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TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDAKİ TEBLİĞLER 

 

1. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-

32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/47)  

 

Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının 

ödemesini     müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilir 

veya getirilir. Bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemez. 

 Söz konusu bu ihracat bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunludur. 

 

Peşin döviz karşılığında ihracatın 24 ay içinde gerçekleştirilmesi zorunlu olup Dâhilde İşleme 

İzin Belgesi ve Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgesi kapsamında ihracat, ihracat sayılan satış ve 

teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak sağlanan peşin dövizlerin kullanım 

süresi belge süresi (ek süreler dahil) kadardır. Tamamı tek seferde iade edilmeyen veya süresi içinde 

ihracatı gerçekleştirilemeyen peşin dövizler prefinansman hükümlerine tabi olur. Prefinansman 

hükümlerine tabi hale gelen peşin dövizlerin, ihracat taahhüt sürelerinin ilgili mevzuat hükümleri 

çerçevesinde uzatılması halinde, alıcının muvafakat etmesi kaydıyla kullanım süreleri de verilen ek 

süre kadar uzatılmış sayılır. 

 

Özelliği olan ihracatlar için; 

-Yurt dışına müteahhit firmalarca yapılacak ihracatın bedelinin 365 gün içinde yurda getirilerek bir 

bankaya satılması zorunludur. 

-Konsinye yoluyla yapılacak ihracatta bedellerin kesin satışı müteakip; uluslararası fuar, sergi ve 

haftalara bedelli olarak satılmak üzere gönderilen malların bedellerinin ise gönderildikleri fuar, sergi 

veya haftanın bitimini müteakip 180 gün içinde yurda getirilerek bir bankaya satılması zorunludur. 

- İlgili mevzuat hükümlerine göre yurt dışına geçici ihracı yapılan malların verilen süre veya ek süre 

içinde yurda getirilmemesi veya bu süreler içerisinde satılması halinde satış bedelinin süre 

bitiminden veya kesin satış tarihinden itibaren 90 gün içinde yurda getirilerek bir bankaya satılması 

zorunludur. 

-   Yürürlükteki İhracat Rejimi ve Finansal Kiralama (leasing) Mevzuatı çerçevesinde kredili veya 

kiralama yoluyla yapılan ihracatta, ihracat bedelinin kredili satış veya kiralama sözleşmesinde 

belirlenen vade tarihlerini izleyen 90 gün içinde yurda getirilerek bankalara satılması zorunludur. 
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2.  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-

32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/47) 

• 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma 

Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 3 üncü maddesinin beşinci 

fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” ibaresi “Ticaret Bakanlığı” şeklinde 

değiştirilmiştir. 

• Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” ibaresi 

“Ticaret Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.  

• Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ekonomi Bakanlığı”, “Hazine 

Müsteşarlığına” ve “Ekonomi Bakanlığına” ibareleri sırasıyla “Ticaret Bakanlığı”, “Hazine ve 

Maliye Bakanlığına” ve “Ticaret Bakanlığına” şeklinde,  

• İkinci fıkrasında yer alan “Ekonomi Bakanlığının” ve “Ekonomi Bakanlığına” ibareleri sırasıyla 

“Ticaret Bakanlığının” ve “Ticaret Bakanlığına” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Hazine 

Müsteşarlığına” ve “Ekonomi Bakanlığına” ibareleri “Hazine ve Maliye Bakanlığına” ve “Ticaret 

Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir. 

• Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığınca” ve 

“Müsteşarlıkça” ibareleri sırasıyla “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” ve “Bakanlıkça” şeklinde 

değiştirilmiştir. 

•  Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hazine’nin”, “Müsteşarlık Dış 

Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden”, “Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’ne” ve 

“Müsteşarlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’ne” ibareleri sırasıyla “Hazine ve Maliye 

Bakanlığı’nın”, “Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden”, 

“Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’ne” ve “Hazine ve Maliye 

Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’ne” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık 

Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’ne” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı 

Genel Müdürlüğü’ne” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Hazine’nin” ve “Müsteşarlık Kamu 

Finansmanı Genel Müdürlüğü’ne” ibareleri sırasıyla “Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın” ve “Hazine 

ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’ne” şeklinde değiştirilmiştirÇ Aynı 

Tebliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Hazine ve Maliye 

Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir. Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 

“Müsteşarlıkça” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştirAynı Tebliğin 19 

uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan” ibaresi 

“Hazine ve Maliye Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir. 

 

      
Eylül ayındaki önemli yenilikler kronolojik bir sıra halinde aşağıdaki gibidir. 

HUKUKİ GELİŞMELER BÜLTENİ – EYLÜL 2018 



  
    

  

3. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 

2008-32/35)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/49) 

 

-29/5/2008 tarihli ve 26890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma 

Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’in 11 inci maddesinin ikinci 

fıkrasında yer alan “İstanbul Altın Borsası’na” ibaresi “Borsa İstanbul A.Ş.’ye” şeklinde 

değiştirilmiştir. 

-Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığının bağlı 

olduğu Bakan” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir. 

 

      -Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. 
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4. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-

32/45)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/50) 

 

30/1/2018 tarihli ve 30317 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma 

Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)’in 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (c) bendinde yer alan “Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve 

Maliye Bakanlığını” şeklinde, (j) bendinde yer alan “Müsteşarlıkça” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde 

değiştirilmiş, (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ç), (e) ve (f) bentleri ile beşinci fıkrasında yer 

alan “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” şeklinde, ikinci fıkrasının (e) bendinde ve yedinci 

fıkrasında yer alan “Müsteşarlıktan” ibareleri “Bakanlıktan” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan 

“Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir. 



  
    

  

 

5- Türk Parası Kıymetini Korumu Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Karar (Karar Sayısı: 85) 

 

Bu karar ile Türkiye’de yerleşik kişilerin Bakanlıkça belirlenen haller dışında kendi aralarında 

menkul, gayrimenkul, kiralama, leasing, hizmet ve eser sözleşmelerinde döviz ile ödeme 

yükümlülüğü akdedemeyeceği; hali hazırda döviz üzerinden düzenlenen sözleşmelerin 30 gün içinde 

Türk parası ile tadil edilmesi gerektiği düzenlenmektedir.  

 

-7/8/1989 tarihli ve 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Hakkında Kararın 4 üncü 

maddesine;’Türkiye’de yerleşik kişilerin,Bakanlıkça belirlenen haller dışında,kendi aralarındaki 

menkul ve gayrimenkul alım satım,taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul 

kiralama,leasing ile iş,hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden 

kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak 

kararlaştırılamaz.’ bendi eklenmiştir. 

Aynı karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

 

Bu kararın 4 üncü maddesinin (g) bendinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde söz 

konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden 

kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında ;Türk parası olarak taraflarca 

yeniden belirlenir. 
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15 EYLÜL 2018 

  6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve 

Esaslar Hakkında Tebliğ 

 

Tebliğle, anonim ve limited şirketlerle sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin sermaye kaybı 

veya borca batık olma durumlarında uygulayacakları usul ve esaslar belirlendi. 

Sermaye Kaybı Durumunda ; 

-Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının ya da üçte ikisinin 

zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde yönetim organı, genel kurulu hemen toplantıya 

çağırır. Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının ya da üçte ikisinin zarar sebebiyle 

karşılıksız kaldığı durumlarda farklı bir gündem ile toplantıya çağrılmış olsa dahi bu husus genel 

kurulda görüşülür. Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının karşılıksız kalması 

halinde yönetim organı, bu genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunar. 

-Yönetim organı, genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri, son bilançoyu genel kurula sunarak, 

şirketin finansal yönden bulunduğu durumu bütün açıklığıyla ve her ortağın anlayabileceği şekilde 

anlatır. 

-Genel kurul, sunulan iyileştirici önlemleri aynen kabul edebileceği gibi değiştirerek de kabul edebilir ya 

da sunulan önlemler dışında başka bir önlemin uygulanmasına karar verebilir. 

-Sermayenin tamamlanması, bilânço açıklarının ortakların tamamı veya bazı ortaklar tarafından 

kapatılmasıdır. Kanuni yedek akçelerin yitirilen kısımlarının tamamlanmasına gerek yoktur. Sermayenin 

tamamlanmasına karar verilmesi halinde her ortak zarar sebebiyle karşılıksız kalan tutarı kapatacak 

miktarda parayı vermekle yükümlüdür. Her ortak, payı oranında tamamlamaya katılabilir ve verdiğini 

geri alamaz. Bu yükümlülük, sermaye konulması veya borç verilmesi niteliğinde olmayıp karşılıksızdır. 

Ayrıca yapılan ödemeler, gelecekte yapılacak sermaye artırımına mahsuben bir avans olarak 

nitelendirilmez. Sermayenin zarar sonucu ortaya çıkan kayıp kadar azaltılması ile birlikte eş zamanlı 

olarak istenilen tutarda artırımına karar verilebilir. Sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş zamanlı 

sermaye artırımında artırılan sermayenin en az dörtte birinin ödenmesi şarttır. Sermayenin zarar sonucu 

ortaya çıkan kayıp kadar azaltılması yoluna gidilmeden sermaye artırımına karar verilebilir. Bu şekilde 

yapılacak sermaye artırımında sermayenin en az yarısını karşılayacak tutarın tescilden önce ödenmesi 

zorunludur. 

-Borca batık olma durumu, şirketin aktiflerinin borçlarını karşılayamaması halidir. 

