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10.02.2021 

 

Sayın İlgili,  

 

İşbu bilgi notu, 03.02.2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan ve yürürlüğe giren 

“Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun” (“Torba Kanun”) ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

 

Torba Kanun’da yer alan önemli değişiklikler aşağıdaki şekildedir: 

 

− Torba Kanun’un 23. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”)’nin 40. maddesi 

değiştirilmiştir. Değişiklik uyarınca, 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. Veri tabanında 

imzası bulunmayan şahısların imza beyanlarının ticaret sicili müdürlüğüne 

verilmesinin usul ve esasları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve 

esasların belirlenmesi hususunda Ticaret Bakanlığı’na yetki verilmiştir. 

 

Geçmişte, imza yetkilisi kişiler, noter huzurunda hazırlanan imza beyannamelerini 

ticaret siciline teslim ederlerken, 2018 yılında gerçekleşen ve uygulanmasına 2019 

yılında başlanan değişiklik ile ticaret sicilinin hizmet merkezlerine bizzat giderek 

sicil memuru huzurunda imza örneklerini beyan etmek durumunda kalmışlardı. Bu 

son değişiklik ile, gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanlar, 

imza örneklerini elektronik ortam üzerinden sunabileceklerdir. Atanan yetkililerin 

imza beyannamelerini ticaret sicil müdürlüklerine elektronik ortamda nasıl ve ne 

şekilde verileceği ve yeni uygulamanın nasıl şekil alacağı konusu, Ticaret Bakanlığı 

tarafından yayımlanacak tebliğ ile kesinlik kazanacaktır.  

 

− Torba Kanun’un 21. maddesi ile TTK’nin 373. maddesine yeni bir fıkra eklenmiştir. 

Eklenen fıkra uyarınca, kamu kurum ve kuruluşları tarafından, ticaret siciline tescil 

olunan temsile yetkili kişiler ile bunların temsil şekilleri hakkında ticaret sicili kayıtları 

esas alınacak ve şirketten bu kayıtlara ilişkin ticaret sicili müdürlüklerince 

düzenlenen belgeler ile Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde yayımlanan ilan 

dışında hiçbir belge istenemeyecektir. Bu değişiklik ile hukuki işlem güvenliğinin 

sağlanması ve tacirler bakımından ilave işlem ve maliyet doğuran uygulamanın 

sonlandırılması amaçlanmaktadır. 
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− Torba Kanun’un 24. maddesi ile Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nun 5. 

maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi değiştirilmiş ve fıkraya yeni bir cümle 

eklenmiştir. Değişiklik uyarınca, ticari işletme ve esnaf işletmesinin tamamı 

üzerinde rehin kurulması halinde, rehnin kuruluşu anında işletmenin faaliyetine 

tahsis edilmiş her türlü varlık, bir işletmenin belirli bir taşınır varlık grubunun bir 

bütün olarak rehnedilmesi halinde ise sadece bu gruba dâhil varlıkların tamamı 

rehnedilmiş sayılacaktır. İlgili değişiklik ile, işletmenin tamamı üzerinde rehin 

kurulmadan işletmenin belirli bir taşınır varlık grubunun bütünü üzerinde rehin 

kurulmasına imkân tanınması amaçlanmaktadır. 

 

Çeşitli kanunlarda meydana gelen değişiklikler ile ilgili bilgi notumuz burada sona 

ermiştir. Bu metin müvekkillerimize ve sair ilgili kişilere genel bilgi sağlamak amacıyla 

hazırlanmış̧ olup hukuki analiz teşkil etmemektedir. 

 

Saygılarımızla, 

 

Güzeldere | Balkan Hukuk Bürosu 


