LİMİTED ŞİRKET YENİ KURULUŞ
Limited şirketler en az bir ortak ve 10.000,00 TL sermaye ile kurulmalıdır.Sermayenin
25.00 TL veya katları olması gerekmektedir.Tescil için müdürlüğümüze aşağıdaki belgeler
sunulmalıdır.















Ticaret Sicili Müdürlüğü dilekçe
Oda Sicili Müdürlüğü dilekçe
Tüzel kişiler için oda kayıt beyannamesi
Şirket ortakları ve müdürleri için kimlik fotokopisi ve yerleşim yeri belgesi
Ticaret sicili yönetmeliği 24.maddeye göre düzenlenmiş Taahhütname
Şirket ortakları dışından atanan müdürlerin görevi kabul ettiğine dair beyanları



Şirket yetkililerinin şirket unvanı adı altında Ticaret Sicili Müdürlüğünden
düzenlenmiş imza beyanları
Ortaklara ait 2 adet fotoğraf
Tasdik edilecek sayfa numarası verilmiş tüm defterler (Defter Tasdikleri Sicil
Müdürlüğümüzce yapılmaktadır.)
Vergi dairesinden yatırılması gerekli olan damga pulu harcı
Şirket kuruluş başvurusu https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden yapılacaktır.


 
 

 


ÖNEMLİ NOTLAR


















Ortakların tüzel kişi olması halinde tüzel kişiyi temsil edecek gerçek
kişinin belirlenmesine ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı sureti.
Tüzel kişi ortakların bağlı bulundukları odadan alınan oda kayıt ve faaliyet belgesi.
Tüzel Kişiliğin bağlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğünden Ticaret sicil tasdiknamesi



Kuruluşta ayni sermaye koyulması halinde konulan ayni sermayeye ilişkin
mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları ile
mahkeme kararı,





Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer
değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge
Birden fazla müdür ataması yapılması halinde müdürlerden biri müdürler
kurulu başkanı olarak seçilmelidir.
Sistem üzerinden yapılan şirket unvanın rezervasyonun ardından unvanın
uygunluğu müdürlüğümüz tarafından kontrol edilecektir.
Şirket esas sözleşmesi onaylama işlemleri müdürlüğümüz tarafından yapılacaktır.



YABANCI UYRUKLU ORTAK VE MÜDÜR VARSA;



İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet asıl) veya adresi yurtdışında ise adresi
gösterir beyan
Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl - 1 adet fotokopi)










Potansiyel vergi numarası görüntüleme belgesi eklenmelidir.



İstenilen tüm belgeler bir asıl bir fotokopi olmak üzere iki adet olarak müdürlüğümüze
sunulacaktır.

LİMİTED ŞİRKET ŞUBE AÇILIŞI















Ticaret Sicili Müdürlüğü dilekçe
Oda Sicili Müdürlüğü dilekçe
Tüzel kişiler için oda kayıt beyannamesi
Ticaret sicili yönetmeliği 24.maddeye göre düzenlenmiş Taahhütname








Şube müdürü veya müdürlerinin 2 şer adet fotoğrafları
Şube müdürü kimlik fotokopisi ve yerleşim yeri belgesi
Şube açılışına ilişkin; noter onaylı genel kurul kararı veya müdürler kurulu kararı
Şube açılış kararı genel kurul ise hazirun cetveli
Vergi dairesinden yatırılması gerekli olan damga pulu harcı
Tescil başvurusu https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden yapılacaktır

ÖNEMLİ NOT


İstenilen tüm belgeler bir asıl bir fotokopi olmak üzere iki adet olarak müdürlüğümüze
sunulacaktır.

