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Konu:
7099 SAYILI KANUN İLE VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI İLE TÜRK
TİCARET KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER
10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “7099 Yatırım Ortamının
İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yapılan
bazı düzenlemeler aşağıdaki gibidir:
1- Vergi Usul Kanunu’nun “Tasdik makamı” başlıklı 223. maddesinin üçüncü fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Değişiklik öncesi madde metni:

Değişiklik sonrası madde metni:

Tasdik Makamı
Madde 223

Tasdik Makamı
Madde 223

Defterler, iş yerinin, iş yeri olmayanlar için
ikametgahın bulunduğu yerdeki noter veya
noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar,
menkul kıymet ve kambiyo borsasındaki
acenteler için borsa komiserliği tarafından
tasdik olunur.

Defterler, iş yerinin, iş yeri olmayanlar için
ikametgahın bulunduğu yerdeki noter veya
noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar,
menkul kıymet ve kambiyo borsasındaki
acenteler için borsa komiserliği tarafından
tasdik olunur.

Tasdik makamı, bu Kanuna göre tasdike
getirilen defterleri sosyal güvenlik ile ilgili
kuruluşların mevzuat hükümlerine bağlı
kalmaksızın tasdik eder.

Tasdik makamı, bu Kanuna göre tasdike
getirilen defterleri sosyal güvenlik ile ilgili
kuruluşların mevzuat hükümlerine bağlı
kalmaksızın tasdik eder.

Defterler anonim ve limited şirketlerin
kuruluş aşamasında, şirket merkezinin
bulunduğu yer ticaret sicili memuru veya
noter tarafından tasdik edilir.

Defterler anonim ve limited şirketler ile
kooperatiflerin kuruluş aşamasında, şirket
merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili
müdürlüğünce tasdik edilir.

Anonim ve limited şirketlerin ve kooperatiflerin kuruluşlarının ticaret sicil müdürlüğüne
tescili sırasında, fiziki olarak tutulacak defterlerin açılış onayları yalnızca şirket merkezinin
bulunduğu yerdeki ticaret sicili müdürlükleri tarafından yerine getirilecektir.
Bu düzenleme 15.03.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

2- Harçlar Kanunu’nun “Özel kanunlardaki hükümler” başlıklı 123. maddesinin üçüncü
fıkrasında yer alan “ve limited şirketlerin” ibaresi, “limited şirket ve kooperatiflerin” şeklinde
değiştirilmiştir.
Değişiklik öncesi madde metni:
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 (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.

Değişiklik sonrası madde metni:
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 (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.

Düzenleme ile kooperatiflerin kuruluş pay devri, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme
ve nev'i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler Harçlar Kanunu’nda yazılı harçlardan
istisna olacaktır.
3- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “İşyeri, işyerinin bildirilmesi,
devri, intikali ve nakli” başlıklı 11. maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Değişiklik öncesi madde metni:

Değişiklik sonrası madde metni:

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.

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. Ticaret sicili memurlukları,
kendilerine yapılan bu bildirimi en geç on
gün içinde Kuruma bildirmek zorundadır.

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 Kuruma
bildirmekle yükümlüdürler.

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 Kuruma
bildirmekle
yükümlüdürler.
Bu
bildirimlerden
hangilerinin
işyerinin
bildirilmesi yerine geçeceği Kurumca
belirlenir, belirlenenlerle ilgili ayrıca
işyeri bildirgesi düzenlenmez.

