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T.C.
TİCARET BAKANLIĞI 

İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : 50035491-431.04

Konu ; Şirket Esas Sözleşm elerinde Hukuk 
Danışmanlığı İbaresi

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİNE 

Oğuzlar M ahallesi Barış M anço Caddesi 

Av. Özdem ir Özok Sokak No;8 Balgat/ANKARA

İlgi 17.02.2020 tarihli ve 3914 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda özetle, hukuki danışm anlık yapm a yetkisi sadece avukatlara 
verilmiş olmasına rağm en bazı şirketlerin ticaret siciline kayıtta şirket esas sözleşm elerinde 
yazılı olan faaliyet alanları içerisinde “Hukuk Danışm anlığı”na yer verildiği belirtilerek, bu 
şirketlerin uyarılarak gerekli düzeltm elerin yapılm asının sağlanm ası talep edilmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükm ü gereğince kuruluşu ve 
esas sözleşme değişikliği Bakanlığımız iznine tabi bulunan ve esas sözleşm elerinde yazılı olan 
faaliyet alanları içerisinde “Hukuk Danışm anlığı” ve benzeri ifadelerin yer aldığı görülen 
şirketlerin izin talepleri karşılanm am akta olup, gerekli düzeltm eler yaptırılm aktadır.

Diğer taraftan Bakanlığımız iznine tabi bulunmayan şirkeder açısından, esas veya 
şirket sözleşmelerinde yazılı olan faaliyet alanları arasında “H ukuk D anışm anlığı”na yer 
verildiği görülen kuruluş tescil taleplerinin karşılanm am ası; m evcut sözleşm elerinde söz 
konusu ibareye yer verildiği tespit edilen şirketlerin ise, m evzuata uygun şekilde faaliyet 
konusu değişikliği yapması amacıyla 6102 sayılı Kanunun 33 üncü ve Ticaret Sicili 
Y önetm eliği’nin 36 ncı m addeleri uyarınca tescile davet edilmelerine ilişkin olarak
20.03.2020 tarihli ve 53388428 sayılı Bakanlığımız yazısı ile tüm ticaret sicili m üdürlüklerine 
talimat verilmiştir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
e-im zalıdır 

Adnan BENLİ 
Bakan a.
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