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ANONİM ŞİRKET 
 
Özel kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça anonim şirketler en az 50.000.-TL. 

sermaye ve en az bir(1) ortak ile kurulmalıdır.  

 

Türkçe olarak tespit edilmesi gereken unvanlarda anonim şirket ibaresinin 

bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 15 Kasım 2012 tarih 28468 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan “Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari 

Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi 

Anonim Şirketlerin Belirlenmese İlişkin Tebliğ” uyarınca;  

Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici finansmanı ve 

kart hizmetleri şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, anonim 

şirket şeklinde kurulan holdingler, döviz büfesi işleten şirketler, umumi 

mağazacılıkla uğraşan şirketler, tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, ürün 

ihtisas borsası şirketleri, bağımsız denetim şirketleri, gözetim şirketleri, teknoloji 

geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye 

Piyasası Kanununa tabi şirketler ile serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketlerin 

kuruluşları ve esas sözleşme değişiklikleri Bakanlığın iznine tabidir. 

 

*Yapılacak tüm işlemler merkezi sicil kayıt sistemi(mersis)üzerinden 
yapılacaktır. 
*Kuruluş işlemlerinde potansiyel vergi numarası mersis sistemi üzerinden 
otomatik olarak oluşturulmaktadır. 
 

ANONİM ŞİRKET KURULUŞ İÇİN İSTENİLEN BELGELER 

1- www.mersis.gumrukticaret.gov.tr adresinden kayıt 

2-  Mersis Sistemi Üzerinden Hazırlanmış Ana Sözleşme (2 Adet) (1 Adet Asıl 

1 Adet Fotokopi) 

3-  Şirket Kuruluş Bildirim Formu (5 Adet) (Mersis Sitemi Üzerinden 

Alınacaktır) 

4- Tescil Talepnamesi (2 Adet)  

5- Ortak Ve Yetkililere Ait Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (2 Adet) 
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6- Ortak Ve Yetkililere Ait İkamet Belgesi (2 Adet) 

7- Ortak Ve Yetkililere Ait İmza Beyannamesi (2 Adet) (1 Adet Asıl 1 Adet 

Fotokopi) 

8- Kira Kontratı Veya Tapu Fotokopisi (2 Adet) 

9- Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe 

10-Ticaret Sicil Memurluğuna Dilekçe  

      11-Oda Kayıt Beyannamesi  

      12- Damga Pulu Harç Makbuzu 

 

* Pay bedellerinin kanunda veya ana sözleşmede belirtilen en az tutarın 

ödendiğine ilişkin açılan banka hesabına para yatıran şirket ortaklarının adı, 

soyadı / ünvanı ile her ortağın yatırdığı tutarların ve toplam yatırılan  tutarın 

gösterileceği banka mektubu getirilmelidir. 

(Şirket sermayesinin tamamının yahut bir kısmının nakden taahhüt edilmesi 

halinde,  nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az  ¼’ünün tescilden 

önce, kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenmesi 

gerekmektedir.) Tek başına dekont kabul edilmemektedir.) 

 
Ayrıca; aşağıdaki hususlara dikkat edilmeli ve belirtilen durumlarda 
sayılan belgeler eklenmelidir. 
 

*Şirkete konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve 

ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından 

hazırlanmış değerlemeye ilişkin bilirkişi raporu ile mahkemenin bilirkişi atama 

yazısının aslı veya onaylı suretleri 

* Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne 

tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazı aslı 

* 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 
 
 
* Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin; 

imzaları noter onaylı belge.Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise 

kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus 
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kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve 

ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için noter onaylı ikamet tezkeresi 

eklenmelidir. 

*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  

 

***BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU OLAN ANONİM 

ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTILARI     

 “Bakanlık Temsilcisi” bulundurma zorunluluğu bulunan anonim şirket genel 

kurul toplantıları, 28.11.2012 tarih ve 28481 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 

"Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu 

Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında 

Yönetmelik" m.32'de düzenlenmiştir. Buna göre; aşağıdaki anonim şirket genel 

kurul toplantılarında “Bakanlık Temsilcisi”nin bulunması zorunludur: 

1- Kuruluş ve esas sermaye değişikliği bakanlık iznine tâbi olan şirketlerin bütün 

genel kurul toplantılarında (Buna göre; bankalar, finansal kiralama şirketleri, 

faktoring şirketleri, tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, varlık 

yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, anonim şirket şeklinde kurulan holdingler, 

döviz büfesi işleten şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler, tarım 

ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, ürün ihtisas borsası şirketleri, bağımsız 

denetim şirketleri, gözetim şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici 

şirketleri, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tâbi 

şirketler ile serbest bölge kurucusu ve işleticisi anonim şirketlerin genel 

kurullarına,  “Bakanlık Temsilcisi”nin katılımı zorunlu olacaktır.) 

