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SAYFA 2 

 

Bulgaristan ile Doğalgaz 

Anlaşması İmzalandı 

Bebek Arabalarında ve 

Şasilerinde Uygulanacak 

Dampinge Karşı Önlemler 

Belirlendi 
 

6 Ocak 2023 tarihli Resmî Gazete’de yer alan 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 

Tebliğ (Tebliğ No: 2023/1) ile Çin Halk 

Cumhuriyeti menşeli “bebek arabaları” ve 

“yalnızca bebek arabalarının şasileri” ithalatına 

yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat 

Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai 

gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması 

neticesinde alınan karar yürürlüğe konulmaktadır. 

 

Soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri 

değerlendiren İthalatta Haksız Rekabeti 

Değerlendirme Kurulunu Kararı ile 19/7/2016 

tarihli ve 29775 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 

Tebliğ (Tebliğ No: 2016/26) ile yürürlükte olan 

dampinge karşı önlemlerin, Yönetmeliğin 42’nci 

maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen 

biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar 

verildi. 

 

 
 

 

 

Yatırım Teşvik Belgelerinde 

İlave Gümrük Vergisi 

Uygulanmamasına İlişkin 

Düzenleme Yapıldı 

10 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de yer alan 

6658 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İthalatta 

İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin 

Kararda Değişiklik Yapıldı. 

 

Buna göre, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında 

gümrük vergisi muafiyetinden yararlanılarak 

gerçekleştirilen ithalatta ilave gümrük vergisi 

uygulanmayacak. 
 

  

Türkiye ile Bulgaristan arasında yılda yaklaşık 1,5 

milyar metreküpe kadar doğalgaz transferi 

sağlayacak iş birliği anlaşması imzalandı. Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve 

Bulgaristan Enerji Bakanı Rosen Hristov’un 

nezaretinde gerçekleşen törende Türkiye adına 

imzayı BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 

Müdürü Burhan Özcan ile Bulgargaz Genel 

Müdürü Denitsa Zlateva attı. 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 

ve Bulgaristan Enerji Bakanı Rosen Hristov’un 

nezaretinde gerçekleşen imza töreni sonrası iki 

bakan basın toplantısı düzenledi. Enerji 

Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye ile 

Bulgaristan doğal gaz alanında iş birliği anlaşması 

imzaladı." denildi. 

 

 

 

 

 

Ar-Ge ve Tasarım 

Harcamaları Kurumlar 

Vergisinde İndirim Konusu 

Yapılabilecek 

10 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de yer alan 6652 

Sayılı Karar ile  Ar-Ge tasarım harcamasının toplam 

ciro içindeki payı, tescil edilen patent sayısı, 

uluslararası destekli proje sayısı, lisansüstü 

araştırmacı ve tasarımcı sayısının Ar-Ge personeli 

sayısına oranı, toplam araştırmacı ve tasarımcı 

oranının Ar-Ge personeli sayısına oranı, Ar-Ge veya 

tasarım faaliyeti sonucu ortaya çıkan yeni 

ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı 

şartlarının herhangi birinde bir önceki yıla göre en 

az %20 artış sağlayan Ar-Ge ve tasarım 

merkezlerinde, o yıl yapılan Ar-Ge, yenilik veya 

tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış 

tutarının %50’si 31/12/2028 tarihine kadar kurum 

kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilecek. 

 

Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcamalarının kazancının 

tespitinde indirim konusu yapılması hakkındaki 

1/8/2016 tarihli ve 2016/9092 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı yürürlükten kaldırıldı. 
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SAYFA 3 

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı 

3 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de yer alan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

ile 53’üncü maddenin beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere “(6) Gümrük beyannamesinin tescil tarihi itibarıyla 

mevcut bilgi ve belgelere istinaden beyanda bulunulan ancak tutarı kesin olarak belirlenemeyen depolama, 

tahmil-tahliye, liman giderleri gibi ithalatta katma değer vergisi matrah unsurları için, en geç söz konusu matrah 

unsurunun muhasebe kayıtlarına intikal ettirildiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar beyanda 

bulunulur ve vergileri de aynı süre içinde ödenir.” Fıkrası eklendi. Sonraki fıkra buna göre teselsül ettirildi. 

