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YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA
MUHTELİF KANUNLARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI
ÖZET

:

7099 sayılı YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’la muhtelif
düzenlemelerde değişiklikler yapılmıştır.
✓ 15 Mart 2018 tarihinden itibaren kuruluş aşamasında fiziki
ortamda tutulacak defterler, anonim ve limited şirketler ile
kooperatiflerin sadece şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili
müdürlüğünce tasdik edilecektir.
✓ Kooperatiflerin kuruluş, pay devri, sermaye artırımı, birleşme, devir,
bölünme ve nev’i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemleri, 492
sayılı Harçlar Kanununda yazılı harçlardan istisna edilmiştir.
✓ Belediye Gelirleri Kanunu’na eklenen ve “Altyapı kazı izni harcı
“başlığını taşıyan Mükerrer 79 uncu maddede belediye sınırları ve
mücavir alanlar içinde umumi hizmet alanlarında yapılacak kazı
işlemleri için belediyelerce verilecek altyapı kazı izninin, altyapı kazı
izni harcına tabi olacağı belirtilmiştir.
✓ Limited şirket kurucularının sözleşmedeki imzalarının noterce
onaylanması uygulamasının kaldırılması ve şirket sözleşmesinin
ticaret sicil müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda
imzalanması yönünde düzenleme yapılmıştır.
✓ Kooperatifi temsile yetkili kılınan kimselerin isimlerinin, imzalarının
ve bu yetkiye dayanan kararların kooperatif yönetim kurulu
tarafından ticaret siciline verilmeden önce aranan noter tasdiki şartı
kaldırılmıştır.

Türkiye’de yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla çıkarılarak 10 Mart 2018 tarihli ve 30356
sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7099 sayılı YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’la muhtelif düzenlemelerde
değişiklik yapılmıştır.
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Yapılan bu değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir.
✓ Vergi Usul Kanununun 223 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle,
Türk Ticaret Kanunun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişikliğe paralel
olarak anonim ve limited şirketler ile kooperatifler tarafından fiziki ortamda tutulacak
defterlerin kuruluşta açılış onaylarının ticaret sicili müdürlüklerince yerine getirilmesi
zorunlu hale getirilmiştir. Buna göre anonim ve limited şirketler tarafından fiziki ortamda
tutulacak defterlerin kuruluştaki açılış onaylarının yalnızca ticaret sicili müdürlüklerince
yerine getirilmesi sağlanmıştır. Kuruluş aşamasında noterlerin tasdik yetkisi
kaldırılmıştır. (md.2)
✓ Kooperatiflerin kuruluş, pay devri, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev’i
değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemleri, 492 sayılı Harçlar Kanununda yazılı
harçlardan istisna edilmiştir. (md.3)
✓ 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 2 nci maddesinde yapılan değişiklikle ana
sözleşmesinin ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda
imzalanması ve ilgili Bakanlığa faaliyet konuları itibarıyla kooperatifleri sınıflandırma,
çalışma bölgeleri oluşturma, kooperatif kuruluşu için asgari ortak sayısından az
olmamak üzere ortak sayısı ve kooperatif kurulmasına yönelik diğer şartlar ile usul ve
esasları belirleme konusunda yetkisi verilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. (md.7)
✓ Kooperatifi temsile yetkili kılınan kimselerin isimlerinin, imzalarının ve bu yetkiye
dayanan kararların kooperatif yönetim kurulu tarafından ticaret siciline verilmeden önce
aranan noter tasdiki şartı kaldırılmıştır. (md.8)
✓ Kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin, kooperatif merkez birliklerinin ve Türkiye Milli
Kooperatifler Birliğinin muhasebe usulleri ve mecburî olarak tutacakları defterler
hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanacaktır. (md.9) Önceki
düzenlemede tutacaklar defterler konusunda Ticaret Bakanlığının yetkisi
bulunmaktaydı.
✓ Belediye Gelirleri Kanunu’na eklenen Mükerrer 79 uncu madde ile altyapı kazı
işlemlerinde belediyeden kazı izin belgesi alınması, başvuru taleplerinin ne kadar
sürede sonuçlandırılacağı, belge karşılığında alınacak harç oranı ve hesaplanması ve
izinsiz kazı yapanlara uygulanacak idari para cezası konusunda düzenleme yapılmıştır.
(md.10)
✓ Şirket kuruluş aşamasında ticaret sicil memurlukları tarafından şirket kuruluş dilekçesi
bildirim formunun Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi ve böylece işyerinin Sosyal
Güvenlik Kurumuna başvuru yapılmadan Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tescil
edilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. Şirketlerin kuruluşunun ticaret sicil
memurluklarına bildirilmesi halinde ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmeyecektir. (md. 18)
✓ Şirket kuruluş işlemlerindeki sürecin kısaltılması amacıyla, şirket kuruluş aşamasında
sigortalı çalıştırılması durumunda oluşturulacak şirket kaydının Sosyal Güvenlik
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Kurumuna gidilmeksizin elektronik olarak oluşturulması yönünde düzenleme yapılmıştır.
(md. 19)
Türk Ticaret Kanunu’nun 40’ncı maddesinde yapılan değişiklikle şirket kuruluş
işlemlerinde verilecek imza beyanının herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde
yetkilendirilmiş personelin huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verilmesi
yönünde düzenleme yapılmıştır. (md. 21)
Türk Ticaret Kanunu’nun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında değişiklik yapılarak
anonim ve limited şirketler tarafından fiziki ortamda tutulacak defterlerin kuruluşta
açılış onaylarının sadece ticaret sicili müdürlüklerince yerine getirileceği belirtilmiştir.
(md.22)
Şirketlerde, organ temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilciye ilişkin
uygulamada yaşanan sorunların önüne geçilmesi amacıyla 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu’nun 428 inci, 430 uncu ve 431 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Bu
kapsamda anonim şirketlerde, organ temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci
belirlenmesine ilişkin hükümlerin uygulamada küçük ölçekli anonim şirketlere ek külfet
getirmesi nedeniyle bu zorunluluk kaldırılmıştır. (md.23)
Limited şirket kurucularının sözleşmedeki imzalarının noterce onaylanması
uygulamasının kaldırılması ve şirket sözleşmesinin ticaret sicil müdürlüğünde
yetkilendirilmiş personelin huzurunda imzalanması yönünde düzenleme yapılmıştır. (md.
24)
Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az yüzde yirmi beşinin tescilden
önce ödenmesi zorunluluğu limited şirketler bakımından kaldırılmıştır. (md. 25)
Şirket sözleşmesinin tamamı, kurucuların imzalarının “ticaret sicili müdürlüğünde
yetkilendirilmiş personelin” huzurunda imzalandığı tarihi izleyen otuz gün içinde, şirketin
merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan
edilecektir. Düzenleme ile şirket sözleşmesinin tamamı ile kurucuların imzalarının
noterce onaylanması zorunluluğu kaldırılmıştır. (md. 26)
Gümrük işlemleri çerçevesinde alınan tahmil, tahliye, ardiye, saha içi taşıma ücretleri ve
benzeri masraflar için azami sınır uygulamasına geçilmesi yönünde düzenleme
yapılmıştır. (md. 12)
Kamu kurum ve kuruluşları, kredi kuruluşları, bankalar, esnaf ve sanatkârlar kredi ve
kefalet kooperatifleri ile tarım kredi kooperatiflerince açılmış veya açılacak tüm borç ve
kredilere karşılık teminat gösterilen taşınmazların ipotek işlemleri, tarafların istemi
halinde, taraflarınca imzalanan kredi veya borç sözleşmesine istinaden tapu
müdürlüklerinde tapuya tescil olunacaktır. (md.1) Yargı mercileri ile yetkili kurum ve
kuruluşların taleplerine istinaden tapu müdürlüklerince tescili sağlanan işlemler, ilgili
mercilerce doğrudan elektronik ortamda tescil, terkin veya tadil edilerek
gerçekleştirilebilecektir. (md.20)
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✓ Yasanın Şirket kuruluş aşamasındaki bildirimlere ilişkin hususları düzenleyen 2 nci, 24
üncü, 25 inci ve 26 ncı maddelerinin 15/3/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. (md.34)
✓ 7099 sayılı Yasa ile Vergi Usul Kanunu, Harçlar Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu ve
Türk Ticaret Kanunu’na yapılan değişiklikler, düzenlemelerin önceki hali ile aşağıda
karşılaştırmalı olarak verilmiştir.

Düzenlemenin Önceki Hali

7099 sayılı Yasa İle
Yapılan Değişiklik

Tasdik makamı:
Madde 223 – Defterler, iş
yerinin, iş yeri olmıyanlar için
ikametgahın bulunduğu yerdeki
noter veya noterlik görevini ifa
ile mükellef olanlar, menkul
kıymet ve kambiyo borsasındaki
acentaları için borsa komiserliği
tarafından tasdik olunur.
(Ek: 4/12/1985-3239/18 md.)
Tasdik makamı, bu Kanuna
göre tasdike getirilen defterleri
sosyal
güvenlik
ile
ilgili
kuruluşların
mevzuat
hükümlerine bağlı kalmaksızın
tasdik eder.
(Ek: 11/6/2003-4884/7 md.)
Defterler anonim ve limited
şirketlerin kuruluş aşamasında,
şirket merkezinin bulunduğu yer
ticaret sicili memuru veya noter
tarafından tasdik edilir.

MADDE
2- 4/1/1961
tarihli ve 213 sayılı Vergi
Usul Kanununun 223
üncü maddesinin üçüncü
fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Defterler anonim ve
limited
şirketler
ile
kooperatiflerin
kuruluş
aşamasında,
şirket
merkezinin
bulunduğu
yer
ticaret
sicili
müdürlüğünce
tasdik
edilir.”

