
Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti; Alınacak Bilgiler Teyit Belgeleri 

Ad soyad, doğum yeri ve tarihi, anne baba adı, 

uyruğu, TC kimlik numarası, kimlik belgesinin türü 

ve numarası  

Türk uyruklular için; TC nüfus cüzdanı, TC 

sürücü belgesi veya pasaport Türk uyruklu 

olmayanlar için; pasaport, ikamet belgesi 

veya Bakanlıkça uygun görülen kimlik belgesi 

Adres, varsa telefon- faks numarası, eposta adresi, 

iş ve meslek bilgileri                                                       

Adres ve diğer iletişim bilgilerinin teyit 

edilmesine gerek bulunmamaktadır. 

 

Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik 

Tespiti; Alınacak Bilgiler 

Teyit Belgeleri 

Tüzel kişiliğin ünvanı, ticaret sicil numarası, 

faaliyet  konusu  

Faaliyet belgesi veya en son tarihli Ticaret 

Sicil Gazetesi 

Vergi kimlik 

numarası                                                                   

Vergi levhası, vergi kimlik kartı, vergi tahsil 

alındısı, dairesi makbuzu, tahakkuk fişi gibi 

belgelerden herhangi birisi 

 

Adres, telefon ve faks numarası eposta 

adresi                 

Adres ve diğer iletişim bilgilerinin teyit 

edilmesine gerek bulunmamaktadır. 

 

Tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin; Ad soyad, 

doğum yeri ve tarihi,  anne baba adı, uyruğu, TC 

kimlik numarası, kimlik belgesinin türü ve numarası 

Temsile yetkili olunduğuna dair belgeler ile 

Türk uyruklular için; TC nüfus cüzdanı, TC 

sürücü belgesi veya pasaport. Türk uyruklu 

olmayanlar için; pasaport, ikametgah belgesi 

veya Bakanlıkça uygun görülen kimlik belgesi 

 

 

 

Dernek ve Vakıflarda Kimlik Tespiti;  Alınacak 

Bilgiler 

Teyit Belgeleri 

Dernek veya Vakfın adı, amacı, kütük 

numarası veya merkezi sicil kayıt numarası  

Dernek ise; Dernek tüzüğü ile dernek 

kütüğündeki kayda ilişkin belgeler Vakıf ise; 

Vakıf senedi ile Vakıflar Genel Müdürlüğünde 

tutulan sicile ilişkin belgeler 

 

Adres, telefon ve faks numarası eposta adresi  Adres ve diğer iletişim bilgilerinin teyit 

edilmesine gerek bulunmamaktadır. 



Dernek veya vakfı  temsile yetkili kişinin; Ad soyad, 

doğum yeri ve tarihi, anne baba adı, uyruğu, TC 

kimlik numarası, kimlik belgesinin türü ve numarası 

Temsile yetkili olunduğuna dair belgeler ile 

Türk uyruklular için; TC nüfus cüzdanı, TC 

sürücü belgesi veya pasaport. Türk uyruklu 

olmayanlar için; pasaport, ikamet belgesi 

veya Bakanlıkça uygun görülen kimlik belgesi 

Sendika ve Konfederasyonlarda Kimlik Tespiti; 

Alınacak Bilgiler 

 

Teyit Belgeleri 

Kuruluşun adı, amacı,  sicil 

numarası                                      

Sendika ya da Konfederasyon Tüzüğü ile 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge 

çalışma müdürlüklerinde tutulan sicile esas 

diğer belgeler. 

 

 

Adres, telefon ve faks numarası eposta adresi Adres ve diğer iletişim bilgilerinin teyit 

edilmesine gerek bulunmamaktadır. 

 

Kuruluşu temsile yetkili kişinin ; Ad soyad, doğum 

yeri ve tarihi, anne baba adı, uyruğu, TC kimlik 

numarası, kimlik belgesinin türü ve numarası 

Temsile yetkili olunduğuna dair belgeler ile 

Türk uyruklular için; TC nüfus cüzdanı, TC 

sürücü belgesi veya pasaport Türk uyruklu 

olmayanlar için; pasaport, ikamet belgesi 

veya Bakanlıkça uygun görülen kimlik belgesi 

 

Siyasi Partilerde Kimlik Tespiti; Alınacak Bilgiler Teyit Belgeleri 

Siyasi partinin ilgili biriminin 

adı                                                

Parti Tüzüğü. 

