
 
 

TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 
 

12.12.2019 tarihli ve 30976 sayılı Resmi Gazete’de Ticaret Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

Ticaret Sicili Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin bazıları, eski ve yeni düzenlemelere yer 

verilen karşılaştırmalı tablo
1
 ile aşağıda sunulmaktadır. Tabloda yalnızca ilgili maddelerin 

değişiklik yapılan fıkra ve bentlerine yer verilmiştir. 

 

 

                                                 
1 Kaynak: LEXPERA Hukuk Bilgi Sistemi, https://www.lexpera.com.tr/karsilastirmasi/ticaret-sicili-yonetmeligi-2012-

4093/2/2/1/0/1 

Eski Düzenleme  

Yayın: T.C. Resmi Gazete 27.01.2013/28541 

Yeni Düzenleme  

Yayın: T.C. Resmi Gazete 12.12.2019/30976 

Başvuruya yetkili kişiler Başvuruya yetkili kişiler 

MADDE 22 MADDE 22 

(1) Tescil başvurusu ilgililer veya 

temsilcileri yahut hukuki halefleri tarafından 

yetkili müdürlüğe yapılır. İlgililer; tacirin 

gerçek kişi olması halinde kendisi veya 

vekili ya da sözleşme ile kendisine yetki 

verilmiş temsilcisi, tacirin tüzel kişi olması 

halinde ise onun yetkili organları veya yetkili 

temsilcileridir. 

(1) Tescil başvurusu ilgililer veya temsilcileri 

yahut hukuki halefleri tarafından yetkili 

müdürlüğe yapılır. İlgililer; tacirin gerçek kişi 

olması halinde kendisi veya vekili ya da 

sözleşme ile kendisine yetki verilmiş temsilcisi, 

tacirin tüzel kişi olması halinde ise onun yetkili 

organları veya yetkili temsilcileridir. 

(2) Tescil başvurusu yapabilecek ilgililer 

aşağıda sayılmıştır: 

(2) Tescil başvurusu yapabilecek ilgililer 

aşağıda sayılmıştır: 

d) Anonim şirketlerde; d) Anonim şirketlerde; 

1) Şirket kuruluşunda şirket sözleşmesi ile 

belirlenen yönetim kurulu veya temsil ve 

ilzama yetkilendirilen üye ya da üyeleri, 

1) Şirket kuruluşunda şirket sözleşmesi ile 

belirlenen yönetim kurulu veya temsile 

yetkilendirilen üye ya da üyeleri, 

2) Denetime tabi şirketlerde denetçinin 

atanması ve görevden alınmasında, yönetim 

kurulu veya temsil ve ilzama yetkili üye ya 

da üyeleri, 

2) Denetime tabi şirketlerde denetçinin 

atanması ve görevden alınmasında, yönetim 

kurulu veya temsile yetkili üye ya da üyeleri, 

3) İç yönergenin tescilinde, yönetim kurulu 

veya temsil ve ilzama yetkili üye ya da 

üyeleri, 

3) İç yönergenin tescilinde, yönetim kurulu 

veya temsile yetkili üye ya da üyeleri, 

4) Genel kurul kararlarında tescile tabi 

olguların bulunması halinde, yönetim kurulu 

veya temsil ve ilzama yetkili üye ya da 

üyeleri, 

4) Genel kurul kararlarında tescile tabi 

olguların bulunması halinde, yönetim kurulu 

veya temsile yetkili üye ya da üyeleri, 
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5) Genel kurul kararlarının iptaline dair 