 

Gümrük beyannamesi başlığından bulunan;  

Yönetmeliğin 112’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde 

değiştirildi. Dördüncü fıkrasının ilk cümlesi “İhracata ilişkin” ifadesi “İhracat ve antrepo rejimlerine ilişkin” 

şeklinde güncellendi.  

Fıkranın son hali şu şekilde oldu:  “(4) İhracat ve antrepo rejimlerine ilişkin gümrük beyannamesinin kağıt 

ortamında basımına, ibrazına, yükümlüye verilmesine ve saklanmasına ilişkin olarak ek-14’te yer alan hususlar 

uygulanmaz. İhracat ve antrepo rejimlerine ilişkin gümrük beyannamesi beyan sahibi tarafından elektronik imza 

ile imzalanır. Bu beyannameye ilişkin gümrük idaresince gerçekleştirilen tüm işlemler elektronik imza ile yapılır. 

Bu şekilde işlem yapılan beyanname beyan sahibi ile elektronik ortamda paylaşılır ve gümrük idaresi tarafından 

elektronik ortamda saklanır.” 

 

Beyannameye eklenecek belgeler başlığında bulunan;  

Yönetmeliğin 114’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında; “Ancak, ihracat ve antrepo rejimlerine ilişkin gümrük 

beyannameleri hariç olmak üzere” ifadesi eklendi.  Fıkranın son hali şu şekilde oldu: “(3) Yeşil hattan yararlanma 

hakkı bulunan yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişiler adına tescil edilen gümrük beyannamelerinin 44 

no.lu kutusuna birinci fıkrada belirtilen belgeler kaydedilir. Muayene türü yeşil hat olarak belirlenen gümrük 

beyannamelerine birinci fıkrada belirtilen belgeler eklenmez. Ancak, ihracat ve antrepo rejimlerine ilişkin 

gümrük beyannameleri hariç olmak üzere muayene türünün sarı veya kırmızı hat olarak belirlendiği durumlarda 

44 no.lu kutuya kaydedilen belgeler gümrük beyannamesi ile birlikte gümrük idaresine ibraz edilir.” 

Beşinci fıkrasında yer alan “İhracata” ibaresi “İhracat ve antrepo rejimlerine” şeklinde, onuncu fıkrasında yer 

alan “ihracata” ibaresi “ihracat ve antrepo rejimlerine” şeklinde değiştirilmiştir. 

Dokuzuncu fıkrasının son hali ise şu şekilde oldu: “(9) 112’nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca beyan sahibi 

ile elektronik ortamda paylaşılan ihracat ve antrepo rejimlerine ilişkin gümrük beyannamesi elektronik olarak, 

bu beyanname eki belgeler ise belge aslının bulunduğu ortama göre kağıt veya elektronik olarak Kanunun 

13’üncü maddesi çerçevesinde beyan sahibi tarafından saklanır.” 

 

Basitleştirme izinleri için yetkili makamlar başlığında yer alan;  

Yönetmeliğin 231’inci maddesi; “(1) Basitleştirme izni vermeye Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) 

yetkilidir. Kapsamlı teminat başvuruları için başvuru sahibinin şirket merkezinin ticaret siciline kayıtlı 

bulunduğu yerden sorumlu gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerine yetki verilebilir.” Şeklinde iken; “(1) 

Basitleştirme izni vermeye Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir. Gümrük ve dış ticaret bölge 

müdürlükleri kapsamlı teminat izni vermek için yetkilendirilebilir.” olarak değiştirildi. 

 

Basitleştirme izni başvurusu başlığında bulunan;  

Yönetmeliğin 232’nci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi “(c) Vergi mükellefi olduğuna ve vergi borcu 

bulunmadığına ilişkin ilgili vergi dairesinden son bir ay içerisinde alınmış yazı” yürürlükten kaldırıldı. 