LİMİTED ŞİRKET MERKEZ NAKLİ




















Ticaret Sicili Müdürlüğü dilekçe
Oda Sicili Müdürlüğü dilekçe
Tüzel kişiler için oda kayıt beyannamesi
Ticaret sicili yönetmeliği 24.maddeye göre düzenlenmiş Taahhütname
Şirket Merkezinin kayıtlı olduğu sicil müdürlüğünden alınacak belgeler(TSY Madde
111)
Merkez nakline ilişkin; noter onaylı genel kurul kararı
Merkez nakli tadil metni
Hazirun cetveli
Tescil başvurusu https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden yapılacaktır

ÖNEMLİ NOT


İstenilen tüm belgeler bir asıl bir fotokopi olmak üzere iki adet olarak müdürlüğümüze
sunulacaktır.

LİMİTED ŞİRKETİ MÜDÜR ATAMASI/İPTALİ















Ticaret Sicili Müdürlüğü dilekçe
Oda Sicili Müdürlüğü dilekçe
Noter onaylı gündemi oluşturan müdürler kurulu kararı
Noter onaylı genel kurul kararı
Hazirun cetveli
Seçilen müdürün Ticaret sicili müdürlüğü tarafından düzenlenmiş imza beyanı



Ortak dışı gerçekleşen müdür atamalarında atanan şahsın görevi kabul ettiğine dair
beyanı kimlik fotokopisi ve yerleşim yeri belgesi.
Tescil başvurusu https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden yapılacaktır.



ÖNEMLİ NOTLAR
  Şirket ortaklarından en az birinin mutlak suretle şirket müdürü olması zorunludur.
 Birden fazla müdür seçilmesi durumunda müdürlerden biri müdürler kurulu
başkanı olarak seçilmelidir.

 Ortak dışı yabancı uyruklu müdür seçilmesi durumunda ;

Şahsın noter onaylı Pasaport çevirisi

Varsa İkamet İzin Belgesi fotokopisi (1 adet)
Potansiyel vergi görüntüleme belgesi eklenmelidir.



Şirket müdürlüğüne tüzel kişi seçilmesi durumunda tüzel kişiyi temsil edecek
şahsa ilişkin noter onaylı yetkili orga tarafından alınmış karar.



Tüm belgeler bir asıl bir fotokopi olarak müdürlüğümüze sunulmalıdır.



LİMİTED ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ













Ticaret Sicili Müdürlüğü dilekçe
Oda Sicili Müdürlüğü dilekçe
Gündemi oluşturan noter onaylı müdürler kurulu kararı
Noter onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Hazirun cetveli
Tescil başvurusu https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden yapılacaktır

ÖNEMLİ NOT


İstenilen tüm belgeler bir asıl bir fotokopi olmak üzere iki adet olarak müdürlüğümüze
sunulacaktır.

LİMİTED ŞİRKET PAY(HİSSE) DEVRİ
 
 


 
 
 


Ticaret Sicili Müdürlüğü dilekçe
Oda Sicili Müdürlüğü dilekçe
Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse esas sermaye payının devrine onay
veren noter onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Gündemi oluşturan noter onaylı müdürler kurulu kararı
Esas sermaye payının devrine ilişkin tarafların imzaları noter onaylı devir sözleşmesi
Devir eden ve devir alan ortağın kaydedildiği pay defterinin noter onaylı suretleri
Tescil başvurusu https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden yapılacaktır.

ÖNEMLİ NOTLAR





Payın miras, eşler arasındaki mal rejimi veya icra yoluyla geçmesi halinde buna
ilişkin belge



Veraset yolu ile devredilen paylar küsüratlı çıkarsa; Pay adetlerinin tam sayı olacak
şekilde, küsüratlı payların varisler arasında dağıtılması gerekir.



Veraset yoluyla 18 yaşından küçükler anne veya baba ile ortak oluyorsa, küçükler
için mahkemeden kayyum atama kararı alınmalıdır.



Yeni ortak giriş var ise yeni ortağa ilişkin kimlik fotokopisi yerleşim yeri belgesi
2 adet fotoğraf
Ortaklar yabancı uyruklu ise;









Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti
Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti
Potansiyel vergi görüntüleme belgesi eklenmelidir.




