
Limited Şirket Esas Sermaye Azaltım 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-) 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 
3-) Sermayenin azaltılmasına ilişkin şirket müdürleri raporunun onaylandığı, sermayenin 
azaltılmasının ne tarzda yapılacağının gösterildiği ve anasözleşmenin değişen maddesine ilişkin tadil 
metnini de içeren sermaye azaltılmasına dair genel kurul kararı (Noter onaylı - 2 nüsha)  
Ayrıca düzenlenmiş ise hazirun cetveli 
4-) Sermaye azaltımının Genel Kurulda kabul edilmesinden sonra şirket alacaklılarına yedişer gün 
arayla üç defa çağrı yapıldığına dair sicil gazetesi örnekleri  
5-) Sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda 
aktifin şirkette mevcut olduğunun belirlenmesine ilişkin YMM veya SMMM raporu ile faaliyet 
belgesi, ya da denetime tabi şirketlerde ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu, 
6-) 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 
7-) Alacakların ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belgeler 

• Alacaklılara verilen 2 aylık sürenin sona ermesinden ve beyan edilen alacakların ödenmesinden veya 
teminat altına alınmasından sonra yukarıda sayılan belgeler ile azaltımın tescili talep edilebilir. 
Sermaye zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve bu açıklar 
oranında azaltılacak olursa; 

• Şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme yükümlülüklerinin tamamen ödendiğini gösteren belge de 
ek olarak ibraz edilmelidir. 

• Şirket müdürlerince alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat altına 
alınmasından vazgeçilmiş ve buna ilişkin müdürler kurulu kararı müdürlüğümüze ibraz edilmiş ise 
alacaklılara çağrı ilanı ve alacakların ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belge aranmaz.  

• 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 
 

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

