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09.03.2021 

Sayın İlgili, 
 
İşbu bilgi notu, şirket kuruluş sözleşmelerinin imzalanması ve imza beyannamelerinin 
verilmesinde uygulanacak usul ve esasları konu alan “Şirket Kuruluş Sözleşmesinin 
Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ” (“Tebliğ”) üzerinde 
yapılan değişiklikler hakkında bilgi vermek üzere hazırlanmıştır. 
 
Tebliğ, 21.02.2021 tarih ve 31401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve aynı tarihte 
yürürlüğe giren “Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde 
İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile değişikliğe 
uğramıştır. Bu doğrultuda; gerçek kişi tacirler ile tüzel kişi tacirler adına imzaya yetkili 
olanlar tarafından ibraz edilecek imza beyanlarının usul ve esaslarında yapılan önem 
arz eden yeni düzenlemelere kısaca şu şekilde yer verilebilir: 
 
- Hali hazırda kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında kayıtlı, gerçek kişi 

tacirler ile tüzel kişi tacirler adına imzaya yetkili kişilerin imza verileri, elektronik 
ortamda temin edilmek suretiyle MERSİS’e kaydedilecektir. Bu değişiklik uyarınca 
Tebliğ, Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 28.01.2021 tarihinde değişikliğe uğrayan 
40. maddesine uygun hale getirilmiştir. 

 
- Tebliğ’in 12. maddesinde yapılan değişiklik ile imza beyannamelerinin ticaret 

sicil memurları huzurunda düzenlenmesi zorunluluğu kaldırılmıştır. Buna göre; 
kamu kurum ve kuruluşların veri tabanında mevcut olmaması veya elektronik 
ortamda temin edilememesi nedeniyle MERSİS’e kaydı gerçekleştirilemeyen 
imza beyannameleri; ticaret sicili müdürlüklerinde, yetkili personel huzurunda 
yazılı beyanda bulunmak veya fiziki olarak notere onaylattırılmak suretiyle 
düzenlenebilecektir.  

 
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 sunabilecekleri gibi geçmişte olduğu gibi noter 
huzurunda hazırlanan imza beyannamelerini ticaret siciline teslim edebileceklerdir. 
İmza beyanlarının elektronik ortamda ne şekilde toplanacağına ilişkin olarak henüz net 
bir düzenleme olmayıp ilerleyen aylarda bu işlemin usul ve esaslarının da 
düzenleneceğini öngörmekteyiz. 
 
- Elektronik ortamda temin edilemeyen imza beyannamelerinin düzenlenmesi 

hususunda limited şirketler için istisna getirilmiştir. Öyle ki, limited şirketlerin 
kuruluşu esnasında düzenlenecek imza beyannameleri, fiziki olarak, yalnızca 
ticaret sicili müdürlüklerinde düzenlenebilir. Ancak bu zorunluluk, yalnızca şirket  
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kuruluş sözleşmesinin imzalanması sırasında verilecek imza beyannameleri için 
getirilmiştir. Kuruluş sonrası verilecek imza beyannameleri için limited şirketler de 
anonim şirketler ile aynı uygulamaya tabi tutulacaktır. 

 
- Tebliğ’in “İmza beyannamesi verilmesine gerek olmayan durumlar” başlıklı 13/A 

maddesinin ilk fıkrasına getirilen değişiklik uyarınca; aynı ticari işletme veya şirketin 
sicil dosyasında gerçek kişi tacir, ticari temsilci ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili 
olanlara ait imza verisinin veya imza beyannamesinin mevcut bulunması halinde 
ayrıca imza beyannamesi düzenlenmeyecektir.  

 
Tebliğ’de meydana gelen önemli değişiklikler ile ilgili bilgi notumuz burada sona 
ermiştir. Bu metin müvekkillerimize ve sair ilgili kişilere genel bilgi sağlamak amacıyla 
hazırlanmış ̧olup hukuki analiz teşkil etmemektedir.  
 
Saygılarımızla, 
 
Güzeldere | Balkan Hukuk Bürosu 
 
 