Bilindiği üzere işverenler, işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte
SGK’na vermekle yükümlüdürler.
Yapılan düzenleme ile şirket kuruluşlarında, ticaret sicil müdürlüğü tarafından Sosyal
Güvenlik Kurumu'na gönderilecek bildirim ile, Sosyal Güvenlik Kurumu'na ayrıca başvuru
gerekmeksizin işyeri açılışları, kuruluş işlemleri ile birlikte gerçekleştirilebilecek; ayrıca
Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilmek üzere işyeri bildirgesi düzenlenme zorunluluğu
bulunmayacaktır. Mevcut uygulamada, şirketlerin kuruluş işleminin tamamlanması
sonrasında, vergi dairesi açılışı tamamlanıyor ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na işyeri açılışı
başvurusunda bulunuyordu.
4- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Bilgi ve belge isteme hakkı, bilgi
ve belgelerin Kuruma verilme usulü” başlıklı 100. maddesinin üçüncü fıkrasının birinci
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklik öncesi madde metni:
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
benzeri iletişim
ortamından ilgili kişilere verilmesini
kararlaştırmaya
yetkilidir.
Elektronik
ortamda hazırlanacak bilgi ve belgeler adli ve
idari makamlar nezdinde resmi belge olarak
geçerlidir

Değişiklik sonrası madde metni:
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, bu şekilde hazırlanacak olan
bilgi ve belgelerin sadece internet ve benzeri
iletişim ortamından ilgili kişilere verilmesini
kararlaştırmaya
yetkilidir.
Elektronik
ortamda hazırlanacak bilgi ve belgeler adli ve
idari makamlar nezdinde resmi belge olarak
geçerlidir

5- Belediye Gelirleri Kanunu’nun 79. 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 Bakanlığı’nca 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 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.”
Düzenleme ile altyapı kazı işlemlerinde belediyeden kazı izin belgesi alınması, başvuru
taleplerinin ne kadar sürede sonuçlandırılacağı, belge karşılığında alınacak harç oranı ve
izinsiz kazı yapanlara uygulanacak idari para cezası ve diğer hususlar düzenlenmiştir.
6- Türk Ticaret Kanunu’nun “Tescil” başlıklı 40. maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

Değişiklik öncesi madde metni:

Değişiklik sonrası madde metni:

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.

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 onaylattırılarak sicil
müdürlüğüne verilir. 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

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

Tacirlerin kullanacağı ticaret ünvanı ve kullanacağı imzaya ilişkin beyanlar ile tüzel kişi
tacirlerde unvanla birlikte tüzel kişi adına imzaya yetkili kimselerin imzaları da ticaret sicil
müdürlüklerine verilirken artık noter onayı şartı aranılmayacaktır.
İmza beyanı, herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin
huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verilebilecektir. Bu maddenin
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca çıkarılacak tebliğ ile
belirlenecektir.
Söz konusu düzenleme ile ilgili olarak İstanbul Ticaret Odası internet sitesinde
aşağıdaki açıklama yapılmıştır.

Kuruluş, İmza Beyannameleri ve Açılış Defterleri ::.
7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 15.02.2018
tarihinde kabul edilmiş olup, 10.03.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Gerçek kişi tacirler ile tüzel kişi tacirlerin yetkilileri için Ticaret Sicili Müdürlüğüne
ibraz etmeleri zorunlu olan imza beyannameleri, limited şirketler ile kooperatiflerin
kurucularının sözleşmedeki imzalarının onayı ve limited şirket, anonim şirket ile
kooperatiflerin açılış defterleri Müdürlüğümüzce onaylanmaya başlamıştır. Anonim
şirket kurucularının sözleşmedeki imzalarının onayı Müdürlüğümüzde yapılmakla
birlikte noterlerde de onaylanmaya devam etmektedir.
Müdürlüğümüzce yapılacak onay işlemleri Perpa, Giyimkent ve Maltepe hizmet
birimleri ile Eminönü Merkez Binadan yapılmaktadır.
Kuruluş başvurusu yapacakların randevu.ito.org.tr adresinden randevu almaları
gerektiği hususu önemle duyurulur.
Kanuni düzenleme çerçevesinde İstanbul Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamaya göre 10
Mart 2018 tarihinden sonra ilk defa tüzel kişi tacir yetkisi alan kişilerin imza beyannamelerini
ticaret sicili müdürlüklerine ibraz etmeleri gerekmektedir. Daha önce noterden imza onayı
yaptıran tüzel kişi tacir yetkililerinin yeniden tacir yetkilisi olarak seçilmesi halinde imza
beyannamelerini ticaret sicil müdürlüklerinde verip vermeyeceği konusu açık değildir. Ticaret
sicil müdürlüklerinin önümüzdeki dönem uygulamaları ile bu durumun açıklığı kavuşacağını
beklemekteyiz.
7- Türk Ticaret Kanunu’nun “Defter tutma yükümlülüğü” başlıklı 64. 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.

