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Mevzuat:   

• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında TürkAkım Gaz 
Boru Hattı Projesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Benin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik, 
Ticari ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 6 Aralık 2016 Tarihli ve 29910 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
12/20161206.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161206.htm 

 

 Özet:   

Bu kanunlar ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında 
TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesine İlişkin Anlaşma ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Benin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik, Ticari ve Teknik İşbirliği Anlaşması’nın 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161206-10.pdf 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161206-11.pdf 
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Mevzuat:   

Hücresel Sistem Anten Tesisleri ile Telsiz Erişim Şebekelerinin Paylaşımına İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 6 Aralık 2016 Tarihli ve 29910 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
12/20161206.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161206.htm 

 

 Özet:   

Bu Yönetmelik ile elektronik haberleşme sektöründe kaynakların etkin kullanımının 
sağlanması, yatırım ve hizmet giderleri ile görüntü ve çevre kirliliğinin azaltılması, 
sürdürülebilir rekabet ortamının oluşturulmasına yönelik altyapı yatırımlarının desteklenmesi 
ve gelecek teknolojiler için kapasite oluşturulması amacıyla hücresel sistemlere ait anten 
tesisleri ile telsiz erişim şebekelerinin birden fazla işletmeci tarafından kullanımına imkân 
tanıyacak şekilde tasarımı, kurulumu ve paylaşımına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161206-4.htm 
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Mevzuat:   

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 6 Aralık 2016 Tarihli ve 29910 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
12/20161206.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161206.htm 

 

 Özet:  Bu Tebliğ ile kuruluş aşamasında sözleşmenin ticaret sicili müdürü huzurunda 
imzalanmasına ve imza beyannamesinin ticaret sicili müdürlüklerinde düzenlenmesine ilişkin 
usul ve düzenlenmektedir. Bu tebliğin uygulanması için tebliğ kapsamında yer verilen 
tanımlarda Bakanlık; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS): 
Ticaret sicili işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü, ticaret sicili kayıtları ile tescil ve 
ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolandığı ve elektronik ortamda sunulduğu, 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile TOBB nezdinde oluşturulan ve işletilen merkezi ortak 
veri tabanını da içeren bilgi sistemi, Temsilci: Kurucu adına imza yetkisine sahip vekil, 
veli, vasi, kayyım ile tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kişi, TOBB tanımı 
düzenlenmiştir. Tebliğ kapsamında sözleşmenin hazırlanmasına ilişkin düzenlemelerde şirket 
sözleşmesinin MERSİS’te hazırlanacağı hükmolunmuş ve müdürlüğe başvuru usullerine yer 
verilmiştir. Bu çerçevede kurucuların, sözleşmenin imzalanması için şirketin kurulacağı yer 
müdürlüğünde hazır bulunması ve kurucusu gerçek kişi veya tüzel kişi olan şirketlerin 
sözleşmesinin müdürlükte bizzat kendileri veya temsilcileri tarafından imzalanması gerekliliği 
belirtilmiş kurucuların sözleşme ehliyetine sahip olabilmeleri için aranan şartlara yer 
verilmiştir. Anılan tebliğ kapsamında, şirket kuruluş başvurusuna ilişkin belgelerin ve diğer 
verilerin doğrulama işlemleri ile sözleşmenin imzalanması usullerine ilişkin esaslara yer 
verilmiştir. Bu çerçevede Bu Tebliğin 6 ncı ve 7 nci maddelerinde yer alan doğrulama 
işlemlerinin ardından, sözleşmenin müdürlük tarafından MERSİS’ten alınacak nüshası 
kurucular veya temsilciler tarafından müdür huzurunda imzalanacağı hükmolunmuştur. 
İşbu tebliğ kapsamında, “Sicil müdürü, bu Tebliğde düzenlenen işlemlerin yerine getirilmesi 
için sicil müdür yardımcılarını görevlendirebilir. Bu takdirde, bu Tebliğde müdür tarafından 
yapılacak işlemler görevlendirilen müdür yardımcısı tarafından yerine getirilir. Müdür 
tarafından gerekli görülmesi halinde birden fazla müdür yardımcısı da görevlendirilebileceği” 
ile Müdür, sözleşmelerin imzalanması ve imza beyannamelerinin oluşturulması işlemlerinin 
müdürlükte hızlı, eksiksiz ve doğru bir biçimde yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri alır. 
Bu Tebliğ kapsamındaki işlemlerin yerine getirilmesi için gerekli fiziki koşullar ile donanım, 
müdürlüğün kurulu bulunduğu Oda tarafından temin edilir. Gerekli görülmesi halinde müdür 
tarafından, bu Tebliğ kapsamındaki işlerin yürütülmesi için müdürlük içinde ayrı bir yer 
oluşturulur” hükümlerine de yer verilmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161206-8.htm 
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