 

Rejimin kapatılma başvurusu başlığında bulunan;  

Yönetmeliğin 325’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi “a) Şartlı muafiyet sisteminin kullanıldığı dahilde 

işleme rejiminde veya gümrük kontrolü altında işleme rejiminde, rejimin kapatılması için bir ay içerisinde,” 

şeklinde iken “a) Şartlı muafiyet sisteminin kullanıldığı dahilde işleme rejiminde üç ay, gümrük kontrolü altında 

işleme rejiminde ise bir ay içerisinde rejimin kapatılması için,” olarak değiştirildi. 
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Serbest bölgelerdeki eşyaya yönelik yapılabilecek işlemler başlığında bulunan; 

Yönetmeliğin 425’inci maddesine aşağıdaki fıkra eklendi: 

“(2) Serbest bölgelerde bulunan eşya için, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilmesine ilişkin 

beyanname verilmesi halinde Kanunun 70’inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde gümrük 

işlemlerinin bitirilmesi gerekir. Belirtilen süre içinde eşyanın gümrük işlemlerinin bitirilmemesi halinde bu 

sürenin aşıldığı tarihten itibaren beyan sahibine, aşılan her gün için Kanunun 241’inci maddesinin birinci fıkrası 

uyarınca işlem yapılır.” 

 

Geçici depolama yeri işleticilerinde aranacak şartlar başlığında bulunan; 

Yönetmeliğin 513’üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklendi: “(10) Ekonomik yönden ihtiyaç olması halinde, ön 

izinle açılacak geçici depolama yerlerinde geçici depolama yeri açma talebinde bulunan kişinin liman işleticisi 

olması, geçici depolama yeri için 10.000.000 TL tutarında teminat verilmesi, geçici depolama yerinin mutat 

yolların izlenmesi kaydıyla liman işleticisinin gümrük işlemlerinin gerçekleştirildiği ve limanın bağlı bulunduğu 

gümrük müdürlüğüne en fazla 20 km mesafede olması şartlarıyla, yedinci fıkrada belirtilen kapalı alan şartı 

aranmaksızın geçici depolama yeri açılmasına izin verilebilir.” 

 

Geçici depolama yeri işleticilerinin gümrüğe karşı sorumlulukları başlığında bulunan; 

Yönetmeliğin 515’inci maddesinin birinci fıkrası; “(1) Eşyanın geçici depolama yerine giriş ve çıkışına ilişkin 

kayıtlar, geçici depolama yeri işleticilerince bilgisayar ortamında tutulur” şeklinde iken; 

“(1) Eşyanın geçici depolama yerine giriş ve çıkışına ilişkin kayıtlar, asgari olarak; 

a) Eşyanın girişindeki beyan veya belge numarası ve tarihini, 

b) Giriş tarihini, 

c) Girişteki eşya miktarını, 

ç) Eşyanın çıkışındaki beyan veya belge numarası ve tarihini, 

d) Çıkış tarihini, 

e) Çıkıştaki eşya miktarını, 

f) Eşyanın geçici çıkarılması halinde buna ilişkin bilgileri, 

g) Eşyanın elleçlemeye tabi tutulması halinde buna ilişkin bilgileri, 

içerecek şekilde, geçici depolama yeri işleticilerince eşyanın girişine ve çıkışına eş zamanlı olarak bilgisayar 

ortamında tutulur. Bu kayıtlar her zaman gümrüğün denetlemesine hazır halde bulundurulur.” 

biçiminde düzenlendi. 

 

Yatırım izni başlığında bulunan; 

Yönetmeliğin 518’inci maddesinin ikinci fıkrası;  

“(2) Yatırım izni yalnızca kamu kuruluşları ve belediyeler ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, asgari iki yıldır faaliyette bulunan ve ödenmiş sermayesi; 

a) Gelişmiş yöre kapsamındakiler için 2.500.000 TL, 

b) Normal yöre kapsamındaki iller için 1.000.000 TL, 

c) Kalkınmada öncelikli yöre kapsamındaki iller için 500.000 TL, 

olan anonim ve limited şirketlere verilebilir. Asgari iki yıldır faaliyette bulunma ve ödenmiş sermaye miktarının 

tespitinde, anonim ve limited şirketlerde unvan değişikliği veya şirket birleşmeleri göz önünde bulundurulur.” 

