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FİRMA YETKİLİSİ

FİRMA TELEFONU

MERSİS TALEP NO

Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Gümrük Ve Ticaret
Bakanlığı talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır.

LİMİTED ŞİRKET

TEMSİL VE İLZAM
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Dilekçe yetkililerce imzalı (1 adet asıl )
Gündem
Hazirun Cetveli (ortaklar tarafından imzalı) ( 1nüsha)
Genel kurul Toplantı Tutanağı noter onaylı (2 adet asıl 1 adet fotokopi)
Temsil ve İlzam Kararı (Müdürler kurulu karar defteri var ise karar defterine, yok ise tutanağa yazılacak) noter onaylı (2 asıl
1 fotokopi)
İmza Tescil Beyannamesi Yeni yetkili var ise karara göre (1 adet noter onaylı )
Görev kabul beyanı Dışarıdan seçilen müdürün görevi kabul ettiğine dair yazılı imzalı beyanı (1 adet asıl)
Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir
gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği ve müdürlük görevini kabul
ettiğine dair yazılı beyanı imzalı ( 1 adet aslı)
Kimlik ve İkametgah Yeni yetkilinin kimlik ve ikametgah belgeleri onaylı (1 adet asıl 1 fotokopi)

NOT: Ortaklardan en az bir tanesinin yönetim hakkı ve temsil yetkisinin bulunması gerekir. (TTK MADDE 623- (1) Şirketin yönetimi
ve temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenir. Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla
ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin
bulunması gerekir. (2) Şirketin müdürlerinden biri bir tüzel kişi olduğu takdirde, bu kişi bu görevi tüzel kişi adına yerine getirecek bir
gerçek kişiyi belirler. (3) Müdürler, kanunla veya şirket sözleşmesi ile genel kurula bırakılmamış bulunan yönetime ilişkin tüm
konularda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkilidirler. 2. Müdürlerin birden fazla olmaları MADDE 624- (1) Şirketin birden
fazla müdürünün bulunması hâlinde, bunlardan biri, şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından müdürler
kurulu başkanı olarak atanır. (2) Başkan olan müdür veya tek müdürün bulunması hâlinde bu kişi, genel kurulun toplantıya çağrılması
ve genel kurul toplantılarının yürütülmesi konularında olduğu gibi, genel kurul başka yönde bir karar almadığı ya da şirket
sözleşmesinde farklı bir düzenleme öngörülmediği takdirde, tüm açıklamaları ve ilanları yapmaya da yetkilidir. (3) Birden fazla
müdürün varlığı hâlinde, bunlar çoğunlukla karar alırlar. Eşitlik hâlinde başkanın oyu üstün sayılır. Şirket sözleşmesi, müdürlerin karar
almaları konusunda değişik bir düzenleme öngörebilir.)

NOT: Tutanak, Kararlar ve tadil metinlerinde tüm ortak ve müdürlerin ad ve soyadı, ikametgâhları, uyrukları ve T.C.
kimlik numaraları, yabancı uyrukluların vergi numarası belirtilecektir.
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TOPLAM

İlan ücreti
Ticaret Ünvanının Temsil Harcı
Temsile Yetkili Kılınanların Temsil Harcı
Vaka Değişikliği Harcı
Terkin harcı
Belge Veya Sicil Tasdiknamesi Harcı
Suret Harcı
TOPLAM
GİDEN
NO
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NO
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