2-Genel kurullarında elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan şirketlerin 

genel kurul toplantılarında 

3- Yurt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında 

4- Yurt dışında yapılacak bütün imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantılarında 

5- Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan 

şirketlerin bütün genel kurul toplantılarında, sermayenin artırılması veya 

azaltılması,kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden 

çıkılması, kayıtlı sermaye tavanın artırılması veya faaliyet konusunun değişikliği 
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ile birleşme,bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel kurul 

toplantılarında. 

UYARI; "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. 

 

ANONİM ŞİRKET OLAĞAN GENEL KURUL TESCİLİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER 

 

1-Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  

2-Ticaret Sicil Memurluğuna dilekçe  

3-Genel kurul toplantı tutanağı (2 adet) 

4-Gündem (2 adet) 

5-Hazirun cetveli(2 Adet) 

6-Faaliyet raporu varsa denetleme kurulu raporu 

Not: Yeni Yönetim kurulu Seçilmesi durumunda noter onaylı görev taksimini ve 

temsil durumunu belirten Yönetim kurulu kararı 2 adet 

Dışarıdan atama söz konusu ise görev kabul beyanı 

 

 

ANONİM ŞİRKET ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENİLEN BELEGELER 

 

1-www.mersis.gumrukticaret.gov.tr Adresinden Değişiklik Başvurusu  

2-Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe  

3-Ticaret Sicil Memurluğuna Dilekçe  

4-Yönetim kurulu kararı noter onaylı (2 adet) 

 

http://www.vantso.org.tr/u/ftp_dosyalari/A_S_GENEL_KURUL_ORNEGİ.doc
http://www.vantso.org.tr/u/ftp_dosyalari/A_S%20GENEL_KURUL_GUNDEM_ORNEGI.doc
http://www.vantso.org.tr/u/ftp_dosyalari/A_S_HAZIRUN_CETVELI.doc
http://www.vantso.org.tr/u/ftp_dosyalari/YONETIM_KURULU_KARARI.doc
http://www.vantso.org.tr/u/ftp_dosyalari/GOREV_KABUL_BEYANI.doc
http://www.vantso.org.tr/u/ftp_dosyalari/A_S_ADRES_DEGİŞİKLİGİ_YONETİM_KURULU_KARAR_ORNEK.doc
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ANONİM ŞİRKET ŞUBE AÇILIŞI İÇİN İSTENİLEN BELGELER 

1-Merkezin bağlı bulunduğu Ticaret Sicil Memurluğu'ndan Ticaret Sicil 

Tüzüğü'nün 120. maddesine göre evrak. 

2-Şube ünvanı adı altında tescil talepnamesi 

3-Yönetim kurul kararı noter onaylı (2 adet) 

4-Şube Yetkilisine Ait Kimlik Fotokopisi (2 Adet) 

5-Şube Yetkilisine Ait İkamet Belgesi (2 Adet) 

6-Şube Yetkilisine Ait İmza Beyannamesi (2 Adet) (1 Adet Asıl 1 Adet Fotokopi) 

7-Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  

8-Ticaret Sicil Memurluğuna dilekçe  

9-Oda kayıt beyannamesi (indir) 

 

ANONİM ŞİRKET ŞUBE KAPANIŞI İÇİN İSTENİLEN BELGELER 

1-Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  

2-Ticaret Sicil Memurluğuna dilekçe  

3-Yönetim kurulu kararı noter onaylı (2 adet) 

 

ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYE İSTİFASI VE YENİ ATAMASI TESCİLİ 

İÇİN İSTENİLEN BELGELER 

1-Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  

2-Ticaret Sicil Memurluğuna dilekçe  

3-Yönetim kurulu kararı noter onaylı (2 adet)   

DİKKAT: Genel Kurul Toplantısına kadar yönetim kurulu üyelerinin istifa 

atamaları; yönetim kurulu toplantı nisabını aşması halinde ayrı tarihlerde karar 

alınmak ve tescil edilmek koşulu ile genel kurul yapılmaksızın tescil ve ilan 

edilebilinir. 

http://www.vantso.org.tr/u/ftp_dosyalari/A_SUBE_ACILIS_KARAR_ORNEGI.doc
http://www.vantso.org.tr/u/files/FRM_TS_04_IS_KABUL_FORMU_oda%2817%29.doc
http://www.vantso.org.tr/u/ftp_dosyalari/A_S_YONETİM_KURULU_UYE_ISTIFASI.doc
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ANONİM ŞİRKET TASFİYEYE GİRİŞ İŞLEMLERİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER 

 

1-Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  

2-Ticaret Sicil Memurluğuna dilekçe  

3-Genel kurul toplantı tutanağı (2 Adet) 

4-Gündem (2 Adet) 

5-Hazirun cetveli (2 Adet) 

6-Bakanlık temsilci atama yazısı 

7- Tasfiyeye girişin tescili sonrasında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 

alacaklılara çağrıya ait ilanın yapılması gereklidir. Bu yapılmadığı takdirde tasfiye 

süresinin uzaması durumu ortaya çıkmaktadır. (tasfiye üçlük ilan)  

8-Tasfiye memurlarının ortaklar Veya yönetim kurulu dışından seçilmesi halinde, 

dışarıdan atanan memurların görevi kabul ettiğine ilişkin imzaları noter onaylı 

belgeleri 

Dikkat: Temsile yetkili tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı 

olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır. 

