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Sayın Okuyucularımız, 
 
Bu ayki sayımızda,TTK uyarınca Anonim Şirketlerde ve Limited 
Şirketlerde tescili zorunlu işlemlerin listesi bilgilerinize 
sunulmuştur. 
 
 
 
Saygılarımızla, 
 
  
PKF Izmir 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İçindekiler 
 

 Anonim Şirketlerde Tescile Tabi Hususlar 

 
 Limited Şirketlerde Tescile Tabi Hususlar 
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Anonim Şirketlerde Tescil ve İlan Edilecek Hususlar  
 

 

 
KONU 

 
TESCİL VE İLAN EDİLECEK HUSUS 

TTK ilgili 
Madde 

 
AÇIKLAMA 

ACENTE YETKİ BELGESİ Acentelere müvekkilleri adına sözleşme 
yapma yetkisi veren belgelerin, acente 
tarafından tescil ettirilmesi 

107/2   

BİRLEŞME Birleşmeye katılan şirketler tarafından 
birleşme kararı alınır alınmaz, yönetim 
organları, birleşmenin tescili için ticaret 
siciline başvurur. 

152/1   

  Devralan şirket, birleşmenin gereği olarak 
sermayesini artırmışsa, ek olarak esas 
sözleşme değişiklikleri de ticaret siciline 
sunulur. 

152/2   

  Birleşme kararı, Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesinde ilan olunur. 

154   

BÖLÜNME Şirket bölünmelerinde, bölünme onaylanınca, 
bölünmenin tescil ettirilmesi istenir 
Bölünme ticaret siciline tescille geçerlilik 
kazanır. 

 179   

TÜR DEĞİŞTİRME Tür değiştirmede,Yönetim organı tür 
değiştirmeyi ve yeni şirketin sözleşmesini 
tescil ettirir. Tür değiştirme tescil ile hukuki 
geçerlilik kazanır. Tür değiştirme kararı 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir. 

189/2   

ŞİRKETLER TOPLULUĞU Bir teşebbüs, bir sermaye şirketinin 
sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, 
yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmibeşini, 
otuzüçünü, ellisini, altmışyedisini veya yüzde 
yüzünü temsil eden miktarda paylarına sahip 
olduğu veya payları bu yüzdelerin altına 
düştüğü takdirde; bu durumu; teşebbüsün ve 
sermaye şirketinin yönetim kurulu üyeleriyle 
yöneticilerinin de, kendilerinin, eşlerinin, 
velâyetleri altındaki çocuklarının ve bunların, 
sermayelerinin en az yüzde yirmisine sahip 
bulundukları ticaret şirketlerinin o sermaye 
şirketindeki payları ile ilgili olarak yapacakları 
bildirimi tescil ve ilan ettirmesi 

198/1   

HAKİMİYET SÖZLEŞMESİ Şirketler topluluğunda, Hakimiyet 
sözleşmesinin geçerli olabilmesi için bu 
sözleşmenin ticaret siciline tescil ve ilanı 
şarttır. 

198/3   

  
  
A.Ş KURULUŞ 

Anonim şirket esas sözleşmesinin tamamının, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izniyle 
kurulacak olan anonim şirketlerde izin 
alınmasını, diğer şirketlerde şirketin 
kuruluşunu izleyen otuz gün içinde şirketin 
merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil 
ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan 
olunur 

354/1   

PAY SAHİBİ SAYISININ SONRADAN 
BİRE DÜŞMESİ 

Anonim şirketlerde pay sahibi sayısının bire 
düşmesi halinde, bu durumun yedi gün içinde 
yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmesi ve 
yönetim kurulunun da bildirimi aldığı tarihten 
itibaren yedi gün içinde, şirketin tek pay 
sahipli bir anonim şirket olduğunu tescil ve 
ilân ettirmesi gerekir. 

338/2   

  Anonim şirketin gerek tek pay sahipli olarak 
kurulması gerek payların tek kişide 

338/2   
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toplanması hâlinde, tek pay sahibinin adını, 
yerleşim yerini ve vatandaşlığını tescil ve ilan 
ettirmesi 

ŞUBE TESCİLİ Anonim şirketlerin şubelerinin; merkezin sicil 
kaydına gönderme yapılarak bulundukları yer 
ticaret siciline tescil olunması 

354/2 Şube 
kapanışının da 
 tescil edilmesi 
gerekir. 

