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SİRKÜLER (2021’116) 

 

 

Konu: 7341 Sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. 

 

 
7341 Sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında 

Kanun ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmış olup, bu kanunla; 

 
 

1-İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi: 

 

5910 Sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun (TİM) 18 inci maddesinin 5 inci fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen 6 ıncı fıkra ile 

ihracatçılar lehine münhasıra ihracat kredileri için kefalet vermek amacıyla,  TİM’in ortaklığında 

İhracatı Geliştirme Anonim Şirketinin sermayesine eklenmek üzere ihracat işlemleri üzerinden FOB 
bedelin onbinde üçüne kadar Ticaret Bakanlığınca belirlenen oranda ek nispi ödeme kesintisinin 

yapılması zorunluluğu getirilmiştir. 

 

Hizmet sektörleri için İhracatı Geliştirme Anonim Şirketinin sermayesine eklenmek üzere yıllık cirolar 
üzerinden ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutarda ilave yıllık aidat tahsili edilmesi yönünde 

düzenleme yapılmıştır. 

 
Ticaret Bakanlığı tarafından 15 Ekim 2021 tarihinde yapılan duyuruda; Bakanlığın koordinasyonunda, 

ihracatçıların finansmana erişim ve kredi kefalet sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla, 10 

milyon lira sermaye ile Türkiye İhracatçılar Meclisinin yüzde 95, Eximbank'ın yüzde 5 ortaklığı ile 
İhracatı Geliştirme Anonim Şirketinin (İGE) kurulduğu açıklanmıştır. 

 

7341 sayılı Kanun’un 12. maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Muafiyetler başlıklı 4. 

maddesinin birinci fıkrasına eklenen hükümle;  5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı 
Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 18. maddesi kapsamında ihracatçılar lehine 

münhasıran ihracat kredileri için kefalet vermek amacıyla kurulan kurumlar, kurumlar vergisinden 

muaf tutulmuştur.(Kurumlar vergisi kanununa yapılan eklenen bu bent ile ihracatçılar lehine 
münhasıran ihracat kredileri için kefalet vermek amacıyla kurulan İhracatı Geliştirme Anonim 

Şirketine kurumlar vergisi muafiyeti tanınmış olup bu uygulama kanunun yayımı tarihinde 

(06.11.0221) yürürlüğe girmektedir. 
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7341 sayılı kanunun;  3-4 ve 6 ıncı maddelerinde yapılan düzenlemelere göre; İhracatı Geliştirme 

Anonim Şirketinin (şirket) gelirleri; Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. Maddesi kapsamına alınmış 
olup, bu gelirler üzerinden bu madde çerçevesinde vergi kesintisi yapılmaması öngörülmüş, Damga 

Vergisi Kanunu’na ekli (2) sayılı tablonun “V-Kurumlarla ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün (22) 

numaralı fıkrasında yapılan değişiklikle, Şirketinin kredi teminatlarına ilişkin işlemlerde düzenlenen 
kâğıtlar damga vergisinden, Harçlar Kanunu’nun 123. maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan 

değişiklikle, Şirketi tarafından kullandırılacak kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödemelerine 

ilişkin işlemler (yargı harçları hariç) Kanun’da yazılı harçlardan, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 

17. maddesinin (4) numaralı fıkrasının (e) bendinde yapılan değişiklikle, şirketinin kredi teminatı 
sağlama işlemleri katma değer vergisinden müstesna tutulmuştur. 

 
2-Çek Kanunu: 

 

7341 sayılı kanunun 16 ıncı maddesiyle 5941 sayılı Çek Kanununun geçici 3/5 inic maddesindeki,  

çekin bankaya ibrazında üzerinde yazılı vadede ödeneceğine ilişkin 31.12.021 tarihi olan bu süre 
31.12.2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Söz konusu fıkra aşağıdadır. 

