddesi, Sermaye şirketlerinin açacağı internet sitesine dair yönetmelik Madde 5. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  
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LİMİTED ŞİRKET KURULUŞ 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Müdürlerin tümü tarafından imzalı    

 Anasözleşme Sicil tarafından huzurda imzalanmış şirket sözleşmesi aslı 1 2 

 İmza Tescil Beyannamesi 
Ortaklar dışında müdür bulunması halinde şirket unvanı altında 
düzenlenmiş imza beyannamesi 

1  

 Taahhütname www.dto.org.tr adresinden hazırlanıp, Yetkililerce imzalı  1  

 
On binde Dört Ödeme 
Dekontu 

Şirket sermayesinin on binde dördü nispetinde yapılacak ödemeye dair 
banka dekontu aslı (Oda Veznesine yatırılması gerekmektedir 

1  

 
Kimlik Fotokopileri ve 
İkametgah 

Ortaklara ve yetkililere ait (İkametgah e-devletten alınabilir) 1  

 Görev Kabul Beyanı Ortak dışı seçilen müdürün görevi kabul ettiğine dair imzalı yazılı beyanı 1  

 
Kuruluş Sırasında 
Onaylanacak Ticari 
Defterlere İlişkin Dilekçe 

(Asıl imzalı yetkililerce) ve tasdik edilecek defterlerin sayfaları 
numaralandırılmış şekilde getirilmesi gerekmektedir. (defterlerin ilk ön 
sayfası ve son sayfası numaralandırılmayacak. Ön sayfasının arkasından 
itibaren numara verilmeye başlanacak) 

1  

 Serbest Bölge İzin Yazısı   Serbest Bölgede kurulacak şirketler için 1  

 Bakanlık İzin Yazısı (Bakanlık iznine tabii şirketler için) 1  

 Kayyum Atama Kararı 
Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan 
herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için 
mahkemeden alınmış kayyum atama kararı, (aslı veya onaylı örneği) 

1  

 İzin Yazısı   
Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler 
ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların 
iştirakine izin veren Bakanlar Kurulu Kararının bir örneği  

1  

 İrade Beyanı 

Müdürlükte imzalanan sözleşmenin gerçekleştirilen onay tarihinden 
itibaren üç ay içinde tescili için başvuruda bulunulmaması halinde, 
sözleşmede imzası bulunanların şirket kurma iradelerinin devam ettiğine 
dair beyanda bulunmaları gerekir. Kurucuların bu beyanı, sözleşme 
nüshalarının arkasına eklenir. 

1 1 

NOTLAR 

 TTK 623/1 gereği şirket ortaklarından en az birinin tam olarak sınırsız yönetim hakkına ve temsil yetkisine sahip müdür seçilmesi 
gereklidir. 

Tüzel kişi yetkili var ise;  

 Karar: Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir 
gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği ve Görev Kabul Beyanı müdürlük görevini 
kabul ettiğine dair imzalı yazılı beyanı  

Tüzel kişi ortak var ise; 

 Tüzel kişi ortak ise Tüzel kişiliğin iştirak edeceği sermaye miktarının ve temsilcisinin belirtildiği noter tasdikli iştirak kararı aslı,  
(Merkezi Denizli dışında olan tüzel ortak için Anonim şirket ise en son yönetim kurulu seçimi, Limited şirket ise en son müdür 
seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya şirkete ait noter onaylı sirküleri) (1 adet) 

Ayni sermaye var ise;  

 Bilirkişi Raporu Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin 
mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları mahkemece onaylı aslı ve mahkemenin bilirkişi atama yazısı 
aslı,(TTK Madde 343- (1) Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmelere ve 
ayınlara,   şirket   merkezinin   bulunacağı yerdeki   asliye   ticaret   mahkemesince  atanan bilirkişilerce değer biçilir. Değerleme 
raporunda, uygulanan değerleme yönteminin somut olayın özellikleri bakımından herkes için en adil ve uygun seçim olduğu; 
sermaye olarak konulan alacakların gerçekliğinin, geçerliğinin ve 342 nci maddeye uygunluğunun belirlendiği, tahsil edilebilirlikleri 
ile tam değerleri; ayni olarak konulan her varlık karşılığında tahsis edilmesi gereken pay miktarı ile Türk Lirası karşılığı, tatmin edici 
gerekçelerle ve hesap verme ilkesinin icaplarına göre açıklanır. Bu rapora kurucular ve menfaat sahipleri itiraz edebilir. 
Mahkemenin onayladığı bilirkişi kararı kesindir.) 

http://www.dto.org.tr/
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 Takyidat Olmadığına Dair Yazı Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı 
aslı, (TTK Madde 581- (1) Üzerlerinde sınırlı ayni bir hak, haciz veya tedbir bulunmayan; nakden değerlendirilebilen ve 
devrolunabilen, fikrî mülkiyet hakları ile sanal ortamlar ve adlar da dâhil, malvarlığı unsurları ayni sermaye olarak konulab ilir. 
Hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş  alacaklar sermaye olamaz. (2) 127 nci madde hükmü saklıdır.) 

 Şerh Verildiğine Dair Belge: Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları 
sicillere şerh verildiğini gösteren belge aslı, (TTK 128) 

 Sözleşme: Ayın ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer 
kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmelerin aslı,  

Yabancı Uyruklu Ortağı Veya Yetkilisi Var İse; 

 Pasaport Sureti Yabancı uyruklu ise onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye’de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi. 

 Oturma İzin Belgesi Yurt dışında ikamet eden T.C. vatandaşları için yurtdışında çalıştığına veya oturduğuna dair o ülkenin ilgili 
makamlarından alınan belge aslı 

 Apostil Şerhli Faaliyet Belgesi: Tüzel kişi ortağın veya müdürün yabancı uyruklu olması halinde, tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını 
içeren belge (Şirketin nerede, ne zaman ve hangi devletin kanunlarına göre kurulduğuna ilişkin Apostil Şerhini içeren faaliyet 
belgesi (Aslı ve Noter Onaylı Türkçe Tercümesi)  

 NOT: Merkezin bulunduğu yabancı memlekette Ticaret Siciline karşılık olan herhangi bir resmi teşekkül bulunmadığı takdirde bu 
belge işletmenin bulunduğu yerdeki resmi Türk makamlarınca düzenlenir. 

DİĞER NOTLAR 

 Yabancı uyrukluların T.C. Vergi Kimlik numarası olmadan Şirket kuramazlar ve ortak olamazlar. Vergi Kimlik numaraları Ana 
sözleşmede gösterilmek zorundadır. (4358 Sayılı Kanun) ve bu belgeyi Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne ibraz etmek zorundadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  

    

 



 

14 | D e n i z l i  T i c a r e t  S i c i l i  E l  K i t a b ı  
 

LİMİTED ŞİRKET TASFİYEYE GİRİŞ 
(MAHKEME KARARIYLA) 

Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 
Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 

talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililerce imzalı asıl 1  

 Mahkeme Kararı   Mahkeme’den aslı gibidir onaylı ve kesinleşmiş şerhi tasdikli asıl 1  

 İmza Tescil Beyannamesi 
Tasfiye Memurunun “Tasfiye Halinde” ibaresi eklenmiş Ticaret Ünvanı 
altında düzenlenmiş imza beyannamesi) 

1  

 
Kimlik Fotokopileri ve 
İkametgâh 

Tasfiye Memurunun İkametgah e-devletten alınabilir 2  

 Tasfiye Ve Yetki Kararı (Tasfiye memuru 1’ den fazla ise) noter onaylı 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  

    

 



 

15 | D e n i z l i  T i c a r e t  S i c i l i  E l  K i t a b ı  
 

LİMİTED ŞİRKET SERMAYE ARTIRIMI 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe (Yetkililer tarafından asıl imzalı 1  

 Gündem 
Toplantıya katılmayan ortak var ise; TTK 414. Maddesine ve ana 
sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılmış gündem tebliğine ilişkin 
evraklarda eklenmelidir 

1  

 Hazirun Cetveli (Ortaklar tarafından asıl imzalı 1  

 
Genel Kurul Toplantı 
Tutanağı   

Anasözleşme değişikliğinin yeni şekline ait noter onaylı 2 1 

 Tadil Metni   
Ortaklarca imzalı(3 adet asıl) genel kurul toplantı tutanağında yeni metin 
yazıldığı takdirde ayrıca tadil metni düzenlenmesine gerek yoktur.) 

2  

 
YMM Veya SMMM Raporu 
Aslı 

Önceki sermayenin ödendiğine ve öz sermaye tespitine dair YMM veya 
SMMM raporu aslı ve müşavire ait faaliyet belgesi aslı 

1  

 
Artırım İç Kaynaklardan 
Karşılanıyor İse 

İç kaynak tutarının tespiti sermayeye eklenmesi vb var ise bunlarla ilgili 
raporları ile müşavire ait faaliyet belgesi aslı 

1  

 
On binde Dört Ödeme 
Dekontu 

Arttırılan sermayesinin on binde dördü nispetinde yapılacak ödemeye dair 
banka dekontu aslı (Oda Veznesine yatırılması gerekmektedir 

1  

 
Müdürler Beyanı Aslı ve 
İştirak Taahhütnmesi 

Sermaye artışına ait 6102 Sayılı TTK Madde 349-586-590'a göre)  1  

 
Sermaye Artırımı Ortak 
Alacaklarından Karşılanıyorsa 

Mali Müşavir raporunda ortak alacakları hesabında yer alan tutarın NAKDİ 
BORÇLANMADAN kaynaklandığı açıkça belirtilmelidir. Ortak alacakları 
nakdi borçlanmadan kaynaklanmıyorsa Bilirkişi Raporu ve Bilirkişi Atama 
Yazısı ibraz edilmeli 

1  

 Ayni Sermaye Var İse; 
Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve 
ayının değerinin tespitine dair mahkemece atanan bilirkişi tarafından 
hazırlanmış değerleme raporları aslı, mahkemenin bilirkişi atama yazısı aslı 

1  

 Ayni Sermaye Var İse; 
Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair 
ilgili sicilden alınacak yazı aslı 

1  

 Ayni Sermaye Var İse; 
Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve 
ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge aslı, 
(6102 Sayılı TTK MADDE 128) 

1  

 Ayni Sermaye Var İse; 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 27/09/2013 
tarih 7326 sayılı yazıları gereğince; Pay sahibinin şirketten olan alacağını, 
bir başka şirketin kuruluşunda veya bir başka şirketin sermaye artırımında 
ayni sermaye olarak koyması durumunda, pay sahibinin şirketten olan 
alacağının varlığının tespitinde TTK 343 maddesi uyarınca şirket merkezinin 
bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi'nce atanan bilirkişilerce 
hazırlanacak bilirkişi raporu ve bilirkişi atama yazısı  

1  

NOTLAR 

 Sermaye kaybının olup olmadığının tespiti TTK 376. maddesine göre yapılacak. 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  

    

 



 

16 | D e n i z l i  T i c a r e t  S i c i l i  E l  K i t a b ı  
 

LİMİTED ŞİRKET SERMAYE AZALTIMI 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Müdürler tarafından imzalı 1  

 Gündem 
Toplantıya katılmayan ortak var ise; TTK 414. Maddesine ve ana sözleşmesinin ilan 
maddesine göre yapılmış gündem tebliğine ilişkin evraklarda eklenmelidir 

  

 Hazirun Cetveli   Ortaklar tarafından asıl imzalı 1  

 
Çağrı ilanları; 1.-2.-3. 
ilanlardan 

(Sermaye azaltımının Genel Kurulda kabul edilmesinden sonra şirket alacaklılarına 
yedişer gün arayla üç defa çağrı yapıldığına dair sicil gazetesi örnekleri 

1  

 Genel Kurul Toplantı Tutanağı 

(ortaklarca imzalı) (Sermayenin azaltılmasına ilişkin şirket müdürleri raporunun 
onaylandığı, sermayenin azaltılmasının ne tarzda yapılacağının gösterildiği ve 
anasözleşmenin değişen maddesine ilişkin tadil metnini de içeren sermaye 
azaltılmasına dair) Noter onaylı 

2 1 

 Tadil Metni 
Ortaklarca imzalı  (genel kurul toplantı tutanağında yeni metin yazıldığı takdirde 
ayrıca tadil metni düzenlenmesine gerek yoktur.) 

3  

 
Sermayenin Azaltılmasına Ait 
Rapor 

(Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde 
yapılacağını gösterir şirket müdürü veya müdürleri tarafından hazırlanmış ve genel 
kurul tarafından onaylanmış) 

2  

 
YMM Veya SMMM Raporu Ve 
Faaliyet Belgesi Aslı 

(Sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen 
karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğunun belirlenmesine ve 
alacaklıların alacaklarının teminat altına alındığına ilişkin rapor) (1 adet asıl) 
denetime tabi şirketlerde ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu 

1  

 

Beyanda Bulunan Alacaklıları 
Gösteren Liste Ekinde, Alacaklı 
Olduğunu Beyan Eden 
Alacaklıların Alacaklarının 
Ödendiği Veya Teminat Altına 
Alındığını Gösteren Belgeler 

Müdürler kurulu tarafından imzalanmış 1  

 
Müdürler Kurulu Beyanı Asıl 
İmzalı 

(Beyanda bulunan alacaklı bulunmadığı takdirde bu hususa ilişkin) 1  

 

Sermaye Zararlar Sonucunda 
Bilançoda Oluşan Bir Açığı 
Kapatmak Amacıyla Ve Bu 
Açıklar Oranında Azaltılacak 
Olursa; 

Şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme yükümlülüklerinin tamamen ödendiğini 
gösteren belge de ek olarak ibraz edilmelidir. 

