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YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI. 

10.02.2018 tarihinde 30356 sayılı resmi gazete ile “7099 Sayılı Yatırım ortamının 
iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun” yayımlanmıştır. Söz 
konusu Kanun ile yapılan bazı değişiklikler aşağıda yer almaktadır. 

Şirket Kuruluş Aşamasında Kolaylık Sağlanan Durumlar  

Defter Tasdiki Ticaret sicili müdürlüğünce yapılacaktır. 

          213 Sayılı VUK Yeni Madde 223 – “Defterler anonim ve limited şirketler ile 
kooperatiflerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili 
müdürlüğünce (“noter tarafından tasdik edilir” ibaresi kaldırılmıştır.) tasdik edilir.”  

(Yürürlük 15.03.2018) 

Şirket kuruluşlarında ayrıca İşyeri Bildirgesi için düzenlenmeyecektir.  

            5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 11 – 
“Şirket kuruluşunun ticaret sicili memurluklarına bildirilmesi halinde yapılan bu bildirim SGK’ 
ya yapılmış sayılır ve ilgililerce ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmeyecektir.” 

“Bu bildirimlerden hangilerinin işyerinin bildirilmesi yerine geçeceği Kurumca belirlenir, 
belirlenenlerle ilgili ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmeyecektir.”  

(Yürürlük 10.03.2018) 

İmza beyanı Ticaret Sicil müdürlüğünde verilebilecektir. 

            102 sayılı TTK Madde 40 – Her tacir kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına 
atacağı imzayı sicil müdürlüğüne verir. Tacir, tüzel kişi ise unvanla birlikte onun adına imzaya 
yetkili kimselerin imzaları da sicil müdürlüğüne verilir. İmza beyanı, herhangi bir ticaret sicili 
müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle 
verilecektir. (“noter tarafından onaylatılması” ibaresi kaldırılmıştır.) 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 
çıkarılacak tebliğ ile belirlenecektir.  

(Yürürlük 10.03.2018) 
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         Şirket Sözleşmesi 

        6102 sayılı TTK Madde 575 – Şirket Sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve 
(“Kurucuların imzalarının noterce onaylanması veya şirket sözleşmesinin ticaret sicili müdürü 
yahut yardımcısı” ibaresi kaldırılmıştır.) kurucular tarafından ticaret sicili müdürlüğünde 
yetkilendirilmiş personelin” huzurunda imzalanması şarttır şeklinde değiştirilmiştir.                             

(Yürürlük 10.03.2018) 

      

Şirket kuruluşunda kolaylık ve Limited Şirket Sermaye Taahhüt ödemesinde kolaylık 

     6102 sayılı TTK Madde 585 – Şirket, kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş 
bulunan, sermayenin tamamını ödemeyi şartsız olarak taahhüt ettikleri (“İmzaların noterce 
onaylandığı veya ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı” ibaresi kaldırılmıştır.) “ticaret sicili 
müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin” huzurunda imzaladığı şirket sözleşmesinde limited 
şirket kurma iradelerini açıklamalarıyla şirket kurulacaktır.  

(Yürürlük 15.03.2018) 

Ayrıca aşağıdaki cümle ilave edilmiştir. 

“Ancak nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az yüzde yirmibeşinin 
tescilden önce ödenmesi şartı limited şirketler bakımından uygulanmayacaktır.” 

Gümrüklü sahalardaki iş ve hizmet ücretlerinde AZAMİ BEDEL uygulaması 

4458 sayılı Gümrük Kanunu  Madde 218 – Aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“Türkiye ile diğer ülkeler arasında deniz ve havayolu ile yapılan eşya ve yolcu taşımalarında 
yararlanılan deniz ve havalimanlarını işleten kuruluşlar ile geçici depolama yeri işleticileri, 
gümrüklü sahalarda 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında 
bulunan gümrük iş ve işlemleri ile ilgili tahmil, tahliye, ardiye, saha içi taşıma ücretleri ve 
benzeri masrafların belirlenen azami bedellerine uymakla yükümlüdürler. 

Bakanlıkça belirlenen azami bedellere uyulmaması halinde her bir işlem için beş bin Türk 
lirası usulsüzlük cezası uygulanacaktır.”  

(Yürürlük 10.03.2018) 
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Belediyelerde her türlü hizmetin verileceği E-Belediye sistemi kullanılacaktır. 

5393 sayılı Belediye Kanununa Aşağıdaki ek madde eklenmiştir.  

Belediyeler, mevzuatla kendilerine verilen görev ve hizmetlerin yürütülmesi ve vatandaşlar 
tarafından yapılan başvuruların sonuçlandırılması amacıyla her türlü idari iş ve işlemin 
yürütüldüğü e-Belediye bilgi sistemini kullanmaya başlayacaklardır. (Yürürlük 10.09.2018) 

E-Belediye bilgi sistemini kurmaya, işletmeye, İçişleri Bakanlığı yetkilidir.”  

 

“7099 Sayılı Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik 
yapılmasına dair kanun” tam metnine aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.” 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-9.htm 

 

Saygılarımızla, 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-9.htm

