7263 SAYILI KANUN İLE FİNANSAL KURULUŞLARI
ETKİLEYEN YENİ DÜZENLEMELER GETİRİLDİ

LAW NO. 7263 HAS INTRODUCED NEW AMENDMENTS
AFFECTING FINANCIAL INSTITUTIONS

3 Şubat 2021 tarihli ve 31384 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan 7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
(“Kanun”) ile ﬁnansal kuruluşları etkileyen yeni düzenlemeler
yapılmıştır. Bu düzenlemeler arasında bankalar nezdinde
zamanında kapatılmayan ihracat hesaplarına ilişkin ihbar
yükümlülükleri ve ticari işlemlerde taşınır rehni uygulamasında
yapılan değişiklikler yer almaktadır.

Law No. 7263 on Technology Development Zones and the
Amendment of Certain Laws (“Law”), published in the Ofﬁcial
Gazette dated 3 February 2021 and numbered 31384,
introduced new amendments affecting ﬁnancial institutions.
These amendments include changes to the reporting
obligations of banks regarding export accounts that were not
timely closed and changes to movable pledges in commercial
transactions.

Bankaların Açık İhracat Hesaplarına İlişkin İhbar
Yükümlülükleri Hakkındaki Değişiklikler
İhracatçıların ﬁili ihracat tarihinden itibaren 180 gün içerisinde
ihracat bedellerini yurtiçine getirerek Türkiye’de bulunan
bankalarda
açtıkları
ihracat
hesaplarını
kapatma
yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde ilgili aracı
bankaların Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından 16
Ocak 2020 tarihinde yayımladığı İhracat Genelgesi
kapsamında (“İhracat Genelgesi”), bu durumu söz konusu
ihracatçının bağlı olduğu vergi dairesine 5 iş günü gün
içerisinde ihbar etme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu ihbarı
süresinde gerçekleştirmeyen bankalar hakkında ilgili vergi
daireleri tarafından yasal işlem başlatılması amacıyla
Cumhuriyet Savcılıklarına bildirimde bulunulacaktır.

Changes to the Reporting Requirements of Banks
Regarding Open Export Accounts
Under the Export Circular issued by the Central Bank of the
Republic of Turkey on 16 January 2020 (“Export Circular”), if
exporters do not fulﬁll their obligation to bring their export
proceeds to Turkey and close the export accounts they opened
with domestic banks within 180 days of the actual date of
export, the relevant intermediary banks will be required to
report this to the registered tax ofﬁce of the exporter in question
within 5 business days. Accordingly, the relevant tax ofﬁces
must inform the Public Prosecutors’ Ofﬁces of any banks that
fail to timely report the foregoing in order to initiate legal action
against such banks.

Kanun’un 9. maddesi ile 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini
Koruma Hakkında Kanun’a eklenen geçici madde ile
bankaların bahsi geçen ihbar yükümlülüğü ile ilgili aşağıdaki
düzenlemeler getirilmiştir:
• Bankalarca İhracat Genelgesi’nde öngörülen ilgili 5 günlük
süre içerisinde ilgili vergi dairelerine ihbar edilmeyen açık
ihracat hesaplarının Kanun’daki bu maddenin yürürlüğe girdiği
3 Şubat 2021 tarihinden itibaren 60 gün içerisinde ihbar
edilmesi durumunda, bu ihbarlar sebebiyle bankalar hakkında
yasal işlem yapılmayacaktır.
• Bu durum, süresi geçtikten sonra ihbar edilen ancak ilgili vergi
makamları tarafından 3 Şubat 2021 itibarıyla Cumhuriyet
Savcılıklarına bildirimi yapılmamış olan ihlaller için de geçerli
olacak ve ilgili bankalar hakkında yasal işlem yapılmayacaktır.
• 3 Şubat 2021 itibarıyla yukarıdaki maddeler kapsamına giren
ve Cumhuriyet Savcılıklarına bildirilen ancak haklarında idari
para cezasına karar verilmemiş işlemler hakkında Cumhuriyet
Savcılıklarınca
idari
yaptırım
kararı
verilmeyecektir.
Cumhuriyet Savcılıklarınca idari yaptırım kararı verilmekle
birlikte henüz kesinleşmemiş ya da henüz ödenmemiş olan
idari para cezası kararları bütün sonuçları ile ortadan
kalkacaktır.
• Ancak, 3 Şubat 2021 itibarıyla ödenmiş idari para cezaları red
ve iade edilmeyecektir.
Yapılan yeni düzenleme ile 5 günlük ihbar süresi geçmiş açık
ihracat hesapları için aracı bankalara 60 günlük bir af dönemi
tanındığı görülmektedir.
Taşınır Rehni Uygulamasında Yeni İmkanlar
Kanun’un 24. maddesi ile 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır
Rehni Kanunu’nun (“Taşınır Rehni Kanunu”) 5. maddesi tadil
edilmiştir. Taşınır Rehni Kanunu’nun üzerinde rehin
kurulabilecek taşınır varlıkları düzenleyen bu maddesine