Şeklinde iken; 

“(2) Yatırım izni yalnızca kamu kuruluşları ve belediyeler ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, asgari iki yıldır faaliyette bulunan, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın EK-1’inde yer 

alan Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler başlıklı tablosunda sayılan ve ödenmiş sermayesi; 

a) 1. ve 2. Bölge kapsamındaki iller için 10.000.000 TL, 

b) 3. ve 4. Bölge kapsamındaki iller için 5.000.000 TL, 

c) 5. ve 6. Bölge kapsamındaki iller için 3.000.000 TL, 

olan anonim ve limited şirketlere verilebilir. Asgari iki yıldır faaliyette bulunma ve ödenmiş sermaye miktarının 

tespitinde, anonim ve limited şirketlerde unvan değişikliği veya şirket birleşmeleri göz önünde bulundurulur.” 

biçiminde düzenlendi. 

 

Yönetmeliğin 112. ve 114. Maddesinde yapılan düzenlemeler 1/2/2023 tarihinden itibaren, Yönetmeliğin 425 ve 

515. Maddesinde yapılan düzenlemeler 60 gün sonra (4 Nisan 2023 tarihinde), diğer maddeler yayımı tarihinden 

itibaren yürürlüğe girecek olup söz konusu Yönetmeliğe 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230103-1.htm adresinden erişim sağlanmaktadır. 
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2023- 2024 Yıllarında Yapılacak Çiğ Süt Desteğine ve Süt 

Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar Yayınlandı 

10 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de yer alan 2023 - 2024 Yıllarında Yapılacak Çiğ Süt Desteği ve Süt 

Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar, çiğ süt üretimi ve kalitesi ile uygulanan hayvancılık politikalarının 

etkinliğini artırmak suretiyle çiğ süt üretiminde sürdürülebilirliği ve üretici fiyatlarında istikrarı sağlamak 

amacıyla hazırlanmış olup, 2023-2024 yıllarında uygulanacak olan çiğ süt desteği ve süt piyasasının 

düzenlenmesine ilişkin hususlar düzenlenmektedir. 

 

Ürettiği çiğ sütü süt piyasasının düzenlenmesi uygulaması kapsamında üretici örgütleri aracılığıyla süt ürününe 

çevirterek Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürlüğüne satan üreticiler, çiğ süt desteklemesinden 

yararlanabilecek. Ari işletme belgeli süt üreten işletmeler, çiğ sütlerini, ürünün arzı, satışı bulunan işletme kayıt 

belgesine sahip ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemi'ne (BSKS) kayıtlı yerel perakendeciler ile süt dolum tesislerine 

fatura veya müstahsil makbuzu karşılığında satmaları şartıyla bu desteği alabilecek. 

Süt piyasasının düzenlenmesi uygulamasında, ESK tarafından yapılan alım ve satım arasında oluşacak fark, 

hayvancılık destekleme bütçesinden karşılanacak. 

 

Karar kapsamında yapılacak ödemeler için gerekli kaynak Tarım ve Orman Bakanlığının 2023-2024 yılları 

bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılan ödenekten sağlanacak.  

Destekleme ödemeleri, Tebliğ ile belirlenen iş ve işlemlerin yapılmasının ardından ödemeye esas icmallerin 

elektronik ortamda Bankaya iletilmesi ve gerekli kaynağın Bakanlık tarafından Bankaya aktarılması sonrasında 

yapılacak. 

 

Kararda belirlenen hükümlere uymayanlar, gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya belge ibraz edenler, kamu 

kurum ve kuruluşları desteklerden yararlanamayacak. 

Finansal Kiralama Şirketleri İçin KKDF Sıfır Olarak Belirlendi 

10 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de yer alan 6657 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Finansal Kiralama 

Şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilerde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisi oranı %0 olarak 

tespit edildi. 