Özel kanunlardaki hükümler:
Madde
123
–
(Değişik:
20/3/1981 - 2430/3 md.)
Özel kanunlarla harçtan muaf
tutulan kişilerle, istisna edilen

MADDE
3- 2/7/1964
tarihli ve 492 sayılı
Harçlar Kanununun 123
üncü maddesinin üçüncü
fıkrasında yer alan “ve

Yürürlük : 15/3/2018

Düzenlemenin Değişiklikten
Sonraki Hali
Tasdik makamı:
Madde 223 – Defterler, iş
yerinin, iş yeri olmıyanlar için
ikametgahın bulunduğu yerdeki
noter veya noterlik görevini ifa ile
mükellef olanlar, menkul kıymet
ve
kambiyo
borsasındaki
acentaları için borsa komiserliği
tarafından tasdik olunur.
(Ek: 4/12/1985-3239/18
md.) Tasdik makamı, bu Kanuna
göre tasdike getirilen defterleri
sosyal
güvenlik
ile
ilgili
kuruluşların
mevzuat
hükümlerine bağlı kalmaksızın
tasdik eder.
“Defterler anonim ve limited
şirketler
ile
kooperatiflerin
kuruluş
aşamasında,
şirket
merkezinin bulunduğu yer ticaret
sicili müdürlüğünce tasdik edilir.”

Özel kanunlardaki hükümler:
Madde
123
–
(Değişik:
20/3/1981 - 2430/3 md.)
Özel kanunlarla harçtan muaf
tutulan kişilerle, istisna edilen
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işlemlerden harç alınmaz.
Ancak, İş Kanununa tabi
işçilerin
ve
çırakların
iş
mahkemelerindeki dava ve bu
mahkemelerden almış oldukları
ilamların takiplerinde harçtan
muafiyet gündelikleri veya aylık
ücretleri 16 yaşını doldurmuş
işçiler için belirlenen asgari
ücreti geçmeyen işçiler ve
çıraklar hakkında uygulanır.(1)
(Ek fıkra: 20/6/2001-4684/23
md.; Değişik: 25/12/2003 5035/31 md.) Anonim, eshamlı
komandit ve limited şirketlerin
kuruluş, pay devri, sermaye
artırımı,
birleşme,
devir,
bölünme ve nev'i değişiklikleri
nedeniyle yapılacak işlemler ile
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve
Kefalet Kooperatifleri (Değişik
parantez
içi
hüküm:
15/7/2016-6728/33 md.) (Bu
kooperatifler
tarafından
bankalardan
kullandırılacak
krediler için verilecek kefaletler
ile Kredi Garanti Fonu İşletme
ve Araştırma Anonim Şirketi
tarafından verilecek kefaletler
dâhil) bankalar, finansman
şirketleri,
yurt
dışı
kredi
kuruluşları
ve
uluslararası
kurumlarca
kullandırılacak
kredilere, bunların teminatlarına
ve geri ödenmelerine ilişkin
işlemler (yargı harçları hariç) bu
Kanunda
yazılı
harçlardan
müstesnadır.
…

limited şirketlerin” ibaresi
“, limited şirket ve
kooperatiflerin” şeklinde
değiştirilmiştir.

işlemlerden harç alınmaz.
Ancak, İş Kanununa tabi işçilerin
ve
çırakların
iş
mahkemelerindeki dava ve bu
mahkemelerden almış oldukları
ilamların takiplerinde harçtan
muafiyet gündelikleri veya aylık
ücretleri 16 yaşını doldurmuş
işçiler için belirlenen asgari
ücreti geçmeyen işçiler ve
çıraklar hakkında uygulanır.(1)
(Ek fıkra: 20/6/2001-4684/23
md.; Değişik: 25/12/2003 5035/31 md.) Anonim, eshamlı
komandit “limited şirket ve
kooperatiflerin” kuruluş, pay
devri, sermaye artırımı, birleşme,
devir,
bölünme
ve
nev'i
değişiklikleri nedeniyle yapılacak
işlemler ile Esnaf ve Sanatkarlar
Kredi ve Kefalet Kooperatifleri
(Değişik parantez içi hüküm:
15/7/2016-6728/33 md.) (Bu
kooperatifler
tarafından
bankalardan
kullandırılacak
krediler için verilecek kefaletler
ile Kredi Garanti Fonu İşletme ve
Araştırma
Anonim
Şirketi
tarafından verilecek kefaletler
dâhil)
bankalar,
finansman
şirketleri,
yurt
dışı
kredi
kuruluşları
ve
uluslararası
kurumlarca
kullandırılacak
kredilere, bunların teminatlarına
ve geri ödenmelerine ilişkin
işlemler (yargı harçları hariç) bu
Kanunda
yazılı
harçlardan
müstesnadır.
…
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B) Kuruluş, muteberlik şartları,
isim kullanma yetkisi :
Madde 2 – Bir kooperatif en az
7 ortak tarafından imzalanacak
ana sözleşme ile kurulur. Ana
sözleşmedeki imzaların noterce
onaylanması gerekir.
Yapı kooperatifleri ile konusuna
taşınmaz mal temliki dahil
bulunan diğer kooperatiflerin
anasözleşmelerinde ortaklara
taşınmaz mal temlik edileceği
hakkındaki taahhütler başka bir
resmi
şekil
aranmaksızın
muteberdir.
Sermaye
miktarı
sınırlandırılarak
kooperatif
kurulamaz. Kooperatif adını
ancak
bu
kanuna
göre
kurulmuş
teşekküller
kullanabilir.

MADDE
7- 24/4/1969
tarihli ve 1163 sayılı
Kooperatifler
Kanunu’nun
2’nci
maddesinin birinci fıkrası
aşağıdaki
şekilde
değiştirilmiştir.
“Bir kooperatif en az 7
ortak
tarafından
imzalanacak
ana
sözleşme ile kurulur. Ana
sözleşmenin ticaret sicili
müdürlüğünde
yetkilendirilmiş personel
huzurunda imzalanması
gerekir. İlgili Bakanlık
faaliyet konuları itibarıyla
kooperatifleri
sınıflandırmaya, çalışma
bölgeleri
oluşturmaya,
kooperatif kuruluşu için
asgari ortak sayısından
az olmamak üzere ortak
sayısı
ve
kooperatif
kurulmasına yönelik diğer
şartlar ile usul ve esasları
belirlemeye yetkilidir. Bu
maddenin
uygulanmasına
ilişkin
usul ve esaslar ilgili
Bakanlık
tarafından
çıkarılacak tebliğ ile
belirlenir.”

B) Kuruluş, muteberlik şartları,
isim kullanma yetkisi :
Madde 2 – Bir kooperatif en az 7
ortak tarafından imzalanacak
ana sözleşme ile kurulur. Ana
sözleşmenin
ticaret
sicili
müdürlüğünde
yetkilendirilmiş
personel huzurunda imzalanması
gerekir. İlgili Bakanlık faaliyet
konuları itibarıyla kooperatifleri
sınıflandırmaya,
çalışma
bölgeleri oluşturmaya, kooperatif
kuruluşu için asgari ortak
sayısından az olmamak üzere
ortak sayısı ve kooperatif
kurulmasına yönelik diğer şartlar
ile usul ve esasları belirlemeye
yetkilidir.
Bu
maddenin
uygulanmasına ilişkin usul ve
esaslar ilgili Bakanlık tarafından
çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.”
Yapı kooperatifleri ile
konusuna taşınmaz mal temliki
dahil
bulunan
diğer
kooperatiflerin
ana
sözleşmelerinde
ortaklara
taşınmaz mal temlik edileceği
hakkındaki taahhütler başka bir
resmi
şekil
aranmaksızın
muteberdir.
Sermaye
miktarı
sınırlandırılarak
kooperatif
kurulamaz. Kooperatif adını
ancak bu kanuna göre kurulmuş
teşekküller kullanabilir.
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4. Tescil:
Madde 61 – Kooperatif Yönetim
Kurulu, kooperatifi temsile
yetkili
kılınan
kimselerin
isimlerini, imzalarını ve bu
yetkiye dayanan kararların
noterlikçe tasdikli örneğini
ticaret siciline verir.

MADDE 8- 1163 sayılı
Kanunun
61
inci
maddesinin birinci fıkrası
aşağıdaki
şekilde
değiştirilmiştir.
“Kooperatif
yönetim
kurulu,
kooperatifi
temsile yetkili kılınan
kimselerin isimlerini ve
imzalarını ticaret siciline
bildirir ve bu yetkiye
dayanak olan kararları
ticaret
sicili
müdürlüğünde
yetkilendirilmiş personele
tasdik ettirir.”

D) Muhasebe usulü ve defterler: MADDE 9- 1163 sayılı
Kanunun
89
uncu
Madde 89 – Kooperatiflerin,
maddesinin birinci fıkrası
kooperatif birliklerinin,
aşağıdaki
şekilde
kooperatif merkez birliklerinin
değiştirilmiştir.
ve Türkiye Milli Kooperatifler
“Kooperatiflerin,
Birliğinin muhasebe usulleri ve
kooperatif
birliklerinin,
mecbur olarak tutacakları
kooperatif
merkez
defterler Ticaret Bakanlığınca
birliklerinin ve Türkiye
belirtilebilir.
Milli Kooperatifler Birliğinin
Vergi Usul Kanununun bu
hususlarla ilgili hükümleri
saklıdır.

4. Tescil:
Madde 61 – Kooperatif yönetim
kurulu, kooperatifi temsile yetkili
kılınan kimselerin isimlerini ve
imzalarını ticaret siciline bildirir
ve bu yetkiye dayanak olan
kararları
ticaret
sicili
müdürlüğünde
yetkilendirilmiş
personele tasdik ettirir.

