
TİCARET SİCİL HAKKINDA 

 

1. Tescile tabi bir hususun Ticaret Sicili Müdürlüğü’ ne başvuru süresi ne 

kadardır? 

Ticaret Sicili Müdürlüğü’ ne tescil talep müddeti 15 gündür. (Türk Ticaret Kanunu 

30.maddesi) 

2. Yeni kurulacak şirketin defterleri ne zamana kadar tasdik ettirilmelidir? 

Şirketin tescil işleminin yapıldığı gün defter tasdikinin de yaptırılması gerekir. 

3. Sınırlı yetki verebilir miyiz ? 

Şirket TTK 367. Maddesine göre hazırlamış olduğu iç yönergenin tescilinden sonra sınırlı 

yetkiye sahip ticari vekil, ticari temsilci atayabilmektedir. 

4. MERSİS de Tescil başvurusu için E-imza almak zorunda mıyız? 

Şirket, şube, şahıs ve kooperatif kuruluş tescil işlemlerinde e-imzaya ihtiyaç yoktur. 

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ Adresinden üye olarak başvuru yapılabilmektedir. (üyelik 

ücretsizdir.) Ancak; Kurulu bulunan bir kayıt üzerinde değişiklik yapılmak istenildiğinde 

firma yetkilisine ait e-devlet/e-imza/mobil imza/mersis hesabı olması gerekmektedir. 

5. Limited Şirket genel kuruluna vekaleten imza atabilir miyiz ? 

Limited şirket genel kurulunda vekâleten imza var ise bu vekaletnamede Vekile; Açıkça 

“Şirket unvanı, Toplantı tarihi ve gündemi belirtilmek suretiyle münhasıran o toplantı için” 

yetki verilmesi gerekmektedir. 

6. Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin internet üzerinden görüntülendiği bir site 

var mıdır? 

Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinin internet üzerinden görüntülenmesi için; www.tobb.org.tr 

sayfasına girilir, açılan pencerenin sağ tarafında yer alan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 

başlığına tıklanarak, Ücretsiz Gazete Sorgu bölümünden üye olunması gerekmektedir. (2004 

yılından önce yayınlanan Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri görüntülenememektedir.) 

7. Anonim Şirketlerde her yıl genel kurul yapılması zorunlu mudur? 

Türk Ticaret Kanunu’nun 409. maddesine göre Anonim Şirketler her faaliyet dönemi 

sonundan itibaren 3 ay içerisinde olağan genel kurul yapmak zorundadır. 

8. Anonim Şirket olarak kayıtlıyız. Yönetim Kurulunu 3 yıl süre ile seçtik. Her yıl 

genel kurul yapma zorunluluğumuz var mı? 3 yılın bittiği hesap dönemi sonunda 

genel kurul yaparsak herhangi bir sorunla karşılaşır mıyız? 

Türk Ticaret Kanunu’nun 409. maddesine göre Anonim Şirketler her faaliyet dönemi 

sonundan itibaren 3 ay içerisinde olağan genel kurul yapmak zorundadır. Her ne kadar 

yönetim kurulu 3 yıllığına seçilmiş bile olsa her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay 

içerisinde olağan genel kurulların yapılması zorunludur. Bu husus yasanın emredici 

hükmüdür. 



9. Anonim Şirketlerde ortaklar dışından birisi Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir 

mi? 

Türk Ticaret Kanunu’nun 359.maddesinin 1.paragrafında “Anonim şirketin, esas sözleşmeyle 

atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla kişiden oluşan yönetim 

kurulu bulunur.” denilmektedir. Yasa maddesi uyarınca şirket ortağı dışından birisi de 

Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir. 

 

10. Merkezimiz İstanbul‘da olan bir Limited Şirketiz. Uzunköprü’de şube açmak 

istiyoruz. Şube açılış tescili için gerekli evraklar nelerdir? 

http://www.utso.org.tr/index.php/tr/bilgilendirme/gerekli-belgeler adresinden gerekli evrak 

listesine ve matbu evraklara ulaşılabilir. 

11. Yeni bir şirket kurmak istiyoruz. Kullanmak istediğimiz ticaret unvanının uygun 

olup olmadığını nasıl öğrenebiliriz? 

