
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar 

Kanunu 
Yönetmelik 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 
Borsa Muamelat Yönetmeliği 12-09-2005 Tarih, 259634 SAYILI RESMİ GAZETE 

Yayınlanarak yürürlüğe giren 6.maddesine göre istenecek evraklar, 

 
GERÇEK ŞAHIS KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR  

 

1-İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımının olduğunun 

tescilini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı 

veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi, 

2- Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği, 

3-Noter tasdikli imza sirküleri, 

4-İkametgah ilmühaberi veya tezkeresi, 

5-Yeni çekilmiş 3 adet fotoğraf, 

6-Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge, 

    

  

ŞİRKET KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 

 

1- Tescil ilanının yayınlandığı ticaret sicili gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da ticaret sicil 

tasdiknamesi, 

2- Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri, 

3- Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği, 

4- Temsilcilerin yeni çekilmiş üç adet fotoğrafı, 

5- Temsilcilerin ikametgah ilmühaberi veya tezkeresi, 

6- Tescil ilanında yayınlanmamışsa noter tasdikli ana sözleşme örneği, 

7-  Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge, 

           

   

 

KOOPERATİF İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 

 1- Temsilcilerin yeni çekilmiş üç adet fotoğrafı     

2- Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği, 

 3- Temsilcilerin ikametgah ilmühaberi veya tezkeresi, 

4- Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri, 

 5- Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge, 

 6- Kooperatif ana sözleşme örneği, 

 

 

 

NOT: Noter tasdik zorunluluğu aranmayan belgeler asılları görülmek, örneklerine aslı gibidir kaşesi 

           Vurulmak ve paraflanmak kaydıyla ilgili borsa tarafından onaylanabilir. 
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