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Arkadaki A. Notuna Bak. 

KOLLEKTİF VE KOMANDİT ŞİRKETLER VE 
TİCARİ UNVANLAR YASASI, FASIL 116 

 
Bir* …………………. …………….Şirketin ayrıntılarında yapılan değişikliklere ilişkin Beyanname Firmanın İsmi 
…………………………………. ………………………………….Tescil Belgesi No: …............... 20 …….. tarihinde, 
yukarıdaki* ……………….Şirkette yapılan değişiklikler için, Kollektif ve Komandit Şirketler ve Ticari 
Unvanlar Yasası Fasıl 116’nın 54’üncü maddesine göre aşağıdaki beyanname hazırlanmıştır:- 
 
(1) Firmanın ismindeki Değişiklik  :...................................................................................... 

(Arkadaki B Notuna bak) 
 
(2) İşin umumi mahiyetindeki değişiklik :...................................................................................... 
 
(3) Esas iş yerindeki değişiklik(Tam adres) :.......................................................................................  
 
................................................................................................................................................. 
   
(4) Ortaklardaki veya her hangi bir ortağın isim veya diğer tafsilâtındaki değişiklik(Arkadaki C Notuna bak):  
 
................................................................................................................................................. 
         
Yeni Ortaklara İlişkin Ayrıntılar. 
(a) Firmada ortak 
olan her ferdin 
şimdiki isim veya 
isimleri ile soyadı ve 
firmada ortak olan 
her limited şirketin 
ismi. 

   

(b) Firmada ortak 
olan her ferdin 
evvelki isim veya 
isimleri ve soyadı. 
(Yoksa “Hiç” yaz.) 

   

(c ) Firmada ortak 
olan her ferdin 
tabiiyeti. 

   

(d) Firmada ortak 
olan her ferdin diğer 
meşguliyetleri 
(varsa)(yoksa “Hiç” 
yaz). 

   

(e) Firmada ortak 
olan her ferdin 
mutat ikâmetgâhı ve 
firmada ortak olan 
her limited şirketin 
kayıtlı veya merkezi 
yazıhanesi (Tam 
adres). 

   

(f) Kollektif ortak mı 
yoksa komanditer mi 
belirtiniz. 

   

(g) Eğer bir 
komanditer ise 
şirkete koyduğu 
sermayenin miktarını 
ve bunun para 
olarak veya paradan 
gayrı ne şekilde 
ödendiğini belirtiniz. 

   

 
(*) Hale göre, “kollektif” veya “komandit” kelimesini yazınız. 
 



(5) Şirketin vade veya vasfındaki 
değişiklik : 
Eğer muayyen vade yoksa, şirketin 
şimdi hangi şartlar altında kurulmuş 
olduğu yazılmalıdır. Eğer 
fesholunmuşsa, fesih tarihini 
yazınız. 
 
 
 

(6) Her hangi bir komanditerin koyduğu 
sermayenin miktarındaki değişiklik. 
Para olarak veya paradan gayrı ne 
şekilde ödendiğini belirtiniz. 

 
 
(7) – (a) Bir kollektif ortağın 

komanditer olması dolayısıyle böy 
bir ortağın mesuliyetindeki 
değişiklik: 

  
(b) Bir komanditerin kollektif ortak 
olması dolayısıyle böyle bir ortağın 
mesuliyetindeki değişiklik: 
 
 

(8) Şirketin işlerini çevirmeğe, onu 
idare etmeğe ve Firma ismi ile onun 
adına imza atmağa yetkili kollektif 
ortaklardaki değişiklik; (eğer birden 
fazla iseler, bunun müştereken mi 
yoksa münferiden mi yoksa 
münferiden mi yapılacağını 
belirtiniz): 

 
 
 
(9) Şirket işinin yürütüldüğü diğer her 

hangi bir   
isim veya isimlerdeki değişiklik: 

 
 
 

 

 
Dosyaya konmak üzere posta ile gönderen veya elden veren ……......................………………………………………. 
 
 
                                                            Firmanın imzası …………………………….....................……………………. 
 
 

                                                            Tarih : ………………….., 20 ………. 
ŞİRKETLER MUKAYYİDİ, 
LEFKOŞA, KIBRIS. 

 
NOTLAR: 

Not A. Makul mazeret olmaksızın, değişiklik veya değişikliklerin yapıldığı tarihten itibaren yedi gün zarfında, lâzım olan 
hususlar  beyan olunmazsa, bu Yasanın vaz’ettiği ehliyetsizliklere ilâveten, mahkûm olduğu takdirde, ihmalin devam ettiği her gün 
için  1,00,000.-TL‘yi geçmeyen para cezası verimesine sebep olur; her hangi bir husus’a yanlış malûmat ihtiva eden bir 
beyannameyi bilerek hazırlayan, imzalayan ve kayıt için gönderen veya elden veren her hangi bir şahıs, mahkum olduğu takdirde, 
20,000,000.-TL’yi geçmeyen para cezasında veya 2 seneyi geçmeyen hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir. 

Kayıt için müracaat eden firma, tamamen veya esas itibarıyle, başka bir şahsın,şahısların veya bir limited şirketin vekili veya 
mutevellis olarak iş görürse, Yasanın 53'üncü maddesinde belirtilen ilave hususlar da beyan olunmalıdır.  
Not B. Şirketler Mukayyidinin, uygun bulmadığı her hangi bir ismin kaydını reddetmeye hakkı vardır. (Yasanın 55’inci maddesine 
bak). 
Not C. Ölüm, hisse devredilmesi, ortakların sayısının artırılamsı veya isim veya sair tafsilatının değişmesiyle hasıl olan değişiklikler, 
madde 4’ün karşısında bildirilmelidir. 

Bu form, bildirilmesi icabeden bütün değişikliklerin bildirilmesine elverişlidir, fakat ekseriya, sadece bir değişikliğin meselâ 
esas iş yerindeki değişikliğin bildirilmesi icabeder. Bu gibi hallerde, bütün diğer maddelerin karşısına “Hiç” yazılmalıdır. 


