
Harç : ……………………TL 
Özel Resim : …………………..TL 

 (Form T.U. 2) 
 

Arkadaki A. Notuna Bak. 
KOLLEKTİF VE KOMANDİT ŞİRKETLER VE 

TİCARİ UNVANLAR YASASI, Fasıl 116 
 

Kıbrıs’ta İş Yeri Bulunduran bir Fert veya Şirkete ait Ticari Unvanın 
Kayıtlı Ayrıntılarında Yapıln Değişikliklere ilişkin Beyanname. 

 
 
Şahadetname No: …………………. 
 
Ticari Unvan : ………………………………………………………………………… 
 
……………………….., 20……….. tarihinde, yukarıdaki Ticari Unvanda yapılan 
değişiklikler için, Kollektif ve Komandit Şirketler ve Ticari Unvanlar Yasası, 
Fasıl 116’nın 54’üncü maddesine göre aşağıdaki beyanname hazırlanmıştır: 
 
(1) Ticari Unvandaki değişiklik: 

(Arkadaki B Notuna bak). 
 

(2) İşin umumi mahiyetindeki 
değişiklik : 
 

(3) Esas iş yerindeki değişiklik : 
(Tam adres) 
 

(4) Fert veya Şirketin isim veya 
diğer tafsilatındaki değişiklik : 
 

(5) İşin yürütüldüğü diğer her hangi  
bir ticari unvan veya  
unvanlardaki değişiklik: 
 

(6) İşin, Ticari Unvan altında yürütülmesinden 
vazgeçilen tarih: 

 
Dosyaya konmak üzere posta ile gönderen veya elden veren : ……………… 
 
Tarih: ……………………., 20                           (İmza) …………………………… 
 
ŞİRKETLER MUKAYYİDİ, 
LEFKOŞA, KIBRIS. 
 
 Bu forma, bildirilmesi icabeden bütün değişikliklerin bildirilmesine 
müsaittir, fakat ekseriya, sadece bir değişikliğin, meselâ esas iş yerindeki 
değişikliğin, bildirilmesi icab edebilir. Bu gibi hallerde, bütün diğer maddelerin 
karşısına “Hiç” yazılmalıdır. 



NOTLAR 
 
 

NOT A. Makbul 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 1,000,000.- TL’yi geçmeyen para 
cezası verilmesine sebep olur; her hangi bir hususta yanlış malûmat ihtiva eden 
bir beyannameyi bilerek hazırlayan, imzalayan ve kayıt için gönderen veya 
elden veren her hangi bir şahıs, mahkûm olduğu takdirde, 20,000,000.- TL’yi 
geçmeyen para cezasına 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 şirketin vekili veya mütevellisi olarak iş görürse, 
Yasanın 53’üncü maddesinde belirtilen ilâve hususlar da beyan olunmalıdır.  
 
 NOT B. Şirketler Mukayyidinin, uygun bulmadığı her hangi bir ismin 
kaydını reddetmeye hakkı vardır. (Yasanın 55’inci maddesine bak.) 