D) Muhasebe usulü ve defterler:
Madde 89 – “Kooperatiflerin,
kooperatif birliklerinin, kooperatif
merkez birliklerinin ve Türkiye
Milli Kooperatifler Birliğinin
muhasebe usulleri ve mecbur
olarak tutacakları defterler
hakkında 13/1/2011 tarihli ve
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümleri uygulanır. Bu
maddenin uygulanmasına ilişkin
usul ve esaslar Gümrük ve
Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak
tebliğ ile belirlenir.”

muhasebe
usulleri
ve
mecbur olarak tutacakları
defterler
hakkında
13/1/2011 tarihli ve 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümleri uygulanır. Bu
maddenin uygulanmasına Vergi Usul Kanununun bu
ilişkin usul ve esaslar hususlarla ilgili hükümleri
Gümrük
ve
Ticaret saklıdır.
Bakanlığınca
çıkarılacak
tebliğ ile belirlenir.”
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MADDE 10- 26/5/1981
tarihli ve 2464 sayılı
Belediye
Gelirleri
Kanununun 79 uncu
maddesinden
sonra
gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.
“Altyapı kazı izni harcı:
MÜKERRER MADDE 79Belediye
sınırları
ve
mücavir alanlar içinde
umumi
hizmet
alanlarında
yapılacak
kazı
işlemleri
için
belediyece
verilecek
altyapı kazı izni, altyapı
kazı izni harcına tabidir.
Bu
harcın
mükellefi
altyapı kazı izni talebinde
bulunanlardır.
Altyapı kazı izni harcının
matrahı, öncelikle Çevre
ve Şehircilik Bakanlığınca
yayımlanan birim fiyatlar
olmak üzere Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı veya bunların
ilgili
birimlerince
yayımlanan
birim
fiyatlarının, bu idarelerde
kazı alanı türü itibarıyla
birim fiyatının olmaması
halinde
diğer
kamu
kurum ve kuruluşlarınca
yayımlanan
birim
fiyatlarının, kazı alanıyla
çarpılması
sonucu
bulunan ve alan tahrip
tutarı olarak tanımlanan

MADDE 10- 26/5/1981 tarihli ve
2464 sayılı Belediye Gelirleri
Kanununun
79
uncu
maddesinden sonra gelmek
üzere
aşağıdaki
madde
eklenmiştir.
“Altyapı kazı izni harcı:
MÜKERRER MADDE 79- Belediye
sınırları ve mücavir alanlar içinde
umumi
hizmet
alanlarında
yapılacak kazı işlemleri için
belediyece verilecek altyapı kazı
izni, altyapı kazı izni harcına
tabidir. Bu harcın mükellefi
altyapı kazı izni talebinde
bulunanlardır.
Altyapı kazı izni harcının matrahı,
öncelikle Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca yayımlanan birim
fiyatlar olmak üzere Ulaştırma,
Denizcilik
ve
Haberleşme
Bakanlığı veya bunların ilgili
birimlerince yayımlanan birim
fiyatlarının, bu idarelerde kazı
alanı türü itibarıyla birim fiyatının
olmaması halinde diğer kamu
kurum
ve
kuruluşlarınca
yayımlanan birim fiyatlarının, kazı
alanıyla
çarpılması
sonucu
bulunan ve alan tahrip tutarı
olarak
tanımlanan
tutardır.
Altyapı kazı izni harcı, alan tahrip
tutarı
üzerinden
binde
2
oranında alınır. Bakanlar Kurulu
belediye grupları itibarıyla bu
oranı yarısına kadar indirmeye,
on katına kadar artırmaya
yetkilidir.
Bu madde kapsamında verilecek
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tutardır. Altyapı kazı izni
harcı, alan tahrip tutarı
üzerinden
binde
2
oranında alınır. Bakanlar
Kurulu belediye grupları
itibarıyla bu oranı yarısına
kadar indirmeye, on
katına kadar artırmaya
yetkilidir.
Bu madde kapsamında
verilecek altyapı kazı
izinleri
için
ilgili
belediyeden altyapı kazı
izni belgesi alınır. Altyapı
kazı izni başvuruları on
beş
gün
içerisinde
sonuçlandırılır.
Altyapı
kazı alanı ile kazı
sırasında diğer altyapı
tesislerine zarar verilmesi
halinde bu tesisler kazıyı
yapan tarafından eski
haline getirilir. Altyapı
kazı alanı, alan tahrip
tutarının peşin yatırılması
veya alan tahrip tutarı
kadar teminat verilmesi
halinde belediyece de
kapatılabilir.
İzinsiz
altyapı kazısı yapanlara
veya altyapı kazı alanını
usulüne
uygun
kapatmayanlara belediye
encümenince alan tahrip
tutarının
beş
katına
kadar idari para cezası
verilir. İdari para cezası,
ilgilisine tebliğ tarihinden
itibaren bir ay içinde

altyapı kazı izinleri için ilgili
belediyeden altyapı kazı izni
belgesi alınır. Altyapı kazı izni
başvuruları on beş gün içerisinde
sonuçlandırılır. Altyapı kazı alanı
ile kazı sırasında diğer altyapı
tesislerine
zarar
verilmesi
halinde bu tesisler kazıyı yapan
tarafından eski haline getirilir.
Altyapı kazı alanı, alan tahrip
tutarının peşin yatırılması veya
alan tahrip tutarı kadar teminat
verilmesi halinde belediyece de
kapatılabilir. İzinsiz altyapı kazısı
yapanlara veya altyapı kazı
alanını
usulüne
uygun
kapatmayanlara
belediye
encümenince
alan
tahrip
tutarının beş katına kadar idari
para cezası verilir. İdari para
cezası, ilgilisine tebliğ tarihinden
itibaren bir ay içinde ödenir. Bu
yerlerin alan tahrip tutarı, varsa
teminatı düşülerek ayrıca tahsil
edilir.”
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ödenir. Bu yerlerin alan
tahrip
tutarı,
varsa
teminatı düşülerek ayrıca
tahsil edilir.”
İşyeri, işyerinin bildirilmesi,
devri, intikali ve nakli
MADDE 11- İşyeri, sigortalı
sayılanların maddî olan ve
olmayan unsurlar ile birlikte
işlerini yaptıkları yerlerdir.
İşyerinde üretilen mal veya
verilen hizmet ile nitelik
yönünden bağlılığı bulunan ve
aynı yönetim altında örgütlenen
işyerine bağlı yerler, dinlenme,
çocuk emzirme, yemek, uyku,
yıkanma, muayene ve bakım,
beden veya meslek eğitimi
yerleri, avlu ve büro gibi diğer
eklentiler
ile
araçlar
da
işyerinden sayılır.
İşveren,
örneği
Kurumca
hazırlanacak işyeri bildirgesini
en geç sigortalı çalıştırmaya
başladığı
tarihte,
Kuruma
vermekle yükümlüdür. Şirket
kuruluşu
aşamasında,
çalıştıracağı sigortalı sayısını ve
bunların işe başlama tarihini,
ticaret sicili memurluklarına
bildiren
işverenlerin,
bu
bildirimleri Kuruma yapılmış
sayılır.
Ticaret
sicili
memurlukları,
kendilerine
yapılan bu bildirimi en geç on
gün içinde Kuruma bildirmek
zorundadır.
29/6/1956 tarihli ve 6762

MADDE 18- 31/5/2006
tarihli ve 5510 sayılı
Sosyal
Sigortalar
ve
Genel Sağlık Sigortası
Kanununun
11
inci
maddesinin
üçüncü
fıkrasının ikinci cümlesi
aşağıdaki
şekilde
değiştirilmiş ve altıncı
fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Şirket
kuruluşunun
ticaret
sicili
memurluklarına
bildirilmesi
halinde
yapılan
bu
bildirim
Kuruma yapılmış sayılır
ve ilgililerce ayrıca işyeri
bildirgesi düzenlenmez.”
“Bu
bildirimlerden
hangilerinin
işyerinin
bildirilmesi
yerine
geçeceği
Kurumca
belirlenir, belirlenenlerle
ilgili
ayrıca
işyeri
bildirgesi düzenlenmez.”

İşyeri, işyerinin bildirilmesi, devri,
intikali ve nakli
MADDE 11- İşyeri, sigortalı
sayılanların maddî olan ve
olmayan unsurlar ile birlikte
işlerini yaptıkları yerlerdir.
İşyerinde üretilen mal veya
verilen
hizmet
ile
nitelik
yönünden bağlılığı bulunan ve
aynı yönetim altında örgütlenen
işyerine bağlı yerler, dinlenme,
çocuk emzirme, yemek, uyku,
yıkanma, muayene ve bakım,
beden veya meslek eğitimi
yerleri, avlu ve büro gibi diğer
eklentiler
ile
araçlar
da
işyerinden sayılır.
İşveren,
örneği
Kurumca
hazırlanacak işyeri bildirgesini en
geç
sigortalı
çalıştırmaya
başladığı
tarihte,
Kuruma
vermekle yükümlüdür. “Şirket
kuruluşunun
ticaret
sicili
memurluklarına
bildirilmesi
halinde yapılan bu bildirim
Kuruma yapılmış sayılır ve
ilgililerce ayrıca işyeri bildirgesi
düzenlenmez.”
29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı
Türk
Ticaret
Kanunu
hükümlerine tâbi şirketlerin
nevilerinin değişmesi, birleşmesi
veya diğer bir şirkete katılması
durumunda,
bu
hususların
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sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine tâbi şirketlerin
nevilerinin
değişmesi,
birleşmesi veya diğer bir şirkete
katılması
durumunda,
bu
hususların
ticaret
siciline
tesciline ilişkin ilân tarihini; adi
şirketlerde şirkete yeni ortak
alınması durumunda ise en geç
yeni ortağın alındığı tarihi takip
eden on gün içinde, işyeri
bildirgesi ile Kuruma bildirilmek
zorundadır.
İşyerinin faaliyette bulunduğu
adresten başka bir ildeki adrese
nakledilmesi,
sigortalı
çalıştırılan bir işin veya işyerinin
başka bir işverene devredilmesi
veya intikal etmesi halinde,
işyerinin
nakledildiği,
yeni
işverenin işi veya işyerini
devraldığı tarihi takip eden on
gün içinde, işyerinin miras
yoluyla intikali halinde ise
mirasçıları, ölüm tarihinden
itibaren en geç üç ay içinde,
işyeri
bildirgesini
Kuruma
vermekle yükümlüdür. İşyerinin
aynı il sınırları içinde Kurumun
diğer bir ünitesinin görev
alanına giren başka bir adrese
nakledilmesi halinde, adres
değişikliğinin yazı ile bildirilmesi
yeterlidir. Bu işlerde çalışan
sigortalıların, sigorta hak ve
yükümlülükleri devam eder.
Valilikler, belediyeler ve ruhsat
vermeye yetkili diğer kamu ve