Değişiklik öncesi madde metni:
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. 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 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.

Değişiklik sonrası madde metni:
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. 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 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 Bakanlığı’nca
müştereken çıkarılan tebliğle belirlenir.

Anonim ve limited şirketlerin kuruluşları sırasında fiziki ortamda tutulacak defterlerinin
yalnızca ticaret sicil müdürlüklerinde tasdik edilmesine dair düzenleme yapılmıştır. Söz
konusu düzenleme VUK’nun 223. maddesinde yapılan düzenlemeye paralel bir düzenlemedir.
8- Türk Ticaret Kanunu’nun 428, 430 ve 431. maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Şirketlerde organ temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci konularına ilişkin
uygulamada yaşanan problemlerin önüne geçilmesi amacıyla Kanunun 428, 430 ve 431.
maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

9- Türk Ticaret Kanunu’nun “Şirket sözleşmesi” başlıklı 575. 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.
Değişiklik öncesi madde metni:
C) Şirket sözleşmesi
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.
Şirketin kuruluşunda, şirket sözleşmesini
ihtiva eden kâğıtlardan değerli kâğıt bedeli
alınmaz.

Değişiklik sonrası madde metni:
C) Şirket sözleşmesi
I - Şekil
MADDE 575- (1) Şirket sözleşmesinin yazılı
şekilde yapılması ve kurucular tarafından
ticaret
sicili
müdürlüğünde
yetkilendirilmiş personelin huzurunda
imzalanması şarttır. Şirketin kuruluşunda,
şirket sözleşmesini ihtiva eden kâğıtlardan
değerli kâğıt bedeli alınmaz.

Limited Şirketlerde kuruluş sözleşmesi noterden geçirilmeyecek, doğrudan sicil müdürlüğü
huzurunda imzalanacaktır.
Düzenleme 15.03.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.
10- Türk Ticaret Kanunu’nun “Kurulma anı” başlıklı 585. 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.

Değişiklik öncesi madde metni:
G) Kuruluş
I - Kurulma anı
MADDE 585- (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.

Değişiklik sonrası madde metni:
G) Kuruluş
I - Kurulma anı
MADDE 585- (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. 588 inci maddenin birinci
fıkra hükümleri saklıdır. Ancak nakden
taahhüt
edilen
payların
itibari
değerlerinin en az yüzde yirmibeşinin
tescilden önce ödenmesi şartı limited
şirketler bakımından uygulanmaz.

Limited şirket kuruluşlarında şirket sözleşmesi ticaret sicil müdürlüğü huzurunda
imzalanacaktır. Diğer taraftan limited şirketlerde kuruluş sermayesinin en az %25’inin
tescilden önce ödenmesi şartı aranılmayacaktır.
Düzenleme 15.03.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.
11- Türk Ticaret Kanunu’nun “Tescil ve ilan” başlıklı 587. 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. (15.03.2018)

Değişiklik öncesi madde metni:
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. maddenin birinci fıkrası hükmü
uygulanmaz:

Değişiklik sonrası madde metni:
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. maddenin birinci fıkrası hükmü
uygulanmaz:

Düzenleme Kanunun 575 ve 585. maddelerinde yapılan düzenlemeler ile paralellik arz
etmektedir.
Saygılarımızla,
DENGE İSTANBUL YEMİNLİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.
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