
Limited Şirket Esas Sermaye Arttırımı İşlemi 
 
Mersis ’ten başvuru yapılarak talep numarası ve gerekli evraklar ile Müdürlüğümüze müracaat 
edilmelidir. 
1-) Dilekçe  

• Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı 
sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir 
2-) Sermaye artımına ilişkin noter onaylı 2 suret Genel Kurul Kararı   
3-) Düzenlenmiş ise Hazirun Cetveli 
4-) Yeminli/Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Faaliyet Raporu ve Mali Müşavir Faaliyet Belgesi 

• 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,(raporda sermayenin son bilançoya göre özvarlığın içinde TTK 376 ya 
göre korunduğu ifadesi yer almalı raporda özvarlık tespiti rakamsal olarak yazılıp hesaplama tablosuna 
yer verilmeli, bilanço tarihi 6 aydan eski olmamalıdır.) iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket 
bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin 

• Sermaye arttırımı ortak alacaklarından karşılanıyorsa Mali Müşavir raporunda ortak alacakları 
hesabında yer alan tutarın NAKDİ BORÇLANMADAN kaynaklandığı açıkça belirtilmelidir. Ortak 
alacakları nakdi borçlanmadan kaynaklanmıyorsa Bilirkişi Raporu ve Bilirkişi Atama Yazısı ibraz 
edilmeli 

• Nakden taahhüt edilen şirket sermayesi şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içerisinde ödenebilir. 
Şirket sermayesinin tamamının yahut bir kısmının ödenmesi halinde ödemeye ilişkin banka mektubu 
ibraz edilmelidir. 

• Bilirkişi Raporu ve Bilirkişi Atama Yazısı 
• Konulan ayni sermaye ile 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 

• 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 
• Payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye taahhüdü yoluyla (nakit) artırım 

yapılamaz. 
• Müdürler kurulu, sermaye taahhüdü yoluyla sermayenin artırılmasına ilişkin şirket sözleşmesi 

değişiklik taslağını hazırlar ve karara bağlar. 
• Tüm ortakların sermaye arttırım kararına katılmaması durumunda Müdürler  kurulu yeni pay 
alma hakkının kullanılabilmesinin esaslarını bir karar ile belirler ve bu kararda pay sahiplerine en az 
onbeş gün süre verir. Sermaye artırımının tescilinden önce, müdürler  kurulunun yeni pay alma 
hakkının kullanılması esaslarının belirlenmesine ilişkin bu karar tescil ve ilan edilmelidir. 
• Tüzel ortak adına kararı imzalayan kişinin (tüzel ortak adına şahıs kararı imzaladığında karar 
altında tüzel ortak ünvanı yazılmalı altına temsilen / vekaleten yazılıp imzalayanın ismi soyismi 
yazılmalıdır) tüzel ortak adına kararı imzalama, karara katılma, oy kullanma, kararları kabule veya  
redde yetkili olduğunu gösteren güncel (Düzenleme tarihi üzerinden 1 yılı geçmemiş ) apostilli Türkçe 
tercümeli sicil özeti 
• 5-) Sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumu payının ve diğer ödemelerin Oda 
veznesine yatırılması gerekmektedir. 
 
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR: 

• Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 93.maddesi gereği, Genel kurul kararı 30 gün içinde ticaret sicilin de 
tescil için başvurulması gerekmektedir. 

• Payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye taahhüdü yoluyla (nakit) arttırım 
yapılamaz. 

• 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 ibraz edilmeli 
kararı küçük adına kayyum imzalamalıdır. 

https://www.ito.org.tr/tr/hizmetler/ticaret-sicili-islemleri/tescil-islemleri/limited-sirketler
https://www.ito.org.tr/documents/Ticaret-Sicil/dilekceler-belgeler/sirket_genel_dilekce.doc
https://www.ito.org.tr/documents/Ticaret-Sicil/dilekceler-belgeler/ltd_sermaye_arttirim.doc