Bir ticaret unvanı, Türkiye’nin herhangi bir sicil müdürlüğüne daha önce tescil edilmiş 

bulunan diğer bir unvandan ayırt edilmesi için gerekli olan ek yapılmadan tescil edilemez. 

Daha önceden tescil edilmiş bir ticaret unvanının, Türk Ticaret Kanunun 46. Maddesi 

kapsamındaki ek ve işletme konusunu gösteren ilk ibaresi aynı olan diğer bir ticaret unvanına 

ayırt edici bir ek yapılmadan tescil edilemez.  

Mersis üzerinden yapılan başvuru esnasında sistem ticaret unvanını girdikten sonra 

uygunluğuna göre rezerve veya reddetmektedir. 

12. Limited Şirket olarak kayıtlıyız. Şirketimize 2005 yılında almış olduğumuz 

ortaklar kurulu kararı ile ortaklar haricinden yani dışarıdan müdür atanmıştır. 

Ortak dışından atanan müdürün görevine son verip bir başka kişiyi müdür 

olarak atayabilir miyiz? 

Türk Ticaret Kanunu’nun 630. maddesinin 1.paragrafında “Genel kurul, müdürü veya 

müdürleri görevden alabilir, yönetim hakkını ve temsil yetkisini sınırlayabilir.” Ayrıca 2. 

Paragrafında “Her ortak, haklı sebeplerin varlığında, yöneticilerin yönetim hakkının temsil 

yetkilerinin kaldırılmasını veya sınırlandırılmasını mahkemeden isteyebilir. ” dendiğinden, 

dışarıdan müdür olarak atanan kişi genel kurul kararı ile görevden alınarak yeni bir kişi müdür 

tayin edilebilir. En azından bir ortağın temsil yetkisinin bulunması gerekmektedir. 

13. İki arkadaş ortak olarak Adi Şirket kurulabilir miyiz? Ticaret Siciline tescil 

ettirebilir miyiz? 

Adi Şirketler Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmemiş olup, tüzel kişiliğe de sahip 

değillerdir. Bu nedenle adi şirketlerin ticaret siciline ve odamıza kaydı söz konusu değildir. 

Her bir ortağın ayrı ayrı şahıs işletmesi olarak kaydı gerekir. 

14. Gerçek kişi işletmesini nevi değiştirerek Limited Şirket haline dönüştürmek 

mümkün müdür? 

Türk Ticaret Kanunu 194. Madde 2.fıkraya göre “Bir ticari işletmenin bir ticaret şirketine 

dönüşmesi halinde 182 ila 193. Madde hükümleri kıyasen uygulanabilir.” Denildiğinden 

gerçek kişinin nevi değiştirerek Limited Şirket haline dönüşmesi mümkündür. 

http://www.utso.org.tr/index.php/tr/bilgilendirme/gerekli-belgeler


15. Firmamızın/Şirketimizin MERSİS no’sunu nereden ve nasıl temin edebilirim? 

Öncelikle Ticaret Sicil Müdürlüğümüzden almış olduğunuz bazı evraklar üzerinde 

bulunmaktadır. Bu evraklar kontrol edildiğinde görülecektir. 

16. Gerçek kişi olarak Odanıza kayıtlıyım. Vergi kaydım silindiği zaman oda 

kaydımda silinir mi? 

Oda kaydınızla ilgili her türlü değişiklik tescile tabi olduğundan kayıt sona ermez. Kaydınızı 

sildirmek için Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne başvurarak ticareti terk ettiğinizin tescilini 

yaptırmanız gerekmektedir. (Türk Ticaret Kanunu’nun 33.maddesi, Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 

38.maddesi, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar 

Kanunu’nun 10.maddesi) 

17. Limited Şirket en az kaç kişi ile kurulabilir? 

Türk Ticaret Kanunu madde 573′ e göre: “Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel 

kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur….” Hükmü uyarınca limited şirket bir veya 

daha çok ortak ile kurulabilir. 

18. Limited Şirket kuruluşunda en az sermaye miktarı ne olmalıdır? 

Limited Şirket kuruluşlarında en az sermaye miktarı 10.000.TL olmalıdır. 


