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Çimento ve Gübre İhracatına 

Sınırlama Geldi 

 

 

Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Yıl 

Sonuna Kadar Gümrük Vergisi 

Sıfırlandı 

 

Çimento ve klinker, ihracı kayda bağlı mallar 

listesine eklendi. Böylece, çimento ve klinker 

fiyatlarının yurt içinde düşmesi hedefleniyor. 

Resmi verilerde fiyatı son bir yılda yüzde 52,9 

artan gübreye de ihracata sınırlama geldi. Söz 

konusu malların ihracı, İhracat Yönetmeliği'nin 

ilgili maddesi hükümleri çerçevesinde 

gerçekleştiriliyor. Listeye eklenen mallara ilişkin 

gümrük beyannameleri, ilgili ihracatçı birlikleri 

genel sekreterliğince, İhracat Genel 

Müdürlüğünün ön onayının alınmasını müteakip 

kayda alınıyor. 

 

 

Cumhurbaşkanı Kararı ile nohut (tohumluk 

olmayan), yeşil mercimek, kırımızı mercimek, 

makarnalık buğday, adi buğday, mahlut, kaplıca 

(kızıl) buğday, çavdar (tohumluk Olmayan), 

beyaz arpa, maltlık arpa, yulaf (tohumluk 

olmayan), diğerleri (mısır / tohumluk olmayan, 

pop-corn yapımında kullanılmayan), sorgum 

tohumu ürünlerinin ithalatında gümrük vergisi 

31 Aralık 2021 tarihine kadar sıfır oranında 

uygulanacak. 

 

Orta Vadeli Program Yayımlandı, 2022 İçin İhracat Hedefi 230,9 Milyar Dolar 

 

Dış ticarete ilişkin orta vadeli programda 2022 için ihracat hedefi 230,9 milyar dolar, 2023 yılı için 242 milyar 

dolar ve 2024 yılı için 255 milyar dolar oldu. İthalat tarafında ise 2022 yılında ithalatın 282,7 milyar dolar, 

2023 yılında 294 milyar dolar ve 2024'te 309 milyar dolar olması beklenmektedir. Böylelikle program 

sonunda dış ticaret açığının 54 milyar dolarda gerçekleşmesi hedefleniyor. 

Programda 2022 yılına ilişkin büyüme yüzde 5 olarak belirlenirken, 2023 ve 2024 için de yüzde 5,5'lik 

büyüme hedefi kondu. Bu yıla ilişkin büyümede gerçekleşme tahmini yüzde 9 oldu.  

Enflasyona ilişkin olarak ise 2022 yıl sonu için yüzde 9,8'lik hedef kondu. 2023 için bu hedef yüzde 8, 2024 

için ise yüzde 7,6 oldu. 2021 yıl sonu gerçekleşme tahmini ise yüzde 16,2 olarak belirlendi. 

 



 

 

Kahve İthalatında Gümrük Vergisi 

İndirimi Yapıldı 

 

İzmir'de Batı Anadolu Serbest Bölgesi 

kuruldu 

İthalat Rejimi Kararında yapılan değişiklik ile En 

Az Gelişmiş Ülkelerden (EAGÜ) Kahve 

İthalatında tahsil edilen gümrük vergisi % 6 

olarak belirlendi. Karardan önce bu oran %11 

olarak uygulanıyordu. 

İthalatında tahsil edilen gümrük vergisi %6 

olarak belirlenen GTIP’ler şu şekilde: 

• 0901.11.00.00.00 Kafeini Alınmamış 

• 0901.12.00.00.00 Kafeini Alınmış 

 

İzmir ili sınırları içerisinde Serbest Bölge 

kurulmasına izin verildi.  

Batı Anadolu Serbest Bölgesi olarak kurulacak 

olan Serbest Bölge’nin kurulması ve işletme 

hakkı için BASBAŞ Batı Anadolu Serbest Bölgesi 

Kurucu ve İşletmecisi Anonim Şirketi 30 yıl süre 

ile yetkili kılındı. 

 

Türkiye'nin Kamu Yatırımlarında Öncelikleri Belli Oldu 

2022-2024 Dönemi Yatırım Programı hazırlıkları ile ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayımlandı. Buna göre; 

Türkiye'de kamu kaynaklarının gelecek 3 yıllık dönemde kullanılacağı öncelikli sektör ve projeler belirlendi.  

2022-2024 dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'nden yapılan derlemeye göre, kamu yatırımlarında 

büyümeye, özel kesim yatırımlarını desteklemeye, üretim, istihdam ve ülke refahını artırmaya katkı 

sağlayacak projelerle makroekonomik hedefleri destekleyecek projelere öncelik verilecek. 

Kamu yatırım teklifleri, bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkı sağlayacak şekilde 

hazırlanacak. 