mahkeme kararlarının tescilinde, yönetim 

kurulu veya temsil ve ilzama yetkili üye ya 

da üyeleri, 

5) Genel kurul kararlarının iptaline dair 

mahkeme kararlarının tescilinde, yönetim 

kurulu veya temsile yetkili üye ya da üyeleri, 

6) Sona erme, iflastan ve mahkeme 

kararından başka bir sebepten ileri gelmişse, 

yönetim kurulu veya temsil ve ilzama yetkili 

üye ya da üyeleri, 

6) Sona erme, iflastan ve mahkeme kararından 

başka bir sebepten ileri gelmişse, yönetim 

kurulu veya temsile yetkili üye ya da üyeleri, 

7) Tasfiye memurlarının atanmasına veya 

görevden alınmasına ilişkin genel kurul 

kararlarının tescilinde, yönetim kurulu veya 

temsil ve ilzama yetkili üye ya da üyeleri, 

7) Tasfiye memurlarının atanmasına veya 

görevden alınmasına ilişkin genel kurul 

kararlarının tescilinde, yönetim kurulu veya 

temsile yetkili üye ya da üyeleri, 

Harçlar Harçlar 

MADDE 31 MADDE 31 

(1) Müdürlükten harca tabi herhangi bir 

istemde bulunan veya örnek isteyen 

kimsenin isteği, harç ödenmedikçe 

karşılanmaz. Resen yapılması gereken tescil, 

değişiklik ve silinmeler harç tahsil edilmeden 

önce yapılabilir. Ancak, bu işleme ait harç, 

2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar 

Kanununun 126 ncı maddesi hükmüne göre 

tahsili için derhal ilgili vergi dairesine 

bildirilir. Harcın tamamıyla ödenmemiş 

olmasına rağmen harca tabi işlemi yapmış 

veya örneği vermiş olan müdür ve müdür 

yardımcısı harçtan, mükellef ile beraber 

müteselsil olarak sorumludur. 

(1) Müdürlükten harca tabi herhangi bir 

istemde bulunan veya örnek isteyen kimsenin 

isteği, harç ödenmedikçe karşılanmaz. Resen 

yapılması gereken tescil, değişiklik ve 

silinmeler harç tahsil edilmeden önce 

yapılabilir. Ancak, bu işleme ait harç, 2/7/1964 

tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 126 ncı 

maddesi hükmüne göre tahsili için derhal ilgili 

vergi dairesine bildirilir. Harcın tamamıyla 

ödenmemiş olmasına rağmen harca tabi işlemi 

yapmış veya örneği vermiş olan müdür ve 

müdür yardımcısı ile tescile yetkili personel 

harçtan, mükellef ile beraber müteselsil olarak 

sorumludur. 

Müdür ve müdür yardımcılarının 
inceleme yükümlülüğü 

İnceleme yükümlülüğü 

MADDE 34 MADDE 34 

(1) Müdür ve müdür yardımcıları, tescil için 

aranan kanuni şartların var olup olmadığını 

aşağıdaki hususları da dikkate alarak inceler: 

(1) Müdür ve müdür yardımcıları ile tescile 

yetkili personel, tescil için aranan kanuni 

şartların var olup olmadığını aşağıdaki 

hususları da dikkate alarak inceler: 

Gerçek ve tüzel kişilerin unvan ve 

işletmelerini tescil ettirme yükümlülüğü 

Gerçek ve tüzel kişilerin unvan ve işletmelerini 

tescil ettirme yükümlülüğü 

MADDE 42 MADDE 42 

(2) Her tacirin kullanacağı ticaret unvanını (2) Her tacir kullanacağı ticaret unvanını ve 



 
 

ve bunun altına atacağı imzayı, tacir tüzel 

kişi ise, unvanla birlikte onun adına imzaya 

yetkili kimselerin imzalarını notere 

onaylatması zorunludur. 

bunun altına atacağı imzayı müdürlüğe verir. 

Tacir, tüzel kişi ise unvanla birlikte onun adına 

imzaya yetkili kimselerin imzaları da 

müdürlüğe verilir. 

(3) Notere onaylattırılacak imzaların en az üç 

defa atılmış olması şarttır. 

(3) Notere onaylattırılacak imzaların en az üç 

defa atılmış olması şarttır. 

Ticaret unvanına ilişkin ortak hükümler Ticaret unvanına ilişkin ortak hükümler 

MADDE 44 MADDE 44 

(5) “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet” ve 

“Milli” kelimeleri bir ticaret unvanına ancak 

Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir. 

(5) “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet” ve 

“Milli” kelimeleri bir ticaret unvanına ancak 

Cumhurbaşkanı kararıyla konulabilir. 

Ticaret unvanına ilişkin müdürlüğe 

bildirim 

Ticaret unvanına ilişkin müdürlüğe bildirim 

MADDE 45 MADDE 45 

(1) Bir ticaret unvanının tescil edilmediğinin 

veya Kanun hükümlerine aykırı olarak tescil 

edildiğinin veya kullanıldığının öğrenilmesi 

halinde; bütün mahkemeler, memurlar, 

odalar, noterler ve Türk Patent Enstitüsü 

durumu ilgili müdürlüğe ve adli veya idari 

para cezası vermeye yetkili makamlara 

bildirmek zorundadır. 

(1) Bir ticaret unvanının tescil edilmediğinin 

veya Kanun hükümlerine aykırı olarak tescil 

edildiğinin veya kullanıldığının öğrenilmesi 

halinde; bütün mahkemeler, memurlar, odalar, 

noterler ve Türk Patent ve Marka Kurumu 

durumu ilgili müdürlüğe ve adli veya idari para 

cezası vermeye yetkili makamlara bildirmek 

zorundadır. 

