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ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI 
HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ  

 
Bilindiği üzere, 10 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7099 Sayılı Yatırım Ortamının 
İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Türk Ticaret 
Kanunu başta olmak üzere, çok sayıda kanunda değişikliğe gidilmiş ve konuyla ilgili 
açıklamalarımız Centrum Denetim tarafından hazırlanan Rehberde yer almıştı.  
 
Bu defa, 13 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret 
Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”de 
ise, 7099 sayılı Kanunda yer alan, şirketler ve kooperatiflerin kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerin 
devamı mahiyetinde olan bazı konular yer almıştır. 

 
Sözü edilen düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir:  
 

 Kuruluş aşamasında kurucuların şirket sözleşmesine atacakları imzalara ilişkin noter 
onayı şartının kaldırılması ve ticaret sicili müdürlüğünde onaylanması uygulamasının 
kapsamına kooperatifler de dahil olacaktır.    

 
 Yetkilendirilmiş personel, kurucuların şirket sözleşmesine atacakları imzaların 

onaylanması ve imza beyannamesinin düzenlenmesi işlemlerini yerine getirecek olup sicil 
müdürü tarafından işlemlerin yerine getirilmesi için yeterli sayıda personel 
görevlendirilecektir.  

 
 Şirket kurucu veya temsilcileri, iradelerini serbestçe ve kendi isteklerine uygun olarak 

beyan edeceklerdir. Kurucunun yaşlılık, hastalık gibi nedenlerle ayırt etme gücünün 
bulunmadığına ilişkin şüphe oluşması halinde yetkili makamlardan alınacak bir belgenin 
ibrazı istenebilecektir. Ayrıca kurucunun, okur-yazar olmaması durumunda sözleşme, 
mühür veya bir alet ya da parmak izi kullanmak suretiyle imzalanacaktır. 

 
 Gerekli şartların bulunması halinde, imzanın yeminli tercüman veya tanık huzurunda 

atılması sağlanacak olup bu husus bir tutanağa bağlanacaktır.  
 



 
 

 

 

 Sicil müdürlüğüne imza beyannamesi verilebilmesi için, MERSİS üzerinden şirketin 
kuruluş veya ticari işletme açılış başvurusunun onaya gönderilerek talep numarası 
alınması gerekecektir. 

 
 Şirketin kuruluş veya işletmenin açılış tescili, imzaya yetkili kişilerin tamamının imza 

beyannamelerinin kuruluş başvurusunun yapıldığı Müdürlüğe verilmesi veya MERSİS’e 
yüklenmesinin ardından gerçekleştirilecektir. 

 
 Kurucunun, şirket sözleşmesini müdür veya müdür yardımcısı yahut yetkilendirilmiş 

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

 
 Son olarak ticaret sicili hizmet bedellerine ilişkin üst sınır, asgari ücretin yüzde onundan 

yüzde onbeşine çıkarılmıştır.  
 
Yukarıda belirtilen Tebliğin tam metnine ulaşmak için tıklayınız. 

 
Saygılarımızla,   


