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Konu:
ŞİRKET KURULUŞLARINDA YABANCI ÜLKEDE YERLEŞİK OLAN İMZAYA
YETKİLİ KİMSELERİN İMZA BEYANI, BUNLARIN İMZALARININ O ÜLKEDEKİ
TÜRK
KONSOLOSLUĞUNDAN
ONAYLATILMASI
SURETİYLE
DE
VERİLEBİLECEKTİR
Bilindiği üzere 7099 sayılı Kanunla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikle
şirket kuruluş sözleşmelerinin noterden geçirilmeden ticaret sicil müdürlüklerinde imzalanması ve
imza beyanlarının yine noterden geçirilmeden doğrudan ticaret sicil müdürlüklerinde verilmesi
konularında düzenlemeler yapılmıştı. Bu düzenlemelerin uygulama usul ve esasları ise ilgili
tebliğlerde yapılan değişikliklerle yürürlüğe konmaktadır.
17.04.2018 tarih ve 30304 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğle “Şirket Kuruluş
Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ”de yeniden bazı
düzenlemeler yapılmıştır. Bu defa 13.03.2018 tarih ve 30359 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
tebliğle yeni bir düzenleme yapılmış ve bu düzenleme hakkında 16.03.2018 tarih ve 2018/55
sayılı sirkülerimizde bilgilendirme yapılmıştı.
Yapılan düzenlemenin en dikkat çekici olanı yabancı ülkede yerleşik olan imzaya yetkili
kimselerin imza beyanlarının, bunların imzalarının o ülkedeki Türk konsolosluğundan
onaylatılması suretiyle de verilebileceğine dairdir.
Aşağıda yapılan tüm değişikliklere kısaca yer verilmektedir:
1) Tebliğin “Müdürlüğe başvuru” başlıklı 5. maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(3) Kurucu veya temsilcinin, okur-yazar olmaması, Türkçe bilmemesi, işitme, konuşma veya
görme engelli olması halinde sözleşmeler noter huzurunda imzalanır.”
2) Tebliğin “Diğer doğrulama işlemleri” başlıklı 7. maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

Değişiklik öncesi madde metni:
(5) Kurucunun, sağır, dilsiz veya görme engelli olup
da yazı ile anlaşmanın mümkün olmadığı hallerde;
sağır ve dilsizler bakımından işaret dilinden anlayan
yeminli bir tercümanın, görme engelliler için iki
tanığın huzurda bulunması zorunludur.

Değişiklik sonrası madde metni:
(5) Kurucunun işitme, konuşma veya görme engelli
olması durumunda sözleşme engellinin isteğine bağlı
olmak üzere iki tanık huzurunda imzalanır. İlgilinin
işitme veya konuşma engelli olması ve yazı ile
anlaşma imkânının da bulunmaması halinde, iki tanık
ve yeminli tercüman bulundurulur.

3) Tebliğin “İmza beyannamesi” bölümünde yer alan “Hazırlanması” başlıklı 13. maddesinde
aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
Değişiklik öncesi madde metni:
(3) İmza beyannamesinin kuruluş başvurusunun
yapıldığı Müdürlükten başka bir Müdürlüğe verilmesi
durumunda beyanname iki nüsha olarak düzenlenir.
Beyannameyi onaylayan Müdürlük beyannameyi
MERSİS'e yükler ve beyannamenin bir nüshasını
fiziki ortamda ilgili Müdürlüğe gönderir ve bir
nüshasını da Müdürlükte ayrı bir dosyada saklar.
(4) Şirketin kuruluş veya işletmenin açılış tescili,
imzaya
yetkili
kişilerin
tamamının
imza
beyannamelerinin kuruluş başvurusunun yapıldığı
Müdürlüğe verilmesi veya MERSİS'e yüklenmesinin
ardından gerçekleştirilir.