  

 

Sermaye Zararlar Sonucunda 
Bilançoda Oluşan Bir Açığı 
Kapatmak Amacıyla Ve Bu 
Açıklar Oranında Azaltılacak 
Olursa; 

Şirket müdürlerince alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden 
veya teminat altına alınmasından vazgeçilmiş ve buna ilişkin müdürler kurulu kararı 
müdürlüğümüze ibraz edilmiş ise alacaklılara çağrı ilanı ve alacakların ödendiği veya 
teminat altına alındığını gösteren belge aranmaz.  

  

NOTLAR 

 Alacaklılara verilen 2 aylık sürenin sona ermesinden ve beyan edilen alacakların ödenmesinden veya teminat altına alınmasından 
sonra yukarıda yazılı belgeler ile azatlımın tescili talep edilebilir. 

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  

    



 

17 | D e n i z l i  T i c a r e t  S i c i l i  E l  K i t a b ı  
 

LİMİTED ŞİRKET ŞUBE AÇMA 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Şube yetkililerince asıl imzalı 1  

 Gündem 
Toplantıya katılmayan ortak var ise; TTK 414. Maddesine ve ana 
sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılmış gündem tebliğine ilişkin 
evraklarda eklenmelidir 

1  

 Hazirun Cetveli Ortaklar tarafından asıl imzalı 1  

 
Genel Kurul Toplantı 
Tutanağı   

(Ortaklarca imzalı) (Şubeye ait yetki, adres, unvan, sermaye belirtilecek) 
Noter Onaylı 

2 1 

 120. Maddeye Göre Belge 
Şirketin Merkezinin bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 
verilecek Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120. Maddesine göre belge 

1  

 Onaylı Evrak Suretleri   

(Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü İstanbul dışında ise merkezin sicil 
müdürlüğünce tescil edilen ana sözleşme ve ana sözleşme değişiklikleri ve 
son Yönetim Kurulu seçimine ilişkin tescillerin onaylı sureti ile merkez 
sicilde yapılan son tescile ait Ticaret Sicil Gazetesi) Şirketin merkezi 
Müdürlüğümüzde kayıtlı ise; merkez sicil dosyasında mevcut olduğundan 
ibraz edilmeyecek 

1  

 İmza Tescil Beyannamesi Şube yetkililerine ait, şube unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi 1  

 Taahhütname www.dto.org.tr adresinden hazırlanıp, Şube yetkililerince asıl imzalı 1  

 
Kimlik Fotokopileri ve 
İkametgah 

Şube yetkililerine ait  (İkametgah e-devletten alınabilir) 2  

 Vergi Levhası    Şirketin merkezine ait  1 

 Görev Kabul Beyanı 
Ortaklar dışından seçilen şube müdürü var ise; görevi kabul ettiğine dair 
yazılı imzalı beyanı asıl imzalı 

1  

 Serbest Bölge İzin Yazısı Serbest Bölgede açılacak şubeler için aslı 1  

 
Şube Yetkilisi Yabancı 
Uyruklu İse 

Pasaport tercümesi noter onaylı, Türkiye’de ikamet ediyorsa oturma izin 
belgesi onaylı  

1  

NOTLAR 

 Daha önceden memurluğumuzda faal şube tescili var ise 2. ve diğer şube tescilleri için yukarıda belirtilen Merkezin Sicil 
Müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait evrak ile bunların yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetelerinin merkez Sicil Müdürlüğünce 
onaylı suretleri yeniden verilmesi gerekmemektedir. İlk şubenin tescil edildiği tarihten sonra Merkezin Sicil Müdürlüğünce yapılan 
değişikliklere ait evraklardan ve gazetelerden onaylı suretleri (1 adet asıl 1 fotokopi) hazırlanması yeterlidir. 

 Kararda ortakların ve şube müdürünün adı-soyadı, ikametgâhları, uyrukları ve T.C. kimlik numaraları, yabancı uyrukluların vergi 
numarası belirtilecektir. Alınan Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 120 belgesinin ilgili sicil Müdürlüğünün düzenlediği tarihten itibaren 
belgenin geçerlilik süresi bir aydır, bir ay içinde şubenin bulunduğu Sicil Müdürlüğüne tescili yaptırılmalıdır. Evraklara ve tutanağa 
yazılan adres ilçe-mahalle-cadde-sokak isimleri MERSİS girişindeki adres ile düzgün ve doğru yazılmalıdır. Belediyenin yapmış 
olduğu adres güncellemelerinden dolayı adres tespiti yaptırılmalıdır.  

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  

    

http://www.dto.org.tr/


 

18 | D e n i z l i  T i c a r e t  S i c i l i  E l  K i t a b ı  
 

LİMİTED ŞİRKET ŞUBE KAPANIŞI 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililerce asıl imzalı 1  

 Gündem 
Toplantıya katılmayan ortak var ise; TTK 414. Maddesine ve ana 
sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılmış gündem tebliğine ilişkin 
evraklarda eklenmelidir 

1  

 Hazirun Cetveli (Ortaklar tarafından asıl imzalı)   1  

 
Genel Kurul Toplantı 
Tutanağı   

(Ortaklar tarafından imzalı) Noter onaylı 2 1 

 Ticaret Sicil Gazetesi Merkezi başka ilde ise son ortaklarını gösteren  1 

NOTLAR 

 Kararlarda ortakların adı ve soyadı, ikametgahları, uyrukları ve T.C. kimlik numaraları, yabancı uyrukluların vergi numarası 
belirtilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  
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LİMİTED ŞİRKET TASFİYEDEN DÖNÜŞ 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe (Yetkililer tarafından imzalı) 1  

 Gündem 
(Toplantıya katılmayan ortak var ise; TTK 414. Maddesine ve ana 
sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılmış gündem tebliğine ilişkin 
evraklarda eklenmelidir). 

1  

 Hazirun Cetveli Ortaklar tarafından asıl imzalı 1  

 
Genel Kurul Toplantı 
Tutanağı 

(ortaklarca imzalı) Tasfiyeden vazgeçildiğine ve tasfiye memurunun 
yetkisinin iptaline ilişkin, noter tasdikli   

2 1 

 Rapor 
Şirket malvarlığının ortaklar arasında dağıtımına henüz başlanmadığına 
dair ve sermayenin 2/3’ünü koruduğuna dair tasfiye memurları tarafından 
hazırlanmış rapor, asıl imzalı 

1  

 İmza Tescil Beyannamesi Müdürlere ait şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi 1  

NOTLAR 

 Kararlarda ortakların adı ve soyadı, ikametgahları, uyrukları ve T.C. kimlik numaraları, yabancı uyrukluların vergi numarası 
belirtilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  

    



 

20 | D e n i z l i  T i c a r e t  S i c i l i  E l  K i t a b ı  
 

LİMİTED ŞİRKET TASFİYEYE GİRİŞ 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililerce imzalı asıl 1  

 Gündem 
(Toplantıya katılmayan ortak var ise; TTK 414. Maddesine ve ana 
sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılmış gündem tebliğine ilişkin 
evraklarda eklenmelidir) 

1  

 Hazirun Cetveli (Ortaklar tarafından imzalı 1  

 
Genel Kurul Toplantı 
Tutanağı 

Ortaklarca imzalı Noter onaylı 2 1 

 İmza Tescil Beyannamesi 
Tasfiye Memurunun “Tasfiye Halinde” ibaresi eklenmiş Ticaret Ünvanı 
altında düzenlenmiş imza beyannamesi 

1  

 Tasfiyeye Giriş Bilançosu Ortaklar tarafından imzalanmış 1  

 
Damga Vergisi Ödeme 
Makbuzu   

Tasfiye bilançosuna ait 1  

 
Kimlik Fotokopileri ve 
İkametgâh 

Tasfiye Memurunun (İkametgah e-devletten alınabilir) 2  

 Görev Kabul Beyanı 
Tasfiye memurlarının ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan 
memurların görevi kabul ettiğine ilişkin imzalı beyanları 

  

NOTLAR 

 Kararda ve tutanakta tüm ortak ve müdürlerin ad ve soyadı yanında ikametgâhı, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik 
numaraları, yabancı uyrukluların vergi numarası belirtilecektir. Temsile yetkili tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı 
olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır. 
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LİMİTED ŞİRKET TEMSİL VE İLZAM 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 
Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 
 Dilekçe Yetkililerce imzalı 1  

 Gündem 
Toplantıya katılmayan ortak var ise; TTK 414. Maddesine ve ana sözleşmesinin ilan 
maddesine göre yapılmış gündem tebliğine ilişkin evraklarda eklenmelidir 

1  

 Hazirun Cetveli Ortaklar tarafından asıl imzalı 1  

 Genel Kurul Toplantı Tutanağı   (ortaklar tarafından imzalı) Noter onaylı 2 1 

 Temsil Ve İlzam Kararı 
Müdürler kurulu karar defteri var ise karar defterine, yok ise tutanağa yazılacak)  
noter onaylı 

2 1 

 İmza Tescil Beyannamesi Yeni yetkili var ise; şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi 1  

 Görev Kabul Beyanı Ortak dışı yetkili var ise görevi kabul ettiğine dair yazılı imzalı beyanı 1  

 Kimlik Fotokopileri ve İkametgah Yeni yetkililere ait (İkametgah e-devletten alınabilir) 2  

 
Bir Tüzel Kişinin Şirket 
Müdürlüğüne Seçilmesi Halinde 

Tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin 
adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği ve 
müdürlük görevini kabul ettiğine dair yazılı beyanı imzalı 

1  

NOTLAR 
Yeni Yabancı Uyruklu Ortağı Veya Yetkilisi Var İse; 
 Pasaport Sureti Yabancı uyruklu ise onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye’de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi. 

 Oturma İzin Belgesi Yurt dışında ikamet eden T.C. vatandaşları için yurtdışında çalıştığına veya oturduğuna dair o ülkenin ilgili makamlarından alınan belge aslı 

 Apostil Şerhli Faaliyet Belgesi Tüzel kişi ortağın veya müdürün yabancı uyruklu olması halinde, tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge (Şirketin nerede, ne 
zaman ve hangi devletin kanunlarına göre kurulduğuna ilişkin Apostil Şerhini içeren faaliyet belgesi (Aslı ve Noter Onaylı Türkçe Tercümesi) NOT: Merkezin 
bulunduğu yabancı memlekette Ticaret Siciline karşılık olan herhangi bir resmi teşekkül bulunmadığı takdirde bu belge işletmenin bulunduğu yerdeki resmi Türk 
makamlarınca düzenlenir. 

DİĞER NOTLAR 

 Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönerge Uygulaması (TTK madde 367-371- 629 ) Müdürler kurulu karar defteri var ise karar defterine, yok ise tutanağa 
yazılacak)   

 Şirketleri, her hususta münferiden veya müştereken temsil edeceklerin yetkileri genel kurul kararı ile alınmaktadır. 

 Ancak temsile ilişkin konular veya para yönünden yapılacak sınırlama ile atanacak yetkililer,  yetki sınırının belirlenmiş olduğu bir iç yönerge 
hazırlanmalı (Tutanağın içinde bir maddede öncelikle metin olarak yazılarak kabul edilmeli. Bu iç yönerge maddesine atıfta bulunarak diğer bir 
maddede de kısıtlı yetkililerin ataması yapılması gerekmektedir. ) 

 Müdürler kurulunun yönetim devrine ilişkin iç yönerge düzenleyebilmesi, bu konuda esas sözleşmede bir hüküm bulunmasına bağlıdır. Esas 
sözleşmede bu konuda bir madde yoksa öncelikle esas sözleşme değişikliği yapılarak, iç yönerge ile eş zamanlı olarak da tescil ve ilan edilebilir.) 

 Ortaklardan en az bir tanesinin yönetim hakkı ve temsil yetkisinin bulunması gerekir. (TTK MADDE 623- (1) Şirketin yönetimi ve temsili şirket 
sözleşmesi ile düzenlenir. Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da 
üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir. (2) Şirketin müdürlerinden biri 
bir tüzel kişi olduğu takdirde, bu kişi bu görevi tüzel kişi adına yerine getirecek bir gerçek kişiyi belirler. (3) Müdürler, kanunla veya şirket 
sözleşmesi ile genel kurula bırakılmamış bulunan yönetime ilişkin tüm konularda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkilidirler. 2. 
Müdürlerin birden fazla olmaları MADDE 624- (1) Şirketin birden fazla müdürünün bulunması hâlinde, bunlardan biri, şirketin ortağı olup 
olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanır. (2) Başkan olan müdür veya tek müdürün bulunması 
hâlinde bu kişi, genel kurulun toplantıya çağrılması ve genel kurul toplantılarının yürütülmesi konularında olduğu gibi, genel kurul başka yönde 
bir karar almadığı ya da şirket sözleşmesinde farklı bir düzenleme öngörülmediği takdirde, tüm açıklamaları ve ilanları yapmaya da yetkilidir. (3) 
Birden fazla müdürün varlığı hâlinde, bunlar çoğunlukla karar alırlar. Eşitlik hâlinde başkanın oyu üstün sayılır. Şirket sözleşmesi, müdürlerin karar 
almaları konusunda değişik bir düzenleme öngörebilir.)  

 Tutanak, Kararlar ve tadil metinlerinde tüm ortak ve müdürlerin ad ve soyadı, ikametgâhları, uyrukları ve T.C. kimlik numaraları, yabancı 
uyrukluların vergi numarası belirtilecektir. 
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22 | D e n i z l i  T i c a r e t  S i c i l i  E l  K i t a b ı  
 

LİMİTED ŞİRKET TASFİYE SONU-KAPANIŞ-TERK 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililerce imzalı 1  

 Gündem 

(Toplantıya katılmayan ortak var ise; TTK 414. Maddesine ve ana 
sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılmış gündem tebliğ) (Toplantıya 
davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait 
belgeler eklenmelidir. Ayrıca ana sözleşme de belirtilen usule ilişkin 
belgeler de eklenmelidir.) 