ticaret siciline tesciline ilişkin
ilân tarihini; adi şirketlerde
şirkete yeni ortak alınması
durumunda ise en geç yeni
ortağın alındığı tarihi takip eden
on gün içinde, işyeri bildirgesi ile
Kuruma bildirilmek zorundadır.
İşyerinin faaliyette bulunduğu
adresten başka bir ildeki adrese
nakledilmesi, sigortalı çalıştırılan
bir işin veya işyerinin başka bir
işverene
devredilmesi
veya
intikal etmesi halinde, işyerinin
nakledildiği, yeni işverenin işi
veya işyerini devraldığı tarihi
takip eden on gün içinde,
işyerinin miras yoluyla intikali
halinde ise mirasçıları, ölüm
tarihinden itibaren en geç üç ay
içinde, işyeri bildirgesini Kuruma
vermekle yükümlüdür. İşyerinin
aynı il sınırları içinde Kurumun
diğer bir ünitesinin görev alanına
giren
başka
bir
adrese
nakledilmesi halinde, adres
değişikliğinin yazı ile bildirilmesi
yeterlidir. Bu işlerde çalışan
sigortalıların, sigorta hak ve
yükümlülükleri devam eder.
Valilikler, belediyeler ve ruhsat
vermeye yetkili diğer kamu ve
özel hukuk tüzel kişileri, yapı
ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya
ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine
ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa
bunların verilmesine esas olan
istihdama ilişkin bilgileri, verildiği
tarihten itibaren bir ay içinde
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özel hukuk tüzel kişileri, yapı
ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya
ruhsat
niteliği
taşıyan
işlemlerine ilişkin bilgi ve
belgeler ile varsa bunların
verilmesine esas olan istihdama
ilişkin bilgileri, verildiği tarihten
itibaren bir ay içinde Kuruma
bildirmekle yükümlüdürler.
Bu
maddede
belirtilen
yükümlülükleri
yerine
getirmeyenler hakkında, 102
nci maddenin birinci fıkrasının
(b) bendi uyarınca idarî para
cezası uygulanır. İdarî para
cezası
uygulanması,
bu
yükümlülüklerin
yerine
getirilmesine engel teşkil etmez.
Alt işveren, asıl işverenin
işyerinde çalıştırdığı sigortalıları,
işverenle aralarında yaptıkları
sözleşmenin ibrazı kaydıyla,
Kurumdan alacağı özel bir
numara ile asıl işverenin kayıtlı
olduğu dosyadan bildirir.
İşyeri bildirgesinin verilmemesi
veya geç verilmesi, bu Kanunda
belirtilen hak ve yükümlülükleri
ortadan
kaldırmaz.
İşyeri
bildirgesinin şekli ve içeriği ile
bu maddenin uygulanmasına
ilişkin usûl ve esaslar Kurum
tarafından
çıkarılacak
yönetmelikle düzenlenir.
Bilgi ve belge isteme hakkı, bilgi
ve belgelerin Kuruma verilme
usûlü
MADDE
100(Değişik:

Kuruma
bildirmekle
yükümlüdürler.
“Bu
bildirimlerden
hangilerinin
işyerinin
bildirilmesi
yerine
geçeceği Kurumca belirlenir,
belirlenenlerle ilgili ayrıca işyeri
bildirgesi düzenlenmez.”
Bu
maddede
belirtilen
yükümlülükleri
yerine
getirmeyenler hakkında, 102 nci
maddenin birinci fıkrasının (b)
bendi uyarınca idarî para cezası
uygulanır. İdarî para cezası
uygulanması, bu yükümlülüklerin
yerine getirilmesine engel teşkil
etmez.
Alt işveren, asıl işverenin
işyerinde çalıştırdığı sigortalıları,
işverenle aralarında yaptıkları
sözleşmenin ibrazı kaydıyla,
Kurumdan alacağı özel bir
numara ile asıl işverenin kayıtlı
olduğu dosyadan bildirir.
İşyeri bildirgesinin verilmemesi
veya geç verilmesi, bu Kanunda
belirtilen hak ve yükümlülükleri
ortadan
kaldırmaz.
İşyeri
bildirgesinin şekli ve içeriği ile bu
maddenin uygulanmasına ilişkin
usûl ve esaslar Kurum tarafından
çıkarılacak
yönetmelikle
düzenlenir.

MADDE 19- 5510 sayılı
Kanunun
100
üncü
maddesinin
üçüncü
fıkrasının birinci cümlesi

Bilgi ve belge isteme hakkı, bilgi
ve belgelerin Kuruma verilme
usûlü
MADDE
100(Değişik:
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17/4/2008-5754/59 md.)
5411 sayılı Bankacılık Kanunu
kapsamındaki kuruluşlar, döner
sermayeli kuruluşlar ile diğer
gerçek ve tüzel kişiler doğrudan,
münferit olarak bilgi ve belge
istenmesi hariç olmak üzere
kamu idareleri ile kanunla
kurulan kurum ve kuruluşlar ise
Kurumla yapılacak protokoller
çerçevesinde, Devletin güvenliği
ve temel dış yararlarına karşı
ağır sonuçlar doğuracak hâller
ile özel hayat ve aile hayatının
gizliliği ve savunma hakkına
ilişkin hükümler saklı kalmak
kaydıyla
özel kanunlardaki
yasaklayıcı
ve
sınırlayıcı
hükümler dikkate alınmaksızın
gizli dahi olsa Kurum tarafından
kişilerin sosyal güvenliğinin
sağlanması, 6183 sayılı Kanuna
göre Kurum alacaklarının takip
ve tahsili ile bu Kanun
kapsamında
verilen
diğer
görevler ile sınırlı olmak üzere
istenecek her türlü bilgi ve
belgeyi sürekli ve/veya belli
aralıklarla vermeye, bilgilerin
elektronik
ortamda
görüntülenmesini sağlamaya,
görüntülenen
bu
bilgilerin
güvenliğini
sağlamaya,
muhafaza
etmek
zorunda
oldukları her türlü belge ile
vermek
zorunda
oldukları
bilgilere
ilişkin
mikrofiş,
mikrofilm, manyetik teyp, disket
ve
benzeri
ortamlardaki

aşağıdaki
şekilde
değiştirilmiştir.
“Kurum, bu Kanun gereği
verilecek her türlü belge
veya bilginin internet,
elektronik ve benzeri
ortamda
gönderilmesi
hususunda, gerçek veya
tüzel kişiler ile yazılı
sözleşme
ile
yetki
verilmiş gerçek veya tüzel
kişilere izin vermeye, bu
kişileri aracı kılmaya veya
zorunlu tutmaya, Kuruma
verilmesi gereken her
türlü belge, bildirge ve
taahhütnamenin, gerçek
ve tüzel kişiler ile tüzel
kişiliği olmayan kurum ve
kuruluşlara
verilmesini
mecbur kılmaya, söz
konusu belgeleri diğer
kamu idarelerine ait
formlarla birleştirmeye ve
bu
belgeleri
kamu
idarelerinin
elektronik
bilgi işlem ortamından
almaya,
bu
kişilere
yapılacak
bildirimleri
Kuruma
verilmiş
saymaya, bu Kanunun
uygulaması
ile
ilgili
işveren, sigortalı ve diğer
kurum,
kuruluş
ve
kişilerin talepleri üzerine
veya
re’sen
düzenleyeceği her türlü
bilgi ve belgeyi bilgi işlem
ortamında oluşturmaya,