 

KGF Paketinin Ayrıntıları Belli Oldu 

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 200 milyar liralık kefaletle 250 milyar liralık kredi hacmi 

oluşmasının öngörüldüğü yeni KGF destek paketinin detaylarını açıkladı. Toplam 14 ayrı destek kaleminden 

oluşan paket kapsamında, işverene EYT sebebiyle oluşacak kıdem tazminatı yükünün hafifletilmesi için 25 

milyar liralık kefalet desteği sağlanacak. Yeni paket, işletmeler ödeme kabiliyetine göre 5 grupta 

sınıflandırılacak. En yüksek ödeme kabiliyetine sahip 1. Grup ile en düşük ödeme kabiliyetine sahip 5. Grup 

firmalarına destek verilmeyecek. Destek ödemeleri fatura karşılığı yapılacak. Amaç dışı kullanım önlenmesi 

için de bir kara liste uygulaması devreye alınacak. 

 

PAKET 1: İŞLETME GİDERLERİ DESTEK PAKETİ 

35 milyar TL kefalet limitini haiz İşletme Giderleri Destek Paketi ile işletmelerin maaş ve kira ödemeleri başta 

olmak üzere tüm sabit giderlerine yönelik finansman desteği sağlanacak. 

 

PAKET 2: DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERİ DESTEK PAKETİ 

35 milyar TL kefalet limitini haiz Döviz Kazandırıcı Faaliyetleri Destek Paketi ile bu alanda faaliyet gösteren 

başta KOBİ’ler olmak üzere tüm firmalar desteklenecek. 
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PAKET 3: YATIRIM PROJE FİNANSMANI DESTEK PAKETİ 

20 milyar TL kefalet limitini haiz Yatırım - Proje Finansmanı Destek Paketi ile her alanda yatırımlar desteklenerek 

üretim artırılacak. Yatırım Teşvik Belgesi almış olan firmalara daha yüksek tutarlarda kredi imkânı sağlanacak. 

 

PAKET 4: İMALAT SANAYİİ DESTEK PAKETİ 

15 milyar TL kefalet limitini haiz İmalat Sanayii Destek Paketi ile imalat sanayiinde verimlilik, üretim, istihdam 

ve ihracat artışı sağlanacak. 

 

PAKET 5: EYT DESTEK PAKETİ 

25 milyar TL kefalet limitini haiz EYT Destek Paketi ile işverenlerimizin EYT sürecinde kıdem tazminatı yükü 

hafifletilecek. 

 

PAKET 6: BÖLGESEL ODAKLI KOBİ DESTEK PAKETİ 

10 milyar TL kefalet limitini haiz Bölgesel Odaklı KOBİ Destek Paketi ile imalat sanayi öncelikli olmak üzere 

işletmelerin yatırım, istihdam ve ihracat odaklı projelerine destek verilecek. 

 

PAKET 7: GİRİŞİMCİ DESTEK PAKETİ 

4 milyar TL kefalet limitini haiz Girişimci Destek Paketi ile girişimcilik ekosistemini geliştirerek, genç ve tekno 

girişimcilerimizin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılacak. 

 

PAKET 8: KADIN GİRİŞİMCİ DESTEK PAKETİ 

4 milyar TL kefalet limitini haiz Kadın Girişimci Destek Paketi ile yeni bir işyeri açmak isteyen ya da bir iş 

fikrine dayalı olarak faaliyet gösteren gerçek kişi/tüzel kişi işletme sahibi kadın girişimciler ve kadın 

kooperatifleri desteklenecek. 

 

PAKET 9: YEŞİL DÖNÜŞÜM ve ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEK PAKETİ 

7 milyar TL kefalet limitini haiz Yeşil Dönüşüm ve Enerji Verimliliği Destek Paketi ile iklim değişikliğinin yol 

açacağı sorunların ülkemiz ekonomisi için getirdiği riskleri bertaraf edecek ve yeşil dönüşümü amaçlayan 

projeler için KOBİ ölçekli firmalar desteklenecek. 