İKİ YIL İÇİNDE İŞLETME VEYA AYIN 
DEVRALINMASI 

Anonim şirketin tescilinden itibaren iki yıl 
içinde bir işletme veya aynın, sermayenin 
onda birini aşan bir bedel karşılığında 
devralınmasına veya kiralanmasına ilişkin 
sözleşmelerin, genel kurulun onay kararıyla 
birlikte tescil ve ilân olunması 

356/4   
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LİMİTED ŞİRKETLERDE TESCİLE TABİ HUSUSLAR 

 

 
KONU 

 
TESCİL VE İLAN EDİLECEK 

HUSUS 

TTK ilgili Madde  
AÇIKLAMA 

  
ŞİRKET KURULUŞU 

Şirket sözleşmesinin tamamı, 
kurucuların imzalarının noterce 
onaylanmasını izleyen otuz gün 
içinde, şirketin merkezinin bulunduğu 
yer ticaret siciline tescil ve Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunur. 

587   

ORTAK SAYISININ 
SONRADAN BİRE DÜŞMESİ 

Limited şirketlerde, ortak sayısının 
bire düşmesi halinde, durumun bu 
sonucu doğuran işlem tarihinden 
itibaren yedi gün içinde müdürlere 
yazıyla bildirilmesi; müdürlerin, 
bildirimin alınması tarihinden 
başlayarak yedinci günün sonuna 
kadar, şirketin tek ortaklı olduğunu, bu 
ortağın adını, yerleşim yerini ve 
vatandaşlığını tescil ve ilan ettirmeleri 

574/2   

ŞİRKET SÖZLEŞMESİNDE 
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

Limited şirketlerde, şirket 
sözleşmesinde yapılan her 
değişikliğin tescil ve ilân ettirilmesi 

 589/2   

SERMAYENİN ARTIRILMASI Şirketin kuruluşu hakkındaki 
hükümlere ve özellikle sermayenin 
ayın olarak konması ve bir işletme ile 
ayınların devralınmasına dair 
kurallara uymak şartıyla esas 
sermaye artırılabilir. 

590   

SERMAYENİN AZALTILMASI Anonim şirketlerin esas sermayenin 
azaltılmasına ilişkin hükümleri limited 
şirketlere kıyas yoluyla uygulanır. 

592 m.473/1: Bir anonim şirket 
sermayesini azaltarak, azaltılan 
kısmın yerine geçmek üzere 
bedelleri tamamen ödenecek 
yeni paylar çıkarmıyorsa, genel 
kurul, esas sözleşmenin 
gerektiği şekilde değiştirilmesini 
karara bağlar. Genel kurul 
toplantısına ilişkin çağrı 
ilanlarında, mektuplarda ve 
internet sitesi bildiriminde, 
sermaye azaltılmasına 
gidilmesinin sebepleri ile 
azaltmanın amacı ve azaltmanın 
ne şekilde yapılacağı ayrıntılı bir 
şekilde ve hesap verme 
ilkelerine uygun olarak açıklanır. 
Ayrıca yönetim kurulu bu 
hususları içeren bir raporu genel 
kurula sunar, genel kurulca 
onaylanmış rapor tescil ve ilan 
edilir. 

ESAS SERMAYE PAYININ  
BAŞKASINA GEÇMESİ- 
DEVİR 

Esas sermaye paylarının geçişlerinin 
tescil edilmesi için, şirket müdürleri 
tarafından ticaret siciline başvurulur. 

598/1 Esas sermaye payı devir, , 
miras, eşler arasındaki mal 
rejimine ilişkin hükümler veya 
icra yoluyla geçmesi 
mümkündür. 

GENEL KURUL 
TOPLANTISINA ÇAĞRI 

Anonim şirket hükümleri kıyasen 
uygulanır. 

617/3 M.414/1:Genel kurul toplantıya, 
esas sözleşmede gösterilen 
şekilde, şirketin internet 
sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesinde yayımlanan ilanla 
çağrılır. 