17/4/2008-5754/59 md.)
5411 sayılı Bankacılık Kanunu
kapsamındaki kuruluşlar, döner
sermayeli kuruluşlar ile diğer
gerçek ve tüzel kişiler doğrudan,
münferit olarak bilgi ve belge
istenmesi hariç olmak üzere
kamu idareleri ile kanunla
kurulan kurum ve kuruluşlar ise
Kurumla yapılacak protokoller
çerçevesinde, Devletin güvenliği
ve temel dış yararlarına karşı ağır
sonuçlar doğuracak hâller ile
özel hayat ve aile hayatının
gizliliği ve savunma hakkına
ilişkin hükümler saklı kalmak
kaydıyla
özel
kanunlardaki
yasaklayıcı
ve
sınırlayıcı
hükümler dikkate alınmaksızın
gizli dahi olsa Kurum tarafından
kişilerin
sosyal
güvenliğinin
sağlanması, 6183 sayılı Kanuna
göre Kurum alacaklarının takip
ve tahsili ile bu Kanun
kapsamında
verilen
diğer
görevler ile sınırlı olmak üzere
istenecek her türlü bilgi ve
belgeyi sürekli ve/veya belli
aralıklarla vermeye, bilgilerin
elektronik
ortamda
görüntülenmesini
sağlamaya,
görüntülenen
bu
bilgilerin
güvenliğini sağlamaya, muhafaza
etmek zorunda oldukları her
türlü belge ile vermek zorunda
oldukları bilgilere ilişkin mikrofiş,
mikrofilm, manyetik teyp, disket
ve
benzeri
ortamlardaki
kayıtlarını ve bu kayıtlara erişim
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kayıtlarını ve bu kayıtlara erişim
veya kayıtları okunabilir hale
getirmek için gerekli tüm sistem
ve şifreleri incelemek için ibraz
etmeye mecburdurlar.
Bu madde kapsamında ilgili kişi,
kurum ve kuruluşlar Kurumun
belirleyeceği süre içerisinde söz
konusu talebe cevap vermek ve
gereken kolaylığı göstermekle
yükümlüdürler.
Kurum, bu Kanun gereği
verilecek her türlü belge veya
bilginin internet, elektronik ve
benzeri ortamda gönderilmesi
hususunda, gerçek veya tüzel
kişiler ile yazılı sözleşme ile
yetki verilmiş gerçek veya tüzel
kişilere izin vermeye, bu kişileri
aracı kılmaya veya zorunlu
tutmaya, Kuruma verilmesi
gereken her türlü belge, bildirge
ve taahhütnameyi diğer kamu
idarelerine
ait
formlarla
birleştirmeye,
söz
konusu
belgeleri kamu idarelerinin
internet ve elektronik bilgi işlem
ortamından
almaya,
bu
idarelere yapılacak bildirimleri
Kuruma verilmiş saymaya, bu
Kanunun uygulaması ile ilgili
işveren, sigortalı ve diğer
kurum, kuruluş ve kişilerin
talepleri üzerine veya re’sen
düzenleyeceği her türlü bilgi ve
belgeyi bilgi işlem ortamında
oluşturmaya,
bu
şekilde
hazırlanacak olan bilgi ve
belgelerin sadece internet ve

bu şekilde hazırlanacak
olan bilgi ve belgelerin
sadece
internet
ve
benzeri
iletişim
ortamından ilgili kişilere
verilmesini
kararlaştırmaya
yetkilidir.”

veya kayıtları okunabilir hale
getirmek için gerekli tüm sistem
ve şifreleri incelemek için ibraz
etmeye mecburdurlar.
Bu madde kapsamında ilgili kişi,
kurum ve kuruluşlar Kurumun
belirleyeceği süre içerisinde söz
konusu talebe cevap vermek ve
gereken kolaylığı göstermekle
yükümlüdürler.
“Kurum, bu Kanun gereği
verilecek her türlü belge veya
bilginin internet, elektronik ve
benzeri ortamda gönderilmesi
hususunda, gerçek veya tüzel
kişiler ile yazılı sözleşme ile yetki
verilmiş gerçek veya tüzel
kişilere izin vermeye, bu kişileri
aracı kılmaya veya zorunlu
tutmaya,
Kuruma
verilmesi
gereken her türlü belge, bildirge
ve taahhütnamenin, gerçek ve
tüzel kişiler ile tüzel kişiliği
olmayan kurum ve kuruluşlara
verilmesini mecbur kılmaya, söz
konusu belgeleri diğer kamu
idarelerine
ait
formlarla
birleştirmeye ve bu belgeleri
kamu idarelerinin elektronik bilgi
işlem ortamından almaya, bu
kişilere yapılacak bildirimleri
Kuruma verilmiş saymaya, bu
Kanunun uygulaması ile ilgili
işveren, sigortalı ve diğer kurum,
kuruluş ve kişilerin talepleri
üzerine
veya
re’sen
düzenleyeceği her türlü bilgi ve
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benzeri iletişim ortamından ilgili
kişilere
verilmesini
kararlaştırmaya
yetkilidir.
Elektronik
ortamda
hazırlanacak bilgi ve belgeler
adli ve idari makamlar nezdinde
resmi belge olarak geçerlidir. (1)
Belge veya bilgileri internet,
elektronik ve benzeri ortamda
göndermekle zorunlu tutulan
gerçek ve tüzel kişilerin,
Kurumun
bilgi
işlem
sistemlerinin
herhangi
bir
nedenle hizmet dışı kalması
sonucu belge ve bilgiyi, bu
Kanunda öngörülen sürenin son
gününde
Kuruma
gönderememesi ve muhteviyatı
primleri de yasal süresi içinde
ödeyememesi
halinde,
sorunların ortadan kalktığı tarihi
takip eden beşinci işgününün
sonuna kadar belge veya bilgiyi
gönderir ve muhteviyatı primleri
de aynı sürede Kuruma öder ise
bu yükümlülükleri Kanunda
öngörülen
sürede
yerine
getirmiş kabul edilir.
(Ek fıkra: 18/2/2009-5838/3
md.) Üçüncü fıkra hükümleri
çerçevesinde
yetkilendirilen
kamu idaresi, yetkilendirildiği
hususlarla sınırlı olarak kendi
mevzuatında yer alan yetkileri
kullanabilir.
(Ek fıkra: 25/6/2009-5917/41
md.) Kurum, genel sağlık
sigortalılarının
bakmakla
yükümlü oldukları kişilerin genel

belgeyi bilgi işlem ortamında
oluşturmaya,
bu
şekilde
hazırlanacak olan bilgi ve
belgelerin sadece internet ve
benzeri iletişim ortamından ilgili
kişilere
verilmesini
kararlaştırmaya yetkilidir.”
…
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sağlık
sigortasından
yararlanmalarına
esas
bilgilerinin,
sağlayacağı
elektronik alt yapı üzerinden
girilmesini kamu idarelerinden,
işverenlerden ve bu Kanunun 4
üncü
maddesinin
birinci
fıkrasının (b) bendine tabi
sigortalılardan isteme yetkisine
sahiptir. Bu Kanunun 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasının
(10)
numaralı
bendinde
belirtilen şartlara uygun olarak
veya Kurumca belirlenecek
sürede
bilgi
girişlerini
yapmayanlar
hakkında
bu
Kanunun 102 nci maddesine
göre idari para cezası uygulanır.
Bu maddenin uygulanması ile
ilgili usûl ve esaslar, Kurum
tarafından
çıkarılacak
yönetmelikle düzenlenir.
2. Tescil
MADDE 40- (1) Her tacir, ticari
işletmenin
açıldığı
günden
itibaren onbeş gün içinde, ticari
işletmesini ve seçtiği ticaret
unvanını, işletme merkezinin
bulunduğu yer ticaret siciline
tescil ve ilan ettirir.
(2) Her tacir kullanacağı ticaret
unvanını ve bunun altına
atacağı
imzayı
notere
onaylattırdıktan
sonra
sicil
müdürlüğüne verir. Tacir tüzel
kişi ise, unvanla birlikte onun
adına imzaya yetkili kimselerin
imzaları
da
notere

MADDE 21- 13/1/2011
tarihli ve 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu’nun 40
ıncı maddesinin ikinci
fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Her tacir kullanacağı
ticaret unvanını ve bunun
altına atacağı imzayı sicil
müdürlüğüne verir. Tacir,
tüzel kişi ise unvanla
birlikte
onun
adına
imzaya yetkili kimselerin
imzaları
da
sicil
müdürlüğüne verilir. İmza
beyanı, herhangi bir

2. Tescil
MADDE 40- (1) Her tacir, ticari
işletmenin
açıldığı
günden
itibaren onbeş gün içinde, ticari
işletmesini ve seçtiği ticaret
unvanını, işletme merkezinin
bulunduğu yer ticaret siciline
tescil ve ilan ettirir.
MADDE 21- 13/1/2011 tarihli ve
6102
sayılı
Türk
Ticaret
Kanunu’nun 40 ıncı maddesinin
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Her tacir kullanacağı ticaret
unvanını ve bunun altına atacağı
imzayı sicil müdürlüğüne verir.
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onaylattırılarak
sicil
müdürlüğüne verilir. (Ek cümle:
15/7/2016-6728/66
md.)
Gerçek kişi tacir ile tüzel kişi
tacir adına imza atmaya yetkili
kişi, ticaret unvanını ve bunun
altına atacağı imzayı, noter
onayı şartı aranmaksızın ticaret
sicili müdürü yahut yardımcısı
huzurunda
yazılı
beyanda
bulunmak suretiyle de verebilir.
(3) Merkezi Türkiye’de bulunan
ticari işletmelerin şubeleri de
bulundukları
yerin
ticaret
siciline tescil ve ilan olunur.
Ticaret unvanına ve imza
örneklerine ilişkin birinci ve
ikinci fıkra hükümleri bu
işletmelere
de
uygulanır.
Kanunda
aksine
hüküm
bulunmadıkça merkezin bağlı
olduğu sicile geçirilen kayıtlar
şubenin bağlı bulunduğu sicile
de tescil olunur. Ancak, bu
hususta şubenin bulunduğu yer
sicil müdürlüğünün ayrı bir
inceleme zorunluluğu yoktur.
(4) Merkezleri Türkiye dışında
bulunan
ticari
işletmelerin
Türkiye’deki şubeleri, kendi
ülkelerinin kanunlarının ticaret
unvanına ilişkin hükümleri saklı
kalmak şartıyla, yerli ticari
işletmeler gibi tescil olunur. Bu
şubeler için yerleşim yeri
Türkiye’de bulunan tam yetkili
bir ticari mümessil atanır. Ticari

ticaret
sicili
müdürlüğünde
yetkilendirilmiş
personelin
huzurunda
yazılı beyanda bulunmak
suretiyle
verilir.
Bu
maddenin
uygulanmasına
ilişkin
usul ve esaslar Gümrük
ve Ticaret Bakanlığınca
çıkarılacak tebliğ ile
belirlenir.”