  

 

Polyester Elyaf İthalatına Yönelik 

Dampinge Karşı Önlemler Kısmen 

Askıya Alındı 

 

 

Ukrayna'ya Yapılan Sülfürik Asit ve 

Oleum İthalatında Kota Hadleri 

Belirlendi 

Çin, Tayvan, Endonezya, Güney Kore, Hindistan 

ve Tayland menşeli polyester elyaf ithalatında 

yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemler 

kısmen askıya alındı. 

Tebliğle, Çin, Tayvan, Endonezya, Güney Kore, 

Hindistan ve Tayland menşeli "poliesterden 

sentetik devamsız lifler (polyester elyaf)" 

ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı 

kesin önlemlerin kısmen askıya alınmasına 

ilişkin esaslar düzenlendi. 

Ukrayna Kurumlararası Dış Ticaret 

Komisyonu’nun 27.08.2021 tarihli ve CП-

500/2021/4411-03 sayılı Kararıyla, menşe ve 

ihracatçı ülke dikkate alınmaksızın Ukrayna’ya 

yapılan sülfürik asit ve oleumun ithalatına karşı 

01.09.2021 tarihinden itibaren 3 yıl boyunca 

aşağıdaki miktarlarda kotaların uygulanmasına 

karar verildi. 

01.09.2021 - 31.08.2022 dönemi tüm ülkeler için 

55.427 ton, 

01.09.2022 - 31.08.2023 dönemi tüm ülkeler için 

63.741 ton, 

01.09.2023 - 31.08.2024 dönemi tüm ülkeler için 

73.302 ton. 

 

TİM ve THY Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı 

 

 

TİM ve THY arasında imzalanan yeni protokolle; genel kargo, yumurta, yaş meyve ve sebze ile balık 

kapsamındaki Türk ihraç ürünlerinin yurt dışındaki 35 ülkedeki 46 destinasyonda hava kargo ile 

taşınmasında yüzde 10 ila yüzde 35 aralığında indirim uygulanacak.  

 

Kampanya ile 6.050 tonluk ek bir kapasite ayrılırken ürün gamları da genişletildi. Ürün muhteviyatlarıyla 

birlikte düşük tonajlı yükler için de geçerli olan kampanya 31 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecek. 



  

 

KKTC İle İkili Ticaretin Geliştirilmesine 

Yönelik Atılacak Adımları İçeren 

Protokol Onaylandı 

 

Rusya, İzmir ve Antalya'dan Domates-

Biber Alımına Onay Verdi 

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 

arasında ticaretin ve ekonomik iş birliğinin 

geliştirilmesine yönelik protokolün 

onaylanmasına ilişkin karar, 7 Eylül 2021 tarihli 

Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu 

anlaşma dış ticaretten e-ticarete, gümrüklerden 

hizmet ticareti ve serbest bölgelere kadar pek 

çok alanda iş birliğine ilişkin faaliyetleri içeren 

29 maddelik eylem planını içermektedir. 

Geçen mayıs ayında Türkiye'den domates alım 

kotasını artıran Rusya, şimdi de iki şehre 

uyguladığı domates ve biber ithalatı 

kısıtlamasını kaldırdı. 

İzmir ve Antalya'dan domates ve biber ithalatı 

artık kısıtlanmayacak. 

Alınan kararı Rusya Federal Bitki Koruma ve 

Karantina Kurumu duyurdu. 

Kurumdan yapılan açıklamada, 2020 Aralık 

ayında Antalya ve İzmir'den yapılan ithalata 

getirilen kısıtlamaların kaldırıldığı vurgulandı. 

Daha önce alınan kısıtlama kararının ise bitki 

sağlığı ile ilgili olduğu belirtildi. 

 

Gemi Tedarik ve Kumanya Sektörünün Rekabet Gücünün Artırılması 

 

 

Gümrükler Genel Müdürlüğünün sorunlar ve çözüm önerileri konulu raporunda, gemilere teslim edilecek 

kumanya ve işletme-donatım eşyasının transit sevkiyatlarında beyannamenin onaylanması aşamalarında 

sorun olduğu; transit beyannamelerinde plaka değişikliği ve transit süresinin aşılması durumlarının 

yaşandığı; hacim ve ağırlık olarak düşük olan eşyanın transitinin tek araçla gerçekleştirilmemesinin 

ekonomik sorunlara yol açtığı; serbest dolaşımda bulunan ve serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın tek 

araçla taşınabilmesine ilişkin talepler yer aldı. Bu kapsamda, gemilere kumanya ve gemi aksamı tedarikine 

ilişkin teslim işlemlerinin, doğası gereği, hızlı bir şekilde sonuçlandırılması zorunluluğunun yanı sıra, 

ülkemizin gemi tedarik ve kumanya sektörünün rekabet gücünün artırılmasına yönelik Gümrük ve Dış 

Ticaret Bölge Müdürlüklerine gerekli talimatlar verildi.  
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