 

Ticari temsilcinin tescili Ticari temsilcinin tescili 

MADDE 47 MADDE 47 

(1) Ticari temsilcilerin tescilinde müdürlüğe 

aşağıdaki belgeler verilir: 

(1) Ticari temsilcilerin tescilinde müdürlüğe 

aşağıdaki belgeler verilir: 

b) Ticari temsilcinin noter huzurunda 

düzenlenmiş, ticaret unvanı altına atılmış 

imza beyannamesi. 

b) Ticari temsilcinin Kanunun 40 ıncı 

maddesi uyarınca düzenlenmiş imza 

beyannamesi. 

Tescil başvurusunda istenen belgeler Tescil başvurusunda istenen belgeler 

MADDE 49 MADDE 49 

(1) Gerçek kişiye ait ticari işletmenin tescil 

başvurusunda; 

(1) Gerçek kişiye ait ticari işletmenin tescil 

başvurusunda; 



 
 

b) İşletme sahibinin veya varsa temsile 

yetkili kılınan kişinin noter huzurunda 

düzenlenmiş ve ticaret unvanı altına 

atılmış imza beyannamesi, 

b) İşletme sahibinin veya varsa temsile yetkili 

kılınan kişinin Kanunun 40 ıncı maddesi 

uyarınca düzenlenmiş imza beyannamesi, 

müdürlüğe verilir. müdürlüğe verilir. 

Tescil başvurusunda istenen belgeler Tescil başvurusunda istenen belgeler 

MADDE 52 MADDE 52 

(1) Derneklere ait ticari işletmelerin tescil 

başvurusunda; 

(1) Derneklere ait ticari işletmelerin tescil 

başvurusunda; 

b) İşletmeyi temsile yetkili kişilerin noter 

huzurunda düzenlenmiş ve ticaret unvanı 

altına atılmış imza beyannameleri, 

b) İşletmeyi temsile yetkili kişilerin Kanunun 

40 ıncı maddesi uyarınca düzenlenmiş imza 

beyannameleri, 

Tescil başvurusunda istenen belgeler Tescil başvurusunda istenen belgeler 

MADDE 55 MADDE 55 

(1) Vakıflara ait ticari işletmelerin tescil 

başvurusunda; 

(1) Vakıflara ait ticari işletmelerin tescil 

başvurusunda; 

b) İşletmeyi temsile yetkili kişilerin noter 

huzurunda düzenlenmiş, ticaret unvanı 

altına atılmış imza beyannameleri, 

b) İşletmeyi temsile yetkili kişilerin Kanunun 

40 ıncı maddesi uyarınca düzenlenmiş imza 

beyannameleri 

Tescil başvurusunda istenen belgeler Tescil başvurusunda istenen belgeler 

MADDE 58 MADDE 58 

(1) Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ve 

diğer kamu tüzel kişileriyle kamuya yararlı 

dernekler ve gelirinin yarısından fazlasını 

kamu görevi niteliğindeki işlere harcayan 

vakıflara ait ticari işletmelerin tescil 

başvurusunda aşağıdaki belgeler müdürlüğe 

verilir: 

(1) Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ve 

diğer kamu tüzel kişileriyle kamuya yararlı 

dernekler ve gelirinin yarısından fazlasını kamu 

görevi niteliğindeki işlere harcayan vakıflara 

ait ticari işletmelerin tescil başvurusunda 

aşağıdaki belgeler müdürlüğe verilir: 

b) Ticari işletmeyi temsile yetkili kişilerin 

noter huzurunda düzenlenmiş, ticaret 

unvanı altına atılmış imza beyannamesi. 

b) Ticari işletmeyi temsile yetkili kişilerin 

Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca 

düzenlenmiş imza beyannamesi. 

Tescil Tescil 

MADDE 59 MADDE 59 



 
 

(1) Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ve 

diğer kamu tüzel kişileriyle kamuya yararlı 

dernekler ve gelirinin yarısından fazlasını 

kamu görevi niteliğindeki işlere harcayan 

vakıflara ait ticari işletmelerin tescilinde 

aşağıdaki olgular tescil edilir: 

(1) Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ve 

diğer kamu tüzel kişileriyle kamuya yararlı 

dernekler ve gelirinin yarısından fazlasını kamu 

görevi niteliğindeki işlere harcayan vakıflara 

ait ticari işletmelerin tescilinde aşağıdaki 

olgular tescil edilir: 

ğ) Tahsis edilmiş sermaye. ğ) Sermaye tahsis edilmişse, tahsis olunan 

sermaye miktarı. 

