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         Ö z e t   B ü l t e n 

         Tarih : 06.08.2020 

         Sayı : 2020/116 

                                                                  
Değerli Müşterimiz;                                                                    

                                                        

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları itibariyle 

aşağıdadır. 

 

A- Konu Başlıkları; 

 

1. Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Desteği Süre Uzatımı; 

 

2. Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması 

Hakkında Tebliğde Yabancı Ülkede Bulunan İmzaya Yetkili Kişilerin 

Hazırlayacakları İmza Beyanları ile İlgili Değişiklik Yapılmıştır. 

 

B- Konu Özetleri; 

 

1. Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Desteği Süre Uzatımı; 

 

           31 Temmuz 2020 Tarih ve 31202 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2810 ve 2811 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararları ile yeni koronavirüs (Covid-19) gerekçesiyle 30.06.2020 tarihine 

kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için Kısa çalışma ödeneği, Fesih 

yasağı ve Ücretsiz izin desteği 1 ay uzatılmıştır. 

 

1.1. Kısa Çalışma Ödeneği 

 

        Koronavirüs (covid-19) nedeniyle 30.06.2020 tarihine kadar İŞKUR a başvuruda 

bulunmuş ve onayı alınmış işyerleri için kısa çalışma ödeneği süresi 30.06.2020 tarih ve 31171 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1(bir) ay uzatılmış 

idi.  

 

       30.07.2020 tarih ve 2810 sayılı Karar ile kısa çalışma süresi 29.06.2020 tarih 2706 sayılı 

kararda belirtilen esaslar çerçevesinde ve söz konusu karar ile uzatılan süreden sonra başlamak 

üzere 1 ay daha uzatılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanı süreleri sektörlere ayırarak 31.12.2020 

tarihine kadar uzatma yetkisi bulunmaktadır. 

 

1.2. Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Desteği 

 

 Fesih yasağı 7244 Sayılı Yasa ile 17.04.2020 ila 17.07.2020 tarihleri arasında 

uygulanmak üzere getirilmiştir.30.06.2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu süre 1 ay daha uzatılmıştı. 

 

  30.07.2020 tarih 2811 sayılı karar ile fesih yasağı ve ücretsiz izin desteği 17.09.2020 

tarihine kadar uzatılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanının süreleri 31.12.2020 tarihine kadar 

uzatma yetkisi bulunmaktadır. 
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 2. Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması 

Hakkında Tebliğde Yabancı Ülkede Bulunan İmzaya Yetkili Kişilerin Hazırlayacakları 

İmza Beyanları ile İlgili Değişiklik Yapılmıştır. 

 

 Bilindiği üzere; kuruluş aşamasında kurucuların şirket sözleşmesine atacakları 

imzaların ticaret sicili müdürlüğünde onaylanmasına ve imza beyannamesinin ticaret sicili 

müdürlüklerinde yetkilendirilmiş personel huzurunda verilmesine ilişkin usul ve esaslar, 

06.12.2016 tarih ve 29910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan Şirket Kuruluş 

Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğle  

düzenlenmiştir. 

 

  Söz konusu Tebliğ’de 22.07.2020 tarih ve 31193 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve 

yayımı tarihinde yürürlüğe giren Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili 

Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

ile yabancı ülkede bulunan imzaya yetkili kişilerin hazırlayacakları imza beyannameleri ile 

ilgili ek düzenleme yapılmıştır.  

 

 Değişiklikle yabancı ülkelerdeki yerleşik kişilerin yalnızca Türk Konsolosluğunda imza 

beyannamesi düzenleyebilmeleri durumu genişletilmiştir. Böylelikle yurtdışında bulunan 

kişilere, o ülkede yerleşik olup olmamalarına bakılmaksızın o ülkedeki Türk 

konsolosluğunda ya da o ülke mevzuatı uyarınca yetkili makamlarca onaylanması 

suretiyle imza beyannamesi düzenlenebilme imkânı getirilmiştir. 

 

  Tebliğin 13’üncü maddesinin değişmeden önceki şekli ve değişiklik sonrası halleri 

aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 

Değişiklik Öncesi Değişiklik Sonrası 

Hazırlanması 

MADDE 13 – (Değişik:RG-13/3/2018-

30359) 

(1) Müdürlüğe imza beyannamesi 

verilebilmesi için, MERSİS üzerinden 

şirketin kuruluş veya ticari işletme açılış 

başvurusunun onaya gönderilerek talep 

numarası alınması gerekir. 

(2) Yetkilendirilmiş personel talep 

numarası ile MERSİS üzerinden 

oluşturacağı formu, Kimlik bilgileri bu 

Tebliğin 6 ncı ve 7 nci maddeleri 

çerçevesinde doğrulandıktan sonra 

gerçek kişi tacire veya kurulacak şirket 

adına imzaya yetkili şahsa imzalatır; 

ayrıca yetkilendirilmiş personel 

tarafından mühür basılmak ve 

imzalanmak suretiyle form onaylanır. 