 

 

ANONİM ŞİRKET TASFİYE SONU (TERKİN) İŞLEMLERİ İÇİN İSTENİLEN 

BELGELER 

1-Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  

2-Ticaret Sicil Memurluğuna dilekçe  

3-Genel kurul karar  toplantı tutanağı (2 nüsha) 

4-Hazirun cetveli (2 Adet) 

5-Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı (Bakanlık temsilcisi bulundurma 

zorunluluğu olan toplantılarda) 

http://www.vantso.org.tr/u/ftp_dosyalari/A_S_UCLUK_İLAN.doc
http://www.vantso.org.tr/u/ftp_dosyalari/A_S_TERKIN_GENEL_KURUL.doc
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6-Genel kurulca onaylanmış, genel kurul tarihi itibariyle düzenlenmiş, tasfiye 

halinde şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmış son ve kati 

bilanço  

ANONİM ŞİRKET TASFİYEDEN DÖNÜŞ 

1-Ticaret odası dilekçe 

2-Ticaret sicili müdürlüğü dilekçe 

3-Noter onaylı Tasfiyeden dönülmesine ilişkin 

 Genel Kurulu Toplantı tutanağı(2 adet) 

4- Şirket malvarlığının pay sahipleri arasında dağıtımına henüz başlanmadığına 

dair tasfiye memurları tarafından hazırlanan rapor 

5-Hazirun cetveli 

6-Gündemi oluşturan yönetim kurulu kararı 

 

*DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait toplantıda evvelce yapılmayan 

olağan genel kurullar var ise bu dönemlerin de görüşülerek ibra edilmesi 

gerekmektedir. 

Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait genel kurul  TTK’nın 643. 

maddesinin atfı ile 543. maddesi gereğince alacaklıları 3.defa davetten itibaren 

bir yıl geçmedikçe toplanamaz. 

Ticari defterlerin saklanması yönünde karar alınacak ise 'saklanması zorunlu 

defterler için TTK.82. maddeye göre işlem yapacaktır. ' ifadesine yer verilmesi 

yeterlidir. 

Ortakların / Yönetim Kurulu üyelerinin TC kimlik numaraları kararda 

yazılmalıdır 

Tescilli şube var ise sicil kaydının terkininden önce veya en geç terkin başvurusu 

ile birlikte şubelerin terkini başvurusu da yapılmalıdır. 

ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞME TADİLİ 

1-Ticaret odasına dilekçe 

2-Ticaret sicili müdürlüğüne dilekçe 

3-Tadil yapılan maddelere ilişkin Yönetim kurulu tarafından hazırlanmış tadil 

metni(2 adet) 

http://www.vantso.org.tr/u/ftp_dosyalari/TASFIYE_MEMUR_RAPOR.doc


8 ANONİM ŞİRKET 

 

 

VAN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

4-Gündeme ilişkin yönetim kurulu kararı 

5-Tadil yapılan maddelere ilişkin noter onaylı genel kurul kararı (2 adet) 

6-Hazirun cetveli(2 adet) 

7-Bakanlık temsilcisi atama yazısı (Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu 

olan toplantılarda 

 

ANONİM ŞİRKET SERMAYE ARTIRIMI 

1-Ticaret odasına dilekçe 

2-Ticaret sicili müdürlüğüne dilekçe 

3-Genel kurul toplantı tutanağı noter onaylı (2 adet) 

4-Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan tadil metni(2 adet) 

5- Sermaye artırımı sadece iç kaynaklardan veya sermaye taahhüdü yoluyla ya da 

sermaye taahhüdü ile birlikte iç kaynaklardan yapılıyorsa, sermayenin tamamının 

ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine, iç 

kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna 

ilişkin YMM veya SMMM raporu (2 adet) ile müşavirin faaliyet belgesi 

6- Ayni sermaye konulması halinde; Konulan ayni sermaye ile sermaye artırımı 

sırasında devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin 

mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları ve 

mahkeme kararı  

7-Gündemi oluşturan Yönetim kurulu kararı 

8- Şirket sözleşmesinin ve 6362 sayılı Kanunun pay bedellerinin ödenmelerine 

ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, pay bedellerinin en az 1/4 ünün (yüzde 

25 i) ödendiğine dair banka mektubu ve dekontu 

9-Hazirun cetveli 

10-Bakanlık komiseri atama yazısı 

11-Sermaye iştirak tablosu 

 

 

 

 

 

 

https://www.matso.org.tr/images/tescil-ve-uyelik/formlar/bloke-sermaye.xlsx
https://www.matso.org.tr/images/tescil-ve-uyelik/formlar/bloke-sermaye.xlsx
https://www.matso.org.tr/images/tescil-ve-uyelik/formlar/banka-yazisi.xlsx
http://www.vantso.org.tr/u/ftp_dosyalari/SERMAYE-ISTIRAK_TABLOSU.doc
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