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SİRKÜLER (2021’29)

Konu:  7263 Sayılı  Kanunla Türk Parasının Kıymetini  Koruma Hakkında Kanun ile Türk Ticaret
Kanununda Yapılan Değişiklikler.

7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanununun;

- 9’ncu Maddesiyle 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Geçici Madde 1
eklenmiş olup,  bu madenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, bankalarca,  süresi içinde ihracat bedelini
getirmeyen  ihracatçılarla  ilgili  vergi  dairesi  başkanlıklarına/  defterdarlıklara  veya  vergi  dairesi
müdürlüklerine ihbar edilmeyen açık ihracat bedellerinin bu maddenin yürürlüğe girdiği 03.02.2021
tarihinden itibaren 60 gün içinde ihbar edilmesi halinde, bu bildirimler sebebiyle bankalar hakkında
işlem tesis edilmeyecektir. 

Bu  fıkra  hükmü  süresi  geçtikten  sonra  ihbar  edilen  ancak  bu  maddenin  yürürlüğe  girdiği  tarih
itibariyle  Cumhuriyet  Savcılıklarına  bildirim  yapılmış  olan  ihlaller  içinde  uygulanır.  03.02.2021
tarihine kadar Cumhuriyet Savcılıklarına intikal etmiş, henüz haklarında idari para cezası uygulaması
kararı verilmemiş olan işlemler için, bankalara idari yaptırım kararı verilmeyeceği, karar verilip, henüz
kesinleşmemiş  veya  kesinleşmiş  olan  ve  ödenmemiş  idari  para  cezaları  kararlarının  ortadan
kalkacakları, idari para cezalarının kanun yayımı tarihinden önce ödenmiş olunması halinde, ödenen
bu cezaların ret ve iade edilmeyeceği yönünde düzenleme yapılmıştır. 

Bu düzenleme her ne kadar bankalar  için yapılmış olsa bile,   firmalarda bu vesileyle açık ihracat
bedellerini kontrol ederek, bankalarla mutabakat sağlamalarında fayda vardır. 

- 22’nci maddesiyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 40/2 inci maddesindeki düzenlemeye göre,

“(Madde 40/2) inin eski hali) : Her tacir kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı
sicil  müdürlüğüne verir. Tacir, tüzel  kişi  ise unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili  kimselerin
imzaları  da  sicil  müdürlüğüne  verilir.  İmza  beyanı,  herhangi  bir  ticaret  sicili  müdürlüğünde
yetkilendirilmiş  personelin  huzurunda  yazılı  beyanda  bulunmak  suretiyle  verilir.  Bu  maddenin
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.”
Şeklindeki fıkra aşağıda yaptığımız açıklamaya göre değiştirilmiştir.
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“Yapılan yeni  düzenleme ile  Sicil  Müdürlüğünün huzurunda yazılı  beyanda bulunarak imza
atma zorunluluğu kaldırılmıştır.

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 tabanından sicil dosyasına aktarılarak imzanın bu şekilde yer alacağı, bahse
konu kurum ve kuruluşlarda imza kaydının bulunmaması halinde, imzaya yetkili kişilerin imza
örneklerinin sicile verilmesi ile ilgili uygulama Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğle
belirleneceği yönünde yeni düzenleme yapılmıştır.”

-23 üncü maddesiyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 373 üncü maddesine 3 no.lu fıkra eklenmiş
olup, bu düzenlemeye göre;

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından, ticaret siciline tescil olunan temsile yetkili kişiler ile bunların
temsil şekilleri hakkında ticaret sicilinde yer alan ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yer alan ilana
ait gazete haricinde başka belge istenmeyeceği yönünde düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu değişiklik ve eklere ait ilgili kanun maddeleri aşağıda yer almaktadırlar. 

MADDE 9 – 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanun uyarınca yürürlüğe
konulan  genel  ve  düzenleyici  işlemler  kapsamında  bankalarca;  süresi  içinde  ilgili  vergi  dairesi
başkanlıklarına/defterdarlıklara  veya  vergi  dairesi  müdürlüklerine  ihbar  edilmeyen  açık  ihracat
hesaplarının  bu  maddenin  yürürlüğe  girdiği  tarihten  itibaren  altmış  gün  içinde  ihbar  edilmesi
durumunda,  bu  bildirimler  sebebiyle  bankalar  hakkında  3  üncü  madde  uyarınca  işlem  tesis
edilmez. Bu fıkra hükmü, süresi geçtikten sonra ihbar edilen ancak, bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarih itibarıyla Cumhuriyet savcılıklarına bildirim yapılmamış olan ihlaller için de uygulanır.

Bu  maddenin  yürürlüğe  girdiği  tarih  itibarıyla  birinci  fıkra  kapsamına  giren  ve  Cumhuriyet
savcılıklarına  intikal  eden  ancak  haklarında  idari  para  cezasına  karar  verilmemiş  işlemler  için
Cumhuriyet  savcılıklarınca  idari  yaptırım  kararı  verilmez,  karar  verilmekle  birlikte  henüz
kesinleşmemiş  ya  da  kesinleşmiş  olup  henüz  ödenmemiş  olan  idari  para  cezası  kararları  bütün
neticeleri ile ortadan kalkar, ödenmiş olanlar red ve iade edilmez.”

MADDE 22 – 13/1/2011 tarihli  ve  6102 sayılı  Türk  Ticaret  Kanununun 40 ıncı maddesinin  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 müdürlüğüne
verilmesinin usul  ve  esasları  ile  bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer  usul  ve  esaslar  Ticaret
Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.”

MADDE 23 – 6102 sayılı Kanunun 373 üncü maddesine 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.”



MADDE 25 – Bu Kanun yayımı tarihinde (03.02.2021) yürürlüğe girer.

(Resmi Gazete: 03.02.2021 tarihli 31384 sayılı)

Söz konusu kanun metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210203-11.htm 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

TÜRKERLER Bağımsız Denetim
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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