Birden çok ortaklı olarak kurulan şirketin ortak sayısı sonradan bire düşerse durum,
bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde şirket müdürlerine
yazıyla bildirilir. Şirket müdürleri, bildirimin alınması tarihinden itibaren yedi gün
içinde, şirketin tek ortaklı bir limited şirket olduğunu, bu tek ortağın adı ve soyadını
veya unvanını, kimlik numarasını, yerleşim yerini veya merkezini ve vatandaşlığını
ilgili müdürlüğe tescil ettirmekle yükümlüdür.



Tüm belgeler bir asıl bir fotokopi olarak müdürlüğümüze sunulmalıdır.



LİMİTED ŞİRKET SERMAYE ARTIRIMI














Ticaret Sicili Müdürlüğü dilekçe
Oda Sicili Müdürlüğü dilekçe
Noter onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Sermayenin yeni şeklini gösterir tadil metni
Gündemi oluşturan noter onaylı müdürler kurulu kararı
Hazirun cetveli



Sermaye artırımı sadece iç kaynaklardan veya nakdi sermaye taahhüdü yoluyla
veya 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 müşavire ait faaliyet belgesi aslı ya da denetime
tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu ile denetçilik belgesi
Tescil başvurusu https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden yapılacaktır.






ÖNEMLİ NOTLAR









Sermaye artırımı eğer ayni sermaye yolu ile yapılacaksa; konulan ayni sermaye ile
devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece
atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları ile mahkeme kararı.



Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili
sicilden alınacak yazı



Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer
değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge



Artan Sermayenin ; 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanuna göre onbinde
dördü oda veznemiz tarafından tahsil edilecektir.
Tüm belgeler bir asıl bir fotokopi olarak müdürlüğümüze sunulmalıdır.



LİMİTED ŞİRKETİ SERMAYE AZALTIMI














Ticaret Sicili Müdürlüğü dilekçe
Oda Sicili Müdürlüğü dilekçe
Noter onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Gündemi oluşturan noter onaylı müdürler kurulu kararı
Hazirun cetveli



Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde
yapılacağını gösterir şirket müdürü veya müdürleri tarafından hazırlanmış ve
genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor,
Sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak
miktarda aktifin şirkette mevcut olduğunun belirlenmesine ilişkin YMM veya SMMM



raporu ile faaliyet belgesi, denetime tabi şirketlerde ise denetçinin bu tespitlere
ilişkin raporu,


 


Şirket alacaklılarına yedişer gün arayla üç defa çağrı yapıldığına dair Sicili
Gazetesi örnekleri,
Alacakların ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belge örnekleri,
Tescil başvurusu https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden yapılacaktır.

ÖNEMLİ NOTLAR


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


1) Şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme yükümlülüklerinin tamamen ödendiğini
gösteren belge belirtilen belgelere ek olarak müdürlüğe verilir.
Birinci aşamada yalnızca alacaklıları davet ilanı 3 kez yayınlanmak üzere gazeteye
gönderilir. Birer hafta arayla yayınlanan 3. İlandan iki ay sonra sermaye azaltımı
tescil ve ilan edilir.
Detay Bilgiler
* Karar alındıktan sonra Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yapılan ilanla 3. ilandan itibaren
2 ay içinde alacaklıların alacaklarını beyan ederek ödeme veya teminat istemeleri bildirilir.
* sermayenin azaltılması kararını uygulayıp sonuçlandırabilmek için alacakların
ödenmesi veya temin olunması gereklidir.


Tüm belgeler bir asıl bir fotokopi olarak müdürlüğümüze sunulmalıdır.

LİMİTED ŞİRKETİ ADRES DEĞİŞİKLİĞİ











Ticaret Sicili Müdürlüğü dilekçe
Oda Sicili Müdürlüğü dilekçe
Noter onaylı müdürler kurulu kararı ve genel kurul kararı
Hazirun cetveli
Tescil başvurusu https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden yapılacaktır.

ÖNEMLİ NOTLAR





Belediye tarafından yapılan numarataj veya cadde sokak isim değişikliklerinde
belediye başkanlığından alınacak yazı ile dilekçe verilerek resen adres
değişikliği yapılabilecektir.
Tüm belgeler bir asıl bir fotokopi olarak müdürlüğümüze sunulmalıdır.

