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7263 SAYILI KANUNLA ELEKTRONİK İMZA KANUNUNDA 
ELEKTRONİK MÜHÜR VE TÜRK TİCARET KANUNUNDA 
İMZA BEYANNAMESİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 
YAPILMIŞTIR 
 
 
I.  GENEL OLARAK : 
 

“20.01.2021 tarih ve 7263 sayılı Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun” (7263 sayılı Kanun) 03.02.2021 
tarih ve 31384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 
 
7263 sayılı Kanun ile genel olarak Ar-Ge ve Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.  
 
İlave olarak, 7263 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesiyle 
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na ilave yapılmak 
suretiyle elektronik mühür uygulaması getirilmiş; ve yine 
Kanun’un 22’nci maddesiyle 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu (TTK)’nun 40’ıncı maddesi değiştirilmek suretiyle 
imza beyannamesi ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. 
 
İşbu sirkülerimizde “elektronik mühür” ve “imza 
beyannamesi” konularına değinilecektir. 

  

BDO Yayıncılık A.Ş. 
 
Eski Büyükdere Cad. No.14 
Park Plaza Kat:4 
34398 Maslak/İstanbul 
Turkey 
 
Tel: +90 212 365 62 00 
Fax: +90 212 365 62 02 
e-mail: bdo@bdo.com.tr 
www.bdo.com.tr 
 
Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş. bağımsız üye kuruluşlardan 
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam 
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’dan fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dâhil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 

sorumluluk kabul etmemektedirle 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210203-11.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210203-11.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210203-11.htm
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II.  ELEKTRONİK MÜHÜR İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER : 
 

1.  Elektronik Mührün Tanımı ve Etkisi 
 

7263 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesiyle 5070 sayılı Elektronik İmza 
Kanununa  (Ek Madde 1) eklenmiştir. 
 
Buna göre,  elektronik mühür, başka bir elektronik veriye eklenen veya 
elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve mühür sahibinin 
bilgilerini doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veri olarak 
tanımlanmıştır (Ek Madde 1/1) 
 
Elektronik mühür sahibi; elektronik mührü oluşturan kamu kurum ve 
kuruluşları, kamu idareleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 
ve üst kuruluşları, kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile yargı mercileri ve 
noterliklerdir. 
 
Elektronik mühür, elektronik belgenin veya verinin mühür sahibi tarafından 
oluşturulduğunu, belgenin veya verinin kaynağını ve bütünlüğünü garanti 
eden delil kaydı olarak nitelendirilmiştir (Ek Madde 1/3) 
 
Elektronik mühür, resmî mühür dâhil her türlü fiziki mühür ile aynı 
hukuki niteliği haizdir. 
 
Kanunlarda yer alan elektronik imzaya ilişkin hükümler, kıyasen elektronik 
mühür hakkında da uygulanır. 

 
2.  İdari ve Cezai Yaptırım 

 
Elektronik mühür oluşturma amacı ile ilgili mühür sahibinin rızası veya 
talebi dışında; mühür oluşturma verisi veya mühür oluşturma aracını elde 
eden, veren, kopyalayan ve bu araçları yeniden oluşturanlar ile izinsiz 
elde edilen mühür oluşturma araçlarını kullanarak izinsiz elektronik 
mühür oluşturanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve elli günden az 
olmamak üzere adlî para cezasıyla cezalandırılırlar.  Bilindiği üzere adli 
para cezası adli makamlarca verilen ve cezanın ağırlığına göre 20 TL ilâ 
100 TL arasında değişen tutarlardan oluşmaktadır. 
 
Suçun elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı çalışanları tarafından 
işlenmesi halinde, bu cezalar yarısına kadar artırılır. 

 
Elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının kanunlarda yer alan elektronik 
imza ile ilgili hak, yetki ve yükümlülükleri, elektronik mühür hakkında da 
uygulanır.  
 
Yükümlülüklere aykırı hareket eden elektronik sertifika hizmet 
sağlayıcıları hakkında Elektronik İmza Kanununun 18 inci maddede 
belirtilen idari para cezaları uygulanır. 

 
  

https://www.lexpera.com.tr/mevzuat/kanunlar/elektronik-imza-kanunu-5070
https://www.lexpera.com.tr/mevzuat/kanunlar/elektronik-imza-kanunu-5070
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III.  İMZA BEYANNAMESİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER : 
 

1.  İmza Beyannamesinin Düzenlenmesinde Kolaylıklar 
 

7263 sayılı Kanun’un 22’nci maddesiyle TTK’nın 40’ıncı maddesinin ikinci 
fıkrası değiştirilmiştir.  
 
Buna göre, gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili 
olanların imzaları, kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında 
tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilerek merkezi 
ortak veri tabanındaki sicil dosyasına kaydedilecektir. 
 
Kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında imza kaydının 
bulunmaması halinde, imzaya yetkili kişilerin imza beyanlarının ticaret 
sicili müdürlüğüne verilmesinin usul ve esasları ile bu maddenin 
uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak 
tebliğ ile belirlenecektir. 
 
Daha önce var olan Tebliğ bu açıklamalar kapsamında kısa süre içinde 
TTK’ya uygun olarak revize edilecektir. 
 
Hatırlanacağı üzere, değişiklikten önceki düzenleme kapsamında imza 
beyanı, herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş 
personelin huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle veriliyordu. Bu 
durum uygulamada zorluklar yaşanmasına sebebiyet veriyordu. Özellikle 
Covid-19 söz konusu aksaklıkların artmasına neden oldu.   
 
Değişiklikle teknolojinin getirdiği imkânlar kullanılabilir hale gelmiş 
olmakla daha az belge ve maliyetle imza beyannamesi hazırlanmasının 
temin edilmesi amaçlanmıştır. 

 
2.  İmza Sirküleri Gerekliliğinin Azaltılması 

 
7263 sayılı Kanun’un 23’üncü maddesi ile TTK’nın “Tescil ve ilan” başlıklı 
372’üncü maddesine üçüncü fıkra eklenmiştir. 
 
Yapılan bu değişiklikle, kamu kurum ve kuruluşları tarafından, ticaret 
siciline tescil olunan temsile yetkili kişiler ile bunların temsil şekilleri 
hakkında ticaret sicili kayıtlarının esas alınacağı hükme bağlanmıştır.  
Böylelikle şirketten bu kayıtlara ilişkin ticaret sicili müdürlüklerince 
düzenlenen belgeler ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilan 
dışında hiçbir belge istenemeyecektir. 
 
Aynı şekilde, 7263 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinde değişiklik yapılmak 
suretiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin organlarının seçiminde 
şirketler açısından oy kullanmak için ibrazı zorunlu imza sirküleri 
gerekliliği ortadan kaldırılmış ve sicil tasdiknamesi yeterli sayılmıştır. 
 
Bu kapsamda, tescil ve ilan sonrası bir kez daha bu belgelere dayanılarak 
hazırlanan imza sirkülerine olan ihtiyaç kamu kurum ve kuruluşları 
açısından ortadan kalkmıştır. Bu durum ise yine maliyet ve zaman 
açısından şirketler için önemli bir değişikliktir. 
 

Saygılarımızla. 


