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Tüm hakları saklıdır

Öne çıkanlar
Yabancı İşgücü İçin Yeni Düzenleme: 
Turkuaz Kart

Ar-Ge ve Tasarım 
Faaliyetlerine Teşvik

Yatırım 
Ortamı 
İyileştiriliyor
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6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
(Kanun) 9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve bazı maddeleri hariç olmak üzere yayımı 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun ile İcra ve İflas Kanunu, Pasaport Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun, Gider Vergileri Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Damga Vergisi 
Kanunu, Harçlar Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Araştırma, Geliştirme ve 
Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun, Çek Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Elektronik İmza 
Kanunu ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nda değişiklikler yapılmıştır. 

Kanun ile yapılmış olan başlıca değişiklikler şu şekildedir:

Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikler
İmza beyannamelerinin ve şirket esas sözleşmesinin noter onaylı olma zorunluluğu kaldırılmıştır. İmza 
yetkilileri ticaret sicili müdürü veya yardımcısı huzurunda imza 
atabilecek, şirket esas sözleşmesi de ticaret sicili müdürü veya 
yardımcısı huzurunda imzalanabilecektir. Esas Sözleşmenin 
noter onayı yaptırılması halinde ise değerli kağıt bedeli 
alınmayacaktır.

Şirket kurulurken, kuruluş belgeleri arasında artık kurucular 
beyanı aranmayacaktır.

Sermaye şirketlerinin tür değiştirmesinde yönetim organı tür 
değiştirme planı ile birlikte artık yeni türün şirket sözleşmesini 
de genel kurula sunacaktır.

Tasfiye halindeki şirketin borçları ödenip, pay bedelleri 
geri verildikten sonra kalan varlığın pay sahipleri arasında 
dağıtılabilmesi için alacaklılara yapılacak üçüncü çağrı 
tarihinden itibaren artık bir yıl değil, altı ay beklemek 
gerekecektir.

Türk Ticaret Kanunu uyarınca tasfiye edilen şirketlerin 
tasfiye durumunu 15 gün içerisinde ticaret sicil müdürlüğüne 
bildirmeleri ve mal beyanında bulunmaları zorunluluğu kaldırılmıştır.

İflas Erteleme Kurumu ile İlgili Değişiklikler
İflas erteleme talebinin son bir yıldan uzun süre ile şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye 
sunulması şartı getirilmiştir

Daha önce iflasın ertelenmesi talebinde bulunan şirket uzatma süresi de dahil olmak üzere, erteleme 
süresinin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe tekrar iflas erteleme talep edemeyecektir.

Artık iflasın ertelenmesi kararı üzerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararlarının uygulanmayacağı hükmü 
getirilmiştir.

Yeni düzenleme ile eskiden de var olan “iyileştirme projesi” kavramı tanımlanmıştır. İyileştirme projesinde, 
nelerin belirtilmesi gerektitiği tek tek sayılmıştır. Bu bilgi ve belgelerin iflasın ertelenmesi talebiyle birlikte 
sunulması veya en geç mahkemenin vereceği iki haftalık kesin süre içinde tamamlanması zorunluluğu 
getirilmiş olup; aksi halde iflasın ertelenmesi talebinin ispatlanamamış sayılacağı düzenlenmiştir. Borca 
batık olduğunun anlaşılması ile de iflas talep eden şirketin iflasına karar verilebilecektir.
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İflasın ertelenmesi talebinin ilanından itibaren iki haftalık kesin süre içinde, alacaklıların itiraz ederek iflasın 
ertelenmesi şartlarının bulunmadığını ileri sürmesi ve mahkemeden talebin reddini istemeleri gerekecektir.

İflas erteleme süresi azami bir yıl olarak bırakılmıştır. Bu sürenin eski düzenlemede dört yılı geçemeyeceği 
öngörülmüşken; yeni düzenlemede mahkeme tarafından sadece bir yıl daha uzatılabileceği 
öngörülmüştür.

Uzatma talebi hakkında karar verilebilmesi için erteleme kararının kesinleşmesi bekletici sorun 
yapılacaktır. Uzatma yargılaması sırasında ancak bir defa revize iyileştirme projesi verilebilecektir. 

Elektronik İmzaya Dair Getirilen Yenilikler
Elektronik imza artık teminat mektuplarında da 
kullanılabilecektir.

Çeklere İlişkin Getirilen Yenilikler
Çekin unsurları arasına banka tarafından verilen seri numarası 
ve karekod dahil edilmiştir. Karekod sistemi ile artık çek hesabı 
sahibine ve bu çeki düzenleyenlere ilişkin verilere erişim 
sağlanabilecektir. 

Karşılıksız çek keşide etmek, 150.000 güne kadar adli 
para cezası hükmü verilebilecek bir suç olarak yeniden 
tanımlanmıştır. Hükmedilecek adli para cezası, çek bedelinin 
karşılıksız kalan miktarından daha az olmayacaktır.

Karşılıksız çek keşide eden kişinin adli para cezasını 
ödememesi durumunda, ilgili ceza hapis cezasına çevrilecektir.

Kanun’un Türkçe metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilir:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160809-1.
pdf

Uluslararası İşgücü Kanunu 
Uluslararası İşgücü Kanunu (Kanun) 13 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yayımı 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Kanun ile getirilen düzenlemelere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Bakanlık), oluşturulacak 
Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu (Kurul) kararlarını dikkate alarak, uluslararası işgücüne ilişkin 
politikaları ve çalışma izni değerlendirme ve puanlama sistemi kriterlerini belirleyecektir. Bu puanlama 
neticesinde standartları sağlayan nitelikli yabancılara belirli istisnalar tanınacak veya turkuaz kart 
verilecektir. 