By virtue of Article 9 of the Law, a provisional article was
inserted into Law No. 1567 on the Protection of the Value of
Turkish Currency, regulating the aforementioned reporting
obligation of banks as follows:
• If a bank fails to report open export accounts to the relevant
tax ofﬁce within the 5-day period set out in the Export Circular
but does so within 60 days from the effective date of this
provision under the Law (i.e., 3 February 2021), legal action will
not be taken against such bank for late reporting.
• The foregoing will also apply to violations that are reported
after the speciﬁed period but that were not notiﬁed to the Public
Prosecutor’s Ofﬁce by the relevant tax authorities before 3
February 2021, and legal action will not be taken against the
relevant banks.
• The Public Prosecutor’s Ofﬁce will not impose administrative
sanctions for actions taken within the scope of the
aforementioned items if such actions were notiﬁed to the Public
Prosecutor’s Ofﬁce and no administrative ﬁnes were imposed
before 3 February 2021. All administrative ﬁne decisions issued
by the Public Prosecutor’s Ofﬁce that have not been ﬁnalized or
paid will be lifted together with all of their consequences.
• However, administrative ﬁnes paid prior to 3 February 2021
will not be dismissed or refunded.
With the new regulations, a 60-day amnesty period has been
granted to intermediary banks for open export accounts whose
5-day reporting periods have lapsed.
New Opportunities in Movable Pledges
As per Article 24 of the Law, Article 5 of the Law on Movable
Pledges in Commercial Transactions numbered 6750
(“Movable Pledge Law”) was amended. The newly inserted
provisions of this article of the Movable Pledge Law, which lists
the movable assets that can be pledged, now enable a pledge

yapılan eklemeler ile, bir ticari işletme veya esnaf işletmesinin
tamamı üzerinde rehin kurulmaksızın ilgili işletmeye ait belirli
bir taşınır varlık grubunun bir bütün olarak rehnedilmesinin yolu
açılmıştır. Yeni düzenlemeler uyarınca bir işletmenin belirli bir
taşınır varlık grubunun bir bütün olarak rehnedilmesi hâlinde bu
gruba dâhil varlıkların tamamı rehnedilmiş sayılacaktır.
İlave olarak, bir işletmenin belirli bir taşınır varlık grubunun bir
bütün olarak rehnedilmesi hâlinde, Taşınır Rehni Kanunu’nun
rehin sözleşmelerinin zorunlu unsurlarını düzenleyen 4/6
numaralı maddesinin (c) bendinde yer alan rehne konu varlık
ile bu varlığın ayırt edici özelliklerini belirten seri numarası,
markası, üretim yılı, şasi numarası, belge seri numarası, varsa
GTİP ya da PRODTR sanayi ürünü kodu gibi hususların
belirtilmesi şartının aranmayacağı düzenlenmiştir.
Yukarıda yer alan düzenleme ile ticari işletme rehni
uygulamasında yeni bir imkân getirilerek teminatın içeriğinin
belirli bir varlık grubuna özgülenebilmesi ve bu varlıkların
kolayca rehnedilmesi amacıyla varlıkların rehnedilmesi
sırasında daha az özellik belirtilerek taşınır rehni işlemlerinin
sadeleştirilmesi hedeﬂenmektedir. Böylelikle, pratikte ilgili
bilgilerin derlenmesi ve taşınır rehni sistemine yüklenmesi
aşamasında yaşanan zorlukların ortadan kaldırılması
amaçlanmıştır.

to be established over a certain movable asset group belonging
to a commercial enterprise or a tradesman business without
establishing a pledge over the entirety of the enterprise or
business. According to the new regulations, if a certain
movable asset group of an enterprise is pledged as a whole, all
of the assets included in the group will be considered to be
pledged.
In addition, in the event that a certain movable asset group of
an enterprise is pledged as a whole, the conditions set out in
clause (c) of Article 4/6 of the Movable Pledge Law regarding
the mandatory elements of pledge agreements, i.e., the
pledged asset, the serial number, brand, year of manufacture,
chassis number, document serial number, and HS (GTİP) or
PRODTR industrial product code, if any, indicating the
distinguishing features of the asset will not be required.
With the aforementioned amendment, a new method was
introduced for commercial enterprise pledges in order to
simplify moveable asset pledge transactions by decreasing the
number of features speciﬁed when pledging such assets to
make the content of the security speciﬁc to a certain asset
group and to pledge these assets easily. The intention of the
amendment is to eliminate the difﬁculties encountered in
practice when compiling the relevant information and uploading
this information to the moveable pledge system.
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