  

 Hazirun Cetveli Ortaklar tarafından asıl imzalı 1  

 
Genel Kurul Toplantı 
Tutanağı 

Ortaklarca imzalı) Noter onaylı 2 1 

 Tasfiye Sonu Bilançosu Ortaklar ve tasfiye memuru tarafından asıl imzalanmış 1  

 
Damga Vergisi Ödeme 
Makbuzu 

Bilançoya ait 1  

 Tasfiye Sonu Beyanı Şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından asıl imzalı EK-1 1  

NOTLAR 

 Tescilli şube var ise sicil kaydının terkininden önce şubelerin terkini başvurusu yapılmalıdır.  

 Ticari defterlerin saklanması yönünde genel kurulda karar alınacak ise "Saklanması zorunlu defterler için TTK.82. maddeye göre 
işlem yapacaktır" ifadesine de yer verilmesi yeterlidir. 
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LİMİTED ŞİRKET VERASETEN HİSSE DEVRİ 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililerce imzalı 1  

 Gündem 
Toplantıya katılmayan ortak var ise; TTK 414. Maddesine ve ana 
sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılmış gündem tebliğine ilişkin 
evraklarda eklenmelidir). 

1  

 Hazirun Cetveli (Ortaklar tarafından imzalı 1  

 
Genel Kurul Toplantı 
Tutanağı 

Ortaklarca imzalı) Noter onaylı 2 1 

 
Mahkeme Kararı Veya 
Mirasçılık Belgesi 

Asıl veya noter onaylı 1  

 
Kimlik Fotokopileri ve 
İkametgah 

Yeni ortak ve yetkili var ise (İkametgah e-devletten alınabilir) 2  

 Kayyum Atama Kararı 
Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan 
herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için 
mahkemeden alınmış kayyum atama kararı 

1  

 Müdür Seçimi Var İse 
Limited şirket evrak listesinden “TEMSİL VE İLZAM" başlığına göre istenen 
belgeler eklenmelidir. 

  

NOTLAR 

 Veraseten hisse devri neticesinde buçuklu pay olması halinde payların bütünleştirilmesi gerekmektedir. 
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LİMİTED ŞİRKET MERKEZ NAKLİ  
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 
Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililerce imzalı asıl 1  

 
Gündem Toplantıya katılmayan ortak var ise; TTK 414. Maddesine ve ana 

sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılmış gündem tebliğine ilişkin 
evraklarda eklenmelidir 

1  

 Hazirun Cetveli Ortaklar tarafından asıl imzalı 1  

 

Onaylı Evrak suretleri (Şirketin Eski Merkezinin Bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğündeki 
dosyasında bulunan ana sözleşmesinin ve ana sözleşme değişikliklerinin 
onaylı örneği ile en son yetkilisini ve ortaklarını gösterir gazetelerin onaylı 
suretleri ile en son tescilin yayınlandığı gazete) 

1 1 

 
111. Maddeye Göre Belge   (Şirketin Eski Merkezinin Bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden alınmış 

olan Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 111.maddesine göre belge aslı 
1  

 
Genel Kurulu Toplantı 
Tutanağı 

Ortaklarca imzalı Ana sözleşmenin değişen merkez maddesinin yeni 
şeklinin yer aldığı noter onaylı   

1 1 

 
Tadil Metni Ortaklarca asıl imzalı(genel kurul toplantı tutanağında yeni metin yazıldığı 

takdirde ayrıca tadil metni düzenlenmesine gerek yoktur.) 
1 1 

 Taahhütname Yetkililerce imzalı (www.dto.org.tr/tsmform adresinden doldurulacak)   

NOTLAR 

• Evraklara ve tutanağa yazılan adres ilçe-mahalle-cadde-sokak isimleri MERSİS girişindeki adres ile düzgün ve doğru 
yazılmalıdır. Belediyenin yapmış olduğu adres güncellemelerinden dolayı adres tespiti yaptırılmalıdır. 
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8 00 15.08.2018 1 / 8 
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TÜR DEĞİŞİKLİĞİ 

ANONİM ŞİRKETTEN LİMİTED ŞİRKETE 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililerce imzalı 1  

 

Gündem, Protokol Veya Elden 
Tebliğ Listesi, Taahhütlü 
Mektup Listesi, Gündem 
Gazetesi Aslı   

Toplantıya katılmayan ortak var ise; TTK 414. Maddesine ve ana sözleşmesinin 
ilan maddesine göre yapılmış gündem tebliğine ilişkin evraklar da eklenmelidir. 

1  

 

Bakanlık temsilcisi atama 
yazısı aslı ve Bakanlık 
Komiser raporu 

 1  

 Hazirun Cetveli Ortaklar tarafından ve bakanlık komiseri tarafından asıl imzalı 1  

 Genel Kurul Toplantı Tutanağı 

Tutanakta, tür değiştirme planı ve tür değiştirme raporu ile son üç yılın finansal 
tabloları (varsa ara bilanço) TTK 188 m. Gereğince otuz gün önce şirket merkezinde 
ortakların incelemesine sunulmuş ve inceleme hakkı kullanılmış olduğu, Tür 
değiştirme planının ve Mersis'ten hazırlanan yeni türün şirket sözleşmesinin kabul 
edildiği, Şirketin Limited Şirket türüne dönüştürülmesine karar verildiği ifadelerinin 
yer alması gerekmektedir.) Noter onaylı 

1 2 

 
YMM Veya SMMM Raporu Ve 
Faaliyet Belgesi Aslı   

Küçük ve orta ölçekli tespiti için 1  

 Ana Sözleşme Sicil tarafından huzurda imzalanmış şirket sözleşmesi aslı) 1 2 

 Tür Değiştirme Raporu 

Yönetim kurulu tarafından asıl imzalı 1 adet (TTK md. 186) Raporda; Limited şirkete 
dönüşmenin amacı ve sonuçlarına, Limited şirkete ilişkin kuruluş hükümlerinin 
yerine getirilmiş bulunduğuna,  Limited şirketin sözleşmesine,  Limited şirkette 
ortakların sahip olacakları paylara dair değişim oranına, Ortaklar için tür 
değiştirmeden ötürü doğan yükümlülüklere, ilişkin hususlar, gerekçeleri gösterilmek 
suretiyle hukuki ve ekonomik yönden açıklamalar bulunur.) Küçük ve orta ölçekli 
şirketlerde tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden, tüm ortakların katılımıyla 
yapılan genel kurulda tüm ortaklar tarafından onaylanarak vazgeçilmesi halinde 
buna ilişkin toplantı tutanağında belirtilerek kabul edilmelidir) 

1  

 Tür Değiştirme Planı 

(TTK md. 185) yönetim kurulu tarafından asıl imzalı (1 adet) Tür değiştirme planının; 
Şirketin tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanını, merkezini ve yeni türe 
ilişkin bilgileri, limited şirketin sözleşmesini, Ortakların tür değiştirmeden sonra 
limited şirketteki payların sayısına, cinsine ve tutarına ilişkin açıklamaları, içermesi 
gerekir.  Toplantı tutanağında kabul edildiği belirtilmelidir. 

1  

 
YMM Veya SMMM Raporu Ve 
Faaliyet Belgesi Aslı 

Sermayesinin ödendiğinin, karşılıksız kalmadığının, özvarlığının tespitinin ve şayet 
şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının 
bulunması halinde değerlerinin tespitinin yapıldığı YMM veya SMMM raporu ya da 
denetime tabi ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu ve bilanço 

1  

 Bilanço   
Denetime tabi şirketlerde denetçi tarafından; diğer şirketlerde ise yönetim kurulu 
tarafından onaylanmış son bilanço ve gerektiğinde ara bilanço  

1  

 Beyan 

Tür değiştiren şirketin; tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde 
kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi ve bu kayıtlara ilişkin bilgileri içeren 
beyan yönetim kurulu asıl imzalı.  Söz konusu özel sicile kaydı gereken mal ve 
hakların bulunmaması halinde ise; bu hususların olmadığı belirtilmelidir. 

1  

 İzin Yazısı 
Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olunması 
halinde 

1  

 İmza Tescil Beyannamesi Dışardan yetkililere ait şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi 1  

 Taahhütname www.dto.org.tr adresinden hazırlanıp, Yetkililerce imzalı 1  

 Kimlik Fotokopileri ve İkametgah Ortaklara ve yetkililere ait (İkametgah e-devletten alınabilir) 1  

 

Kuruluş Sırasında 
Onaylanacak Ticari 
Defterlere İlişkin Dilekçe 

(Asıl imzalı yetkililerce) ve tasdik edilecek defterlerin sayfaları numaralandırılmış 
şekilde getirilmesi gerekmektedir. (defterlerin ilk ön sayfası ve son sayfası 
numaralandırılmayacak. Ön sayfasının arkasından itibaren numara verilmeye 
başlanacak) 

1  

 
On binde Dört Ödeme 
Dekontu 

Şirket sermayesinin on binde dördü nispetinde yapılacak ödemeye dair dekont aslı 
(Oda Veznesine yatırılması gerekmektedir) 

1  

 Görev Kabul Beyanı Ortak dışı seçilen müdürün görevi kabul ettiğine dair yazılı beyanı asıl imzalı 1  

Yabancı Uyruklu Ortağı Veya Yetkilisi Var İse; 
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 Pasaport Sureti 
Yabancı uyruklu ise onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye’de olan yabancı 
uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi. 

1  

 Oturma İzin Belgesi 
Yurt dışında ikamet eden T.C. vatandaşları için yurtdışında çalıştığına veya 
oturduğuna dair o ülkenin ilgili makamlarından alınan belge aslı 

1  

 Apostil Şerhli Faaliyet Belgesi 

Tüzel kişi ortağın veya müdürün yabancı uyruklu olması halinde, tüzel kişinin güncel 
sicil kayıtlarını içeren belge (Şirketin nerede, ne zaman ve hangi devletin kanunlarına 
göre kurulduğuna ilişkin Apostil Şerhini içeren faaliyet belgesi (Aslı ve Noter Onaylı 
Türkçe Tercümesi) NOT: Merkezin bulunduğu yabancı memlekette Ticaret Siciline 
karşılık olan herhangi bir resmi teşekkül bulunmadığı takdirde bu belge işletmenin 
bulunduğu yerdeki resmi Türk makamlarınca düzenlenir. 

1  

Tüzel kişi yetkili var ise; 

 Karar 

Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi 
adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye 
ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği ve Görev Kabul Beyanı müdürlük 
görevini kabul ettiğine dair imzalı yazılı beyanı 

1  

Tüzel kişi ortak var ise; 

 

Tüzel kişiliğin iştirak edeceği 
sermaye miktarının ve 
temsilcisinin belirtildiği noter 
tasdikli iştirak kararı aslı 

Tüzel kişi ortak ise Tüzel kişiliğin iştirak edeceği sermaye miktarının ve temsilcisinin 
belirtildiği noter tasdikli iştirak kararı aslı,  (Merkezi Denizli dışında olan tüzel ortak 
için Anonim şirket ise en son yönetim kurulu seçimi, Limited şirket ise en son müdür 
seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya şirkete ait noter onaylı sirküleri) 

1  

NOTLAR 

 Tür değişikliği kayıtlı sermayesi üzerinden veya özsermayesi üzerinden yapılmalıdır. 

BİLGİ 

 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 181 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre bir Anonim Şirket, Limited Şirkete 
dönüşebilecektir. 

 Bu tür değişikliklerinde yeni kurulacak olan Limited Şirketin kuruluş hükümleri uygulanır. 

 Ancak, ortakların asgari sayısına ve ayni sermaye konulmasına ilişkin hükümler uygulanmaz. 

 Tür değiştirmede ortakların şirket payları ve hakları korunur. Oydan yoksun paylar için sahiplerine eşit değerde paylar veya oy 
hakkını haiz paylar verilir. İmtiyazlı payların karşılığında aynı değerde paylar verilir veya uygun bir tazminat ödenir. İntifa senetleri 
karşılığında aynı değerde haklar verilir veya tür değiştirme planının düzenlendiği tarihte gerçek değer ödenir. 

İnceleme hakkı 

Aşağıdaki hususlar genel kurulda karar alınmasından otuz gün önce ortakların incelemesine sunulur. 

 Tür değiştirme planı, 

 Tür değiştirme raporu, 

 Son üç yılın finansal tabloları, 

 Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun 
çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde ara bilanço, 

 İsteyen ortaklara anılan belgelerin kopyaları bedelsiz verilir. Şirket, ortakları, uygun bir şekilde inceleme haklarının bulunduğu 
hususunda bilgilendirir. (md. 188) 

Genel Kurulun Onayı 

 Şirketin yönetim organı, yukarıdaki işlemler tamamlandıktan ve ortaklara incelenme hakkı tanınmasından itibaren otuz gün sonra, 
tür değiştirme planını genel kurulun onayına sunar. Tür değiştirme kararı Anonim şirketlerde, esas veya çıkarılmış sermayenin üçte 
ikisini karşılaması şartıyla, genel kurulda mevcut oyların üçte ikisinin ayrıca ek ödeme veya kişisel edim yükümlülüğü doğacaksa 
tüm ortakların onayıyla kararıyla alınır. 