Belgeler Belgeler 

MADDE 61 MADDE 61 

(1) Donatma iştirakinin tescil başvurusunda 

aşağıdaki belgeler müdürlüğe verilir: 

(1) Donatma iştirakinin tescil başvurusunda 

aşağıdaki belgeler müdürlüğe verilir: 

c) Gemi müdürünün veya iştiraki temsile 

yetkili kişilerin donatma iştirakinin unvanı 

altına atılmış noter huzurunda 

düzenlenmiş imza beyannamesi. 

c) Gemi müdürünün veya iştiraki temsile 

yetkili kişilerin Kanunun 40 ıncı maddesi 

uyarınca düzenlenmiş imza beyannamesi. 

Başvuru ve ibraz edilmesi gereken 

belgeler 

Başvuru ve ibraz edilmesi gereken belgeler 

MADDE 64 MADDE 64 

(1) Bir kollektif veya komandit şirketin tescil 

başvurusunda; 

(1) Bir kollektif veya komandit şirketin tescil 

başvurusunda; 

a) Kurucuların imzaları noter tarafından 

onaylanmış şirket sözleşmesi, 

a) Kurucuların imzaları noter tarafından 

onaylanmış veya müdürlükte huzurda 

imzalanmış şirket sözleşmesi, 

b) Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanların 

şirket unvanı altında atacakları imzaların 
noter onaylı örneği, 

b) Şirketi temsile yetkili olanların Kanunun 40 

ıncı maddesi uyarınca düzenlenmiş imza 

beyannameleri, 

 

Sona erme ve tasfiye Sona erme ve tasfiye 

MADDE 66 MADDE 66 

(1) Şirketin sona ermesine ilişkin tescil 

başvurusunda aşağıdaki belgeler müdürlüğe 

verilir: 

(1) Şirketin sona ermesine ilişkin tescil 

başvurusunda aşağıdaki belgeler müdürlüğe 

verilir: 

c) Tasfiye memurlarının noter huzurunda 

düzenlenmiş, “Tasfiye halinde” ibaresi 

eklenmiş ve ticaret unvanı altında atılmış 

c) Tasfiye memurlarının Kanunun 40 ıncı 

maddesi uyarınca düzenlenmiş imza 



 
 

imza beyannamesi. beyannamesi. 

 

Uygulanacak hükümler Uygulanacak hükümler 

MADDE 68 MADDE 68 

(1) Kanunda veya bu Yönetmelikte aksi 

belirtilmedikçe, sermayesi paylara bölünmüş 

komandit şirketlerde bu Yönetmeliğin 

anonim şirketlere ilişkin hükümleri 

uygulanır. 

(1) Kanunda veya bu Yönetmelikte aksi 

belirtilmedikçe, sermayesi paylara bölünmüş 

komandit şirketlerde bu Yönetmeliğin anonim 

şirketlere ilişkin hükümleri uygulanır. 

(3) Sermayesi paylara bölünmüş komandit 

şirket sözleşmesinin kurucularla komandite 

ortakların tümü tarafından imzalanması ve 

imzalarının da noter tarafından onaylanmış 

olması şarttır. 

(3) Sermayesi paylara bölünmüş komandit 

şirket sözleşmesinin kurucularla komandite 

ortakların tümü tarafından müdürlükte 

huzurda imzalanması veya bunların 

imzalarının noter tarafından onaylanmış olması 

şarttır. 

Başvuru ve belgeler Başvuru ve belgeler 

MADDE 69 MADDE 69 

(1) Bir anonim şirketin kuruluşunun tesciline 

ilişkin başvuru, Bakanlığın izniyle kurulacak 

olan anonim şirketlerde iznin alınmasını, 

diğer anonim şirketlerde kurucuların 

tamamının şirket sözleşmesinde yer alan 

imzalarının noterce onaylanmasını izleyen 

otuz gün içinde yapılır. Başvuruda 

müdürlüğe aşağıdaki belgeler verilir: 

(1) Bir anonim şirketin kuruluşunun tesciline 

ilişkin başvuru, Bakanlığın izniyle kurulacak 

olan anonim şirketlerde iznin alınmasını, diğer 

anonim şirketlerde kurucuların tamamının 

şirket sözleşmesinde yer alan imzalarının 

noterce onaylanmasını veya müdürlükte 

huzurda imzalanmasını izleyen otuz gün 

içinde yapılır. Başvuruda müdürlüğe aşağıdaki 

belgeler verilir: 

a) Kurucuların imzaları noter tarafından 

onaylanmış şirket sözleşmesi. 

a) Kurucuların imzaları noter tarafından 

onaylanmış veya müdürlükte huzurda 

imzalanmış şirket sözleşmesi. 

b) Kanunun 349 uncu maddesine uygun 

şekilde hazırlanmış ve kurucular tarafından 

imzalanmış kurucular beyanı. 

b) Kanunun 349 uncu maddesine uygun şekilde 

hazırlanmış ve kurucular tarafından imzalanmış 

kurucular beyanı. 

