
Limited Şirket Müdür Ataması 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-) Genel Kurul kararı (noter onaylı-2 nüsha)  
Ayrıca düzenlenmiş ise hazirun cetveli 
3-) Müdürün şirket unvanı altında imza beyannamesi 
4-) Müdürlerin ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan müdürlerin görevi kabul ettiğine 
ilişkin belge. Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu 
ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde 
onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi 
eklenmelidir. 
5-) Tüzel kişinin müdürlüğe seçilmesi halinde, tüzel kişi adına ve tüzel kişi tarafından belirlenen 
gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. Kimlik numarasını (yabancı uyruklularda vergi 
numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) içerecek şekilde alınmış tüzel kişi 
müdürün yetkili organ kararı nın noter onaylı örneği (Bu kararın, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki 
noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından 
ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre 
onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir). (Tüzel 
kişiliğin yabancı uyruklu olması halinde, bu kararın şirketin tabi bulunduğu ülkedeki Türk 
Konsolosluğu tarafından veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması 
Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noter onaylı Türkçe çevirilerinin yapılmış 
olması gereklidir)  (Bu kararın, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk 
Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin 
Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden 
onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir). Tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek 
kişinin yabancı uyruklu ve Türkiye’de ikamet ediyor olması halinde ise, ikamet tezkeresi 

• Not: Yönetim kurulunda  /müdürler kurulunda birden fazla Tüzel kişi olması halinde;  her tüzel kişi 
için ayrı ayrı gerçek kişinin belirlenmiş olması gerekmektedir, 

• Birden fazla tüzel kişilik için, temsilci olarak aynı gerçek kişi belirlenmemeli. 
6-) Tüzel kişi müdürün yabancı uyruklu olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren 
belge 

• Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki  Türk Konsolosluğu veya Yabancı Resmi Belgelerin 
Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden 
onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir. 

• Yabancı uyruklu tüzel müdür var ise kararda/tadil mukavelesinde vergi numarası belirtilmelidir. 
• Tüzel müdür Türk uyruklu fakat ticari ikametgahı İstanbul dışında ise tüzel ortağın kayıtlı bulunduğu 

Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret sicil numarası / vergi kimlik numarası ile Mersis numarası 
kararda/tadil mukavelesinde belirtilmelidir 
7-) 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 

• 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
https://www.ito.org.tr/documents/Ticaret-Sicil/dilekceler-belgeler/ltd_mudur_atama_karari.doc
https://www.ito.org.tr/documents/Ticaret-Sicil/dilekceler-belgeler/ltd_kurulus_gorev_kabul.doc
https://www.ito.org.tr/documents/Ticaret-Sicil/dilekceler-belgeler/gercek_kisi_atama_dilekcesi.docx


Limited Şirket Müdür İstifası 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-) Genel Kurul kararı (noter onaylı-2 nüsha)  
Ayrıca düzenlenmiş ise hazirun cetveli 
3-) 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 

• 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
https://www.ito.org.tr/documents/Ticaret-Sicil/dilekceler-belgeler/ltd_mudur_istifasi.doc