 

 

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  
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TÜR DEĞİŞİKLİĞİ 

LİMİTED ŞİRKETTEN ANONİM ŞİRKETE 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe  Müdürlerin Tümü Tarafından Asıl İmzalı 1  

 Gündem 
Toplantıya Katılmayan Ortak Var İse; TTK 414. Maddesine Ve Ana Sözleşmesinin İlan 
Maddesine Göre Yapılmış Gündem Tebliğine İlişkin Evraklarda Eklenmelidir. 

1  

 Hazirun cetveli  Ortaklar Tarafından Asıl İmzalı 1  

 Genel Kurul Toplantı Tutanağı  

Ortaklarca İmzalı Tür Değişikliğinin Kabulüne İlişkin Noter Onaylı TTK 188 Maddesine 
Göre Son 3 Yıla Ait Finansal Tabloların Genel Kurulda Karar Alınmasından Otuz Gün 
Önce Ortakların İncelemesine Sunulduğu Ve İnceleme Hakkının Kullanıldığı 
Belirtilmelidir. 

2 1 

 Ana sözleşme  Sicil Tarafından Huzurda İmzalanmış Şirket Sözleşmesi Aslı 1 2 

 Tür Değiştirme Raporu  

Müdürler Tarafından Asıl İmzalı Md. 186 Tür Değiştirme Raporunda; Anonim Şirkete 
Dönüşmenin Amacı Ve Sonuçlarına, Anonim Şirkete İlişkin Kuruluş Hükümlerinin 
Yerine Getirilmiş Bulunduğuna,  Anonim Şirketin Sözleşmesine,  Anonim Şirkette 
Ortakların Sahip Olacakları Paylara Dair Değişim Oranına, Ortaklar İçin Tür 
Değiştirmeden Ötürü Doğan Yükümlülüklere, İlişkin Hususlar, Gerekçeleri 
Gösterilmek Suretiyle Hukuki Ve Ekonomik Yönden Açıklamalar Bulunur.  Küçük Ve 
Orta Ölçekli Şirketlerde Tür Değiştirme Raporunun Düzenlenmesinden, Tüm Ortaklar 
Tarafından Vazgeçilmesi Halinde Buna İlişkin Toplantı Tutanağında Belirtilerek Kabul 
Edilmelidir 

1  

 Tür Değiştirme Planı 

 TTK Md. 185 Müdürler Tarafından İmzalı Tür Değiştirme Planının; Şirketin Tür 
Değiştirmeden Önceki Ve Sonraki Ticaret Unvanını, Merkezini Ve Yeni Türe İlişkin 
Bilgileri, Anonim Şirketin Sözleşmesini, Ortakların Tür Değiştirmeden Sonra Anonim 
Şirketteki Sahip Olacakları Payların Sayısına, Cinsine Ve Tutarına İlişkin Açıklamaları, 
İçermesi Gerekir.  Toplantıda Kabul Edilmeli 

1  

 
YMM veya SMMM raporu ve 
Faaliyet Belgesi Aslı  

Sermayesinin Ödenip Ödenmediğinin, Karşılıksız Kalıp Kalmadığının, Özvarlığının 
Tespitinin Ve Şayet Şirketin Tapu, Gemi Ve Fikri Mülkiyet Sicilleri İle Benzeri 
Sicillerde Kayıtlı Malvarlığının Bulunması Halinde Değerlerinin Tespitinin Yapıldığı 
YMM Veya SMMM Raporu Ya Da Tür Değiştiren Şirket Denetime Tabi İse Denetçinin 
Bu Tespitlere İlişkin Raporu Ve Bilanço 

1  

 
YMM veya SMMM raporu ve 
Faaliyet Belgesi Aslı   

Küçük Ve Orta Ölçekli Tespiti İçin 1  

 Bilanço  
Denetime Tabi Şirketlerde Denetçi Tarafından; Diğer Şirketlerde İse Genel Kurul 
Tarafından Onaylanmış Son Bilanço Ve Gerektiğinde Ara Bilanço  

1  

 Beyan  

Tür Değiştiren Şirketin; Tapu, Gemi Ve Fikri Mülkiyet Sicilleri İle Benzeri Sicillerde 
Kayıtlı Bulunan Mal Ve Haklarının Listesi Ve Bu Kayıtlara İlişkin Bilgileri İçeren Beyan 
Yönetim Kurulu Asıl İmzalı.  Söz Konusu Özel Sicile Kaydı Gereken Mal Ve Hakların 
Bulunmaması Halinde İse; Bu Hususların Olmadığı Belirtilmelidir. İmza Tescil 
Beyannamesi Müdürlerin Tümü İçin Şirket Unvanı Altında 

1  

 Taahhütname  www.dto.org.tr adresinden hazırlanıp, Yetkililerce imzalı  1  

 Kimlik Fotokopileri ve ikametgah  Ortaklara Ve Yetkililere Ait İkametgah E-Devletten Alınabilir 2  

 
Bloke Mektubu Ve Banka 
Dekontları 

Nakdi Sermaye Artırımı Var İse; Arttırılan Tutarın ¼’Ünün Bankaya Yatırıldığını 
Gösterir Banka Mektubu Aslı İle Banka Dekontları Aslı,  

1  

 
On binde Dört Ödeme 
Dekontu 

Şirket Sermayesinin On Binde Dördü Nispetinde Yapılacak Ödemeye Dair Dekont Aslı 
Oda Veznesine Yatırılması Gerekmektedir 

1  

 Görev Kabul Beyanı  Ortak Dışı Seçilen Müdürün Görevi Kabul Ettiğine Dair Yazılı Beyanı Asıl İmzalı 1  

 
Kuruluş sırasında onaylanacak 
ticari defterlere ilişkin dilekçe  

Asıl İmzalı Yetkililerce Ve Tasdik Edilecek Defterlerin Sayfaları Numaralandırılmış 
Şekilde Getirilmesi Gerekmektedir. Defterlerin İlk Ön Sayfası Ve Son Sayfası 
Numaralandırılmayacak. Ön Sayfasının Arkasından İtibaren Numara Verilmeye 
Başlanacak  

1  

Yabancı Uyruklu Ortağı Veya Yetkilisi Var İse; 

 Pasaport  Sureti  
Yabancı Uyruklu İse Onaylı Pasaport Sureti Ve İkameti Türkiye’de Olan Yabancı 
Uyruklu İçin Onaylı İkamet Tezkeresi. 

1  

http://www.dto.org.tr/
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 Oturma İzin Belgesi  
Yurt Dışında İkamet Eden T.C. Vatandaşları İçin Yurtdışında Çalıştığına Veya 
Oturduğuna Dair O Ülkenin İlgili Makamlarından Alınan Belge Aslı 

1  

 Apostil Şerhli Faaliyet Belgesi  

Tüzel Kişi Ortağın Veya Müdürün Yabancı Uyruklu Olması Halinde, Tüzel Kişinin 
Güncel Sicil Kayıtlarını İçeren Belge Şirketin Nerede, Ne Zaman Ve Hangi Devletin 
Kanunlarına Göre Kurulduğuna İlişkin Apostil Şerhini İçeren Faaliyet Belgesi Aslı Ve 
Noter Onaylı Türkçe Tercümesi Not: Merkezin Bulunduğu Yabancı Memlekette 
Ticaret Siciline Karşılık Olan Herhangi Bir Resmi Teşekkül Bulunmadığı Takdirde Bu 
Belge İşletmenin Bulunduğu Yerdeki Resmi Türk Makamlarınca Düzenlenir. 

1  

Tüzel kişi yetkili var ise;  

 Karar  

Bir Tüzel Kişinin Şirket Müdürlüğüne Seçilmesi Halinde Tüzel Kişi İle Birlikte Tüzel Kişi 
Adına, Tüzel Kişi Tarafından Belirlenen Bir Gerçek Kişinin Adı, Soyadı Ve Belirlemeye 
İlişkin Yetkili Organ Kararının Noter Onaylı Örneği Ve Görev Kabul Beyanı Müdürlük 
Görevini Kabul Ettiğine Dair İmzalı Yazılı Beyanı   

1  

Tüzel kişi ortak var ise; 

 

Tüzel kişiliğin iştirak edeceği 
sermaye miktarının ve 
temsilcisinin belirtildiği noter 
tasdikli iştirak kararı aslı,   

Merkezi Denizli Dışında Olan Tüzel Ortak İçin Anonim Şirket İse En Son Yönetim 
Kurulu Seçimi, Limited Şirket İse En Son Müdür Seçimini Gösterir Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesi Veya Şirkete Ait Noter Onaylı Sirküleri 

1  

NOTLAR 

 Tür değişikliği kayıtlı sermayesi üzerinden veya öz sermayesi üzerinden yapılmalıdır. 

BİLGİ 

 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 181 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre bir Limited Şirket, Anonim Şirkete  
dönüşebilecektir. 

 Bu tür değişikliklerinde yeni kurulacak olan anonim şirketin kuruluş hükümleri uygulanır. 

 Ancak, sermaye şirketlerinde ortakların asgari sayısına ve ayni sermaye konulmasına ilişkin hükümler uygulanmaz.  

 Tür değiştirmede ortakların şirket payları ve hakları korunur. İmtiyazlı payların karşılığında aynı değerde paylar verilir veya uygun 
bir tazminat ödenir. İntifa senetleri karşılığında aynı değerde haklar verilir veya tür değiştirme planının düzenlendiği tarihte gerçek 
değer ödenir. 

İnceleme Hakkı 

Aşağıdaki hususlar genel kurulda karar alınmasından otuz gün önce ortakların incelemesine sunulur. 

a. Tür değiştirme planı, 

b. Tür değiştirme raporu, 

c. Son üç yılın finansal tabloları, 

d. Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun 
çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde ara bilanço, 

e. İsteyen ortaklara anılan belgelerin kopyaları bedelsiz verilir. Şirket, ortakları, uygun bir şekilde inceleme haklarının bulunduğu 
hususunda bilgilendirir. (md. 188) 

Genel Kurulun Onayı 

Şirketin yönetim organı, yukarıdaki işlemler tamamlandıktan ve ortaklara incelenme hakkı tanınmasından itibaren otuz gün sonra, tür 
değiştirme planını genel kurulun onayına sunar. Tür değiştirme kararı limited şirketten anonim şirkete dönüşme halinde sermayenin 
en az dörtte üçüne sahip bulunmaları şartıyla, ortakların dörtte üçünün kararıyla, kooperatife dönüşme halinde ise tüm ortakların 
onayı ile alınır. 

 

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  
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TÜR DEĞİŞİKLİĞİ 

ANONİM VEYA LİMİTED ŞİRKETİN ŞAHISA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

ORTAK EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililerce asıl imzalı 1  

 Hazirun Cetveli    1  

 İzin Yazısı 
Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne 
tabi olunması halinde 

1  

 
Genel Kurul Toplantı 
Tutanağı 

Tutanakta, tür değiştirme planı ve tür değiştirme raporu ile son üç 
yılın finansal tabloları varsa ara bilanço TTK 188 m. Gereğince otuz 
gün önce şirket merkezinde ortakların incelemesine sunulmuş ve 
inceleme hakkı kullanılmış olduğu, Tür değiştirme planının ve ltd 
veya anonim şirketinden gerçek kişi ticari işletmeye dönüşümünün 
kabul edildiği ifadelerinin yer alması gerekmektedir.  

2 1 

 

YMM Veya SMMM 
Raporu Ve Faaliyet 
Belgesi Aslı   

Küçük ve orta ölçekli tespiti için 1  

 Tür Değiştirme Raporu 

TTK md. 186 Raporda; Ticari işletmeye dönüşmenin amacı ve 
sonuçlarına, ticari işletmeye ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine 
getirilmiş bulunduğuna,  Limited şirketin sözleşmesine,  Limited 
şirkette ortakların sahip olacakları paylara dair değişim oranına, 
Ortaklar için tür değiştirmeden ötürü doğan yükümlülüklere, ilişkin 
hususlar, gerekçeleri gösterilmek suretiyle hukuki ve ekonomik 
yönden açıklamalar bulunur. Küçük ve orta ölçekli şirketlerde tür 
değiştirme raporunun düzenlenmesinden, tüm ortakların 
katılımıyla yapılan genel kurulda tüm ortaklar tarafından 
onaylanarak vazgeçilmesi halinde buna ilişkin toplantı tutanağında 
belirtilerek kabul edilmelidir 

1  

 Tür Değiştirme Planı 

TTK md. 185 yönetim kurulu tarafından asıl imzalı Tür değiştirme 
planının; Şirketin tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret 
unvanını, merkezini ve yeni türe ilişkin bilgileri, limited şirketin 
sözleşmesini, Ortakların tür değiştirmeden sonra limited şirketteki 
payların sayısına, cinsine ve tutarına ilişkin açıklamaları, içermesi 
gerekir.  Toplantı tutanağında kabul edildiği belirtilmelidir. 

1  

 

YMM Veya SMMM 
Raporu Ve Faaliyet 
Belgesi Aslı 

Sermayesinin ödendiğinin, karşılıksız kalmadığının, özvarlığının 
tespitinin ve şayet şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile 
benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde 
değerlerinin tespitinin yapıldığı YMM veya SMMM raporu ya da 
denetime tabi ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu ve bilanço 

1  

 Bilanço 
Denetime tabi şirketlerde denetçi tarafından; diğer şirketlerde ise 
yönetim kurulu tarafından onaylanmış son bilanço ve gerektiğinde 
ara bilanço  

1  

 Beyan 

Tür değiştiren şirketin; tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile 
benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi ve bu 
kayıtlara ilişkin bilgileri içeren beyan yönetim kurulu asıl imzalı.  Söz 
konusu özel sicile kaydı gereken mal ve hakların bulunmaması 
halinde ise; bu hususların olmadığı belirtilmelidir. 