ç) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin 

Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu 

maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine 

göre yapılacak ödemeye dair banka 

dekontu. 

ç) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin 

Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu 

maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre 

yapılacak ödemenin gerçekleştirildiğini 

gösterir belge. 



 
 

i) Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan 

kişilerin noter huzurunda düzenlenmiş, 

şirket unvanı altında atılmış imza 

beyannameleri. 

i) Şirketi temsile yetkili kılınan kişilerin 

Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca 

düzenlenmiş, şirket unvanı altında atılmış imza 

beyannameleri. 

Belgeler Belgeler 

MADDE 73 MADDE 73 

(1) Müdürlüğe yapılacak tescil başvurusunda 

aşağıdaki belgeler verilir: 

(1) Müdürlüğe yapılacak tescil başvurusunda 

aşağıdaki belgeler verilir: 

i) 4054 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin 

birinci fıkrasının (c) bendine göre yapılacak 

ödemeye dair banka dekontu. 

i) 4054 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin 

birinci fıkrasının (c) bendine göre yapılacak 

ödemenin gerçekleştirildiğini gösterir belge. 

 

Sermaye artırımının gerçekleştirilmesi 

esnasında verilecek belgeler 

Sermaye artırımının gerçekleştirilmesi 

esnasında verilecek belgeler 

MADDE 77 MADDE 77 

(1) Şarta bağlı sermaye artırımının 

gerçekleştirilmesine ve buna bağlı şirket 

sözleşmesinin değişikliğine ilişkin tescil 

başvurusu, yönetim kurulu tarafından hesap 

döneminin kapanmasından itibaren en geç üç 

ay içinde yapılır ve aşağıdaki belgeler 

müdürlüğe verilir: 

(1) Şarta bağlı sermaye artırımının 

gerçekleştirilmesine ve buna bağlı şirket 

sözleşmesinin değişikliğine ilişkin tescil 

başvurusu, yönetim kurulu tarafından hesap 

döneminin kapanmasından itibaren en geç üç 

ay içinde yapılır ve aşağıdaki belgeler 

müdürlüğe verilir: 

d) 4054 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin 

birinci fıkrasının © bendine göre yapılacak 

ödemeye dair banka dekontu. 

d) 4054 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin 

birinci fıkrasının © bendine göre yapılacak 

ödemenin gerçekleştirildiğini gösterir belge. 

Belgeler Belgeler 

MADDE 86 MADDE 86 

(1) Şirketin sona ermesinin tescil 

başvurusunda aşağıdaki belgeler müdürlüğe 

verilir: 

(1) Şirketin sona ermesinin tescil başvurusunda 

aşağıdaki belgeler müdürlüğe verilir: 

c) Tasfiye memurlarının noter huzurunda 

düzenlenmiş, “Tasfiye halinde” ibaresi 

eklenmiş ticaret unvanı altında atılmış 

imza beyannameleri. 

c) Tasfiye memurlarının Kanunun 40 ıncı 

maddesi uyarınca düzenlenmiş imza 

beyannameleri. 

Tasfiyeden dönülmesi Tasfiyeden dönülmesi 



 
 

MADDE 88 MADDE 88 

(1) Genel kurul, Kanunun 548 inci maddesi 

uyarınca aldığı yeni bir kararla tasfiyeden 

dönmeye karar vermişse, tasfiye 

memurlarınca bu kararın tescil ettirilmesi 

gerekir. 

(1) Genel kurul, Kanunun 548 inci maddesi 

uyarınca aldığı yeni bir kararla tasfiyeden 

dönmeye karar vermişse, tasfiye memurlarınca 

bu kararın tescil ettirilmesi gerekir. 

(2) Tescil başvurusunda aşağıdaki belgeler 

müdürlüğe verilir: 

(2) Tescil başvurusunda aşağıdaki belgeler 

müdürlüğe verilir: 

c) Tescil edilmiş temsil ve ilzama yetkili 

kişilerde yapılacak gerekli değişiklikler. 

c) Tescil edilmiş temsile yetkili kişilerde 

yapılacak gerekli değişiklikler. 

Başvuru ve belgeler Başvuru ve belgeler 

MADDE 90 MADDE 90 

(1) Bir limited şirketin kuruluşunun tesciline 

ilişkin başvuru, kurucuların tamamının şirket 

sözleşmesinde yer alan imzalarının 

noterce onaylanmasını izleyen otuz gün 

içinde yapılır. Başvuruda müdürlüğe 

aşağıdaki belgeler verilir: 

(1) Bir limited şirketin kuruluşunun tesciline 

ilişkin başvuru, kurucuların tamamının şirket 

sözleşmesini müdürlükte huzurda 

imzaladıkları izleyen otuz gün içinde yapılır. 

