
 

DENET SİRKÜLER 
Sayı : 2021/044 
 

 

Sirküler Tarihi : 20.02.2021 
Sirküler No   : 2021/044 
 
 
ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ 
MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE 
DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 
 
 
Bilindiği üzere, “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 yayımlanmış ve başta imza 
beyannamesi olmak üzere çeşitli konularda düzenlemeler 
yapılmıştır.  
 
Konu ile ilgili ayrıntılara 2021/039 numaralı Sirkülerimizden 
ulaşılabilir. 
 
Bu defa, 7263 sayılı Kanunla yapılan değişikliklere uyum 
sağlamak amacıyla Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili 
Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ (Tebliğ)’de 
değişiklikler yapılmıştır.  
 
Tebliğ’de değişiklik yapan “Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret 
Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ (Değişiklik Tebliği) 20.02.2021 tarih ve 
31401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış ve yayımı itibariyle 
de yürürlüğe girmiştir. 
 
Yapılan değişiklikler kısaca aşağıdaki gibidir: 
 
1. Tebliğ’in amacının belirtildiği 1. maddede, imza 

beyannamelerinin düzenlemesini zorlaştıran hükümleri 
ortadan kaldırmak amacıyla şirket sözleşmesinin ve imza 
beyannamesinin “yetkili personel huzurunda” verilmesi 
ibaresi kaldırılarak ticaret sicili müdürlüklerine 
verilmesini sağlayacak değişiklik yapılmıştır. 

 
 

 

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 
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2. Tebliğ’in 3. maddesindeki tanımların belirtildiği bölümde ve Tebliğ’in 
yürürlüğünü düzenleyen 18. maddesindeki Ticaret Bakanlığı ibareleri 
güncellenmiştir. Yine Tebliğ’in 3. maddesindeki “kimlik kartı” tanımı 
sadeleştirilmiştir. 

 
3. Tebliğ’in imza beyannamesini düzenleyen üçüncü bölümünün başlığı “İmza 

Beyanı ve Beyannamesi” olarak değiştirilmiş ve 12. maddesi yeniden 
düzenlenmiştir. Buna göre: 

 
a. Gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanların imzaları, 

bunların ticaret siciline tescili sırasında kamu kurum ve kuruluşlarının veri 
tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilerek 
MERSİS’e kaydedilecektir. 

 
b. Kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza verilerinin 

elektronik ortamda temini Ticaret Bakanlığı ile ilgili kurum veya kuruluş 
arasında yapılacak protokolle sağlanacaktır. Değişiklik Tebliği’nin 7. 
maddesine göre kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza 
verilerinin Ticaret Bakanlığınca elektronik ortamda temini sağlanıncaya 
kadar fiziki imza beyannamesi verilmeye devam edilecektir. 

 
c. İlgili veri tabanında imza kaydının bulunmaması veya kaydın temin 

edilememesi halinde, ilgililerin imzaları, fiziki olarak notere 
onaylattırılmak veya herhangi bir müdürlükte yetkilendirilmiş personel 
huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle müdürlüğe verilebilecektir. 

 
d. Yabancı ülkede bulunan imzaya yetkili kimselerin imza beyanı, bunların 

imzalarının o ülkedeki Türk konsolosluğu ya da o ülke mevzuatı uyarınca 
yetkili makamlarca onaylanması suretiyle düzenlenebilir. Yabancı ülke 
makamlarınca düzenlenen imza beyanlarının, Türk konsolosluğundan veya 
Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi 
hükümlerine göre onaylatılması ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte 
müdürlüğe verilmesi zorunludur. 

 
e. Limited şirketlerin kuruluşunun tescilinde imza kaydının elektronik 

ortamda temin edilemediği hallerde, fiziki imza beyannamesi yalnızca 
müdürlükte düzenlenir. 

