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MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ 

NO: 2021 / 39 
 

                         

  

7263 sayılı “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun” 3 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. 

7263 sayılı Kanunla 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda ve 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır 

Rehni Kanununda yapılan Değişiklikler aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır. 

           1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Yapılan Değişiklikler 

                 1.1.Kanunun “Tescil” Başlıklı 40.Maddesinde Değişiklik Yapılmıştır. 

                  6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun “Tescil” başlıklı 40.maddesinin güncel hali aşağıdaki gibidir. 

“2. Tescil 

MADDE 40- (1) Her tacir, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren onbeş gün içinde, ticari 

işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirir.  

(2) Her tacir kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı notere onaylattırdıktan 

sonra sicil müdürlüğüne verir. Tacir tüzel kişi ise, unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kimselerin 

imzaları da notere onaylattırılarak sicil müdürlüğüne verilir.  

 (3) Merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin şubeleri de bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve 

ilan olunur. Ticaret unvanına ve imza örneklerine ilişkin birinci ve ikinci fıkra hükümleri bu işletmelere de 

 uygulanır.  Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça merkezin bağlı olduğu sicile geçirilen kayıtlar şubenin 

bağlı bulunduğu sicile de tescil olunur. Ancak, bu hususta şubenin bulunduğu yer sicil müdürlüğünün ayrı bir 

inceleme zorunluluğu yoktur.  

(4) Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubeleri, kendi ülkelerinin 

kanunlarının ticaret unvanına ilişkin hükümleri saklı kalmak şartıyla, yerli ticari işletmeler gibi tescil olunur. 

Bu şubeler için yerleşim yeri Türkiye’de bulunan tam yetkili bir ticari mümessil atanır. Ticari işletmenin birden 

çok şubesi varsa, ilk şubenin tescilinden sonra açılacak şubeler yerli ticari işletmelerin şubeleri gibi tescil 

olunur.” 

 

7263 sayılı Kanunla anılan maddenin; ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) Gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanların imzaları, kamu kurum ve 

kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilerek merkezi 

ortak veri tabanındaki sicil dosyasına kaydedilir. Kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında 

imza kaydının bulunmaması halinde, imzaya yetkili kişilerin imza beyanlarının ticaret sicili 

7263 Sayılı Kanunla Türk Ticaret Kanunu ve Ticari İşletmelerde Taşınır Rehni 
Kanununda Yapılan Değişiklikler. 
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müdürlüğüne verilmesinin usul ve esasları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve 

esaslar Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.” 

 1.2. Anonim Şirketlerde Temsile Yetkili Kişilerin Tescil ve İlanına İlişkin 373.Maddede 

Değişiklik Yapılmıştır. 

         6102 Sayılı Kanun Anonim Şirketlerde temsile yetkili kişilerin tescil ve ilanına ilişkin 

373.maddesi aşağıdaki gibidir. 

 “Tescil ve İlan 

MADDE 373- (1) Yönetim kurulu, temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının 

noterce onaylanmış suretini, tescil ve ilan edilmek üzere ticaret siciline verir.  

(2) Temsil yetkisinin ticaret sicilinde tescilinden sonra, ilgili kişilerin seçimine veya atanmalarına ilişkin 

herhangi bir hukuki sakatlık, şirket tarafından üçüncü kişilere, ancak sakatlığın bunlar tarafından bilindiğinin 

ispat edilmesi şartıyla ileri sürülebilir.” 
 

      7263 sayılı Kanunla anılan maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(3) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından, ticaret siciline tescil olunan temsile yetkili kişiler ile 

bunların temsil şekilleri hakkında ticaret sicili kayıtları esas alınır ve şirketten bu kayıtlara ilişkin ticaret sicili 

müdürlüklerince düzenlenen belgeler ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilan dışında hiçbir 

belge istenemez.” 

         2.6750 sayılı Ticari İşletmelerde Taşınır Rehni Kanununda Yapılan Değişiklik 

              Teslimsiz taşınır rehin hakkının güvence olarak kullanımının yaygınlaştırılması, bu rehne konu 

taşınırların kapsamının genişletilmesi, taşınır rehninde aleniyetin sağlanması ile rehnin paraya 

çevrilmesinde alternatif yolların sunulması suretiyle finansmana erişimi kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan 

6750 sayılı “Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu” 28 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete ’de 

yayımlanmıştır. 6750 sayılı Kanun 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (Bakınız,2016/96 sayılı 

Sirkülerimiz.) 

6750 sayılı Kanunun “Üzerinde rehin hakkı kurulabilecek varlıklar” başlıklı 5. maddesi aşağıdaki 

gibidir. 