Başvuruda müdürlüğe aşağıdaki belgeler 

verilir: 

a) Kurucuların imzaları noter tarafından 

onaylanmış şirket sözleşmesi. 

a) Kurucuların müdürlükte huzurda 

imzaladıkları şirket sözleşmesi. 

b) Kanunun 349 uncu maddesine uygun 

şekilde hazırlanmış ve kurucular tarafından 

imzalanmış kurucular beyanı. 

b) Kanunun 349 uncu maddesine uygun şekilde 

hazırlanmış ve kurucular tarafından imzalanmış 

kurucular beyanı. 

ğ) Şirket müdürlerinin noter huzurunda 

düzenlenmiş, ticaret unvanı altında atılmış 

imza beyannameleri. 

ğ) Şirket müdürlerinin Kanunun 40 ıncı 

maddesi uyarınca düzenlenmiş imza 

beyannameleri. 

h) Şirket sözleşmesinin pay bedellerinin 

ödenmelerine ilişkin hükümleri saklı 
kalmak kaydıyla, pay bedellerinin en az 

yüzde yirmibeşinin Kanuna uygun olarak 

bankaya yatırıldığını gösterir banka 

mektubu. 

h) Şirket sözleşmesinde pay bedellerinin 

belirli bir kısmının şirketin tescilinden önce 

ödenmesi öngörülmüşse, bu tutarın Kanuna 

uygun olarak bankaya yatırıldığını gösterir 

banka mektubu. 

ı) 4054 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin 

birinci fıkrasının (c) bendine göre yapılacak 

ödemeye dair banka dekontu. 

ı) 4054 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin 

birinci fıkrasının (c) bendine göre yapılacak 

ödemenin gerçekleştirildiğini gösterir belge. 

Belgeler Belgeler 

MADDE 94 MADDE 94 



 
 

(1) Müdürlüğe yapılacak tescil başvurusunda 

aşağıdaki belgeler verilir: 

(1) Müdürlüğe yapılacak tescil başvurusunda 

aşağıdaki belgeler verilir: 

ç) Şirket sözleşmesinin pay bedellerinin 

ödenmelerine ilişkin hükümleri saklı 

kalmak kaydıyla, pay bedellerinin en az 

yüzde yirmi beşinin Kanuna uygun olarak 

bankaya yatırıldığını gösterir banka 

mektubu. 

ç) Şirket sözleşmesinde artırılan sermayeyi 

oluşturan pay bedellerinin belirli bir kısmının 

sermaye artırımının tescilinden önce 

ödenmesi öngörülmüşse, bu tutarın Kanuna 

uygun olarak bankaya yatırıldığını gösterir 

banka mektubu. 

g) 4054 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin 

birinci fıkrasının (c) bendine göre yapılacak 

ödemeye dair banka dekontu. 

g) 4054 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin 

birinci fıkrasının (c) bendine göre yapılacak 

ödemenin gerçekleştirildiğini gösterir belge. 

Belgeler Belgeler 

MADDE 98 MADDE 98 

(1) Sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte 

eş zamanlı olarak, azaltılan miktarla aynı 

tutarda veya daha yüksek bir tutarda 

artırılmasına karar verilmesi halinde, 

aşağıdaki belgeler de müdürlüğe verilir: 

(1) Sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş 

zamanlı olarak, azaltılan miktarla aynı tutarda 

veya daha yüksek bir tutarda artırılmasına karar 

verilmesi halinde, aşağıdaki belgeler de 

müdürlüğe verilir: 

b) Sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte 

eş zamanlı ve aynı miktarda yapılan sermaye 

artırımında artırılan sermayenin tamamen 

ödendiğine; daha yüksek sermaye artırımı 

yapılması halinde ise, aşan kısmın dörtte 

birinin de ödendiğine dair banka mektubu. 

b) Sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş 

zamanlı ve aynı miktarda yapılan sermaye 

artırımında artırılan sermayenin tamamen 

ödendiğine; daha yüksek sermaye artırımı 

yapılması halinde ise, şirket sözleşmesinde 

artırılan sermayeyi oluşturan pay 

bedellerinin belirli bir kısmının sermaye 

artırımının tescilinden önce ödenmesi 

öngörülmüşse, bu tutarın da Kanuna uygun 

olarak bankaya yatırıldığına dair banka 

mektubu 

Başvuru Başvuru 

MADDE 109 MADDE 109 

(1) Bir kooperatifin kuruluşunun tesciline 

ilişkin başvuruda müdürlüğe aşağıdaki 

belgeler verilir: 

