
Limited Şirket Şube Açılış ve Kapanış 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. Dilekçede; şirketin ünvanı sermayesi açılış 
tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu 
bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya 
da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.  
2-) Oda kayıt beyannamesi 

• Şube yetkilisi imzalamalı şube yetkilisinin resmi bulunmalı. 
3-) Şube açılışına ilişkin imzaları noter onaylı Genel Kurul Kararı (2 nüsha)  
Ayrıca düzenlenmiş ise hazirun cetveli 
4-) 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 
5-) Şube temsilcisi ünvan altında düzenlenmiş imza beyanı 

• 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 
 
Limited Şirket Şube Kapanış 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-) Şube kapanışına ilişkin noter onaylı Genel Kurul Kararı (1 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/oda_kayit_dilekce_ornegi.doc
https://www.ito.org.tr/documents/Ticaret-Sicil/dilekceler-belgeler/tuzel_kisi_oda_kayit_beyannamesi.pdf
https://www.ito.org.tr/documents/Ticaret-Sicil/dilekceler-belgeler/ltd_sube_acilisi.doc
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