 

PAKET 10: TEKNOLOJİ DESTEK PAKETİ 

4 milyar TL kefalet limitini haiz Teknoloji Destek Paketi ile teknoloji alanında yazılım, blockzinciri, yapay 

zeka, akıllı şehir, giyilebilir teknolojiler, felaket kurtarma merkezleri ve bulut bilişim hizmetleri gibi belirli 

alanlarla sınırlı olmak üzere teknoloji firmaları desteklenecek. 

 

PAKET 11: DİJİTAL DÖNÜŞÜM DESTEK PAKETİ 

1 milyar TL kefalet limitini haiz Dijital Dönüşüm Destek Paketi ile KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerini 

tamamlaması sağlanacak. 

 

PAKET 12: EĞİTİM DESTEK PAKETİ 

10 milyar TL kefalet limitini haiz Eğitim Destek Paketi ile personel giderlerini ödemekte güçlük çeken özel 

okullara finansman desteği sağlanacak. 

 

PAKET 13: YENİ EVİM PROGRAMI İNŞAAT DESTEK PAKETİ 

20 milyar TL kefalet limitini haiz Yeni Evim Programı İnşaat Destek Paketi ile orta gelir grubuna hitap eden 

konut arzının artırılabilmesi için konut üreticilerine uygun maliyetli finansman imkânı sağlanacak. 

 

PAKET 14: KONUT İNŞAATI DESTEK PAKETİ 

10 milyar TL kefalet limitini haiz Konut İnşaatı Destek Paketi ile inşaat sektöründe arz/talep uyumsuzluğunu 

ortadan kaldırılması amacıyla tamamlanmamış projesi olan küçük ve orta ölçekli inşaat firmaları desteklenecek. 
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İşverenlere Sağlanan Asgari Ücret Desteği Haziran 2023'e Kadar 

Uzatıldı 

13 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete’de yer alan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı 

Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile işverenlere 

sağlanan asgari ücret desteği Haziran 2023'e kadar uzatılacak ve bu desteğin tutarı 100 liradan 400 liraya 

yükseltilecek.  

 

Kanuna göre, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak ile 30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki dönem 

için enflasyon farkı dahil uygulanması öngörülen yüzde 16,48 artış oranı, yüzde 13,52 puan eklenerek yüzde 30 

olarak uygulanacak. Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emekliler ve hak sahiplerine dosya bazında 3 bin 500 

lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 5 bin 500 liraya çıkarılacak. COVID-19 salgını nedeniyle yapılan 

kısa çalışma ödemelerinde, hatalı işlemlerden dolayı hizmetleri SGK'ya eksik bildirilen sigortalıların hizmetleri 

fiili duruma getirilecek. 

 

Otomotiv İthalatçısı ve Bayisine Teminat Zorunluluğu Getirildi 
 

14 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete’de yer alan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilgili kanun kapsamında 

tanımlı bulunan motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden teminat alma yetkisinin usul ve esasları belirlendi. 

Bu kapsamda belirli bir taşıt markasının distribütörü niteliğinde bulunmayan münferit ithalatçı mükellefler ve 

bunların bayileri teminat uygulaması kapsamına alındı.  

 

Öte yandan aynı tebliğle söz konusu münferit ithalatçı mükelleflerin, ithalatta özel tüketim vergisi ödemeksizin 

işlem yapabilmeleri için sahip olması gereken belgeyi alabilmeleri hususunda taşımaları gereken şartlar da 

belirlendi. Buna göre, bu ithalatçıların, asgari 5 milyon lirası ödenmiş sermayeye sahip olmaları, belge için 

başvuru tarihinden önce en az üç takvim yılı boyunca motorlu araç ticaretiyle iştigal etmiş olmaları ve asgari 

beş işçi veya personel çalıştırmaları gerekecek. 

 

İthalatçıların, haklarında, belge talep tarihinden önceki son 5 yıl içinde sahte/yanıltıcı belge 

kullanıldığına/düzenlendiğine veya gümrük idarelerince adli işlem yapılması gerektiği mütalaasıyla adli 

makamlara intikal ettirilmiş bir fiilin veya ithalat işleminin olduğuna dair tespitte bulunulmamış olması, belge 

talep tarihi itibarıyla vergi borcu bulunmaması kriterlerini taşımaları gerekecek. 