LİMİTED ŞİRKETİ SINIRLI YETKİLİ ATAMA
Mevzuat
Türk Ticaret Kanunu
MADDE 367- (1) Yönetim kurulu esas sözleşmeye konulacak bir hükümle, düzenleyeceği
bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu
üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini
düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime
bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay
sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları,
bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.
(2) Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.
Türk Ticaret Kanunu
MADDE 371- (7) (Ek: 10/9/2014 - 6552/131 md.) Yönetim kurulu, ……………………,
temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları
sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde
atanacak olanların görev ve yetkileri, 367 nci maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça
belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve
diğer tacir yardımcıları atanamaz. Bu fıkra uyarınca yetkilendirilen ticari vekil veya diğer
tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü
kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.
Türk Ticaret Kanunu
MADDE 629- (3) (Ek: 10/9/2014 - 6552/132 md.) Müdürler tarafından şirkete hizmet akdi
ile bağlı olanların sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak
atanması hususunda 367 nci madde ile 371 inci maddenin yedinci fıkrası kıyasen limited
şirketlere de uygulanır
Tescil ve ilan için yapılması gereken işlemler
1- Müdürler Kurulunun; TTK 367 ye göre yönetim yetkisinin devrine ilişkin iç yönerge
düzenleyebilmesi için şirket sözleşmesinde buna ilişkin hüküm bulunması gerekir. Şirket
sözleşmesinde bu konuda bir madde yoksa öncelikle sözleşme değişikliği yapılarak
tescil ettirilmelidir.
2- Müdürler Kurulunun; TTK 371/7 ye göre temsil yetkisinin devrine ilişkin iç yönerge
düzenleyebilmesi için (temsile yetkili olmayan şirket ortakları ile şirkete hizmet akdi ile
bağlı olanların, üçüncü kişilerle şirket veya şubesi adına sınırlı yetkiyle işlem tesis etme
hususunda görevlendirilmesi) temsil yetkisinin devredilebileceğine dair şirket
sözleşmesinde hüküm aranmasına gerek yoktur.

3- Yönetimin devredilebilmesi için şirket sözleşmesi iç yönerge düzenlemeye uygun ise
veya şirket sözleşmesi tadil edilerek uygun hale getirildi ise Müdürler Kurulu Kararı ile
yönetimin devrine ilişkin iç yönerge hazırlanabilir. TTK 367 ye göre hazırlanan iç
yönergenin tescil ve ilanı zorunlu değildir.
4- TTK 371/7 ye göre sınırlı yetkiye sahip kişilerin sınırlı yetki çerçevesini belirleyen bir
iç yönerge hazırlanması halinde şirket sözleşmesinde bu hususta hüküm aranmaksızın
Noter Onaylı Müdürler Kurulu kararı ile kabul edilerek tescil ve ilan ettirilecektir.
5- Noter onaylı sınırlı yetkili atamasına dair Müdürler Kurulu Kararı. İç
yönergeyle belirlenen sınırlı yetkilere atanacak kişilerin Ad-Soyad ve T.C.Kimlik
Numaraları, iç yönergenin tarih ve sayısına atıf yapılarak belirlenir.
6- Atanan Sınırlı yetkilinin görevi kabul etiğine dair Ticaret Sicili
Müdürlüğüde düzenlenen ünvan altında imza beyannamesi

ÖNEMLİ NOTLAR
a- Sözleşme tadili, iç yönerge ile eş zamanlı olarak tescil ve ilan edilebilir.
b- İç yönergede, belirlenen yetkilere atanan kişilerin isimleri yer almayacaktır.
c- Tescil ve ilan edilmiş iç yönergede herhangi bir değişiklik yapılması veya mevcut iç
yönergeye ilavelerin yapılacak olması halinde, ayrı tarih ve sayı ile düzenlenmiş yeni bir
iç yönergenin tescil ve ilan edilmesi gerekmektedir
d) Sınırlı Yetkili Yabancı Uyruklu ise:
-Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet asıl) veya adresi yurtdışında ise
adresi gösterir beyan
-Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl - 1 adet fotokopi)
-Potansiyel vergi görüntüleme belgesi eklenmelidir.
-Fotoğraf (2 adet)
Tescil başvurusu https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden yapılacaktır.
Tüm belgeler bir asıl bir fotokopi olarak müdürlüğümüze sunulmalıdır.