 

GEÇİCİ MADDE 3 –  

 
(1) Bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 

bir ay içinde 2 nci maddeye göre yayımlanacak tebliğde belirlenen esaslara uygun olarak yeni çek 
defterleri bastırırlar. 

(2) Bankalar, 31.12.2012 tarihine kadar müşterilerine yeni çek defterlerini verir ve ellerindeki 
eski çek defterlerini imha ederler. 

(3) Bu Kanunun bu maddenin yayımı tarihinden önce yürürlükte bulunan hükümleri ile mülga 
3167 sayılı Kanun hükümleri gereğince düzenlenmiş olan eski çeklerin hukukî geçerliliği devam eder. 

(4) Bankaların müşterilerine verdikleri eski çek defterleriyle ilgili olarak, muhatap bankanın 3 
üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre ödemekle yükümlü olduğu tutara ilişkin sorumluluğu 30.6.2018 
tarihinde sona erer.10504-1 

(5) 31.12.2023 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için 
muhatap bankaya ibrazı geçersizdir. 

(6) Bu maddenin yayımı tarihinden önce verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı 
kararlarına ilişkin kayıtlar, 6 ncı maddede düzenlenen yasağın kaldırılmasına ilişkin şartlar oluşuncaya 
kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında tutulmaya devam olunur. 

(7) Bu Kanun hükümlerine göre suç karşılığı uygulanan yaptırımı, idarî yaptırıma dönüştürülen 
fiiller nedeniyle, 

a) Soruşturma evresinde bulunan dosyalar hakkında Cumhuriyet başsavcılığınca, 
b) Kovuşturma evresinde bulunan dosyalar hakkında mahkemece, idarî yaptırım kararı verilir.  

 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bulunan dosyalar hakkında Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığınca, Yargıtayın ilgili dairesinde bulunan dosyalar hakkında ise ilgili dairece, bu Kanuna 
göre işlem yapılmak üzere dava dosyası hükmü veren mahkemeye gönderilir ve bu mahkeme 
tarafından duruşma yapılmaksızın karar verilir. 

 
3-Türk Ticaret Kanunu: 

 

7341 sayılı kanunun 17 inci maddesiyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun Tasfiye sonucu dağıtma 
başlıklı 543/2 inci maddesinde yer alan 6 aylık bekleme süresi, 06.11.2021 tarihinden itibaren 3 aya 

indirilmesi yönünde düzenleme yapılmış olup, yapılan değişikliği ihtiva eden maddenin yeni hali 

aşağıdadır. 

 
 

 

 
 

 



4-Tasfiye Sonucu Dağıtma  

 
 

MADDE 543- 

 
(1) Tasfiye hâlinde bulunan şirketin borçları ödendikten ve pay bedelleri geri verildikten sonra kalan 

varlığı, esas sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa pay sahipleri arasında, ödedikleri sermayeler ve 

imtiyaz hakları oranında dağıtılır. Tasfiye payında imtiyazın varlığı hâlinde esas sözleşmedeki 

düzenleme uygulanır.  
(2) Alacaklılara üçüncü kez yapılan çağrı tarihinden itibaren üç ay geçmedikçe kalan varlık 

dağıtılamaz. Şu kadar ki, hâl ve duruma göre alacaklılar için bir tehlike mevcut olmadığı takdirde 

mahkeme üç ay geçmeden de dağıtmaya izin verebilir. 
 (3) Esas sözleşme ve genel kurul kararında aksine hüküm bulunmadıkça, dağıtma para olarak yapılır.  

7314 sayılı kanunla yapılan tüm değişiklikler kanunun yayım tarihinde (06.11.2021) yürürlüğe 

girmektedirler. 
 

(Resmi Gazete: 06.11.2021 tarihli 31651 sayılı) 

 

Söz konusu kanun metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211106-6.htm 

 
Bilgilerinize sunarız. 

 

Saygılarımızla, 

 
TÜRKERLER Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.  
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