1  
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Hakiki Şahıs Kuruluş 
Evrakları 

Hakiki Şahıs Kuruluş evrak listesine göre evraklarda getirilmelidir.   

     

TÜR DEĞİŞTİREN ŞİRKET ANONİM ŞİRKET İSE 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 

Gündem, Protokol Veya Elden 
Tebliğ Listesi, Taahhütlü 
Mektup Listesi, Gündem 
Gazetesi Aslı   

Toplantıya katılmayan ortak var ise; TTK 414. Maddesine ve ana sözleşmesinin 
ilan maddesine göre yapılmış gündem tebliğine ilişkin evraklar da eklenmelidir. 1  

 
Bakanlık Temsilcisi Atama 
Yazısı  

 1  

 Bakanlık Komiser Raporu  1  

TÜR DEĞİŞTİREN ŞİRKET LİMİTED ŞİRKET İSE 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Gündem 

Toplantıya katılmayan ortak var ise; TTK 414. Maddesine ve ana 
sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılmış gündem tebliğine 
ilişkin evraklarda eklenmelidir 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  
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TÜR DEĞİŞİKLİĞİ 

ŞAHISIN ANONİM VEYA LİMİTED ŞİRKETE DÖNÜŞMESİ 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı 
talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Yetkililerce imzalı 1  

 Rapor 

Tür değiştiren Ticari işletmenin malvarlığı unsurlarının değerinin ve 
işletmenin özvarlığının tespitine ilişkin ve Tür değiştiren işletmeye sürekli 
özgülenmiş Tapu, Gemi ve Fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı 
bulunan mal ve hakların listesi ve değerinin tespitinin yer aldığı YMM veya 
SMM raporu ve YMM / SMM faaliyet belgesi.  (Raporda özel sicile 
bildirilecek malların Tür değiştiren işletmeye sürekli özgülenmiş olduğu 
AÇIKÇA belirtilmelidir.) 

1  

 Tür Değiştirme Raporu 

(TTK md. 186) Raporda; şirkete dönüşmenin amacı ve sonuçlarına,  şirkete 
ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş bulunduğuna, şirketin 
sözleşmesine, şirkette ortakların sahip olacakları paylara dair değişim 
oranına, Ortaklar için tür değiştirmeden ötürü doğan yükümlülüklere, 
ilişkin hususlar, gerekçeleri gösterilmek suretiyle hukuki ve ekonomik 
yönden açıklamalar bulunur. 

1  

 Tür Değiştirme Planı 

(TTK md. 185) Tür değiştirme planının; Firmanın tür değiştirmeden önceki 
ve sonraki ticaret unvanını, merkezini ve yeni türe ilişkin bilgileri, şirketin 
sözleşmesini, Ortakların tür değiştirmeden sonra şirketteki payların 
sayısına, cinsine ve tutarına ilişkin açıklamaları, içermesi gerekir. 

1  

 
YMM veya SMMM raporu ve 
faaliyet belgesi aslı 

Sermayesinin ödendiğinin, karşılıksız kalmadığının, özvarlığının tespitinin ve 
şayet şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde 
kayıtlı malvarlığının bulunması halinde değerlerinin tespitinin yapıldığı 
YMM veya SMMM raporu ya da denetime tabi ise denetçinin bu tespitlere 
ilişkin raporu ve bilanço 

1  

 Beyan 

Tür değiştiren şirketin; tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri 
sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi ve bu kayıtlara ilişkin 
bilgileri içeren beyan  asıl imzalı.  Söz konusu özel sicile kaydı gereken mal 
ve hakların bulunmaması halinde ise; bu hususların olmadığı belirten beyan 
asıl imzalı verilmedir 

1  

 İzin yazısı 
Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi 
olunması halinde 

1  

 
Limited Şirket Kuruluş 
Evrakları 

LİMİTED ŞİRKETE DÖNÜŞÜYOR İSE; Limited Şirket Kuruluş evrak listesine 
göre evraklarda getirilmelidir. 

  

 
Anonim Şirket Kuruluş 
Evrakları 

ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞÜYOR İSE; Anonim Şirket Kuruluş evrak listesine 
göre evraklarda getirilmelidir. 

  

 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  

    

 



 

TİCARET SİCİLİ EL KİTABI 
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YABANCI UYRUKLU FİRMA 

EVRAKLARI 



 

2 | D e n i z l i  T i c a r e t  S i c i l i  E l  K i t a b ı  
 

YABANCI UYRUKLU FİRMA ŞUBE AÇILIŞ 
Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı talimatları ve 
yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

GEREKLİ EVRAKLAR 

Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi 

 Dilekçe Müdürlerin tümü tarafından imzalı 1  

 İzin Yazısı 
Açılması Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan 
şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı) 

1  

 İmza Tescil Beyannamesi Şubeyi temsil edecek kişi veya kişilerin şube ünvanı altında imza beyannamesi 1  

 Taahhütname www.dto.org.tr adresinden hazırlanıp, Yetkililerce imzalı 1  

 Kuruluş Bildirim Formu   Yetkililerce asıl imzalı 3  

 
Yabancı Uyruklu Müdürün 
Onaylı Pasaport Sureti 

T.C. Vergi Kimlik Numarası, Türkiye'de ikamet ediyor ise onaylı ikamet tezkeresi 
(Yerleşim yeri Türkiye’de bulunan en az 1 müdür atanmalıdır.) 

1  

 

Merkez İşletmenin Güncel Sicil 
Kayıtlarını İçeren Belgenin Ve 
Şirketlerde Şirket Sözleşmesinin 
Onaylı Örneği İle Türkçe Çevirisi 

Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk 
Konsolosluğunda veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması 
Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile 
Müdürlüğe verilmesi zorunludur. 

1  

 Serbest Bölge İzin Yazısı   Serbest Bölgede kurulacak şirketler için 1  

 

Merkezin Yetkili Organının Şube 
Açma Ve Şubeye Türkiye’ De 
Yerleşik Tam Yetkili Temsilci 
Atanmasına İlişkin Kararı. 

 Bu kararın, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk 
Konsolosluğunda veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması 
Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile 
Müdürlüğe verilmesi zorunludur. 

1 1 

 Beyanname 

Şube açacak merkezin unvanı, türü, işletme konusu, sermayesinin türü ve tutarı, 
kuruluş tarihi, sicil numarası, tabi olduğu hukuk, Avrupa Birliği üyesi olup olmadığı, 
internet sitesi, şubenin unvanı ve şubeye ayrılmış sermaye tutarı, şubeyi 
mahkemeler dahil, özel kuruluşlar ve kamu kuruluşları nezdinde tam yetkili olarak 
temsil edecek kişi veya kişilerin adı, soyadı ve Kimlik numarası, yerleşim yeri, 
şubenin adresini içeren merkezin yetkilileri tarafından imzalanmış beyannamenin 
apostil onaylı tercümesi noter tasdikli 

1  

 Vekaletname 

Şube açma kararında Türkiye deki şubeyi mahkemeler dahil özel kuruluşlar ve kamu 
kurum ve kuruluşları nezdinde tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişiler ile 
bunlara verilen yetki belirtilmemiş ise; bu konulara ilişkin düzenlenen 
vekaletnamenin aslı ve Türkçe çevirisi. Bu belgenin yurtdışında düzenlenmesi 
halinde, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk 
Konsolosluğunda veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması 
Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile 
Müdürlüğe verilmesi zorunludur. 

1  

 Diğer 

Ticari işletmenin merkezinin bulunduğu kaynak ülke hukukunun, şube açacak 
işletme için tescilde aradığı şartların yerine getirildiğini ve şubenin tescili için ibrazı 
gerekli olan belgeleri gösteren yetkili makamdan alınmış yazı ve (apostil onaylı 
tercümesi noter tasdikli) 

1  

 Diğer Kaynak ülkede şubenin tescili için ibrazı gerekli tüm belgeler 1  

NOTLAR 

 Yukarıda belirtilen beyannamenin aslında, Ticaret Sicil Yönetmeliği 122/a da yer alan Ticari işletmenin merkezinin bulunduğu kaynak ülke 
hukukunun, şube açacak işletme için tescilde aradığı şartların yerine getirildiğinin ve şubenin tescili için ibrazı gerekli olan belgelerin belirtilmesi 
halinde ayrıca yetkili makamdan alınmış yazı aranmayacaktır. 

 Tescil edilecek kararı imzalayan kişilerin merkez de yetkili olduklarını gösteren güncel sicil kayıtlarını içeren noter onaylı sicil kayıt örneği ile Türkçe 
çevirisi 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO 
SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE 

İMZA 

    

 GELEN EVRAK TARİHİ DOSYA NO  
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2 | D e n i z l i  T i c a r e t  S i c i l i  E l  K i t a b ı  
 

ANONİM ŞİRKET VE LİMİTED ŞİRKET KURULUŞ DİLEKÇESİ 

 

 Tarih: …………………………………. 
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE 

 DENİZLİ 

 

ŞİRKETİN ÜNVANI  

ŞİRKETİN ANASÖZLEŞMEYE GÖRE ADRESİ  

ŞİRKETİN ANA FAALİYET NACE KODU  

 Yukarıda ünvanı, adresi yazılı şirketin ana sözleşmesi ve kuruluş belgeleri ilişikte sunulmuştur. 

Şirketimizin tescil ve ilanı müsaadelerinize arz olunur.  

A.Ş.Yönetim Kurulu Üyeleri/Ltd.Şti.Müdürler ve İmzalar 

 

 

KURUCU 
ORTAKLARIN ADI 

SOYADI 
TC/VERGİ NO UYRUĞU İKAMETGAH 

ESAS 
SERMAYE 

TUTARI 

ÖDEDİĞİ 
TOPLAM 
MİKTAR 

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 

A.Ş.YÖNETİM 
KURULU ÜYELERİNİN 
-YETKİLİLERİNİN ve 

LTD ŞTİ 
MÜDÜRLERİN   
ADI SOYADI 

TC/VERGİ NO UYRUĞU İKAMETGAH TEMSİL ŞEKLİ 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 

ŞİRKETİN TELEFON NUMARASI ŞİRKETİN FAKS NUMARASI ŞİRKETİN WEB ADRESİ 
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ANONİM ŞİRKET TEK PAY SAHİPLİĞİ BİLDİRİM KARAR ÖRNEĞİ 

 

Karar Tarihi  

Karar Numarası  

Karar Katılanlar  

 

Şirketimiz Türk Ticaret Kanununun 338. Maddesine göre …………… tarihinden itibaren tek pay sahipli 
Anonim Şirket olarak faaliyetine devam edecektir.  

Tek pay sahibi  ............................................................................................ adresinde ikamet eden ......... 
uyruklu, ........................ TC nolu (Yabancının vergi nosu) ................  .............. ‘dır. 

Bu hususun tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Yönetim Kurulu Başkanı 
İmza 

Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
İmza 

Yönetim Kurulu Üyesi 
İmza 
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ANONİM ŞİRKET TEK PAY SAHİPLİĞİNDEN ÇIKIŞ KARAR ÖRNEĞİ 

 

Karar Tarihi  

Karar Numarası  

Kararın Konusu Tek Pay Ortaklığından Çıkış 

Karar Katılanlar  

 

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanununun 338. Maddesine göre tek pay sahipli Anonim Şirket olarak 
faaliyetine devam ederken, bu defa,    ……………   tarihinden itibaren, çok ortaklı Anonim Şirket olarak 
faaliyetine devam edecektir. 

Bu hususun tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Yönetim Kurulu Başkanı 
İmza 

Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
İmza 

Yönetim Kurulu Üyesi 
İmza 
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BAĞIMSIZ DENETÇİ BEYANNAMESİ 

 

 Tarih: …………………………………. 

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE 

 DENİZLİ 

 

 

Şirketin Ticaret Sicil Numarası  

Şirketin Ünvanı  

 

Yukarıda ünvanı ve sicil numarası yazılı bulunan şirkete ………./………/………. tarihli ve …………..…………. sayı 
ile yapılan genel kurul toplantısında bağımsız denetçi olarak atandım. 6102 Sayılı TTK Madde 400 de 
ifade edilen hususların mevcut olmadığını ve görevi kabul ettiğimi beyan eder gereğini bilgilerinize arz 
ederim. 

 

Gerçek Kişi İse 

TC/Vergi Kimlik No  

Nüfus Cüzdanı Kimlik Seri ve Numarası  

İmza  

 

Tüzel Kişi İse 

Tüzel Kişinin Ünvanı  

Yerleşim Yeri/Merkezi  

Kayıtlı Olduğu Sicil Müdürlüğü  

Tüzel Kişinin Sicil Nosu  

Tüzel Kişinin MERSİS Nosu  

İmza  
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BİRLEŞME RAPORU ÖRNEĞİ 

1. Birleşmenin amacı ve sonuçları, 

1.1. Birleşmenin amacını açıklayınız. 

……………………………………………….. 

1.2. Birleşmenin sonuçlarını açıklayınız. 

…………………………………………………. 