Tacir, tüzel kişi ise unvanla
birlikte onun adına imzaya yetkili
kimselerin imzaları da sicil
müdürlüğüne verilir. İmza beyanı,
herhangi
bir
ticaret
sicili
müdürlüğünde
yetkilendirilmiş
personelin
huzurunda
yazılı
beyanda bulunmak suretiyle
verilir.
Bu
maddenin
uygulanmasına ilişkin usul ve
esaslar Gümrük ve Ticaret
Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile
belirlenir.”
(3) Merkezi Türkiye’de bulunan
ticari işletmelerin şubeleri de
bulundukları yerin ticaret siciline
tescil ve ilan olunur. Ticaret
unvanına ve imza örneklerine
ilişkin birinci ve ikinci fıkra
hükümleri bu işletmelere de
uygulanır.
Kanunda
aksine
hüküm bulunmadıkça merkezin
bağlı olduğu sicile geçirilen
kayıtlar şubenin bağlı bulunduğu
sicile de tescil olunur. Ancak, bu
hususta şubenin bulunduğu yer
sicil müdürlüğünün ayrı bir
inceleme zorunluluğu yoktur.
(4) Merkezleri Türkiye dışında
bulunan
ticari
işletmelerin
Türkiye’deki
şubeleri,
kendi
ülkelerinin kanunlarının ticaret
unvanına ilişkin hükümleri saklı
kalmak şartıyla, yerli ticari
işletmeler gibi tescil olunur. Bu
şubeler için yerleşim yeri
Türkiye’de bulunan tam yetkili bir
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işletmenin birden çok şubesi
varsa, ilk şubenin tescilinden
sonra açılacak şubeler yerli
ticari işletmelerin şubeleri gibi
tescil olunur.

A) Defter tutma ve envanter
I - Defter tutma yükümlülüğü
MADDE 64- (1) (Değişik:
26/6/2012-6335/8 md.) Her
tacir, ticari defterleri tutmak ve
defterlerinde, ticari işlemleriyle
ticari işletmesinin iktisadi ve
mali durumunu, borç ve alacak
ilişkilerini ve her hesap dönemi
içinde elde edilen neticeleri, bu
Kanuna göre açıkça görülebilir
bir şekilde ortaya koymak
zorundadır. Defterler, üçüncü
kişi uzmanlara, makul bir süre
içinde yapacakları incelemede
işletmenin
faaliyetleri
ve
finansal durumu hakkında fikir
verebilecek şekilde tutulur.
İşletme faaliyetlerinin oluşumu
ve
gelişmesi
defterlerden
izlenebilmelidir.
(2) Tacir, işletmesiyle ilgili
olarak gönderilmiş bulunan her
türlü
belgenin,
fotokopi,
karbonlu
kopya,
mikrofiş,
bilgisayar kaydı veya benzer
şekildeki bir kopyasını, yazılı,
görsel veya elektronik ortamda
saklamakla yükümlüdür.

ticari mümessil atanır. Ticari
işletmenin birden çok şubesi
varsa, ilk şubenin tescilinden
sonra açılacak şubeler yerli ticari
işletmelerin şubeleri gibi tescil
olunur.
MADDE 22- 6102 sayılı
Kanunun
64
üncü
maddesinin
üçüncü
fıkrasının beşinci cümlesi
yürürlükten kaldırılmış,
aynı
fıkraya
altıncı
cümlesinden
sonra
gelmek üzere aşağıdaki
cümle ile aynı fıkranın
mevcut
yedinci
cümlesine
“noter”
ibaresinden
sonra
gelmek
üzere
“veya
ticaret sicili müdürlüğü”
ibaresi eklenmiştir.
“Ancak anonim ve limited
şirketlerin ticaret siciline
tescili
sırasında
defterlerin açılış onayları
ticaret sicili müdürlükleri
tarafından yapılır.”

A) Defter tutma ve envanter
I - Defter tutma yükümlülüğü
MADDE
64(1)
(Değişik:
26/6/2012-6335/8 md.) Her
tacir, ticari defterleri tutmak ve
defterlerinde, ticari işlemleriyle
ticari işletmesinin iktisadi ve mali
durumunu, borç ve alacak
ilişkilerini ve her hesap dönemi
içinde elde edilen neticeleri, bu
Kanuna göre açıkça görülebilir
bir şekilde ortaya koymak
zorundadır. Defterler, üçüncü kişi
uzmanlara, makul bir süre içinde
yapacakları
incelemede
işletmenin faaliyetleri ve finansal
durumu
hakkında
fikir
verebilecek
şekilde
tutulur.
İşletme faaliyetlerinin oluşumu
ve
gelişmesi
defterlerden
izlenebilmelidir.
(2) Tacir, işletmesiyle ilgili olarak
gönderilmiş bulunan her türlü
belgenin, fotokopi, karbonlu
kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı
veya benzer şekildeki bir
kopyasını, yazılı, görsel veya
elektronik ortamda saklamakla
yükümlüdür.
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(3)
(Değişik:
26/6/20126335/8 md.) Fiziki ortamda
tutulan yevmiye defteri, defteri
kebir ve envanter defteri ile
dördüncü
fıkrada
sayılan
defterlerin
açılış
onayları,
kuruluş
sırasında
ve
kullanılmaya
başlanmadan
önce noter tarafından yapılır. Bu
defterlerin
izleyen
faaliyet
dönemlerindeki açılış onayları,
defterlerin kullanılacağı faaliyet
döneminin ilk ayından önceki
ayın sonuna kadar notere
yaptırılır. Pay defteri ile genel
kurul toplantı ve müzakere
defteri
yeterli
yaprakları
bulunmak
kaydıyla
izleyen
faaliyet dönemlerinde de açılış
onayı
yaptırılmaksızın
kullanılmaya devam edilebilir.
(Değişik
dördüncü
cümle:
28/3/2013-6455/78
md.)
Yevmiye defterinin kapanış
onayı,
izleyen
faaliyet
döneminin altıncı ayının sonuna
kadar, yönetim kurulu karar
defterinin kapanış onayı ise
izleyen
faaliyet
döneminin
birinci ayının sonuna kadar
notere
yaptırılır.
Ticaret
şirketlerinin
ticaret
siciline
tescili sırasında defterlerin
açılışı ticaret sicili müdürlükleri
tarafından da onaylanabilir.
Açılış onayının noter tarafından
yapıldığı hâllerde noter, ticaret
sicili tasdiknamesini aramak
zorundadır. Ticari defterlerin

(3) (Değişik: 26/6/2012-6335/8
md.) Fiziki ortamda tutulan
yevmiye defteri, defteri kebir ve
envanter defteri ile dördüncü
fıkrada sayılan defterlerin açılış
onayları, kuruluş sırasında ve
kullanılmaya başlanmadan önce
noter tarafından yapılır. Bu
defterlerin
izleyen
faaliyet
dönemlerindeki açılış onayları,
defterlerin kullanılacağı faaliyet
döneminin ilk ayından önceki
ayın sonuna kadar notere
yaptırılır. Pay defteri ile genel
kurul toplantı ve müzakere
defteri
yeterli
yaprakları
bulunmak
kaydıyla
izleyen
faaliyet dönemlerinde de açılış
onayı
yaptırılmaksızın
kullanılmaya devam edilebilir.
(Değişik
dördüncü
cümle:
28/3/2013-6455/78
md.)
Yevmiye
defterinin
kapanış
onayı, izleyen faaliyet döneminin
altıncı ayının sonuna kadar,
yönetim kurulu karar defterinin
kapanış onayı ise izleyen faaliyet
döneminin birinci ayının sonuna
kadar notere yaptırılır. …. Açılış
onayının
noter
tarafından
yapıldığı hâllerde noter, ticaret
sicili tasdiknamesini aramak
zorundadır. “Ancak anonim ve
limited şirketlerin ticaret siciline
tescili sırasında defterlerin açılış
onayları ticaret sicili müdürlükleri
tarafından
yapılır.”
Ticari
defterlerin elektronik ortamda
tutulması hâlinde bu defterlerin
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elektronik ortamda tutulması
hâlinde
bu
defterlerin
açılışlarında ve yevmiye defteri
ile yönetim kurulu karar
defterinin kapanışında noter
onayı aranmaz. Fiziki ortamda
veya elektronik ortamda tutulan
ticari
defterlerin
nasıl
tutulacağı,
defterlere
kayıt
zamanı, onay yenileme ile açılış
ve kapanış onaylarının şekli ve
esasları Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı
ile
Maliye
Bakanlığınca
müştereken
çıkarılan tebliğle belirlenir.
(4) Pay defteri, yönetim kurulu
karar defteri ve genel kurul
toplantı ve müzakere defteri gibi
işletmenin muhasebesiyle ilgili
olmayan defterler de ticari
defterlerdir.
(5)
(Değişik:
26/6/20126335/8 md.) Bu Kanuna tabi
gerçek
ve
tüzel
kişiler,
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı
Vergi Usul Kanununun defter
tutma ve kayıt zamanıyla ilgili
hükümleri ile aynı Kanunun 175
inci ve mükerrer 257 nci
maddelerinde yer alan yetkiye
istinaden
yapılan
düzenlemelere
uymak
zorundadır. Bu Kanunun defter
tutma, envanter, mali tabloların
düzenlenmesi,
aktifleştirme,
karşılıklar, hesaplar, değerleme,
saklama ve ibraz hükümleri