Borca batık durumda olmanın işaretleri, yıllık ve ara dönem finansal tablolardan, denetime tabi 

şirketlerde denetim raporlarından, erken teşhis komitesinin raporlarından, yönetim organının 

belirlemelerinden ortaya çıkabilir. Şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler 

varsa, yönetim organı, aktiflerin hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de muhtemel satış 

fiyatları üzerinden bir ara bilanço çıkartır. 
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19 EYLÜL 2018 

Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti Ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin 

Esaslar Tebliği (Seri Vııı, No:51)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

 

12/7/2007 tarihli ve 26580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasasında 

Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri VIII, 

No:51)’nin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“ç) Doğrudan veya dolaylı olarak %10’dan daha az paya sahip olan tüzel kişi ortakları hariç olmak 

üzere derecelendirme kuruluşunun ortakları, yöneticileri, kontrolörü, derecelendirme komitesi 

üyeleri ve derecelendirme uzmanları; 

1) Derecelendirme hizmeti verdikleri dönemde bir başka derecelendirme kuruluşunda ve müşteride 

her ne unvanla olursa olsun görev alamazlar. 

2) Ticaretle uğraşamazlar (derecelendirme kuruluşunda herhangi bir unvanla görev almayan 

ortaklar hariç). 

3) Derecelendirme çalışmasının bitiminden itibaren 2 yıl geçmedikçe derecelendirmesini yaptıkları 

müşteri ile müşterinin hakim ortakları, bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerinde 

her ne unvanla olursa olsun görev alamazlar. 

4) Derecelendirme kuruluşunun müşterisi ile müşterisinin hakim ortakları, bağlı ortaklıkları ve 

müşterek yönetime tabi teşebbüsleri tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının (yatırım 

fonu katılma belgeleri hariç) alım satımında bulunamazlar.” 

“(4) Doğrudan veya dolaylı olarak %10’dan daha az paya sahip olan tüzel kişi ortakları hariç 

olmak üzere, derecelendirme kuruluşunun ortakları, yöneticileri, kontrolörleri, derecelendirme 

komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanlarının üçüncü derece dahil kan ve ikinci derece dahil 

kayın hısımları ile eşleri, derecelendirme hizmetinin verildiği dönemde müşteri ile ticari ilişkide 

bulunamazlar ve müşterinin yönetim kademelerinde yönetsel ve/veya idari yetkiye sahip bir 

unvanla görev alamazlar.” 
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19 EYLÜL 2018 

Kooperatif Ve Kooperatif Birliklerinin Paylarının Çoğunluğuna Sahip Olduğu Anonim 

Ortaklıklara İlişkin Esaslara Dair Tebliğ 

Bu Tebliğin amacı, pay sahibi sayısı en az beş yüz olan kooperatifler ile kendisine ortak olan 

kooperatiflerin pay sahibi sayısı tek başına ya da toplam olarak en az beş yüz olan kooperatif 

birliklerinin, paylarının çoğunluğuna sahip olduğu anonim ortaklıkların sermaye piyasası 

mevzuatına ilişkin yükümlülüklerine ve muafiyetlerine ilişkin esasları düzenlemektir. Bu Tebliğe 

tabi bir kooperatif veya kooperatif birliği tarafından doğrudan bir anonim ortaklığın sermayesini 

temsil eden paylarının yüzde elli ve üzerine veya yönetim kontrolüne sahip olunması durumunda 

söz konusu anonim ortaklıkların payları halka arz olunmuş kabul edilir.Bu kapsama giren anonim 

ortaklıklarla ilgili olarak; pay sahibi kooperatif veya kooperatif birliği aynı olmak koşuluyla, her bir 

anonim ortaklık için ayrı ayrı veya ortaklıkların tamamı bakımından yıllık en az elli milyon Türk 

Lirası net satış hasılatı yapmış olma şartı aranır. 

 

28 EYLÜL 2018 

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/5) 

 

Bu Tebliğin amacı, ithalatta korunma önleminin uzatılması için yerli üreticiler tarafından yapılan 

başvuru neticesinde soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir. 

Soruşturma, Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında Genel Müdürlük tarafından yürütülür. 

Soruşturma ile ilgili bilgi, belge, resmi olmayan görüş ve sorular için aşağıda belirtilen yetkili merci 

ile iletişime geçilir. 

 

Soruşturma ile ilgili soru formları Bakanlığın internet sitesi (http://www.ticaret.gov.tr) 

“Teşkilat/İthalat Genel Müdürlüğü” başlığı altında “Ticaret Politikası Savunma Araçları” sayfasında 

yer alan “Korunma Önlemleri/Soruşturmalar” bağlantısında yer alan bu soruşturmanın sayfasından 

indirilir. 

 

İlgili taraflar, varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de ilgili taraf soru formunda belirtmek 

suretiyle yetkili merciye iletir. Talep edilmesi halinde düzenlenecek olan dinleme toplantısının 

yapılacağı yer ve tarih ile soruşturmaya ilişkin diğer duyurular 6 ncı maddede bağlantısı belirtilen 

Bakanlığın internet sitesinde ilân edilecektir. Soruşturma, Genel Müdürlükçe yürütülerek dokuz ay 

içinde tamamlanır. Gerekli hallerde bu süre altı ay uzatılabilir. 
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