2. Birleşme sözleşmesi, (örnek) 

2.1. Birleşmeye Katılan Şirketlerin; 

Ticaret 
Unvanı 

Kayıtlı Bulunduğu 
Ticaret Sicil Müdürlüğü 

Ticaret 
Sicil No 

Vergi No Şirket Türü Merkez Adresi 

X Şirketi      

Y Şirketi      

Z Şirketi      

Yeni Kuruluş Halinde istenen bilgiler; 

Ticaret Unvanı Yeni Şirketin Türü Merkez Adresi 

   

2.2. Şirket paylarının değişim oranını, öngörülmüşse denkleştirme tutarını;  

 
Birleşme öncesi payların 

toplam paylara oranı 
Birleşme sonrası payların 

toplam paylara oranı 

Değişim 

Oranı 

Denkleştirme 
Akçesi* 

(öngörülmüşse) 

X ortak     

Y ortak     

Z ortak     

2.2.1. Devrolunan şirketin ortaklarının, devralan şirketteki paylarına ve haklarına ilişkin 
açıklamaları, 

2.3. Devralan şirketin, imtiyazlı ve oydan yoksun payların sahipleriyle intifa senedi sahiplerine 
tanıdığı hakları, 

2.4. Şirket paylarının değiştirilmesinin şeklini, 

2.5. Birleşmeye iktisap edilen payların, devralan veya yeni kurulan şirketin bilanço karına hak 
kazandığı tarihi ve bu isteme ilişkin bütün özellikleri, 

2.6. Gereğinde Kanunun 141. madde uyarınca ayrılma akçesini, 
MADDE 141- (1) Birleşmeye katılan şirketler, birleşme sözleşmesinde, ortaklara, devralan şirkette, pay ve ortaklık haklarının iktisabı 
ile iktisap olunacak şirket paylarının gerçek değerine denk gelen bir ayrılma akçesi arasında seçim yapma hakkı tanıyabilirler.  

2.7. Devrolunan şirketin işlem ve eylemlerinin devralan şirketin hesabına yapılmış sayılacağı tarihi, 

2.8. Yönetim organlarına ve yönetici ortaklara tanınan özel yararları, 

2.9. Gereğinde sınırsız sorumlu ortakların isimleri, 

2.10. Birleşme sözleşmesinin tarihi. 

3. Şirket Payları 

3.1. Şirket paylarının değişim oranı ve öngörülmüşse denkleştirme akçesi;  

 
Birleşme öncesi payların 

toplam paylara oranı 
Birleşme sonrası payların 

toplam paylara oranı 
Değişim 

Oranı 

Denkleştirme 
Akçesi* 

(Öngörülmüşse) 
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X ortak     

Y ortak     

Z ortak     

* Denkleştirme Akçesi: Her ortak birleşme kararının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilanından itibaren iki ay içinde, birleşmeye konu olan şirketlerden 
birinin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden uygun bir denkleştirme akçesinin saptanmasını isteyebilir. 

3.2. Devrolunan şirketlerin ortaklarına devralan şirket nezdinde tanınan ortaklık hakları nelerdir? 
Açıklayın. 

4. Gereğinde ayrılma akçesinin tutarı ve şirket pay ve ortaklık hakları yerine ayrılma akçesi 
verilmesinin sebepleri nelerdir?  

5. Değişim oranının belirlenmesi yönünden payların değerlemesine ilişkin özellikler nedir? Açıklayın 

6. Gereğinde devralan şirket tarafından yapılacak artırımın miktarı, 

7. Öngörülmüşse, devrolunan şirketin ortaklarına, birleşme dolayısıyla yüklenecek olan, ek ödeme ve 
diğer kişisel edim yükümlülükleri ile kişisel sorumluluklar hakkında bilgi verin. 

8. Değişik türdeki şirketlerin birleşmelerinde, yeni tür dolayısıyla ortaklara düşen yükümlülükler 
nelerdir?  

9. Birleşmenin, birleşmeye katılan şirketlerin işçileri üzerindeki etkileri ile mümkünse bir sosyal planın 
içeriği konusunda bilgi verin. 

10. Birleşmenin, birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları üzerindeki etkileri nedir? Açıklayın  

11. Gerekiyorsa, ilgili makamlardan alınan onaylar var mı? 

12. Devrolunan şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve 
haklarının listesini ve bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki 
kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan;  

Şayet söz konusu hususlar yok ise; özel sicile kaydı gereken mal ve hakların bulunmadığına dair 
beyan. 
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BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ 

Madde 1)  

Ticari merkezi …………….DENİZLİ adresinde bulunan ve Denizli Ticaret sicilinin ……. sicil numarasında 
kayıtlı ……………Limited Şirketi,  

Ticari merkezi …………………..DENİZLİ adresinde bulunan ve Denizli Ticaret sicilinin …….. sicil numarasında 
kayıtlı bulunan …………………. Limited Şirketi, 

arasında tam bir mutabakat sağlamak sureti ile T.T.K.’nun 136-158 maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanunu’nun 18-19 ve 20. maddeleri hükümleri dairesinde vergisiz olarak devir suretiyle 
birleşmesine dair bu sözleşmeyi akdetmişlerdir. 

Madde 2) Birleşme sözleşmesine taraf olan şirketlerden;  

…………………………… Limited Şirketi (Devrolan Şirket) 

……………………………. Limited Şirketi (Devralan Şirket) olarak ifade edilecektir.  

Madde 3) Bu birleşme sözleşmesine taraf olan şirketlerin birleşmesi Türk Ticaret Kanunu’nun 136-158 
ve devamı maddeleri ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18-19 ve 20. maddeleri uyarınca 
devredilen şirketin, devralan şirkete iltihakı şeklinde ve devralma yolu ile vergisiz olarak yapılacak olup, 
devredilen şirketin devir tarihindeki bilançosunda görülen bütün aktif ve pasifinin kül halinde devralan 
şirkete devredilmesi sureti ile gerçekleşecektir.  

Madde 4) Birleşme işlemi neticesinde devralan şirket sermaye artırımında bulunacaktır. Arttırılacak 
sermaye tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.  

a) ……………………………… Limited Şirketi’nin Özsermayesi; (devrolan) 

Ortakların Adı Soyadı Pay Oranı  Özsermayesi  

 % ….  

 % ….  

 % ….  

TOPLAM   

b) ……………………………….. Limited Şirketi; (devralan) 

Ortakların Adı Soyadı Pay Oranı Ödenmiş Sermayesi 

 % ….  

 % …..  

   

TOPLAM   

c) Birleşme sonrası devir alan ………... Limited Şirketi’nin sermayesini gösteren tablo 

Ortakların Adı 
Soyadı 

……..Limited Şirketi’nin 
Özsermayesi  (Devrolan) 

……Limited Şirketi’nin 
Sermaye Dağılımı (Devralan) 

TOPLAM 

    

    

    

    

TOPLAM    
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Madde 5) Birleşme işlemi ……. tarihi itibariyle devrolan şirketin çıkarmış oldukları bilançolar üzerinde 
25.12.2012 tarih ve ….. sayılı YMM …….’ın raporu ile tespit edilmiş, devrolan şirketin özsermayesi esas 
alınarak yapılacaktır.  

Madde 6) Birleşme neticesinde devrolan şirket infisah etmiş olacaktır. Devralan şirket birleşme 
neticesinde ……………… TL sermaye artışına gidecektir.  

Madde 7) Gerek devralan ve gerekse devrolan şirketin ortaklar kurulu, şirketin faaliyetlerini dikkate 
alarak aşağıdaki şartlarda ve Türk Ticaret Kanunu’nun 136 – 158 maddeleri hükümleri ile 5520 Sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18-19 ve 20. maddeleri hükümleri dairesinde Devralan’a katılması 
suretiyle birleşmesine karar verilmiştir.  

Madde 8) Birleşmede, bir kül halinde devraldığı devrolan şirketin tüm aktiflerini ve pasiflerini aynen 
bilançosuna aktaracaktır. Devrolan şirket ile devralan şirket arasında devir tarihindeki cari hesap 
bakiyesi devralan şirket kaynaklarına intikal ettirildikten sonra usulüne uygun olarak mahsup yapılarak 
kapatılacaktır.  

Madde 9) Birleşme ile ilgili devralan şirkette sermaye artırımının tescil ve ilan edildiği süreye kadar iş 
ve işlemler devredilen şirket kayıtlarına bu tarihten sonraki işlemlerin de devralan şirket kayıtları intikal 
ettirilmesini taraflar kabul eder.  

Madde 10) Devrolan ve devralan şirketler, birleşmenin tescil edilmesinden sonra ilan tarihinden 
itibaren yasal süresi içinde, devir bilançolarına ve devrolan şirketin kar-zarar cetvellerini de ekleyerek 
müştereken imzalayacakları devir beyannamesini birleşme sonucu tasfiyesiz infisah eden devrolan 
şirketin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğüne vereceklerdir.  

Madde 11) Devralan, birleşme sonrasında infisah edecek olan devrolan şirketlerin tahakkuk etmiş ve 
edecek (Devir tarihine kadar elde ettiği kazançların vergisi de dahil) vergi borçlarını ödeyeceğine ve 
diğer vecibelerini yerine getireceğine dair bir taahhütnameyi devrolan şirketin bağlı olduğu vergi dairesi 
müdürlüğüne verecek, talep halinde ayrıca yeterli teminat gösterecektir.  

Madde 12) Devrolan şirketin maliki bulunduğu bilumum parkalar, ihtira beratları, modeller, çizimler, 
özel işletme projeleri, patentler, know-how’lar, logolar ve her nevili maddi haklara ait bütün yasal 
haklar birleşmeden itibaren tümüyle devralana devir ve intikal ettirilecektir.  

Madde 13) Devrolan şirketlerin müracaat etmeyen alacaklıları ile vadesi gelmemiş ve ihtilaflı bulunan 
borçlarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili madde hükümleri dairesinde hareket edecektir.  

Madde 14) Devrolan şirketin diğer şirketlere veya üçüncü şahıslara olan borçları, devralan şirket 
tarafından alacaklılarına ödenecek, aynı şekilde devredilen şirketin diğer şirketlerden veya üçüncü 
şahıslardan alacakları da devralan şirket tarafından tahsil edilecektir.  

Madde 15) Devre ilişkin Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümlerindeki yazılı şartlar gerçekleştiğinde 
devrolan şirketin sicil kayıtları Ticaret Sicil Müdürlüğünden terkin edilecektir.  

Madde 16) Devralan şirketin, imtiyazlı ve oydan yoksun payları ile intifa senedi bulunmamaktadır.  

Madde 17) Birleşmeye iktisap edilen paylar birleşme ile ilgili işlemlerin tescil ve ilan edildiği tarih 
itibariyle devralan şirketin bilanço karına hak kazanır.   

Madde 18) Devralan ve devrolan şirketlerin yönetim organları ve yönetici ortaklara tanınan herhangi 
bir özel yararlar bulunmamaktadır.   

Madde 19) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 147.maddesi 4.fıkrası küçük ve orta ölçekli şirketler 
birleşme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler hükmüne göre ayrıca birleşme raporu 
düzenlenmeyecektir.  

Madde 20) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 149.maddesi 5.fıkrası tüm ortakların onaylaması 
halinde küçük ve orta ölçekli şirketler inceleme hakkının kullanılmasından vazgeçebilirler hükmüne 
göre inceleme hakkını kullanmayacaklardır.  

Madde 21) Birleşme işlemlerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 136 ila 158. maddelerine göre 
devralma şeklinde birleşme yolu izlenecektir.  
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Madde 22) Birleşme işlemlerinin Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne tescil ve ilanı ile birlikte 6102 sayılı Türk 
Ticaret Kanununun 157.maddesi’ne göre devrolan şirketin alacaklarına ilişkin Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesinde yedişer gün aralıklarla üç defa yapacakları ilanlar ve ayrıca internet sitesine konulacak 
ilanla haklarını bildirirler hükmüne göre gerekli ilanların yapılacaktır.  

Madde 23) İş bu devir şeklinde birleşme sözleşmesi …………….. tarihinde düzenlenmiştir. Asıl olarak 
düzenlenmiş ve imzalanmış olup, devrolan ve devralan şirketlerin genel kurullarında kabul edilmiş ve 
hüküm ifade etmesi için ortaklar tarafından okunmuş doğruluğu tespit edildikten ve tam mutabakat 
sağlandıktan sonra imza altına alınmıştır.  

 

Devralan Şirketin Ünvanı  

Adı-Soyadı T.C. Nosu  

Kaşe-İmza 

 

 

Devredilen Şirketin 
Ünvanı 

 

Adı-Soyadı T.C. Nosu  

Kaşe-İmza 
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DEFTER ONAY DİLEKÇE ÖRNEĞİ 

 Tarih: …………………………………. 

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE 

 DENİZLİ 

 

ŞİRKETİ ÜNVANI : 
…………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Yukarıda ünvanı yazılı şirketin/ kooperatifin aşağıda nevi ve sayfa adedi belirtilen defterlerinin 
onaylanmasını arz ederim/ederiz. 

Yetkililer  

İmza  

      

Kullanılacak Defterin Nevi 
Onayı İstenilen Defter 

Seçilecek 
Sayfa Adedi 

Yevmiye Defteri  50 

Envanter Defteri  50 

Defteri Kebir  50 

Pay Defteri (40 yaprak)  80 

Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (40 yaprak)  80 

Anonim Şirket ve Kooperatifler İçin Yönetim Kurulu Karar 
Defteri (40 yaprak) 

 80 

Anonim Şirketler İçin Damga Vergisi Defteri (40 yaprak)  80 

Limited Şirketler İçin İhtiyari Olan Müdürler Kurulu Karar 
Defteri (40 yaprak) 

 80 
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GÖREV KABUL BEYANI 

 Tarih: …………………………………. 

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE 

 DENİZLİ 

 

Şirketin Ticaret Sicil Numarası  

Şirketin Ünvanı  

 

Yukarıda ticaret ünvanı, sicil numarası yazılı şirketin ………………….…….. tarih …………………..… sıra nolu 
………………………… kurul kararı ile …………………………………………………………………………… Şirketine 
…………………………. olarak atandım.  

Görevimi kabul ettiğimi beyan ederim. 

