
 
Harç : …….. TL                                                                                       (Form T.U. 1) 
 

Arkadaki A. Notuna Bak. 
KOLLEKTİF VE KOMANDİT ŞİRKETLER VE 

TİCARİ UNVANLAR YASASI, Fasıl 116 
 

KOLLEKTİF VE KOMANDİT ŞİRKETLER VE TİCARİ UNVANLAR YASASI, 
FASIL 116 

 
K.K.T.C.’de İş Yeri Bulunan bir Fert veya Şirket Tarafından bir Ticari Unvan Kaydı için Müracaat. 
 
K.K.T.C.’de iş yeri bulunan ben/biz, bir ticari unvan kaydı için müracaat eder ve bu 
maksatla Kollektif ve Komandit Şirketler ve Ticari Unvanlar Yasası, Fasıl 116’nın 
52’inci maddesine uygun olarak aşağıdaki hususları beyan ederim/iz. 
 
(1) Ticari Unvan : 

(Arkadaki B notuna bak). 
 

(2) İşin umumi mahiyeti : 
 

(3) Esas iş yeri : 
(Tam adres) 
 

(4) – (a) Ferdin şimdiki isim veya 
                    isimleri ile soyadı veya  
                    Şirketin kayıtlı ismi : 

 
         (b) Ferdin evvelki isim veya 
               isimleri ile soyadı 
               (Yoksa, “Yok” yaz): 

 
              (c) Ferdin tabiiyeti : 
                     
                    (varsa) : 
  
              (d) Ferdin diğer meşguliyetleri: 
 
              (e) Ferdin mutat ikametgâhı 
                    veya şirketin kayıtlı veya 
                     merkezi yazıhanesi 
                      (Tam adres): 
 
(5) İşin başlangıç tarihi:  
(6) İşin yürütüldüğü diğer herhangi 
     bir ticari unvan veya unvanlar: 
Dosyaya konmak üzere posta ile gönderen veya elden veren : ……………… 
 
                                                   Tescil Sahibinin İsim/ (İmza) ………………………….. 
 
 Tarih: ……………………………., 20………… 
 
ŞİRKETLER MUKAYYİDİ, 
LEFKOŞA – KKTC. 
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NOTLAR: 
 
NOT A. Makul mazeret olmaksızın, ticari unvan altında işe başlanan tarihten 
itibaren bir ay zarfında, lâzım olan hususlar beyan olunmazsa, bu Yasanın 
vaz’ettiği ehliyetsizliklere ilaveten mahkum olduğu takdirde, ihmalin devam 
ettiği her gün için 1,000,000.- TL’sını 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 
herhangi bir şahıs, mahkum olduğu takdirde 20,000,000.- TL’sını 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 ilave hususlar da beyan olunmalıdır. 
 
NOT B. Şirketler Mukayyidinin uygun bulmadığı herhangi bir ismin kaydını 
reddetmeye hakkı vardır. (Yasanın 55’inci maddesine bak.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