 

Teminat verme konusunda yükümlülüğü bulunan mükellefler para, bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız 

teminat mektupları, sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleriyle devlet iç borçlanma 

senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri teminat olarak verebilecekler. Motorlu taşıt 

imalatçılarıyla yaptıkları yazılı sözleşmeler kapsamında ilgili taşıt markasına ait motorlu araçların Türkiye'de 

dağıtımı ve satışı konusunda yetkilendirilmiş olan distribütörler veya bunların distribütörlük kapsamında 

bulunan bayileri için ise teminat yükümlülüğü bulunmuyor. 

 

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Düzenlendi 

14 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete’de yer alan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik ile uluslararası eşya taşımacılığı faaliyeti yürütmek isteyenler için sektöre girişlerde aranan şartlar 

yeniden belirlendi. 

 

Son 3 yıllık dönemde başka bir firma bünyesinde sözleşmeli taşıtı bulunanlara geçici süreliğine indirimli olarak 

K1 veya L2 yetki belgesi alabilme imkanı sağlandı. 
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Aynı dönemde yurt içi taşımacılık yapan firmalara geçici süreliğine indirimli olarak uluslararası eşya 

taşımacılığı yetki belgesi alabilme imkanı getirildi. 

Tehlikeli madde faaliyetlerinde mükerrer cezanın önüne geçilmesine yönelik de düzenleme yapıldı. 

 

Ayrıca, kovid-19 salgını sonrası dönemde eşya taşımacılığı sektöründeki büyüme ve uluslararası kara yolu 

taşımacılığının ülke ekonomisine katkıları dikkate alınarak, sektörde kurumsal yapının güçlendirilmesi ve kayıt 

dışılığın engellenmesi amacıyla bazı düzenlemeler yapıldı. 

 

2023 Yılı Yatırım Programı Yayınlandı 

15 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yer alan 2023 Yılı Yatırım Programı'nın Kabulü ve 

Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ile programda, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, 

KİT'ler, özelleştirme kapsamındakiler, döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşlarının yatırım 

projeleri yer aldı. Mahalli idarelerin ise yalnızca dış krediyle finanse edilen projelerine programda yer verildi. 

 

2023 Yılı Yatırım Programı, 11'inci Kalkınma Planı'nda bulunan temel politikalar, 2023-2025 Dönemi Orta 

Vadeli Program ve 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda öngörülen hedefler doğrultusunda 

hazırlandı. Yatırım Programı'nda 11'inci Kalkınma Planı'ndaki öncelikli sektörlere yönelik kamu yatırımları öne 

çıktı. 

 

Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde, devam eden projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek projelere, 

yeni projelerde azami oranda seçici olunarak ekonomik ve sosyal katkısı en yüksek ve acil hizmet ihtiyacını 

karşılayabilecek yatırımlara öncelik verildi. 

 

2023 yılında kamu kurumları tarafından yürütülecek 3 bin 546 ana proje olmak üzere, 10 bin 915 projeye toplam 

454,2 milyar lira ödenek tahsis edildi. 

 

2023 Yılı Yatırım Programı'nda kamu kurumları tarafından yürütülecek projelerin toplam tutarı yaklaşık 4,1 

trilyon lira oldu. 2022'de 5 bin 86 projenin öngördüğü yatırımlar tamamlanırken 2023 Yılı Yatırım Programı'na 

3 bin 607 yeni proje dahil edildi. Bu projelerin 978'i çok yıllık, 2 bin 629'u ise tek yıllık proje olarak yer aldı. 

Program kapsamındaki yatırımların yüzde 62,2'sinin Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, yüzde 

36'sının KİT'ler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, yüzde 1,8'inin döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal 

güvenlik kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi planlandı. 