Adres, telefon ve faks numarası eposta adresi Adres ve diğer iletişim bilgilerinin teyit 

edilmesine gerek bulunmamaktadır. 

 

Siyasi partiyi temsile yetkili kişinin ; Ad soyad, 

doğum yeri ve tarihi,  anne baba adı, uyruğu, TC 

kimlik numarası, kimlik belgesinin türü ve numarası 

Temsile yetkili olunduğuna dair belgeler ile 

Türk uyruklular için; TC nüfus cüzdanı, TC 

sürücü belgesi veya pasaport Türk uyruklu 

olmayanlar için; pasaport ikamet belgesi 

veya Bakanlıkça uygun görülen kimlik belgesi 

 

 

 

 



Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküllerde Kimlik 
Tespiti;  Alınacak Bilgiler 

Teyit Belgeleri 

Apartman, Site, İş Hanı Yönetimi ve sair 
teşekküllerde; teşekkülün adı Teyide esas belge bulunmamaktadır. 

Tüzel kişiliği olmayan iş ortaklıklarında; 
ortaklığın adı, amacı, faaliyet konusu, 

Noter onaylı ortaklık sözleşmesi 

Vergi kimlik numarası  
Vergi levhası, vergi kimlik kartı, vergi tahsil 
alındısı, vergi dairesi makbuzu, tahakkuk fişi gibi 
belgelerden herhangi birisi 

Adres, telefon ve faks numarası eposta adresi  
Adres ve diğer iletişim bilgilerinin teyit edilmesine 
gerek bulunmamaktadır. 

Teşekkül adına hareket eden kişinin ; Ad soyad, 
doğum yeri ve tarihi, anne baba adı, uyruğu, TC 
kimlik numarası, kimlik belgesinin türü ve 
numarası 

Temsile yetkili olunduğuna dair noter onaylı karar 
defteri ile Türk uyruklular için; TC nüfus cüzdanı, 
TC sürücü belgesi veya pasaport Türk uyruklu 
olmayanlar için; pasaport ikamet belgesi veya 
Bakanlıkça uygun görülen kimlik belgesi 

Kamu Kurumlarında Kimlik Tespiti; Alınacak 
Bilgiler 

Teyit Belgeleri 

Kamu kurumu adına hareket eden kişinin ; Ad 
soyad, doğum yeri ve tarihi, anne baba adı, 
uyruğu, TC kimlik numarası, kimlik belgesinin 
türü ve numarası 

Temsile yetkili olunduğuna dair belge Türk 
uyruklular için; TC nüfus cüzdanı, TC sürücü 
belgesi veya pasaport 

 

Yurt Dışında Yerleşik Tüzel Kişiliklerde Kimlik Tespiti;  

Yurt dışında yerleşik tüzel kişiliklerin kimlik tespiti; Türkiye’de yerleşik tüzel kişilikler için aranan 

belgelerle ilgili ülkede tekabül eden belgelerin Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları tarafından 

onaylanan ya da “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” 

çerçevesinde bu sözleşmeye taraf ülke makamı tarafından tasdik şerhi düşülen örneklerinin noter 

onaylı Türkçe tercümeleri üzerinden yapılır. 

 

Başkası Adına Hareket Edenlerde Kimlik Tespiti; 

Tüzel kişiler veya tüzel kişiliği olmayan teşekküller adına bunları temsile yetkili kimselerin 

yetkilendirdiği kişilerce işlem talep edilmesi durumunda; temsile yetkili olanlarca yetkilendirilen 

kişilerin yetki durumu noter onaylı vekaletname ya da temsile yetkili olanlarca verilmiş yazılı talimat 

üzerinden yapılır. Temsile yetkili kimselerin yazılı talimat üzerindeki imzaları bunlara ait noter onaylı 

imza sirküleri üzerindeki imzalar ile teyit edilir. 

 