Değişiklik sonrası madde metni:
(3) İmza beyannamesinin kuruluş başvurusunun
yapıldığı Müdürlükten başka bir Müdürlüğe verilmesi
durumunda beyanname iki nüsha olarak düzenlenir.
Beyannameyi onaylayan Müdürlük beyannamenin
bir nüshasını fiziki ve bir örneğini de elektronik
ortamda ilgili Müdürlüğe gönderir.
(4) Şirketin kuruluş veya işletmenin açılış tescili,
imzaya
yetkili
kişilerin
tamamının
imza
beyannamelerinin kuruluş başvurusunun yapıldığı
Müdürlüğe verilmesinin veya beyanname başka bir
Müdürlükte onaylanmışsa beyannamenin bir
örneğinin
elektronik
ortamda
kuruluş
başvurusunun yapıldığı Müdürlüğe iletilmesinin
ardından gerçekleştirilir.
(6) Yabancı ülkede yerleşik olan imzaya yetkili
kimselerin imza beyanı, bunların imzalarının o
ülkedeki Türk konsolosluğundan onaylatılması
suretiyle de verilebilir.

Yapılan düzenleme ile, şirket kuruluşlarında, yabancı ülkede yerleşik olan imzaya yetkili
kimselerin imza beyanının, bu kişilerin imzalarının o ülkedeki Türk konsolosluğundan
onaylatılması suretiyle de verilebilme imkânı sağlanmıştır.
4) Tebliğin 15. maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklik öncesi madde metni:

Değişiklik sonrası madde metni:

Dosya numarası

Belgelerin saklanması

MADDE 15 – (1) Müdürlüklerde imzalanan
sözleşmeler ile düzenlenen imza beyannamelerinin her
birine dosya numarası verilir. Dosya numarası,
sözleşmeler ile imza beyannameleri üzerine kaşe ile
basılır.

MADDE 15 – (1) Kuruluş başvurusunun yapıldığı
Müdürlükte imzalanan sözleşme ile düzenlenen
imza beyannameleri, ilgili şirketin dosyasında
saklanır.
(2) İmza beyannamesinin kuruluş başvurusunun
yapıldığı Müdürlükten başka bir Müdürlüğe
verilmesi
durumunda,
ilgili
Müdürlükçe
beyannamenin bir nüshası bu amaçla oluşturulmuş
dosyada muhafaza edilir.
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uzmanlarımıza yazabilirsiniz.
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TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE
İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 6/12/2016 tarihli ve 29910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şirket Kuruluş Sözleşmesinin
Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) Kurucunun işitme, konuşma veya görme engelli olması durumunda sözleşme engellinin isteğine bağlı
olmak üzere iki tanık huzurunda imzalanır. İlgilinin işitme veya konuşma engelli olması ve yazı ile anlaşma imkânının
da bulunmaması halinde, iki tanık ve yeminli tercüman bulundurulur.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “verilmesi veya MERSİS’e yüklenmesinin” ibaresi “verilmesinin veya
beyanname başka bir Müdürlükte onaylanmışsa beyannamenin bir örneğinin elektronik ortamda kuruluş başvurusunun
yapıldığı Müdürlüğe iletilmesinin” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Beyannameyi onaylayan Müdürlük beyannamenin bir nüshasını fiziki ve bir örneğini de elektronik ortamda ilgili
Müdürlüğe gönderir.”
“(6) Yabancı ülkede yerleşik olan imzaya yetkili kimselerin imza beyanı, bunların imzalarının o ülkedeki Türk
konsolosluğundan onaylatılması suretiyle de verilebilir.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Belgelerin saklanması
MADDE 15 – (1) Kuruluş başvurusunun yapıldığı Müdürlükte imzalanan sözleşme ile düzenlenen imza
beyannameleri, ilgili şirketin dosyasında saklanır.
(2) İmza beyannamesinin kuruluş başvurusunun yapıldığı Müdürlükten başka bir Müdürlüğe verilmesi
durumunda, ilgili Müdürlükçe beyannamenin bir nüshası bu amaçla oluşturulmuş dosyada muhafaza edilir.”
MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