(1) Bir kooperatifin kuruluşunun tesciline 

ilişkin başvuruda müdürlüğe aşağıdaki belgeler 

verilir: 

a) Kurucuların imzaları noter tarafından 

onaylanmış şirket sözleşmesi. 

a) Kurucuların müdürlükte huzurda 

imzaladıkları şirket sözleşmesi. 

c) Kooperatifi temsil ve ilzama yetki verilen 

kişilerin noter huzurunda kooperatif 

c) Kooperatifi temsile yetki verilen kişilerin 



 
 

unvanı altında atılmış imza beyannameleri. Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca 

düzenlenmiş imza beyannameleri. 

Tescil Tescil 

MADDE 110 MADDE 110 

(1) Sicile aşağıdaki olgular tescil edilir: (1) Sicile aşağıdaki olgular tescil edilir: 

a) Şirket sözleşmesindeki imzaların noter 

onay tarihi. 

a) Şirket sözleşmesinin ortaklar tarafından 

müdürlükte imzalandığı tarih. 

Belgeler Belgeler 

MADDE 111 MADDE 111 

(1) Bir ticari işletmenin veya ticaret 

şirketinin Türkiye’deki merkezinin başka bir 

sicil bölgesine taşınmasının tesciline ilişkin 

başvurularda, şirket sözleşmesinin 

değişikliğine ilişkin belgelere ek olarak 

müdürlüğe aşağıdaki belgeler de verilir: 

(1) Bir ticari işletmenin veya ticaret şirketinin 

Türkiye’deki merkezinin başka bir sicil 

bölgesine taşınmasının tesciline ilişkin 

başvurularda, şirket sözleşmesinin değişikliğine 

ilişkin belgelere ek olarak eski merkezdeki 

müdürlükten alınacak sicil özeti de 

müdürlüğe verilir. 

a) Varsa önceki değişiklikleriyle beraber, 

şirketin eski merkezinin kayıtlı olduğu 

müdürlükçe onaylı şirket sözleşmesinin 

bir örneği. 

 

b) Eski merkezde yapılan en son tescilin 

yayımlandığı sicil gazetesi. 

 

c) Eski merkezdeki sicil kaydının onaylı 

örneği. 

 

 

 

Başvuru ve belgeler Başvuru ve belgeler 

MADDE 120 MADDE 120 

(1) Merkezi Türkiye’de bulunan ticari 

işletmelerin şubelerinin tescil isteminde 

aşağıdaki belgeler müdürlüğe verilir: 

(1) Merkezi Türkiye’de bulunan ticari 

işletmelerin şubelerinin tescil isteminde 

aşağıdaki belgeler müdürlüğe verilir: 

ç) Merkezin sicil kaydının onaylı örneği. ç) Merkezin sicil kaydının onaylı örneği. 

d) Merkezde yapılan en son tescilin 

yayımlandığı sicil gazetesi. 

d) Merkezde yapılan en son tescilin 

yayımlandığı sicil gazetesi. 

e) Şubeyi temsile yetkili kılınan kişilerin e) Şubeyi temsile yetkili kılınan kişilerin 



 
 

noter onaylı imza örnekleri. Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca 

düzenlenmiş imza beyannameleri. 

Başvuru ve belgeler Başvuru ve belgeler 

MADDE 122 MADDE 122 

(1) Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari 

işletmelerin Türkiye’deki şubelerinin 

tescilinde aşağıdaki belgeler müdürlüğe 

verilir: 

(1) Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari 

işletmelerin Türkiye’deki şubelerinin tescilinde 

aşağıdaki belgeler müdürlüğe verilir: 

f) Şubeyi temsil edecek kişi veya kişilerin 

noter onaylı imza örnekleri. 

f) Şubeyi temsil edecek kişi veya kişilerin 

Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca 

düzenlenmiş imza beyannameler. 

Merkez ile şube kayıtlarının 

ilişkilendirilmesi 

Merkez ile şube kayıtlarının 

ilişkilendirilmesi 

MADDE 124 MADDE 124 

(1) Merkezin kayıtlı olduğu müdürlük, 

merkez kayıtlarında meydana gelen 

değişiklikleri şubenin kayıtlı olduğu 

müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür. Bunun 

üzerine şubenin bulunduğu yer 

müdürlüğünce, kendisine bildirilen ve şube 

kayıtlarında değişiklik gerektiren hususun 

tescili için ilgililerce başvurulmaması 

halinde 36 ncı maddeye göre işlem yapılır. 