LİMİTED ŞİRKETİ ŞUBE DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ












Ticaret Sicili Müdürlüğü dilekçe
Oda Sicili Müdürlüğü dilekçe
Noter onaylı Müdürler Kurulu Kararı veya Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Hazirun cetveli
Tescil başvurusu https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden yapılacaktır



İstenilen tüm belgeler bir asıl bir fotokopi olmak üzere iki adet olarak müdürlüğümüze
sunulacaktır.

ÖNEMLİ NOTLAR
 Şube adres değişikliği,unvan değişikliği,iş konusu değişikliği, şube kapanış ,yetkili
müdür atama ve iptal değişikliklerinde istenilen belgeler yukarıda belirtilmiştir.

  Yetkili müdür atamalarında Seçilen müdürün Ticaret Sicili
Müdürlüğünde düzenlenen unvan altında imza beyannamesi (1 adet

asıl). (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis
Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.) ve görevi kabul ettiğine dair
beyanları ayrıca kimlik fotokopisi yerleşim yeri belgesi ve 2 adet fotoğrafı
müdürlüğümüze ibraz edilmelidir.
LİMİTED ŞİRKETİ TASFİYE BAŞLANGIÇ










Ticaret Sicili Müdürlüğü dilekçe
Oda Sicili Müdürlüğü dilekçe
Noter onaylı müdürler kurulu kararı ve genel kurul kararı
Hazirun cetveli



Tasfiye memurunun “Tasfiye Memuru ” ünvan ile şirket unvanı altında Ticaret
Sicili Müdürlüğünde düzenlenmiş imza beyannamesi (1 adet asıl). (Beyannameyi
size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz
ederek çıkartabilirsiniz.)
Alacaklılara çağrı ilanı(Tasfiye üçlük ilan)
Tescil başvurusu https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden yapılacaktır.


 


ÖNEMLİ NOTLAR
  Tasfiye Memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin
Türkiye’de bulunması şarttır (TTK-643; TTK-536)

 Tüm belgeler bir asıl bir fotokopi olarak müdürlüğümüze sunulmalıdır.

LİMİTED ŞİRKETİ TASFİYE SONU(KAPANIŞ)













Ticaret Sicili Müdürlüğü dilekçe
Oda Sicili Müdürlüğü dilekçe
Noter onaylı müdürler kurulu kararı ve genel kurul kararı
Hazirun cetveli
Tasfiye sonu bilançosu
Tescil başvurusu https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden yapılacaktır.

ÖNEMLİ NOTLAR





Esas sözleşmede aksi bir hüküm yoksa Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde birer hafta
ara ile yayımlanan ilanlardan, 3. ilanın üzerinden 6 ayı tamamladıktan sonra fesih
kararı alınabilir.
Tüm belgeler bir asıl bir fotokopi olarak müdürlüğümüze sunulmalıdır.

LİMİTED ŞİRKETİ TASFİYEDEN DÖNÜŞ













Ticaret Sicili Müdürlüğü dilekçe
Oda Sicili Müdürlüğü dilekçe
Noter onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Gündemi oluşturan noter onaylı müdürler kurulu kararı
Hazirun cetveli



Şirket malvarlığının ortaklar arasında dağıtımına henüz başlanmadığına dair tasfiye
memurları tarafından hazırlanan rapor (TTK-643; TTK-548/3)
Tescil başvurusu https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden yapılacaktır.



ÖNEMLİ NOTLAR


Tüm belgeler bir asıl bir fotokopi olarak müdürlüğümüze sunulmalıdır.