 

2023 Yılı Yatırım Programı kapsamındaki yatırım ödeneğinden en yüksek payı yüzde 26,8 ile ulaştırma ve 

haberleşme sektörü yatırımlarının aldığı görüldü. Madencilik yatırımlarının payı yüzde 17,4, eğitim 

yatırımlarının payı 13,5, enerji yatırımlarının payı yüzde 9,8, tarım yatırımlarının payı yüzde 9,6 ve sağlık 

yatırımlarının payı yüzde 8,6 oldu. 

 

İmalat, turizm, konut, içme suyu ve kanalizasyon, teknolojik araştırma, çevre gibi diğer sektörlerin toplam payı 

ise yüzde 14,3 olarak hesaplandı. 

 

Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamındaki kuruluşlardan en fazla yatırım ödeneği tahsis edilenler, 45,2 milyar lira 

ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 39,4 milyar lira ile Milli Eğitim Bakanlığı, 37,7 milyar lira ile Devlet Su 

İşleri Genel Müdürlüğü, 37 milyar lira ile Karayolları Genel Müdürlüğü, 32,7 milyar lira ile Sağlık Bakanlığı 

oldu. 

 

KİT'lerde en fazla ödenek tahsis edilen kuruluşlar ise 76,6 milyar lira ile TPAO Genel Müdürlüğü, 28,3 milyar 

lira ile TCDD Genel Müdürlüğü, 17,1 milyar lira ile TEİAŞ Genel Müdürlüğü ve 14,3 milyar lira ile BOTAŞ 

Genel Müdürlüğü olarak sıralandı. 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yatırımları içinde Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı, AKM-Gar-Kızılay, 

Başakşehir-Kayaşehir ve Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı metro hatları gibi projelerle kent içi ulaşım ön plana 

çıktı. Ulaştırma yatırımları çerçevesinde ayrıca Kayseri Havalimanı Terminal Binası ve Apron Yapımı ile 

Malatya Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Mütemmim Tesisleri Yapımı projeleri için gerekli ödenek tahsis 

edildi. 

 

Enerji ve madencilik sektörlerinde de 2023 yılında dikkat çekici ödenek artışı sağlanırken projeler bazında 

önemli gelişmeler kaydedilmesi bekleniyor. Bu kapsamda, Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük 

doğal gazın ilk olarak 2023'te halkın hizmetine sunulması amacıyla yürütülen Sakarya Doğal Gaz Sahası 

Geliştirme Projesi'nde çalışmalara devam ediliyor. Projeye, 55,4 milyar lira ödenek tahsis edildi. Türkiye'nin 

doğal gaz arz güvenliği açısından kritik öneme sahip Kuzey Marmara ve Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama 

projelerindeki çalışmalara da yaklaşık 5,2 milyar lira ödenek ayrıldı. 

 

Tarım sektörüne 2023'te yüzde 134 artışla toplam 43,6 milyar lira ödenek tahsis edilirken bu kapsamda, DSİ'nin 

Türkiye genelinde devam eden yatırımları için 2023'te yüzde 105 artışla toplam 37,7 milyar lira ödenek 

öngörüldü. Tarımsal sulama yatırımlarına tahsis edilen 22,1 milyar liralık ödenekle yaklaşık 191 bin hektar 

alanın sulamaya açılması planlanıyor. 

 

Ayrıca taşkın koruma projelerine de 6,5 milyar lira ödenek ayrılırken iklim değişikliği ve nüfus artışına bağlı 

belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerinin artan içme suyu ihtiyacının karşılanması için ise 4,3 milyar lira ödenek 

sağlandı. 

 

Orman Genel Müdürlüğüne 2023'te orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 1,2 milyar lira ödenek verildi. 

Bu çerçevede 20 küçük yangın tanker uçağı, 5 yangın söndürme uçağı ve 10 su atar genel maksat helikopter 

alımı çalışmaları yürütülecek. 

 

İklim değişikliğinin ormanlar üzerindeki etkisinin en aza indirilmesi, potansiyel yangın bölgelerinde veya yanan 

alanlarda karbon yutak alanlarının oluşturulması, yangına dirençli ormanların tesisine yönelik çalışmaların 

yürütülmesi amacıyla yaklaşık 6,4 milyar liralık İklime Dirençli Ormancılık Projesi uygulamaya konulacak. 
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