(1) Merkezin kayıtlı olduğu müdürlük, merkez 

kayıtlarında meydana gelen değişiklikleri 

şubenin kayıtlı olduğu müdürlüğe bildirmekle 

yükümlüdür. Bunun üzerine şubenin bulunduğu 

yer müdürlüğünce, kendisine bildirilen ve şube 

kayıtlarında değişiklik gerektiren hususun 

tescili için ilgililerce başvurulmaması halinde 

36 ncı maddeye göre işlem yapılır. 

(2) MERSİS’te şube kayıtlarından merkez 

kayıtlarına, merkez kayıtlarından şube 

kayıtlarına erişim sağlandığında, 

müdürlüklerce birinci fıkra kapsamında 

ayrıca bir bildirim yapılmaz. 

(2) MERSİS’te şube kayıtlarından merkez 

kayıtlama, merkez kayıtlarından şube 

kayıtlarına erişim sağlandığında, müdürlüklerce 

birinci fıkra kapsamında ayrıca bir bildirim 

yapılmaz ve merkez kayıtlarında meydana 

gelen değişiklikler şube kayıtlarında da 

tescil edilmiş sayılır. 

Şube kaydının silinmesi Şube kaydının silinmesi 

MADDE 125 MADDE 125 

(2) Merkezi yurtdışında bulunan şirketin 

Türkiye şubesinin faaliyetinin sona ermesi 

üzerine şube kaydının silinmesi için 

aşağıdaki belgeler müdürlüğe verilir: 

(2) Merkezi yurtdışında bulunan şirketin 

Türkiye şubesinin faaliyetinin sona ermesi 

üzerine şube kaydının silinmesi için aşağıdaki 

belgeler müdürlüğe verilir: 

c) Tasfiye memurlarının “Tasfiye halinde” c) Tasfiye memurlarının Kanunun 40 ıncı 



 
 

 

 

ibaresi eklenmiş ticaret unvanı altında 

atılmış ve noter huzurunda düzenlenmiş 

imza beyannameleri. 

maddesi uyarınca düzenlenmiş imza 

beyannameleri. 

Konkordato mühleti verilmesi Konkordato mühleti ve konkordatoya ilişkin 

kararların tescili 

MADDE 138 MADDE 138 

(1) Mahkeme, konkordato mühleti 

verildiğini ilgili müdürlüğe bildirir ve buna 

ilişkin kararı gönderir. 

(1) Mahkeme, geçici veya kesin konkordato 

mühleti verildiğini ilgili müdürlüğe bildirir ve 

buna ilişkin kararı gönderir. 

(2) Müdürlük bildirim üzerine gecikmeksizin 

konkordato mühleti verilmesine ilişkin kararı 

tescil eder. 

(2) Müdürlük bildirim üzerine gecikmeksizin 

geçici veya kesin konkordato mühleti 

verilmesine ilişkin kararı tescil eder. 

(3) Konkordato mühleti verilmesi halinde 

aşağıdaki olgular tescil edilir: 

(3) Geçici veya kesin konkordato mühleti 

verilmesi halinde aşağıdaki olgular tescil edilir: 

a) Konkordato mühletinin verildiği tarih ve 

konkordato mühletinin süresi. 

a) Geçici veya kesin konkordato mühletinin 

verildiği tarih ve konkordato mühletinin süresi. 

b) Komiserin adı ve soyadı, kimlik numarası 

ve yerleşim yeri. 

b) Komiserin adı, soyadı, kimlik numarası ve 

yerleşim yeri. 

c) Mahkeme, bazı işlemlerin hukuken 

sadece bir komiser tarafından 

gerçekleştirilebileceğine karar vermişse 

veya komisere borçlu yerine işlerin idaresi 

yetkisi verilmiş ise buna ilişkin bilgi. 

c) Mahkeme tarafından, bazı işlemlerin 

geçerli olarak ancak komiserin izni ile 

yapılmasına veya borçlunun yerine 

komiserin işletmenin faaliyetini devam 

ettirmesine karar verilmiş ise buna ilişkin 

bilgi. 

(4) Konkordato istemi mahkemece 

reddedilir veya konkordato mühleti 

verilmesi kararı geri alınırsa bu olgular da 

tescil olunur. 

(4) Geçici veya kesin konkordato mühleti 

karar uzatılması, geçici veya kesin 

konkordato mühleti kararının kaldırılarak 

konkordato talebinin reddi, konkordatonun 

tasdiki, konkordato tasdik talebinin reddi ve 

konkordatonun tamamen feshi kararları da 

tescil olunur. 

Yürütme Yürütme 

MADDE 141 MADDE 141 

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini 

Cumhurbaşkanı yürütür. 