açılışlarında ve yevmiye defteri
ile
yönetim
kurulu
karar
defterinin kapanışında noter
“veya ticaret sicili müdürlüğü”
onayı aranmaz Fiziki ortamda
veya elektronik ortamda tutulan
ticari defterlerin nasıl tutulacağı,
defterlere kayıt zamanı, onay
yenileme ile açılış ve kapanış
onaylarının şekli ve esasları
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile
Maliye Bakanlığınca müştereken
çıkarılan
tebliğle
belirlenir.
“Ancak anonim ve limited
şirketlerin ticaret siciline tescili
sırasında
defterlerin
açılış
onayları ticaret sicili müdürlükleri
tarafından yapılır.”
(4) Pay defteri, yönetim kurulu
karar defteri ve genel kurul
toplantı ve müzakere defteri gibi
işletmenin muhasebesiyle ilgili
olmayan defterler de ticari
defterlerdir.
(5) (Değişik: 26/6/2012-6335/8
md.) Bu Kanuna tabi gerçek ve
tüzel kişiler, 4/1/1961 tarihli ve
213 sayılı Vergi Usul Kanununun
defter tutma ve kayıt zamanıyla
ilgili hükümleri ile aynı Kanunun
175 inci ve mükerrer 257 nci
maddelerinde yer alan yetkiye
istinaden yapılan düzenlemelere
uymak zorundadır. Bu Kanunun
defter tutma, envanter, mali
tabloların
düzenlenmesi,
aktifleştirme,
karşılıklar,
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213 sayılı Kanun ile diğer vergi
kanunlarının aynı hususları
düzenleyen
hükümlerinin
uygulanmasına,
vergi
kanunlarına uygun olarak vergi
matrahının tespit edilmesine ve
buna yönelik mali tabloların
hazırlanmasına engel teşkil
etmez.

Organın temsilcisi, bağımsız
temsilci ve kurumsal temsilci
MADDE
428(1) Şirket,
kendisiyle herhangi bir şekilde
ilişkisi bulunan bir kişiyi, genel
kurul toplantısında kendileri
adına oy kullanıp ilgili diğer
işlemleri yapması için yetkili
temsilcileri olarak atamaları
amacıyla pay sahiplerine tavsiye
edecekse, bununla birlikte
şirketten tamamen bağımsız ve
tarafsız bir diğer kişiyi de aynı
görev için önermeye ve bu iki
kişiyi esas sözleşme hükmüne
göre ilan edip şirketin internet
sitesine koymaya mecburdur.
(2)
Bundan
başka,
yönetim kurulu, genel kurul
toplantısına
çağrı
ilanının
Türkiye
Ticaret
Sicili
Gazetesinde yayımlanacağı ve
şirket internet sitesinde yer
alacağı tarihten en az kırkbeş
gün önce, yapacağı bir ilan ve
internet
sitesine
koyacağı
yönlendirilmiş bir mesajla, pay
sahiplerini, önerdikleri kurumsal

hesaplar, değerleme, saklama ve
ibraz hükümleri 213 sayılı Kanun
ile diğer vergi kanunlarının aynı
hususları
düzenleyen
hükümlerinin
uygulanmasına,
vergi kanunlarına uygun olarak
vergi
matrahının
tespit
edilmesine ve buna yönelik mali
tabloların hazırlanmasına engel
teşkil etmez.
MADDE 23- 13/1/2011
tarihli ve 6102 sayılı
Kanunun 428 inci, 430
uncu
ve
431
inci
maddeleri
yürürlükten
kaldırılmıştır.

GEREKÇE
6102 sayılı Kanunun 428 inci
maddesinde şirketlerde, organ
temsilcisi, bağımsız temsilci ve
kurumsal
temsilciye
ilişkin
esaslar
düzenlenmektedir.
Madde gerekçesinde hükmün
hedefinin “... özellikle halka açık
anonim
şirketlerde
pay
sahiplerinin tek seçenekle ve bir
oldu bitti ile karşı karşıya
kalmalarına engel olmak ve pay
sahipleri
demokrasisinin
kurulmasını sağlamak ...” olarak
belirtildiği dikkate alındığında,
anılan maddede düzenlenen
temsil
kurumlarının
payları
borsada işlem gören ve çok
sayıda ortağı bulunan halka açık
anonim ortaklıklarda, ortağın
haklarının
korunması
bakımından
önem
taşıdığı
anlaşılmaktadır. Ancak maddede
herhangi
bir
ayrım
yapılmadığından tüm anonim
ortaklıklar maddede belirtilen
zorunlulukları yerine getirmek
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temsilcilerin kimliklerini ve
bunlara ulaşılabilecek adres ve
elektronik posta adresi ile
telefon ve telefaks numaralarını
en çok yedi gün içinde şirkete
bildirmeye çağırır. Aynı çağrıda
kurumsal temsilciliğe istekli
olanların
da
şirkete
başvurmaları istenir. Yönetim
kurulu, bildirilen kişileri, birinci
fıkradaki kişilerle birlikte, genel
kurul
toplantısına
ilişkin
çağrısında, adreslerini ve onlara
ulaşma
numaralarını
da
belirterek, ilan eder ve internet
sitesinde yayımlar. Bu fıkranın
gerekleri yerine getirilmeden,
kurumsal
temsilci
olarak
vekâlet toplanamaz.
(3) Kurumsal temsilcilik, bir pay
sahipliği girişimidir; meslek
olarak
ve
ivaz
karşılığı
yürütülemez. Kurumsal temsilci
Türk Borçlar Kanunu’nun 510
uncu maddesini ileri sürerek
temsil ettiği pay sahiplerinden
herhangi bir talepte bulunamaz.
(4) Bildirge, pay sahipleri
tarafından kurumsal temsilciye
verilmiş talimat yerine geçer.
(5) Kusurlu olarak bildirgesine
veya kanuna aykırı hareket
eden veya hileli işlemler yapan
kurumsal temsilci bu fiil ve
kararlarının sonuçlarından Türk
Borçlar Kanunu’nun 506 ncı

durumundadırlar.
Maddenin
uygulanması özellikle az sayıda
pay sahibi olan şirketlerde sorun
yaratmaktadır.
Bu
şirketler
bakımından böyle bir ihtiyaç
bulunmadığı gibi uygulama mali
külfet doğurmakta ve genel kurul
toplantılarının
gecikmesi
ihtimalini ortaya çıkarmaktadır.
Diğer yandan hükmün asıl fayda
sağlayacağı halka açık anonim
ortaklıklar
bakımından 6362 sayılı Sermaye
Piyasası Kanununun 30 uncu
maddesinin dördüncü fıkrasının
son cümlesi “6102 sayılı
Kanunun 428 inci maddesi bu
Kanun
kapsamında
uygulanmaz.” denilerek halka
açık
anonim
ortaklıklar
bakımından
istisna
tanınmaktadır. Bu itibarla, halka
açık
anonim
ortaklıklarda
uygulanması imkânı bulunmayan
hükümler,
uygulamada
yaşanabilecek sorunların önüne
geçilebilmesi
amacıyla
yürürlükten kaldırılmıştır.
Bu maddeye bağlı olarak 430 ve
431 ‘nci maddelerde yürürlükten
kaldırılmıştır.
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maddesinin birinci ve ikinci
fıkraları uyarınca sorumlu olur;
sorumluluğu
kaldıran
veya
sınırlayan
sözleşmeler
geçersizdir.
(6) Bu maddenin birinci fıkrası
uyarınca
kendisine
temsil
yetkisi
verilenler
ile
pay
sahibinin
Türk
Borçlar
Kanunu’nun temsile ilişkin
hükümleri
uyarınca
yetkilendirdiği temsilci 429 ilâ
431 inci madde hükümlerine
tabî değildir.
…
d) Bildirge
MADDE 430- (1) 428 inci
maddenin birinci ve ikinci
fıkrasında öngörülen temsilciler,
temsil belgelerinin içeriğini ve
oylarını
hangi
yönde
kullanacaklarını,
radyo,
televizyon, gazete veya diğer
araçlarla
ve
gerekçeleriyle
birlikte açıklarlar.
e) Bildirim
MADDE 431- (1) 428 inci
maddenin birinci ve ikinci
fıkralarında
öngörülen
temsilciler ile tevdi eden
temsilcileri, kendileri tarafından
temsil
olunacak
payların
sayılarını, çeşitlerini, itibarî
değerlerini ve gruplarını şirkete
bildirirler.
Bu
bildirimde,
Sermaye Piyasası Kanununun
10/A maddesi uyarınca kayden
izlenen paylarla ilgili olarak bu
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Kanunun 417 nci maddesinin
beşinci
fıkrasındaki
tebliğ
hükümleri de uygulanır. Aksi
hâlde, o genel kurulda alınan
kararlar, genel kurula yetkisiz
katılmaya
dair
hükümler
çerçevesinde iptal edilebilir. (1)
(2)
Toplantı
başkanı
bu
bildirimleri açıklar. Bir pay
sahibinin istemine rağmen
toplantı başkanı açıklamayı
yapmamışsa her pay sahibi
şirkete karşı açacağı dava ile
genel kurul kararlarının iptalini
isteyebilir.
I - Şekil
MADDE
575(1)
Şirket
sözleşmesinin yazılı şekilde
yapılması
ve
kurucuların
imzalarının
noterce
onaylanması
veya
şirket
sözleşmesinin
ticaret
sicili
müdürü
yahut
yardımcısı
huzurunda imzalanması şarttır.
(Ek
cümle:
15/7/20166728/67
md.)
Şirketin
kuruluşunda,
şirket
sözleşmesini
ihtiva
eden
kâğıtlardan değerli kâğıt bedeli
alınmaz.