Turkuaz kart, uluslararası işgücü politikası doğrultusunda eğitim düzeyi, mesleki deneyim, bilim ve 
teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama faydası olan 
yabancılara verilecek bir kart olarak düzenlemiştir. 
Turkuaz karta üç yıldan fazla sahip olan yabancılara, seçme ve seçilme hakkı ve askerlik yükümlülüğü gibi 
sadece Türk vatandaşlarına ait hak ve yükümlülükler hariç diğer tüm vatandaşlık hakları tanınacaktır. 

Kanun ile birlikte, mesleki yeterlilik gerektiren sağlık ve eğitim hizmetlerinde çalışacak yabancıların 
çalışma izni ve uzatma başvurularının değerlendirilmesinde ön izin alınması şartı getirilmiştir. Turkuaz 
Kart sahibi yabancının eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına da ikamet izni yerine geçen belge 
verilecektir.
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Kanun’da düzenlenen konulardan bir diğeri de çalışma izni muafiyetleridir. Buna göre anonim şirketlerin 
Türkiye’de ikamet etmeyen yönetim kurulu üyesi ve diğer şirketlerin yönetici sıfatı olmayan ortağı çalışma 
izninden muaf tutulacaktır.

Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten önce, mevzuata uygun bir şekilde temin edilen çalışma izinleri sona 
erme sürelerine kadar geçerliliklerini sürdürecektir.

Kanun’un Türkçe metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilir: http://www.resmigazete.gov.tr/
eskiler/2016/08/20160813-1.pdf

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine 
İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim 
Yönetmeliği (Yönetmelik) 10 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Yönetmelik ile 31 Temmuz 2008 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin 
Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği 
yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelik, teknoloji merkezi işletmeleri, Ar-Ge merkez ve 
projelerini, rekabet öncesi işbirliği projelerini, teknogirişimleri, 
tasarım projelerini desteklemek için bu proje ve merkezlere 
tanınan belli muafiyet ve indirimlere ilişkin düzenlemeler 
getirmiştir.

Yönetmelik uyarınca, Yönetmelik’te sayılan projeler 
kapsamında yapılan harcamaların tamamı vergiye konu 
kurum kazancı ve ticari kazancın tespitinde indirim konusu 
yapılacaktır.

Ayrıca, bu projelerde çalışan tasarım ve destek personelinin, 
ilgili çalışmalar karşılığında elde ettikleri ücretler personelin 
eğitim durumuna göre belirlenecek oranda gelir vergisinden 
muaf tutulacaktır. Bunun yanında bu projeler için, Maliye 
Bakanlığı bütçesinden sigorta primi desteği de sağlanacaktır.

Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenecek olan belgeler damga 
vergisinden muaf tutulacaktır.

Yönetmelik’te yer alan teşviklerden yararlanmak isteyen merkez ve projeler, yazılı veya elektronik ortamda 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na (Bakanlık) başvuru yapmalıdırlar.

Tüm bu teşviklerin yanında, ilgili merkez ve projelerin değerlendirilmesi ve denetlenmesi için bir 
Değerlendirme ve Denetim Komisyonu kurulacaktır.

Ar-Ge Merkezi Belgesi veya Tasarım Merkezi Belgesine sahip işletmelerin tür veya unvan değişikliği, devir, 
birleşme, tam bölünme, kısmi bölünme işlemleri ile adres değişikliği işlemleri Bakanlığa bildirilecektir.

Yönetmelik’in Türkçe metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilir:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160810-7.htm
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Doç. Dr. Ali Paslı
ali.pasli@gokce.av.tr

Zeynep Özsoy
zeynep.ozsoy@gokce.av.tr

Editörler:

Hakkımızda
Gökçe Avukatlık Ortaklığı birleşme ve devralma, iş ortaklığı, özel sermaye ve ortak 
girişim işlemleri, bankacılık ve finans, sermaye piyasaları, sigortacılık, teknoloji, 
medya, telekom ve internet, e-ticaret, veri koruma, fikri mülkiyet, regülasyon, 
gayrimenkul ve ticari dava alanlarını içeren geniş bir yelpazede hukuki hizmetler 
sunan İstanbul’da bulunan bir hukuk bürosudur. Hukuki personel ve uzmanlığımız 
hakkında daha fazla bilgi için www.gokce.av.tr adresinden web sitemizi ziyaret 
edebilirsiniz.

Lütfen bizimle iletişime geçin
contact@gokce.av.tr
0 212 352 88 33

The Fine Print yalnızca genel bilgilendirme amacıyla hazırlanıp yayınlanmakta olup hukuki tavsiye 
içermemekte ya da avukat-müvekkil ilişkisi oluşturmamaktadır. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız lütfen 
Gökçe Avukatlık Ortaklığı ile irtibata geçiniz. The Fine Print’de yer alan hiçbir içerik Gökçe Avukatlık 
Ortaklığı’nın yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz ya da uygun bir şekilde kaynak olarak gösterilmeksizin 
yayınlanamaz. İçeriğin doğruluğunu sağlamak için gereken tüm çaba gösterilmiş olmasına rağmen, 
Gökçe Avukatlık Ortaklığı içeriğin doğruluğunu garanti etmemektedir ve burada yer alan bilgilerdeki 
herhangi bir hata veya söz konusu bilgilere güvenilmiş olması dolayısıyla sorumlu tutulamaz. The Fine 
Print Gökçe Avukatlık Ortaklığı müvekkileri için hazırlanmıştır ve büronun müvekkilleri dışındaki dolaşım 
olasılığı reklam olarak yorumlanamaz.

Teoriler değil. Cevaplar.
Gökçe Avukatlık Ortaklığı