İmza beyannamesi kuruluş başvurusunun 

Hazırlanması 

MADDE 13 – (Değişik:RG-13/3/2018-30359) 

(1) Müdürlüğe imza beyannamesi verilebilmesi 

için, MERSİS üzerinden şirketin kuruluş veya 

ticari işletme açılış başvurusunun onaya 

gönderilerek talep numarası alınması gerekir. 

(2) Yetkilendirilmiş personel talep numarası ile 

MERSİS üzerinden oluşturacağı formu, kimlik 

bilgileri bu Tebliğin 6 ncı ve 7 nci maddeleri 

çerçevesinde doğrulandıktan sonra gerçek kişi 

tacire veya kurulacak şirket adına imzaya yetkili 

şahsa imzalatır; ayrıca yetkilendirilmiş personel 

tarafından mühür basılmak ve imzalanmak 

suretiyle form onaylanır. İmza beyannamesi 

kuruluş başvurusunun yapıldığı Müdürlükte 
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            Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 

 

yapıldığı Müdürlükte düzenlenmesi 

durumunda onaylanan beyanname 

şirketin veya işletmenin dosyasına konur. 

(3) İmza beyannamesinin kuruluş 

Başvurusunun yapıldığı Müdürlükten 

başka bir Müdürlüğe verilmesi 

durumunda beyanname iki nüsha olarak 

düzenlenir. (Değişik cümle:RG-

17/4/2018-30394) Beyannameyi 

onaylayan Müdürlük beyannamenin bir 

nüshasını fiziki ve bir örneğini de 

elektronik ortamda ilgili Müdürlüğe 

gönderir. 

(4) Şirketin kuruluş veya işletmenin açılış 

tescili, imzaya yetkili kişilerin tamamının 

imza beyannamelerinin kuruluş  

başvurusunun yapıldığı Müdürlüğe 

(Değişik ibare:RG 17/4/2018- 30394) 

verilmesinin veya beyanname başka bir 

Müdürlükte onaylanmışsa beyannamenin 

bir örneğinin elektronik ortamda kuruluş 

başvurusunun yapıldığı Müdürlüğe 

iletilmesinin ardından gerçekleştirilir. 

(5) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin ilgili 

hükümleri imza beyannamesinin 

düzenlenmesinde de kıyasen uygulanır. 

düzenlenmesi durumunda onaylanan beyanname 

şirketin veya işletmenin dosyasına konur. 

(3) İmza beyannamesinin kuruluş Başvurusunun 

yapıldığı Müdürlükten başka bir Müdürlüğe 

verilmesi durumunda beyanname iki nüsha 

olarak düzenlenir. (Değişik cümle:RG-

17/4/2018-30394) Beyannameyi onaylayan 

Müdürlük beyannamenin bir nüshasını fiziki ve 

bir örneğini de elektronik ortamda ilgili 

Müdürlüğe gönderir. 

(4) Şirketin kuruluş veya işletmenin açılış tescili, 

imzaya yetkili kişilerin tamamının imza 

beyannamelerinin kuruluş başvurusunun 

yapıldığı Müdürlüğe (Değişik ibare:RG-

17/4/2018-30394) verilmesinin veya beyanname 

başka bir Müdürlükte onaylanmışsa 

beyannamenin bir örneğinin elektronik ortamda 

kuruluş başvurusunun yapıldığı Müdürlüğe 

iletilmesinin ardından gerçekleştirilir. 

(5) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin ilgili 

hükümleri imza beyannamesinin 

düzenlenmesinde de kıyasen uygulanır. 

(6) (Ek:RG-17/4/2018-30394) Yabancı 

ülkede yerleşik olan imzaya yetkili 

kimselerin imza beyanı, bunların 

imzalarının o ülkedeki Türk 

konsolosluğundan onaylatılması suretiyle 

de verilebilir.” 

 

(6) (Ek:RG-17/4/2018-30394) (Değişik:RG- 

22/7/2020-31193) Yabancı ülkede bulunan 

imzaya yetkili kimselerin imza beyanı, bunların 

imzalarının o ülkedeki Türk konsolosluğu ya da 

o ülke mevzuatı uyarınca yetkili makamlarca 

onaylanması suretiyle düzenlenebilir. 

Yabancı ülke makamlarınca düzenlenen imza 

beyanlarının, Türk konsolosluğundan veya 

Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki 

Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi 

hükümlerine göre onaylatılması ve noter onaylı 

Türkçe çevirisi ile birlikte Müdürlüğe verilmesi 

zorunludur. 


