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SİRKÜLER (2018’19) 

 

 

Konu: 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Muhtelif Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun. 

 

 

7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Muhtelif Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, bu kanunla Vergi, Türk Ticaret ve Sosyal Sigortalar 

ve Genel Sağlık Sigortası Kanunlarında yapılan değişiklikler özet olarak aşağıdadır. 

 

Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler: 

 

1-Anonim, Limited Şirketleri ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında, fiziki ortamda tutulacak 

defterleri şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edilecektir. 

 

(7099 sayılı kanun, 2’nci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 223/3 maddesinde yapılan bu 

düzenleme, 15.03.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmektedir.) 

 

2-Kooperatiflerin kuruluş, pay devri, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme nevi değişikliği 

nedeniyle yapılacak bu işlemler, 492 sayılı Harçlar kanununda yazılı harçlardan muaf tutulacaklardır. 

 

(7099 sayılı kanun, 3’ncü maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanunun 123/3 maddesinde yapılan bu 

düzenleme, kanunun yayımı tarihi olan 10.03.2018 den itibaren yürürlüğe girmektedir.) 

 

Türk Ticaret Kanununda yapılan değişiklikler : 

 

1-Şirket kuruluş işlemlerinde verilecek imza beyanının her hangi bir ticaret sicili müdürlüğünde 

yetkilendirilmiş personelin huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verilmesi yönünde 

düzenleme yapılmıştır. Uygulama Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkartılacak tebliğ ile 

belirlenecektir. 

 

(7099 sayılı kanun, 21’nci maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 40/2 maddesinde yapılan 

bu düzenleme, kanunun yayımı tarihi olan 10.03.2018 den itibaren yürürlüğe girmektedir.) 

 

2-Türk Ticaret Kanun’unun 64/3 maddesinde yapılan değişiklikle, Anonim ve Limited şirketlerin 

fiziki ortamda tutacakları defterlerin,  kuruluşta açılış onaylarının münhasıran ticaret sicili 

müdürlükleri tarafından tasdik edilecekleri yönünde düzenleme yapılmıştır. 

 

(7099 sayılı kanun, 22’nci maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64/3 maddesinde yapılan 

bu düzenleme, kanunun yayımı tarihi olan 10.03.2018 den itibaren yürürlüğe girmektedir.) 
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3-6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun; “Organ temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci” 

başlıklı 428’nci maddesi, “Bildirge” başlıklı 430 ve “Bildirim” başlıklı 431’nci maddeleri yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

 

(7099 sayılı kanunun 23’ncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan bu maddeler kanunun yayım tarihi 

olan 10.03.2018 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.) 

 

 

4-Limited şirket kurucularının sözleşmede attıkları imzaların noter huzurunda imzalanması 

uygulaması kaldırılmış olup, şirket sözleşmesinin ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel 

huzurunda imzalaması hususunda düzenleme yapılmıştır. 

 

(7099 sayılı kanun, 24’nci maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 575/1 maddesinde 

yapılan bu düzenleme, 15.03.2018 den itibaren yürürlüğe girmektedir.) 

 

5-Limited şirketlerin kuruluşlarında, taahhüt edilen payların itibari değerinin en az %25’inin tescilden 

önce ödeme şartı yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

(7099 sayılı kanun, 25’nci maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 585/1 maddesinde 

yapılan bu düzenleme, 15.03.2018 den itibaren yürürlüğe girmektedir.) 

 

6-Limited şirketlerin sözleşmelerinin kurucuları tarafından ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilen 

personelin huzurunda imzalanacağı yönünde düzenleme yapılmıştır. 

 

(7099 sayılı kanun, 26’ncı maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 587/1’nci maddesinde 

yapılan bu düzenleme, 15.03.2018’den itibaren yürürlüğe girmektedir.) 

 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yapılan değişiklik : 

 

1-Şirket kuruluş aşamasında ticaret sicili müdürlükleri tarafından şirket kuruluş dilekçesi bildirim 

formunun,  Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi ve böylece işyerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna 

başvuru yapılmadan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından tescil edilmesi yönünde düzenleme 

yapılmış olup, bu düzenlemeye göre şirketlerin kuruluşunun ticaret sicili müdürlüklerine bildirilmesi 

halinde SGK una verilmek üzere işyeri bildirgesi düzenlenmeyecektir. 

  

(7099 sayılı kanunun, 18’nci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu’nun 11/3’ncü maddesinde yapılan bu düzenleme, kanunun yayımı tarihi olan 10.03.2018 den 

itibaren yürürlüğe girmektedir.) 

 

2-Şirket kuruluş işlemeleri aşamasında sigortalı çalıştırılmak üzere, SGK ile ilgili işlemlerin kolay  bir 

şekilde yerine getirilmek amacıyla oluşturulacak şirket kaydının, SGK’ una gidilmeksizin elektronik 

olarak oluşturulmasıyla alakalı uygulama yapmak üzere SGK’ una yetki verilmesi yönünde düzenleme 

yapılmıştır. 

 

(7099 sayılı kanunun, 19’ncu maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu’nun 100/3’ncü maddesinde yapılan bu düzenleme, kanunun yayımı tarihi olan 10.03.2018’den 

itibaren yürürlüğe girmektedir.) 

 

Bazı Kanunlarda yapılan değişiklikler: 

 

Ayrıca bu kanunla; “2644 sayılı Tapu Kanunu” nun, “634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu”’nun, “1163 

sayılı Kooperatifler Kanunu”’nun, “2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu”’nun, 4342 sayılı Mera 

Kanunu”’nun, 4458 sayılı Gümrük Kanunu”’nun ve “6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni 

Kanunu”’nun bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. 

 



 

Söz konusu kanun metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/2018

0310.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310.htm  

 

(Resmi Gazete: 10.03.2018 tarihli 30356 sayılı) 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

Saygılarımızla, 

 

TÜRKERLER Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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