 

Adı-Soyadı  

Uyruğu  

T.C./Vergi No  

İkametgah Adresi  

Kaşe-İmza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

13 | D e n i z l i  T i c a r e t  S i c i l i  E l  K i t a b ı  
 

HAKİKİ ŞAHIS MAL BİLDİRİMİ FORMU 

 KURUMU  

GÖREVİ  

MAL BİLDİRİMİ SİCİL NO  

3628 sayılı Kanunun 2 nci ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 nci maddesine göre mal bildirimde 
bulunacak olanlar kendileri ile eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının taşınır ve taşınmaz malları ile arsa ve yapı 
kooperatifi gibi kooperatiflerde bulunan hisselerini değerleri ne olursa olsun formun 2 nci ve 3 ncü bölümlerine kaydetmek 
zorundadırlar. Formun 4 – 8 nci bölümlerine kaydedilmesi gereken her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, 
biçerdöver, harman makinesi ve diğer ziraat makineleri, inşaat ve iş makineleri, hayvanlar, koleksiyon ve antika ev eşyaları 
ile hakları, alacaklar, borçlar ve gelirlerden, kendilerine ödeme yapılanlara aylık net ödemenin, ödeme yapılmayanlara ise 
GİH sınıfındaki 1. derece şube müdürüne yapılan aylık net ödemenin, beş katından fazla tutardaki kısmı edilir. 

BÖLÜM - 1 KİMLİK BİLGİLERİ 

SIRA 
NO 

ADI VE SOYADI DOĞUM TARİHİ 
DOĞUM 

YERİ 
YAKINLIĞI (1) 

NÜFUS CÜZDAN 
SERİ NO 

      

      

      

      

      

      

      

BÖLÜM - 2 TAŞINMAZ MAL BİLGİLERİ 

SIRA 
NO 

DEĞERİ 
TAŞINMAZIN 

CİNSİ (2) 
ADRESİ (mahal, ada, 

parsel nosu dahil) 
HİSSE 

MİKTARI 
EDİNME TARİHİ 

MALİKİN NÜFUS 
CÜZDAN SERİ NO 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

BÖLÜM - 3 KOOPERATİF  BİLGİLERİ 
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SIRA 
NO 

KOOPERATİFİN ADI VE YERİ HİSSE DEĞERİ ÜYELİK TARİHİ 
HİSSEDARIN NÜFUS 

CÜZDAN SERİ NO 

     

     

     

     

     

BÖLÜM - 4 TAŞINIR MAL BİLGİLERİ 

A – TAŞIT BİLGİLERİ  

SIRA 
NO 

PLAKA 
NO 

TAŞITIN 
CİNSİ (3) 

TAŞITIN 
MARKASI 

EDİNME DEĞERİ 
MODEL 

YILI 
EDİNME TARİHİ 

SAHİBİNİN NÜFUS 
CÜZDAN SERİ NO 

        

        

        

B – DİĞER TAŞINIR MALLAR  

SIRA 
NO 

TAŞINIR MALIN CİNSİ (4) EDİNME DEĞERİ 
MODEL 

YILI 
EDİNME TARİHİ 

SAHİBİNİN NÜFUS 
CÜZDAN SERİ NO 

      

      

      

      

      

BÖLÜM - 5 BANKA VE MENKUL DEĞERLERE AİT BİLGİLER 

SIRA 
NO 

PARA VE MENKUL DEĞERİN 
NİTELİĞİ (5) 

MİKTARI CİNSİ 
SAHİBİNİN NÜFUS 
CÜZDAN SERİ NO 
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BÖLÜM - 6 ALTIN VE MÜCEVHERAT BİLGİLERİ 

SIRA 
NO 

CİNSİ DEĞERİ MİKTARI 
SAHİBİNİN NÜFUS 
CÜZDAN SERİ NO 

     

     

     

     

BÖLÜM - 7 BORÇ – ALACAK BİLGİLERİ 

SIRA 
NO 

BORÇLUNUN ADI VE SOYADI (6) ALACAKLININ ADI VE SOYADI (6) 
BORÇ / ALACAK 

TUTARI 

    

    

    

    

    

    

BÖLÜM - 8 HAKLAR VE BEYANI GEREKLİ GÖRÜLEN DİĞER SERVET UNSURLARI 

SIRA 
NO 

HAK (7) VEYA BEYANI GEREKLİ GÖRÜLEN DİĞER 
SERVET UNSURLARI 

EDİNME ŞEKLİ 
SAHİBİNİN NÜFUS 
CÜZDAN SERİ NO 
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AÇIKLAMALAR BİLDİRİM SAHİBİNİN 

1) Yakınlığı sütununa “kendi”, “eşi”, veya “çocuğu” ibaresi 
yazılacaktır. 

ADI               : 

2) Bu bölüme “bina”, “arsa”, veya “arazi” yazılacaktır. SOYADI       : 

3) Bu bölüme kara, deniz veya hava ulaşım araçları 
yazılacaktır. 

TARİH         : 

4) Silah, pul, diğer koleksiyonlar, antikalar, kıymetli tablolar, 
hayvanlar vs. 

 

5) Yurtiçindeki veya yurt dışındaki bankalar ile özel finans 
kuruluşlarında bulunan para veya menkul değerler 
yazılacaktır. 

 

6) Tüzel kişilerde unvan yazılacaktır. İMZA 

7) menkul mallara ait ihtira beratı, alametifarika ve telif 
hakkı gibi haklar yazılacaktır. 
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HAKİKİ ŞAHIS ESNAFLIK NEDENİYLE TERK DİLEKÇESİ 

 Tarih: …………………………………. 

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE 

 DENİZLİ 

 

 

Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün ………………………………….. sicil numarasında kayıtlı bulunmaktayım.  21.07.2007 tarih, 
26589 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Odasına kayıt olacakları belirleyen 
18.06.2007 tarih, 2007/12362 sayılı Bakanlar Kurulu kararı; 213 sayılı V.U.K.nun 177. maddesinin 1,2,3 nolu 
bentlerine göre esnaf durumuna düştüğümden kaydımın silinmesini arz ederim. 

         Saygılarımla, 

 

               

Adı-Soyadı  

İmza  

 

AKTİF PASİF 
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HAKİKİ ŞAHIS İŞİ BIRAKMA DİLEKÇESİ 

 Tarih: …………………………………. 

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE 

 DENİZLİ 

 

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO 

   

 

 

 

 

Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün ………………………………….. numarasında kayıtlı bulunmaktayım. İşimi ve işyerimi terk 
ettim. Kaydımın silinmesini arz ederim.  

 

         Saygılarımla, 

 

 

               

Adı-Soyadı  

İmza  

 

AKTİF PASİF 
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HAKİKİ ŞAHIS KAYIT TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ DİLEKÇE 

 Tarih: …………………………………. 

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE 

 DENİZLİ 

 

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde ekli evrakın incelenerek, kayıt işlemlerimizin 
tescil ve ilan edilmesini arz ederim. 

ADI-SOYADI  

VARSA EK ÜNVANI  

İŞYERİ ADRESİ  

SERMAYE  

İŞYERİ TELEFONU  

EV ADRESİ  

E-POSTA ADRESİ  

İŞTİGAL KONUSU  

İşleri üzerine ticarete başlamış bulunmaktayım. 

V.U.K. 177. Maddesine göre tacir olduğumu ve beyan ettiği sair hususların doğruluklarını kabul ve taahhüt ederim. 

Yapılacak yanlış belgelendirme ve gerçeğe aykırı verilen belgeler dolayısı ile ilgili olarak her türlü sorumluluğun şahsıma ait 
olduğunu, bu bilgi ve belgelerle müdürlüğünüzce tescil ve ilan işleminin yapılmasını arz ederim. 

           

Adı-Soyadı  

İmza  
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GENEL KURULDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ ÖRNEĞİ 

  

......................…ŞİRKETİNİN      .................. TARİHİNDE YAPILAN ....        .......  GENEL KURUL 
TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ 

  

PAY SAHİBİNİN 
AD/SOYAD/UNVANI 

T.C./V.K. 
NO 

UYRUĞU ADRESİ 

PAYLARIN 
TOPLAM 
İTİBARİ 
DEĞERİ 

(TL) 

ORTAĞIN 
PAY 

ADEDİ 

PAYLARIN 
EDİNİM 

ŞEKLİ  VE 
TARİHİ (*) 

KATILIM 
ŞEKLİ 
(**) 

TEMSİLCİ 
TÜRÜ 
(***) 

TEMSİLCİNİ
N 

AD/SOYAD/ 
UNVANI 

TEMSİLCİ
NİN 

T.C./V.K. 
NO’SU 

İMZA 

  

 

                     

 

 

  

 

                     

 

 

  

 

                     

 

 

  

 

                     

 

 

  

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE 
PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ 

DEĞERİ 

ŞİRKETİN TOPLAM PAY 
ADEDİ ASGARİ TOPLANTI NİSABI MEVCUT TOPLANTI NİSABI 

    

 

Toplantı Başkanı Adı-Soyadı  

İmza  

 

(*) Katılım şekli olarak; pay sahibinin bizzat kendisi katılması durumunda “asaleten”,  pay sahibini temsilen bir 
başkasının katılması durumunda ise “temsilen” ibaresi yazılacaktır. 

(**) Temsilci türü olarak; temsil şekline göre “organın temsilcisi”, “bağımsız temsilci”, “kurumsal temsilci”, “tevdi 
eden temsilcisi” veya “vekaleten” ifadelerinden biri yazılacaktır. 
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İŞTİRAK TAAHHÜTNAMESİ 

Şirketin Ünvanı  

Şirketin Adresi  

Genel Kurul Tarihi  

Şirketin Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin 

Pay Sahibinin Adı 
Soyadı Adresi / Tüzel 

Kişi Ünvanı 

Sermaye 
Artırımında 

Ödediği Miktar 

Taahhüt 
Ettiği 

Sermaye 
Tutarı ve 

Hisse Adedi 

Taahhütle 
Bağlı 

Olunan 
Süre 

Payların 
İtibari 

Değerleri 

Payların Cinsi 
ve Grubu 

(Varsa 
Çıkarma 
Primi) 

İmza 

 

 
      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

TTK 459 Md gereğince yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu beyan ve kayıtsız şartsız taahhüt ederiz. 

Tarih: 
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KOOPERATİF YETKİ BEYANNAMESİ 

BEYANNAME 

(Kooperatifler Kanununun 61.Maddesine istinaden) 

 

Ticaret Ünvanı  

Kooperatifimizi aşağıda isimleri ve görev dağılımı yapılmış Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi 
ikisinin müştereken temsile yetkili olduğunu beyan ederiz. 

Yönetim Kurulu Üyeleri 

Yönetim Kurulu Başkanı  

İmza  

 

 

 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  

İmza  

 

 

 

Yönetim Kurulu Üyesi  

İmza  

 

 

 

Yönetim Kurulu Üyesi  

İmza  

 

 

 

Yönetim Kurulu Üyesi  

İmza  
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LİMİTED SİRKET 

HİSSE (PAY) DEVRİNE AİT (TEK ORTAKLI) ORTAKLAR GENEL KURULU TOPLANTI 
TUTANAĞINA YAZILACAK MADDE ÖRNEĞİ 

 

MADDE :…. Aşağıda adı ve soyadı yazılı şirket ortağı şirketteki tamamı ödenmiş hissenin aşağıda adı soyadı 
yazılı şahsa devretmiştir. 

Devralan  

Devreden  

Pay Adedi  

Pay Tutarı  

Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine, 

Vaki Devir neticesinde; ……. (Uyruğu)  …………. T.C.  kimlik nolu ……………….. adres de oturmakta olan ……………’in 
şirketin tek başına ortağı olduğu ve devir sonucunda ....................................TL. olan şirket sermayesinin 
tamamının ................... Pay ......................................... TL’nın ………………….’ya ait olduğu, esas mukavelede tadil 
yapılmasına mahal olmadığı oybirliği ile karar verildi. 

 

(NOT: Toplantı tutanağının örneği Ticaret Sicili El Kitabında bulunmaktadır. Tutanağa yukarıda madde eklenecek 
olup, gündem maddelerinin görüşülmesi bittikten sonra aşağıda belirtilenler imzalayacak) 

 

 

Devreden Ortak 

Adı Soyadı-TC No-İmza 

Devreden Ortak 

Adı Soyadı-TC No-İmza 

Devreden Ortak 

Adı Soyadı-TC No-İmza 

   

 

Toplantı Başkanı 

TC No-Adı Soyadı-İmza 

Toplantı Yazmanı 

TC No-Adı Soyadı-İmza 

  

NOT: Yabancı uyruklu ortak var ise; vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları belirtilecek. 

           

 

 

 

 



  
 

24 | D e n i z l i  T i c a r e t  S i c i l i  E l  K i t a b ı  
 

LİMİTED SİRKET TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ 

Toplantı Tarihi  

Toplantı Müzakere Defteri Sayısı  

.......... ………….Şirketinin............ Tarihinde Yapılan ……. Genel Kurul Toplantı Tutanağı 

...............  Şirketinin ........ yılına ait genel kurul toplantısı ........ tarihinde, saat ....... de, şirket merkez adresi olan 

............... ................ adresinde yapılmıştır. 

Toplantı, T.T.K. nun 416/1. Maddesine göre çağrısız olarak toplanmış ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı 
tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin  tetkikinde, şirket paylarının  …….toplam itibari değerinin; toplam 
itibari değeri ......... TL olan, ……payın temsilen, toplam itibari değeri......... TL olan …….payın  asaleten olmak üzere 
toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının 
mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı ........... tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 

1. Toplantı başkanlığına ...........nın seçilmelerine oybirliğiyle/........... olumsuz oya karşılık ......... oyla karar 
verildi. 

