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Konu: Sermaye Hareketleri Genelgesindeki Sermaye Artırımında Pay Bedellerinin Ödenmesi Madde 

6/10’da Değişiklik Yapılması.  

 

 

 

Hazine ve Maliye Bakanlığının 15.04.2021 tarih ve 261476 sayılı yazısı ile Sermaye Hareketleri 

Genelgesinin “Sermaye artırımında pay bedellerinin ödenmesi” başlıklı 6’ncı maddesinin 10’ncu 

fıkrasında değişiklik yapılmıştır. 

 

Şirketler (halka açık olmayan ve halka açık ortaklıklarca) tarafından sermaye artırımına ve/veya yabancı 

ortaklardan ileride gerçekleştirilecek sermaye artışına ilişkin olarak getirilen dövizler, belirtilen süreler 

(3 ay) içerisinde sermaye artırımının belgelenmemesi veya bedellerin kredi olarak kullanılmak 

istendiğinin şirket tarafından yazılı olarak beyan edilmesi kapsamında,  bankalarca döviz kredisi 

uygunluk kontrolüne alınmakta ve bahse konu kurallara uygunluğun sağlanması durumunda bu tutarlar 

firma kredi bakiyesine eklenerek Risk Merkezine bildirilmektedir. Ayrıca söz konusu krediye dönüşen 

tutar İstatistik Genel Müdürlüğüne bildirilmektedir. Uygunluk şartlarının sağlanmaması durumunda ise 

söz konusu bedeller bankalar tarafından sahiplerine iade edilmektedir. 

 

Hazine ve Maliye Bakanlığının 15.04.2021 tarih ve 261476 sayılı yazısı ile Sermaye Hareketleri 

Genelgesinin “Sermaye artırımında pay bedellerinin ödenmesi” başlıklı 6’ncı maddesinin 10’ncu 

fıkrasında değişikliğe gidilerek, söz konusu tutarların süresi içerisinde yurt dışına iade edilmemiş 

olduğunun sonradan tespit edilmesi halinde de bu tutarların kredi olarak işleme alınacağı ve 

Bakanlığa bildirimde bulunulacağı açıklanmıştır.  

 

Bu kapsamda kredi olarak işleme alınan tutarlar için yurt dışındaki yabancı ortak ile yapılmış bir 

anlaşmanın veya mutabakat zaptının ya da yabancı ortağın bu konudaki yazılı talimatının veya firmanın 

yazılı beyanının kredi sözleşmesi olarak değerlendirilmesi mümkün olacaktır. Söz konusu tutarların 

sermaye transferini gerçekleştiren yabancı ortağa geri ödenmesinin talep edilmesi halinde, transfer kredi 

geri ödemesi olarak gerçekleştirilecektir. Kredi geri ödemesi olarak transfer edilebilecek tutar 

sermayeye eklenmek üzere transfer edilmiş olan tutarı ya da kredi olarak işleme alınan tutarlar için temin 

edilen kredi sözleşmesinde veya diğer belgelerde bir faiz öngörülmesi halinde transfer edilen tutar ve 

faiz tutarı toplamını geçemeyecektir. (Kredi olarak ad edilen bu tutarların geri ödenmesinde Kaynak 

Kullanım Destekleme Fonu kapsamında değerlendirileceğini belirtmekte yarar vardır.) 
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Değişen 10’ncı fıkranın yeni ve eski metinleri aşağıdadır. 

 

Fıkranın yeni metni : 

 

(10) Bu maddenin üçüncü, beşinci ve dokuzuncu fıkraları kapsamında getirilen dövizlerle ilgili olarak 

söz konusu fıkralarda belirtilen süreler içerisinde sermaye artırımının belgelenmemesi veya bedellerin 

kredi olarak kullanılmak istendiğinin şirket tarafından yazılı olarak beyan edilmesi durumunda 

Genelgenin 14 üncü maddesinde belirtilen kurallara uygunluk kontrolü aracı bankalarca yapılır. Bahse 

konu kurallara uygunluğun sağlanması durumunda bu tutarlar firma kredi bakiyesine eklenerek Risk 

Merkezine bildirilir. Ayrıca söz konusu krediye dönüşen tutar İstatistik Genel Müdürlüğüne bildirilir. 

Uygunluk şartlarının sağlanmaması durumunda söz konusu bedeller bankalar tarafından sahiplerine iade 

edilir.  

 

Söz konusu tutarların süresi içerisinde yurt dışına iade edilmemiş olduğunun sonradan tespit edilmesi 

halinde bu tutarlar kredi olarak işleme alınır ve Bakanlığa bildirimde bulunulur. Söz konusu tutarlar 

firma kredi bakiyesine eklenerek Risk Merkezi'ne bildirilir. Banka kredinin 14’ncü madde hükümlerine 

uygunluğunu kontrol eder. Uygunluğun sağlanmadığının tespiti halinde Bakanlığa yapılan bildirimde 

bu husus da belirtilir. Bu fıkra kapsamında kredi olarak işleme alınan tutarlar için yurt dışındaki yabancı 

ortak ile yapılmış bir anlaşmanın veya mutabakat zaptının ya da yabancı ortağın bu konudaki yazılı 

talimatının veya firmanın yazılı beyanının kredi sözleşmesi olarak değerlendirilmesi mümkündür. Söz 

konusu tutarların sermaye transferini gerçekleştiren yabancı ortağa geri ödenmesinin talep edilmesi 

halinde, transfer kredi geri ödemesi olarak gerçekleştirilir. Kredi geri ödemesi olarak transfer 

edilebilecek tutar sermayeye eklenmek üzere transfer edilmiş olan tutarı ya da kredi olarak işleme alınan 

tutarlar için temin edilen kredi sözleşmesinde veya diğer belgelerde bir faiz öngörülmesi halinde transfer 

edilen tutar ve faiz tutarı toplamını geçemez.  

 

Fıkranın eski metni : 

 

10-Bu maddenin üçüncü, beşinci ve dokuzuncu fıkraları kapsamında getirilen dövizlerle ilgili olarak söz 

konusu fıkralarda belirtilen süreler içerisinde sermaye artırımının belgelenmemesi veya bedellerin kredi 

olarak kullanılmak istendiğinin şirket tarafından yazılı olarak beyan edilmesi durumunda Genelgenin 

14 üncü maddesinde belirtilen kurallara uygunluk kontrolü aracı bankalarca yapılır. Bahse konu 

kurallara uygunluğun sağlanması durumunda bu tutarlar firma kredi bakiyesine eklenerek Risk 

Merkezine bildirilir. Ayrıca söz konusu krediye dönüşen tutar İstatistik Genel Müdürlüğüne bildirilir. 

Uygunluk şartlarının sağlanmaması durumunda söz konusu bedeller bankalar tarafından sahiplerine iade 

edilir. 

 

Sermaye Hareketleri Genelgesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

 

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/d58bd2eb-b966-4765-a0cc-

626c507449d8/Sermaye+Hareketleri+Genelgesi+-

+2+May%C4%B1s+2018.pdf?MOD=AJPERES&CVID=&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=N

ONE  

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

Saygılarımızla, 

 

TÜRKERLER Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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