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HİSSE DEVRİ NASIL YAPILIR? 

Mersis Uygulaması üzerinde şirketinizin bütün tescil işlemleri gerçekleştirilebilinir. Bunlardan biri olan 

hisse devri işleminin yapılması için işlem yapacağınız şirketinizi ile tescil işlemini seçtiğinizde karşınıza 

aşağıdakinin benzeri bir ekran görüntüsü gelecektir. Hisse devri yapabilmek için “Değişiklik Başlat” 

butonunu seçiniz.  

 

Değişiklik başlat alanına girilmesiyle birlikte karşınıza şirketinizle ilgili mevcut bilgiler gelecektir. Bu bilgiler 

ortak, unvan, sermaye... diye devam etmektedir.  Sermaye ve paylar alanına sol taraftan seçilerek 

girildiğinde şirketiniz mevcut sermaye yapısı gösterilmektedir.  



 

 

 

Şirket ana sözleşme bilgisinin hemen üstünde bulunan “Hisse Devri Başlat” butonu seçilerek yapılacak 

olan hisse devri işlemi için mevcut yapının değiştiriliceğinin bilgisi sisteme giriliyor.  

 



 

 

 

Firma yetkililerinin karşına bu işlemi başlatmak istediklerine emin olup/olmadıklarına dair bir soru 

gelmektedir. Evet’in seçilmesiyle birlikte hisse devri işlemi başlatılmış olmaktadır.  

 

 

Mevcut şirket ortaklarının üzerindeki sermaye ve pay oranları gösterilmektedir. İlgili şirket ortağınız 

yanında aşağıdaki ekran üzerinde de kırmızı ok ile işaretlenmiş olan beyaz kalem şeklinde butonlar 

bulunmaktadır. Hangi hissedar hisse devri yapacaksa ilgili ortak beyaz buton kullanılarak seçilmektedir. 

 



 

 

Seçmiş olduğunuz ortağın üzerindeki mevcut sermaye ve paylar aşağıda ekranın solunda 

gösterilmektedir. Sağ tarafta ise hangi ortağa hissesini devredeceğinin bilgisi ve pay adedi ya da miktaı 

girilmektedir. Örneğin ekranın üstünde bulunan alandan ortaklardan Şükrü Tulga seçilmiştir bu işlem için.  

Hisse senedinin aktarılacak olan miktarı seçildikten sonra ekranın sol üstünde bulunan kaydet/kapat 

butonu ile yapılan işlem kaydedilmektedir.  

 

Sizin de şirketiniz üzerinden hisse devri yapan ortağın yapmış olan ve hisseleri almış olan ortakların 

bilgileri aşağıdaki ekranda olduğu gibi ayrıca gösterilecektir.  (Yanlış bir işlem yapıldığını düşünüyorsanız 

yapılan işlemi sil butonu ile geri alabilmektesiniz.) 



 

 

 

Eğer mevcut sermaye ortaklarının dışında birilerine de hisse devri yapılacaksa ilgili ortağın girişinin 

ortaklar tabından yapılması gerekmektedir.  Ekranın yanından şirket ortakları seçildikten sonra şirketiniz 

mevcut ortakları ve bilgilerinin aşağıdaki gibi gösterildiği gibi ekranlar gelmektedir. Yeni eklenecek olan 

ve hisseleri devir alacak olan ortak gerçek-tüzel veya dış tüzel ise  tipine göre ilgili buton seçilmektedir. 

(Örneğin biz bu örnekte gerçek kişi ekleyeceğiz.) 

 

 



 

 

Gerçek kişi şirket ortağı ekle butonu seçildikten sonra aşağıdaki gibi bir popup kullanıcıların karşısına 

gelecektir. Eklenecek olan ortağın tc kimlik no’su ilgili alana yazıldıktan ve kps’den al denildikten sonra 

kişi ile ilgili gerekli bilgilerin tamamı ilgili alanlara dolacaktır. Ekranın üst tarafında bulunan kaydet/kapat 

butonu ile de girilmiş olan bilgiler sisteme kaydedilmektedir.  



 

 

 

İlgili ortak  ortaklar tabı içinde eklendikten sonra sermaye ve paylar tabına gelindiğinde aşağıdaki ekranda 

olduğu gibi işlem yapıalacak alana gelmiş olacaktır.  Yine hisse devri yapacak olan ortağın yanındaki ilgili 

buton seçildikten sonra yeni eklenen ortağa da hisse devri yapılabilinir.  



 

 

 

Ekranın sağında bulunan alandan yeni eklenen ortak seçildikten sonra ne kadar hisse devri yapılacaksa o 

kadar hisse adadei yazılarak kaydedilir. Ekranın üstünde bulunan Kaydet/Kapat butonu ile de girilmiş olan 

hisse bilgileri sisteme yüklenmektedir. Eğer yeni eklenen ortağa veya eski bir ortağa birden fazla hisse 

devri yapılacaksa aynı işlemler hisse devri yapacak diğer ortaklar seçilerek tekrarlanarak gerekli sermaye-

hisse düzenlemesi sağlanabilinir.  

 



 

 

 

Yapılan hisse devri değişiklikleri sizin firmanızda da aşağıdakinin benzeri şekilde miktarı ve kimden-kimse  

gittiyle ilgili şekilde gösterilecektir.  

 



 

 

Hisse devri işleminin yanında yapılacak başka değişiklik işlemleri de varsa (unvan, nace, yetkili, ilan, hesap 

dönemi..gb) onlar da bu işlemle birlikte ve diğer bütün değişiklik işlemleriyle birlikte aynı anda 

gerçekleştirile bilinir.  Gerekli değişiklik işlemleri yapıldıktan sonra işlem sayfasının sol üstünde yer alan 

başvuru hazırla butonu ile yapılan işlemlerin derlenmesi sağlanır.  

 

 



 

Eğer sadece hisse devri yapılmışsa aşağıdaki gibi ilan metni alanında sadece hisse devrinde yapılan 

değişiklik işlemi oluşacaktır. Yapılan işlemin neye istinaden yapıldığına dair kararlar tabından ilgili karar 

girişi sağlandıktan sonra başvurunuz bağlı olduğunuz TSM’nin onayına gönderilecek ve size talep 

numarası takibinin sağlanması adına verilecektir.  

 

 

 