MADDE 24- 6102 sayılı
Kanunun
575
inci
maddesinin
birinci
fıkrasında
yer
alan
“kurucuların imzalarının
noterce
onaylanması
veya şirket sözleşmesinin
ticaret sicili müdürü
yahut yardımcısı” ibaresi
“kurucular
tarafından
ticaret
sicili
müdürlüğünde
yetkilendirilmiş
personelin”
şeklinde
değiştirilmiştir.
Yürürlük : 15/3/2018
GEREKÇE
Limited
şirket
kurucularının
sözleşmedeki imzalarının
noterce
onaylanması

I - Şekil
MADDE
575(1)
Şirket
sözleşmesinin
yazılı
şekilde
yapılması
ve
“kurucular
tarafından
ticaret
sicili
müdürlüğünde
yetkilendirilmiş
personelin”
huzurunda
imzalanması şarttır. (Ek cümle:
15/7/2016-6728/67
md.)
Şirketin kuruluşunda, şirket
sözleşmesini
ihtiva
eden
kâğıtlardan değerli kâğıt bedeli
alınmaz.
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uygulamasının
kaldırılmasını ve şirket
sözleşmesinin ticaret sicil
müdürlüğünde
yetkilendirilmiş
personelin
huzurunda
imzalaması
öngörülmüştür.
I - Kurulma anı
MADDE
585(Değişik:
26/6/2012-6335/31 md.)
(1) Şirket, kurucuların, kanuna
uygun
olarak
düzenlenmiş
bulunan, sermayenin tamamını
ödemeyi şartsız olarak taahhüt
ettikleri, imzalarının noterce
onaylandığı veya ticaret sicili
müdürü
yahut
yardımcısı
huzurunda imzaladığı şirket
sözleşmesinde limited şirket
kurma
iradelerini
açıklamalarıyla kurulur. Esas
sermaye
pay
bedellerinin
ödenmesi, ödeme yeri, ifa
borcu, ifa etmemenin sonuçları,
bedelleri tamamen ödenmemiş
payların devri hususlarında bu
Kanunun anonim şirketlere
ilişkin
hükümleri
kıyasen
uygulanır. 588 inci maddenin
birinci fıkra hükümleri saklıdır.(1)

MADDE 25- 6102 sayılı
Kanunun
585
inci
maddesinin
birinci
fıkrasının
birinci
cümlesinde yer alan
“imzalarının
noterce
onaylandığı veya ticaret
sicili
müdürü
yahut
yardımcısı”
ibaresi
“ticaret
sicili
müdürlüğünde
yetkilendirilmiş
personelin”
şeklinde
değiştirilmiş ve ikinci
cümleden sonra gelmek
üzere aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Ancak nakden taahhüt
edilen payların itibari
değerlerinin en az yüzde
yirmibeşinin
tescilden
önce ödenmesi şartı
limited
şirketler
bakımından
uygulanmaz.”
Yürürlük : 15/3/2018

I - Kurulma anı
MADDE
585(Değişik:
26/6/2012-6335/31 md.)
(1) Şirket, kurucuların, kanuna
uygun
olarak
düzenlenmiş
bulunan, sermayenin tamamını
ödemeyi şartsız olarak taahhüt
ettikleri,
“ticaret
sicili
müdürlüğünde
yetkilendirilmiş
personelin”
huzurunda
imzaladığı şirket sözleşmesinde
limited şirket kurma iradelerini
açıklamalarıyla kurulur. Esas
sermaye
pay
bedellerinin
ödenmesi, ödeme yeri, ifa borcu,
ifa
etmemenin
sonuçları,
bedelleri tamamen ödenmemiş
payların devri hususlarında bu
Kanunun
anonim
şirketlere
ilişkin
hükümleri
kıyasen
uygulanır.
“Ancak
nakden
taahhüt edilen payların itibari
değerlerinin
en
az
yüzde
yirmibeşinin
tescilden
önce
ödenmesi şartı limited şirketler
bakımından uygulanmaz.” 588
inci maddenin birinci fıkra
hükümleri saklıdır.

12.03.2018/48-26

2. Tescil ve ilan
MADDE
587(1)
Şirket
sözleşmesinin
tamamı,
kurucuların imzalarının noterce
onaylanmasını
veya
şirket
sözleşmesinin
ticaret
sicili
müdürü
yahut
yardımcısı
huzurunda imzalandığı tarihi
izleyen otuz gün içinde, şirketin
merkezinin
bulunduğu
yer
ticaret siciline tescil ve Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesinde ilan
olunur. Tescil ve ilan edilen
şirket sözleşmesine, aşağıda
sayılanlar dışında, 36 ncı
maddenin birinci fıkrası hükmü
uygulanmaz: (1)
a) Şirket sözleşmesinin
tarihi.
b) Şirketin ticaret unvanı
ve merkezi.
c)
Esas
noktaları
belirtilmiş
ve
tanımlanmış
şekilde şirketin işletme konusu;
şirket sözleşmesinde bu konuda
bir hüküm varsa, şirketin süresi.
d) Esas sermayenin
itibarî değeri.
e) Gerçek kişi ortağın adı
ve soyadı, yerleşim yeri, tüzel
kişi
ortakların
unvanı,
merkezleri ve her ortağın

MADDE 26- 6102 sayılı
Kanunun
587
nci
maddesinin
birinci
fıkrasının
birinci
cümlesinde yer alan
“noterce onaylanmasını
veya şirket sözleşmesinin
ticaret sicili müdürü
yahut yardımcısı” ibaresi
“ticaret
sicili
müdürlüğünde
yetkilendirilmiş
personelin”
şeklinde
değiştirilmiştir.
Yürürlük : 15/3/2018

Nakden taahhüt edilen payların
itibari değerlerinin en az yüzde
yirmi beşinin tescilden önce
ödenmesi
şartının
limited
şirketler
bakımından
uygulanmaması
yönünde
düzenleme yapılmıştır.
2. Tescil ve ilan
MADDE
587(1)
Şirket
sözleşmesinin
tamamı,
kurucuların imzalarının “ticaret
sicili
müdürlüğünde
yetkilendirilmiş
personelin”
huzurunda imzalandığı tarihi
izleyen otuz gün içinde, şirketin
merkezinin bulunduğu yer ticaret
siciline tescil ve Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesinde ilan olunur.
Tescil ve ilan edilen şirket
sözleşmesine, aşağıda sayılanlar
dışında, 36 ncı maddenin birinci
fıkrası hükmü uygulanmaz: (1)
a) Şirket sözleşmesinin
tarihi.
b) Şirketin ticaret unvanı
ve merkezi.
c)
Esas
noktaları
belirtilmiş
ve
tanımlanmış
şekilde şirketin işletme konusu;
şirket sözleşmesinde bu konuda
bir hüküm varsa, şirketin süresi.
d) Esas sermayenin itibarî
değeri.
e) Gerçek kişi ortağın adı
ve soyadı, yerleşim yeri, tüzel kişi
ortakların unvanı, merkezleri ve
her ortağın üstlendiği esas
sermaye payları.
f)
Ayni
sermayenin
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üstlendiği esas sermaye payları.
f)
Ayni
sermayenin
konusu ve bu tür sermayenin
karşılığında
verilecek
esas
sermaye payları; bir aynın
devralınması
hâlinde
ilgili
sözleşmenin
konusu,
sözleşmenin
karşı
tarafı,
şirketin borçlandığı karşı edim;
özel menfaatlerin içerik ve
değeri.
g) Öngörülmüş ise, intifa
senetlerinin sayısı ve bunlara
sağlanan hakların içeriği.
h) Müdürlerin ve şirketi
temsile yetkili diğer kişilerin
adları, soyadları veya unvanları
ve yerleşim yerleri.
ı)
Temsil
yetkisinin
kullanılma şekli.
i) Denetçinin yerleşim
yeri, merkezi, varsa ticaret
siciline tescil edilmiş şubesi
(…)(2) .
j) Şirket sözleşmesinde
öngörülmüş bulunan imtiyaz, ek
yükümlülük veya yan edim
yükümlülükleri, esas sermaye
payları ile ilgili önerilmeye
muhatap olma, önalım, geri
alım ve alım hakları.
k)
Şirket
tarafından
yapılacak olan ilanların şekli,
türü ve şirket sözleşmesinde bu
konuda bir hüküm bulunduğu
takdirde, müdürlerin ortaklara
ne
şekilde
bildirimde
bulunacakları.

konusu ve bu tür sermayenin
karşılığında
verilecek
esas
sermaye payları; bir aynın
devralınması
hâlinde
ilgili
sözleşmenin
konusu,
sözleşmenin karşı tarafı, şirketin
borçlandığı karşı edim; özel
menfaatlerin içerik ve değeri.
g) Öngörülmüş ise, intifa
senetlerinin sayısı ve bunlara
sağlanan hakların içeriği.
h) Müdürlerin ve şirketi
temsile yetkili diğer kişilerin
adları, soyadları veya unvanları
ve yerleşim yerleri.
ı)
Temsil
yetkisinin
kullanılma şekli.
i) Denetçinin yerleşim
yeri, merkezi, varsa ticaret
siciline tescil edilmiş şubesi (…)(2)
.
j) Şirket sözleşmesinde
öngörülmüş bulunan imtiyaz, ek
yükümlülük veya yan edim
yükümlülükleri, esas sermaye
payları ile ilgili önerilmeye
muhatap olma, önalım, geri alım
ve alım hakları.
k)
Şirket
tarafından
yapılacak olan ilanların şekli,
türü ve şirket sözleşmesinde bu
konuda bir hüküm bulunduğu
takdirde, müdürlerin ortaklara ne
şekilde bildirimde bulunacakları.
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MADDE 34- Bu Kanunun;
a) 2 nci, 24 üncü, 25 inci
ve 26 ncı maddeleri
15/3/2018 tarihinde,
b) 17 nci maddesi yayımı
tarihinden itibaren 6 ay
sonra,
c) diğer maddeleri yayımı
tarihinde,
yürürlüğe girer.

Saygılarımızla…

“Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (7099
Sayılı Kanun)” tam metni için tıklayınız…>>>