           “Üzerinde rehin hakkı kurulabilecek taşınır varlıklar 

MADDE 5- (1) Rehin hakkı aşağıda belirtilen taşınır varlıklar üzerinde kurulabilir: 

a) Alacaklar 

b) Çok yıllık ürün veren ağaçlar 

c) Fikri ve sınai mülkiyete konu haklar 

ç) Hammadde 

d) Hayvan 

e) Her türlü kazanç ve iratlar 

f) Başka bir sicile kaydı öngörülmeyen ve idari izin belgesi niteliğinde olmayan her türlü lisans ve 

ruhsatlar 
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g) Kira gelirleri 

ğ) Kiracılık hakkı 

h) Makine ve teçhizat, araç, ekipman, alet, iş makinaları, elektronik haberleşme cihazları dâhil her 

türlü elektronik cihaz gibi menkul işletme tesisatı 

ı) Sarf malzemesi 

i) Stoklar 

j) Tarımsal ürün 

k) Ticaret unvanı ve/veya işletme adı 

l) Ticari işletme veya esnaf işletmesi 

m) Ticari plaka ve ticari hat 

n) Ticari proje 

o) Vagon 

ö) Bu fıkrada sayılanlardan üçüncü kişiler zilyetliğindeki taşınır varlık, hak ve paylı mülkiyet hakları 

p) Benzeri her türlü taşınır varlık ve hak. 

(2) Ticari işletme ve esnaf işletmesinin tamamı üzerinde rehin kurulması hâlinde, rehnin kuruluşu 

anında işletmenin faaliyetine tahsis edilmiş olan her türlü varlık rehnedilmiş sayılır. Bu varlıkların rehni diğer 

kanunlarca bir sicile tescilini gerektiriyorsa bu rehin ilgili sicillere bildirilir. Bu varlıklar üzerinde diğer kanunlar 

uyarınca önceden bir rehin hakkı tesis edilmiş olması hâlinde bu Kanun çerçevesinde tesis edilerek bildirilen 

rehin sonraki sırada yer alır. Ticari işletme ve esnaf işletmesi rehinleri ticaret veya esnaf siciline bildirilir. 

Birinci fıkrada yer alan diğer taşınır varlıkların borcu karşılaması hâlinde işletmenin tümü üzerinde rehin 

kurulamaz. 

(3) İşletmelerin müstakbel taşınır varlıkları üzerinde rehin hakkı kurulabilir. Rehinli müstakbel taşınır 

varlık üzerindeki tasarruf yetkisi, bu varlıkların mülkiyete konu edilmesini müteakip kullanılabilir. 

(4) Rehin, işletmelerin mevcut veya müstakbel taşınır varlıklarının getirileri üzerinde kurulabilir. 

(5) Her tür sözleşmeden doğan mevcut veya müstakbel alacaklar rehne konu edilebilir. 21/7/1953 

tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri saklıdır. 

(6) Rehin hakkı bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen varlıklardan biri veya birden fazlası üzerinde 

kurulabilir. 

(7) Kendi mevzuatı gereğince bir onaya tabi olan lisans ve ruhsatların rehni bu onayın alınması 

hâlinde mümkündür. 

(8) Mevzuatı gereği özel sicillerine kaydı gereken rehinler Sicile bildirilir. Buna ilişkin usul ve esaslar 

Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir. 

(9) Üçüncü kişiler, bu Kanun kapsamında borçlu lehine teslimsiz taşınır rehni kurabilir.” 
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7263 sayılı Kanunla anılan maddesin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“(2)  Ticari işletme ve esnaf işletmesinin tamamı üzerinde rehin kurulması hâlinde, rehnin kuruluşu 

anında işletmenin faaliyetine tahsis edilmiş olan her türlü varlık; bir işletmenin belirli bir taşınır varlık 

grubunun bir bütün olarak rehnedilmesi hâlinde ise bu gruba dahil varlıkların tamamı rehnedilmiş 

sayılır. Bu varlıkların rehni diğer kanunlarca bir sicile tescilini gerektiriyorsa bu rehin ilgili sicillere bildirilir. Bu 

varlıklar üzerinde diğer kanunlar uyarınca önceden bir rehin hakkı tesis edilmiş olması hâlinde bu Kanun 

çerçevesinde tesis edilerek bildirilen rehin sonraki sırada yer alır. Ticari işletme ve esnaf işletmesi rehinleri 

ticaret veya esnaf siciline bildirilir. Birinci fıkrada yer alan diğer taşınır varlıkların borcu karşılaması hâlinde 

işletmenin tümü üzerinde rehin kurulamaz.  Bir işletmenin belirli bir taşınır varlık grubunun bir bütün 

olarak rehnedilmesi hâlinde 4 üncü maddenin altıncı fıkrasının (c) bendi uygulanmaz.” 

 

7263 sayılı Kanunla 6102 ve 6750 sayılı Kanunlarda yapılan değişiklikler 3 Şubat tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. 
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