 
4. Tebliğ’in imza beyannamesinin düzenlenmesi konusunu içeren 13. maddesinin 

başlığı imza beyannameleri noter huzurunda da düzenlenebilir hale geldiğinden 
dolayı yalnızca ticaret sicili müdürlüklerinde düzenlenmesini sağlayacak şekilde 
daraltılmış ve madde yeniden düzenlenmiştir. Buna göre: 
 
a. Fiziki imza beyannamesi düzenlenmesi amacıyla ilgililerce herhangi bir 

ticaret sicili müdürlüğüne başvurulabilecektir. Müdürlükte fiziki olarak imza 
beyannamesi düzenlenebilmesi için tescil başvurusu MERSİS üzerinden onaya 
gönderilerek talep numarası alınacaktır. 
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b. Yetkilendirilmiş personel, imzasını beyan edecek şahsın kimlik bilgilerini 
doğrulayacak ve oluşturduğu imza beyan formunu ilgiliye imzalatacaktır. 
Form, mühür basılmak ve imzalanmak suretiyle yetkilendirilmiş personel 
tarafından onaylanacaktır. 

 
c. Başvurunun tescil işleminin yapılacağı müdürlük dışında bir müdürlüğe 

yapılması halinde beyanname iki nüsha olarak düzenlenecektir. Beyannameyi 
düzenleyen müdürlük, beyannamenin bir nüshasını fiziki ve bir örneğini de 
elektronik ortamda ilgili müdürlüğe gönderecektir. 

 
d. Başka bir müdürlükte düzenlenen imza beyannamesinin elektronik ortamda 

tescili yapacak müdürlüğe iletilmesi üzerine fiziki nüshanın müdürlüğe 
ulaşması beklenmeksizin şirketin kuruluş veya işletmenin açılışı ile imzaya 
yetkili olanların tescili yapılacaktır. Beyannamenin fiziki sureti de tescili 
yapan müdürlüğe ulaşmasının ardından sicil dosyasına konulacaktır. 

 
5. Tebliğ’in imza beyannamesi verilmesine gerek olmayan durumları düzenleyen 

13/A maddesi de yeniden düzenlenmiştir. Buna göre: 
 

a. Gerçek kişi tacir, ticari temsilci ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili 
olanların aynı ticari işletme veya şirketin sicil dosyasında daha önce temin 
edilen imza verisinin veya imza beyannamesinin bulunması halinde ayrıca 
imza beyannamesi verilmez. 

 
b. Kurucunun, şirket sözleşmesini müdür veya müdür yardımcısı yahut 

yetkilendirilmiş personel huzurunda asaleten imzalaması ve aynı zamanda 
şirketi temsile yetkili olması durumunda ayrıca imza beyannamesi verilmez. 

 
c. Şirket sözleşmesinin müdür veya müdür yardımcısı yahut yetkilendirilmiş 

personel huzurunda vekâleten imzalanması ve kurucunun aynı zamanda 
şirketi temsile yetkili olması durumunda, kurucunun ıslak imzasını ihtiva 
eden vekâletnamenin müdürlüğe verilerek sicil dosyasına konulması 
koşuluyla ayrıca imza beyannamesi verilmez. Vekâletnamenin yabancı bir 
ülkede düzenlenmesi halinde, Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi 
Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre 
tasdik ettirilmesi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe 
verilmesi durumunda aynı hüküm uygulanır. 

 
d. Bir kişinin bir ticaret şirketiyle birlikte şubesine yahut aynı ticaret şirketinin 

birden fazla şubesine imzaya yetkili olarak atanması durumunda; ticaret 
şirketi veya şubeleri aynı sicil çevresi içerisinde olmak kaydıyla ayrıca imza 
beyannamesi verilmez. Bu durumda daha önce verilen imza beyannamesinin 
bir örneği müdürlükçe şahsın sonradan yetkili olarak atandığı şubenin 
dosyasına konulur. 

 
6. Son olarak, Tebliğ’in, imza beyannamesi ve şirket sözleşmesinin saklanmasını 

içeren 15. maddesinde değişiklik yapılmıştır. Bu kapsamda elektronik ortamda 
temin edilen imza verisinin fiziki sureti ile fiziki ortamda düzenlenen imza 
beyannamelerinin şirketin ya da işletmenin ticaret sicili dosyasında saklanacağı 
belirtilmiştir. İlave olarak, yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermesi dolayısıyla 
ilgili ticaret sicili müdürlüğünde imza beyannamesi düzenlenmesi hususu daha 
anlaşılır şekilde revize edilmiştir. 

 
Saygılarımızla, 


