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2644 SAYILI KANUNUN       
36 NCI  MADDESİ 
KAPSAMINDAKİ 
ŞİRKETLERİN VE 
İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ 
MÜLKİYETİ EDİNİMİ 
BAŞVURULARI 

1-Taşınmaz mülkiyeti edinmek isteyen şirketler; 
a) Başvuru Dilekçesi 
b) Taşınmaza ilişkin tapu kayıt bilgileri ve koordinatlı çap örneği. 
c) Taşınmaz mülkiyetinin şirketin ana sözleşmesinde belirtilen faaliyet konularını yürütmek üzere 
talep edildiğine ve taşınmazın bu amaçla kullanılacağına ilişkin taahhütname (Ek1) ile taahhütnameyi 
imzalayan şirket yetkilisine ait imza sirküleri.  
ç) Şirketin taşınmaz tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi. 
d) Şirket hisselerinin borsada işlem görmemesi halinde yabancı ortakların isimlerini veya 
unvanlarını, tabiiyetlerini ve ortaklık oranlarını içeren şirket merkezinin kayıtlı bulunduğu ticaret 
sicil müdürlüğünden son 1 ay içerisinde alınan mevcut durumu gösteren belge. 
 e) Şirket hisselerinin borsada işlem görmesi halinde, borsada işlem gören  
hisselerden şirket sermayesinin %10’una veya daha fazlasına sahip yabancı yatırımcılar ile borsada 
işlem görmeyen hisselere sahip olan yabancı yatırımcıların isimlerini veya unvanlarını, tabiiyetlerini 
ve ortaklık oranlarını içeren, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş’den alınan mevcut durumu gösteren belge. 
f) Yabancı yatırımcıların ortaklık oranının %50’nin altında olmakla birlikte yöneticilerin 
çoğunluğunu atayabilme veya görevden alabilme yetkisine sahip şirketlerde, şirket merkezinin kayıtlı 
bulunduğu ticaret sicil  
Müdürlüğünden onaylı ana sözleşme örneği. 
 
 2- Taşınmaz mülkiyeti edinmek isteyen iştirakler; 
1- İştirakler;  yukarıda belirtilen (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan belgelerin yanı sıra, 
yatırımcıya/yatırımcılara ulaşıncaya kadar iştirakin ortaklarının isimlerini ve unvanlarını, 
tabiiyetlerini ve ortaklık oranlarını içeren belge/belgeler de yukarıda belirtilen (d) veya (e) 
bentlerinde belirtilen mercilerden temin ederler.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 İş Günü 



    
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede 
tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.  
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2644  SAYILI  KANUNUN       
36 NCI  MADDESİ 
KAPSAMINDAKİ 
ŞİRKETLERİN VE 
İŞTİRAKLERİN 
SINIRLI AYNİ HAK EDİNİMİ 
BAŞVURULARI 

 
1-Başvuru Dilekçesi 
2-Taşınmaz mülkiyetinin şirketin ana sözleşmesinde belirtilen faaliyet konularını yürütmek üzere 
talep edildiğine ve taşınmazın bu amaçla kullanılacağına ilişkin taahhütname (Ek1) ile taahhütnameyi 
imzalayan şirket yetkilisine ait imza sirküleri.  
3-Şirketin taşınmaz tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi. 3 İş Günü 
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3071 SAYILI DİLEKÇE 
HAKKININ 
KULLANILMASINA DAİR 
KANUN GEREĞİNCE 
YAPILAN BAŞVURULAR 

 
Dilekçe 

 
30 İş Günü 
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