GENEL KURUL 
KARARLARININ 
MAHKEMECE İPTALİ 

Anonim şirket hükümleri kıyasen 
uygulanır. 

622 m.450:… Yönetim kurulu bu 
kararın bir suretini derhal ticaret 
siciline tescil ettirmek ve internet 
sitesine koymak zorundadır. 
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ŞİRKET MÜDÜRLERİ VE 
TEMSİL YETKİSİ 

Müdürlerin temsil yetkilerinin 
kapsamına, yetkinin 
sınırlandırılmasına, imzaya yetkili 
olanların belirlenmesine, imza şekli ile 
bunların tescil ve ilanına bu Kanunun 
anonim şirketlere ilişkin ilgili hükümleri 
kıyas yolu ile uygulanır. 

 629/ 1 M. 373/1: Yönetim kurulu, 
temsile yetkili kişileri ve bunların 
temsil şekillerini gösterir 
kararının noterce onaylanmış 
suretini, tescil ve ilan edilmek 
üzere ticaret siciline verir. 

ŞİRKET DENETÇİSİ 
SEÇİMİ 

Anonim şirketin denetçiye denetime 
ve özel denetime ilişkin hükümleri 
limited şirkete de uygulanır. 

635/1 399/1:  Denetçi, şirket genel 
kurulunca; topluluk denetçisi, 
ana şirketin genel kurulunca 
seçilir. Denetçinin, her faaliyet 
dönemi ve her halde görevini 
yerine getireceği faaliyet dönemi 
bitmeden seçilmesi şarttır. 
Seçimden sonra, yönetim kurulu, 
gecikmeksizin denetleme 
görevini hangi denetçiye 
verdiğini ticaret siciline tescil 
ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesi ile internet sitesinde 
ilan eder. 

ŞİRKETİN SONA ERMESİ-
TASFİYE 

Limited şirketin, iflâstan ve mahkeme 
kararından başka bir sebepten dolayı 
sona ermesi halinde, şirket 
müdürünün, birden fazla müdür var 
ise en az ikisinin, bunu ticaret siciline 
tescil ve ilân ettirmesi gerekir. 

 637 İflas halinde tasfiye, iflas idaresi 
tarafından İcra ve İflas Kanunu 
hükümlerine göre yapılır. 

TASFİYE İLE İLGİLİ TESCİL 
VE İLAN EDİLECEK 
HUSUSLAR 

Tasfiye usulü ile tasfiyede şirket 
organlarının yetkileri hakkında anonim 
şirketlere ilişkin hükümler uygulanır. 

643 643. md. yollaması nedeniyle, 
A.Ş lere ilişkin; 
-Tasfiye memurlarının tescil ve 
ilanı m.536 
-Alacaklıların ilanla çağrılması 
m.541/1 
-Tasfiye kapanış –terkin m.545 
-Ek tasfiye m.547 
-Tasfiyeden dönme m. 548 
hükümleri limited şirketlerde de 
uygulanacak ve bu hususlarda 
tescil ilan yapılacaktır. 

GENEL KURAL Tescil edilmiş hususlarda meydana 
gelen her türlü değişiklik de tescil 
olunur. 

31/1 Örneğin adres değişikliğinin 
tescil edilmesi gerektiğine ilişkin 
özel bir düzenleme yoktur, 
ancak bu kural gereği adres gibi 
daha önce tescil edilmiş her 
hususta meydana gelen 
değişiklik de tescil olunmalıdır. 
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Please send any enquiries and comments to: merveuysal@pkfizmir.com 
 

The contents of the PKF Izmir Newsletter do not purport to be a full statement on any given problem nor should they be relied upon as a subsitute for seeking tax and other 
professional advice on the particularities of individual cases. Moreover, while every care is taken to ensure that the contents of the PKF Izmir Newsletter reflect the current legal 
status, please note, however, that changes to the law, to case law or adminstation opinions can always occur at short notice. Thus it is always recommended that you should 
seek personal advice before you undertake or refrain from any measures.  
* Panel Serbest Muhabesebicilik Mali Müşavirlik Ltd. Şti. (PKF-Izmir) is an exclusive correspondent firm of PKF International Limited network of legally independent member firms and 
does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms. 

 