2. Şirket Müdürünün  yıllık faaliyet raporu ve ( varsa denetçi tarafından verilen rapor) okundu ve müzakere 
edildi. 

3. Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar 
hesapları oybirliğiyle/....olumsuz oya karşılık ...... oyla tasdik edildi.  

Şirket kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın 
tamamının/bir bölümünün dağıtılmasına oybirliğiyle/...... olumsuz oya karşılık ....... oyla karar verildi. 

Birinci temettünün ....... tarihinde, dağıtımına karar verilen kârın ise ......... tarihinde dağıtılmasına 
oybirliğiyle/....... olumsuz oya karşılık ....... oyla karar verildi. 

4. Yapılan oylama sonucunda müdür / müdürler oybirliğiyle/...... olumsuz oya karşılık ....... oyla ibra edildiler. 
(Yapılan oylama sonucunda, varsa denetçi oybirliğiyle/...... olumsuz oya karşılık ...... oyla ibra edildi.) 

5. Müdüre ........ TL, (varsa denetçiye ........ TL) aylık/yıllık ücret ödenmesine/ödenmemesine  oybirliğiyle/....... 
olumsuz oya karşılık ..... oyla karar verildi. 

6. Şirketin müdürlüğüne/müdürlüklerine ...... yıl süreyle/ aksi karar alınana kadar görev yapmak üzere 
.......,..........., .............'nın seçilmelerine oybirliğiyle/.......olumsuz oya karşılık………. oyla karar verildi. 

7. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantı kapatılmıştır. 

 

Toplantı Başkanı 

TC No Adı Soyadı İmza 

Toplantı Yazmanı 

TC No Adı Soyadı İmza 

  

Ortak 

TC No Adı Soyadı İmza 

Ortak 

TC No Adı Soyadı İmza 
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NACE KODU VE ANA FAALİYET KODU BİLDİRİMİ 

 Tarih: …………………………………. 

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE 

 DENİZLİ 

 

Şirketin Ticaret Sicil Numarası  

Şirketin Ünvanı  

MERSİS sisteminde kayıtlı olan ana faaliyet NACE kodum faaliyetime uygun değildir. 

Sistemde Kayıtlı Olan Ana Faaliyet NACE Kodu  

Olması Gereken Ana Faaliyet NACE Kodu  

Gerekli değişikliğin yapılmasını arz ederim. 

 

Yetkililer  

İmza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not:  

NACE kodu değişikliği Ticaret Odası için ayrıca ilgili birime bildirmeniz gerekmektedir. 
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ÖZEL SİCİLLERDE KAYITLI BEYAN 

 Tarih: …………………………………. 

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE 

 DENİZLİ 

 

Şirketin Ticaret Sicil Numarası  

Şirketin Ünvanı  

Müdürlüğünüzde kayıtlı bulunan yukarıda sicil numarası, ünvanı yazılı firmamızın adına kayıtlı bulunan tapu /  
araç / marka -  patent bilgileri aşağıdaki gibi olduğunu beyan ederiz. 

ARAÇLAR 

Kayıtlı Olduğu Trafik 
İl/İlçe 

Plaka Model Marka Gerçek Değeri 

     

     

     

TAPU 

Kayıtlı Olduğu Tapu 
İl/İlçe 

Tapu Bilgileri Gerçek Değeri 

   

   

   

MARKA PATENT 

Kayıtlı Olduğu Özel 
Sicil 

Marka Patent Gerçek Değeri 

   

   

   

Ayrıca yukarıda belirtilen varlıklar haricinde özel sicile bildirimi gereken başka bir mal varlığı bulunmamaktadır. 

ŞİRKET KAŞESİ- TARİH  

YÖNETİM KURULU İMZA  
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TASFİYE SONU BEYANI 

 

Ticaret Ünvanı  

 

                                           …………........ Tarihli Tasfiye sonu beyanıdır. 

 

AKTİF PASİF 

Yoktur Yoktur 

…………………………………………………………………………………… ……………………… ……………………………………………..  
Şirketi’nin tasfiye neticesinde alacağı ve borcu yoktur. 

 

 

Tasfiye Memuru  

Kaşe ve İmza  
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TÜR DEĞİŞTİRME PLANI 

 

Yönetim organı tarafından tür değiştirme planı düzenlenir. 

1. Şirketin tür değiştirmeden önceki ve sonraki 

a. Ticaret Unvanı 

b. Merkezi 

c. Yeni Türe İlişkin Bilgiler 

2. Yeni türün şirket sözleşmesi 

3. Ortakların tür değiştirmeden sonra sahip olacakları payların sayısına, cinsine ve tutarını veya tür 
değiştirmeden sonra ortakların paylarına ilişkin açıklama 

ÖRNEK 

Şirketin Tür Değiştirmeden Önceki Unvanı  

Şirketin Tür Değişikliğinden Sonraki Unvanı  

Şirketin Merkezi  

Şirketin Yeni Türü  

Yeni Şirketin Esas Sözleşmesi  

Ortakların Tür Değiştirmeden Sonra Sahip 
Olacakları Paylara İlişkin Bilgi 

 

İşbu “Tür Değiştirme Planı” ………………………. tarihinde Türk Ticaret Kanununun 185 inci maddesi 
uyarınca hazırlanmıştır. 

İMZA KAŞE 
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TÜR DEĞİŞTİRME RAPORU (MD. 186) 

İşletme sahibi tür değiştirme hakkında yazılı bir rapor hazırlar.  

RAPORDA; 

1. Yeni şirkete dönüşmenin amacı ve sonuçlarına, 

2. Yeni şirkete ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş bulunduğuna, 

3. Yeni şirketin sözleşmesine, 

4. Yeni şirkette ortakların sahip olacakları paylara dair değişim oranına, 

5. Varsa işletme sahibinin şirkete dönüşmesinden kaynaklanan ek ödeme ile diğer kişisel edim yükümlülükleri 
ve kişisel sorumluluklara, 

6. Ortaklar için tür değiştirmeden ötürü doğan yükümlülüklere,  

ilişkin hususlar, gerekçeleri gösterilmek suretiyle hukuki ve ekonomik yönden açıklanır.  
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YABANCI UYRUKLU ŞİRKET ŞUBE AÇMA BEYANNAMESİ 

 Tarih: …………………………………. 

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE 

 DENİZLİ 

 

..............’ nın (Ülke adı) ……... şehrinde ticari faaliyetine devam etmekte olan ve aşağıda bilgileri yazılı 
şirketimiz, Türkiye’de …………….. Şehrinde ticari faaliyette bulunmak amacıyla bir şube açmaya karar 
vermiş bulunmaktadır.  

6103 Sayılı kanun çerçevesinde hazırladığımız belgelerin incelenerek tescil ve ilanının yapılmasını arz 
ederiz. 

Yetkili Adı-Soyadı  

İmza  

 

Şube Unvanı …………. (Ana Şirket Unvanı) Merkezi ….. (Ülke adı) Denizli Merkez Şubesi 

Adresi  

Şubeye Ayrılan Sermaye  

Şubenin Faaliyet Konusu  

Şube Yetkilisinin Adı-Soyadı  

Şube Yetkilisinin Kimlik Nosu  

Ticari İşletmenin Ülkesindeki; 

Sicil Numarası  

Unvanı  

Adresi  

Kuruluş Tarihi   

İşletme Konusu  

Sermayesinin Türü Ve Tutarı  

Merkez İşletmenin Türü  

İnternet Sitesi  

Tâbi Olduğu Hukuk  

(Avrupa Birliği Üyesi Olup Olmadığı)  
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6102 SAYILI TTK NIN 457 ve 591 MADDESİNE İSTİNADEN SERMAYE ARTTIRIMINDA HAZIRLANAN  
YÖNETİM KURULUNUN/MÜDÜRLERİN BEYANI 

ŞİRKETİN ÜNVANI  

ŞİRKETİN ADRESİ  

ŞİRKETİN TİCARET SİCİL NUMARASI  

ŞİRKETİN ESKİ SERMAYESİ  

ŞİRKETİN YENİ SERMAYESİ  

 

Sıra 
No 

Adı ve Soyadı Uyruğu TC/Vergi No Eski Sermayesi Yeni Sermayesi 
Nakden Taahhüt 

Edilen Kısım 

       

       

ŞİRKET ORTAKLARININ; 

1 
Sermaye artırımında Nakdî sermaye konuluyorsa; 
artırılan kısmın tamamen taahhüt edilip edilmediğine 
dair açıklama 

 

2 
Sermaye artırımında Nakdî sermaye konuluyorsa 
kanun veya esas sözleşme gereğince ödenmesi gerekli 
tutarın ödenip ödenmediğine dair açıklama 

 

3 
Sermaye artırımında bir borcun takası söz konusu ise, 
bu borcun varlığı, geçerliliği ve takas edilebilirliğine 
dair açıklama 

 

4 
Sermayeye dönüştürülen fonun veya yedek akçenin 
serbestçe tasarruf olunabilirliğine dair açıklama 

 

5 
Sermaye artırımında gerekli organların ve kurumların 
onaylarının alındığına dair açıklama 

 

6 
Sermaye artırımında rüçhan hakları sınırlandırılmış 
veya kaldırılmışsa bunun sebepleri, miktarı ve oranı 

 

7 
Sermaye artırımında kullanılmayan rüçhan haklarının 
kimlere, niçin, ne fiyatla verildiğine dair açıklama 

 

8 

İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının hangi 
kaynaklardan karşılandığı, bu kaynakların gerçekliği ve 
şirket malvarlığı içinde var oldukları ve bu konuda 
verilen garanti 

 

9 
Şartlı sermaye artırımının ve uygulamasının kanuna 
uygunluğuna dair açıklama 

 

10 

Sermaye artırımında Şirkete ayni sermaye konuluyor 
ya da bir ayın veya işletme devralınıyorsa, bunlara 
verilecek karşılığın uygunluğunun olup, olmadığına 
dair açıklama 

 

11 
Sermaye artırımında Şirkete ayni sermaye koymanın 
veya ayın ya da işletme devralmanın gerekliliğine, 
bunların şirkete sağlanan yararları nelerdir 

 

12 
Sermaye artırımında Şirket Tarafından İktisap edilen 
menkul kıymetlerle, bunların iktisap fiyatlarına dair 
açıklama 
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13 
Söz Konusu menkul kıymetleri çıkarılanların son üç 
yıllık, gereğinde konsolide finansal tabloların 
değerlerine ve çözümlerine ilişkin bilgiler, 

 

14 

Sermaye artırımında Şirket esas sözleşmesinde halka 
arz edilmek üzere pay taahhüdünde bulunulduğunun 
belirtilmesi halinde kimlerin halka arz amacıyla ne 
miktarda pay taahhüt ettiği, pay taahhüdünde 
bulunanların birbirleri ile ilişkileri bunlar bir şirket 
topluluğuna dahil bulunuyorsa topluluk ile ilişkilerine 
dair açıklamalar. 

 

15 
Sermaye artırımında hizmet verenlere ödenen ücretler 
de emsalleriyle karşılaştırılarak açıklanacaktır  (YTTK 
md. 349/f.1-2). 

 

Biz Şirket Yönetim Kurulu /Müdürler olarak yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu ve nakdi arttırılan kısmın 
tamamen taahhüt edildiğini beyan ederiz. 

YÖNETİM KURULU/MÜDÜRLERİN 
TAMAMININ ADI-SOYADI 

TC/VERGİ NO İMZA 

   

   

   

   

Not: Bu beyan tüm yönetim kurulu üyeleri/Müdürler tarafından imzalanacaktır. Vekaleten oy kullanılmaz. 
Beyanda belgeli ve gerekçeli açıklamalar yer alması şarttır. 
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Tarih: ……./………/20 

Sayı  :   

   

 

TİCARET ÜNVANI :  

 

SİCİL NO :  

 

 

TESLİM EDİLEN BELGELER 

 

 

EVRAK ADI 

 

ADET 

 

EVRAK ADI 

 

ADET 

 

SİCİL TASDİKNAMESİ 

 

  

TAPU YETKİ BELGESİ 

 

 

İMZA SİRKÜLERİ YAZISI 

 

  

İLAN METNİ SURETİ 

 

 

TERKİN YAZISI 

 

  

TADİL METNİ SURETİ 

 

 

YEVMİYE DEFTERİ 

 

  

ENVANTER DEFTERİ 

 

 

DEFTER-İ KEBİR 

 

  

PAY DEFTERİ 

 

GENEL KURUL TOPLANTI VE 

MÜZAKERE DEFTERİ 

 

 MÜDÜRLER KURULU KARAR 

DEFTERİ 

 

YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ 

 

 DAMGA VERGİSİ DEFTERİ  

BLOKE ÇÖZME YAZISI 

 

   

 

 

 

 

 

 

TESLİM ALANIN T.C. 

NUMARASI 

TESLİM ALANIN ADI 

SOYADI 

TESLİM TARİHİ İMZA 
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İMZA BEYANNAMESİ VE ANASÖZLEŞME TASDİKİ  

EVRAK TESLİM BELGESİ 
 

 

 

 

Aşağıda belirtilen firmaya ait müdürlüğünüzde imza tasdiki yapılan evrakların asıllarını tam ve 

eksiksiz olarak teslim aldım. 
 

 

 

 

 

ŞİRKETİN ÜNVANI 

 

ANASÖZLEŞME ………  ADET İMZA BEYANNAMESİ ……… ADET 

TESLİM ALAN KİŞİ 

 

T.C. NO’SU ADI SOYADI İMZASI 

 

 

 

 

 

 

…………/……………/…………. 
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