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Dövize Endeksli Menkul Satışlarda TL 

ile Ödeme Zorunluluğu Getirildi 

 

İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 

Ekleme Yapıldı 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı 

Karara İlişkin Tebliğin “Döviz Cinsinden ve 

Dövize Endeksli Sözleşmeler” başlıklı                                   

8. maddesinde bazı değişiklikler yapıldı. Buna 

göre, Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi 

aralarında akdedecekleri sözleşme bedeli ve 

sözleşmeden kaynaklanan diğer ödeme 

yükümlülüklerini döviz cinsinden ya da dövize 

endeksli olarak kararlaştırabildikleri, taşıt satış 

sözleşmeleri dışında kalan menkul satış 

sözleşmelerinde sözleşme konusu ödeme 

yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine 

getirilmesi ve kabul edilmesi zorunluluğu 

getirildi. Ayrıca, bir değişiklik de kamu 

sözleşmelerinde yapıldı. Kamu sözleşmelerinde 

döviz cinsi veya dövize endeksli ödeme 

yapılabilecek ve kabul edilebilecek. 

 

 

19 Nisan 2022 tarihli Resmî Gazete’de İhracı 

Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ‘de değişiklik 

yapılmasına dair tebliğ yer aldı. Tebliğ ile İhracı 

Kayda Mallar Listesine yeni ürünler eklendi. 

Buna göre; İhracı Kayda Mallar Listesinin 58. ve 

59. sırasına; 58- Kaolin ve diğer kaolinli killer 

(GTP: 2507.00) ve 59- Diğer killer (GTP: 2508.40) 

eklendi. 

 

 

 

Cep telefonu, Tütün ve Bazı İçeceklerin ÖTV Matrahları Düzenlendi 

19 Nisan 2022 tarihli Resmî Gazete' de 5431 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre özel tüketim vergisi matrahı 

1.500 TL'yi aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25 oldu. Özel tüketim vergisi matrahı                                   

1.500-3 bin TL arasında olan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 40 olarak belirlenirken, 3 bin TL'nin 

üzerindeki telefonlarda yüzde 50 oldu.  

Kararla elma, armut ve bal şarabı gibi fermente edilmiş diğer içeceklerde maktu ÖTV tutarı ve bazı 

tütünlerde de ÖTV oranı düzenlendi. Karara göre, fermente edilmiş diğer içeceklerde 17,3457 TL olan maktu 

ÖTV tutarı 29,5849 TL'ye çıkarıldı. Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olan tütünlerde vergi 

oranı yüzde 55, asgari maktu vergi tutarı 0,0921 ve maktu vergi tutarı 0,8370 oldu. 500 gramı geçen 

ambalajlarda olan tütünlerde de aynı oran belirlendi. 

 

 

 



 

 

Otomobillerde Kullanılacak 

Koltuklarda İlave Gümrük Vergisi 

Sıfırlandı 

 

Eximbank Yurtdışında Yapılan Satışlar 

İçin Kredi Sigortası Yapılabilecek 

 

Kara nakil vasıtalarında kullanılan oturmaya mahsus 

mobilya aksam ve parçalarının gümrük vergileri 

yeniden düzenlendi. Karar ile 9401.99.90.00.00 

GTiP’te yer alan ‘Oturmaya Mahsus Mobilyalar, 

Diğerleri’ isimli eşyaya ilişkin olarak 3351 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararının Ek-1 sayılı listesinde yer 

alan tabloda değişiklik yapıldı. 9 numaralı dip not 

ekendi. Buna göre; Bu pozisyondaki eşyayı, kara 

nakil vasıtalarında kullanılan türde oturmaya 

mahsus mobilyaların üretiminde girdi olarak 

kullanan firmalar tarafından yapılan ithalatlarda 

ilave gümrük vergisi % 0 olarak uygulanacak. Ayrıca 

bu durumda söz konusu eşya gümrük mevzuatının 

nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olacak. 

 

 

 

20 Nisan 2022 tarihli Resmî Gazete'de 5445 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile ‘Bankanın amacı ve 

faaliyet konuları’ başlıklı 6. maddesinin                               

2. fıkrasının “e” bendinde değişikliğe gidildi. 

Buna göre; ihracatçıların yurtdışında doğrudan 

veya dolaylı olarak en az yüzde elli sermayesine 

sahip oldukları firmalar tarafından üretilen veya 

ihracatçılar ya da yurt dışında doğrudan ve 

dolaylı olarak en az yüzde elli sermayesine sahip 

oldukları firmalar tarafından markaları  altında 

satılmak üzere yurtdışında kurulu firmalara 

ürettirilen ve üretildiği ülke içerisinde veya o 

ülkeden Türkiye dışındaki diğer ülkelere yapılan 

satışları teminat altına almak amacıyla kredi 

sigortası yapabilecek. 

 
 

 

 

Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar 

Yayınlandı 

Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Kararın amacı, döviz 

kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile hizmet ihracatının hukuki çevresinin oluşturulmasını, hizmet 

ihracatımızda sürdürülebilir artışın sağlanması amacıyla ihracata yönelik kurumsal kapasite oluşturulmasına 

ve kapasitenin güçlendirilmesine, yurt dışı pazarlama erişimine, pazar payını arttırmaya yönelik faaliyetlere 

ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasını düzenlemektir. 

 

Karar, eğitim, fuarcılık, gayrimenkul, kültürel ve yaratıcı endüstriler, lojistik ve taşımacılık, sağlık ve spor 

turizmi, yönetim danışmanlığı, yeşil hizmetler, diğer hizmet sektörlerine sağlanan destekleri kapsıyor. 

 



  

 

Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının 

Desteklenmesi Hakkında Karar 

Yayınlandı 

 

Bilişimin Yıldızları Programı Desteği 

Yürürlüğe Girdi 

Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi 

Hakkında Karar’ın yerine, Yurtdışı Lojistik 

Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi hakkında karar 

yürürlüğe konuldu.  Gümrükleme, dağıtım, 

katma değerli lojistik hizmetleri ve tedarik zinciri 

yönetimi hizmetlerinden en az birini yerine 

getiren, yurt dışı lojistik dağıtım ağı (YLDA) 

kuruluşları yüzde 70 oranında ve 60 milyon TL'ye 

kadar desteklenecek. İşbirliği kuruluşları destek 

unsurlarından en fazla 5 yıl süre ile 

yararlandırılacak.  

 

 

 

 

 

Türkiye’de yerleşik bilişim ve alt sektörlerinde 

yer alan yazılım, gömülü yazılım, dijital oyun,     

e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, blok 

zincir yazılım ve teknolojiler, yapay zekâ, büyük 

veri, siber güvenlik, akıllı şehir ile yeşil dönüşüm 

yazılım ve hizmetleri, telekomünikasyon, 5G, 

bulut ve iletişim hizmetleri, veri merkezi, bilişim 

hizmetleri, sistem bakım ve destek hizmetleri, 

dijital aracılık ve hizmet platformları ve ilişkili 

sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler, 

kurumlar ve işbirliği kuruluşlarına destek 

verilecektir. Karar, İhracata hazırlık ve kurumsal 

kapasite oluşturma aşamasına, yurtdışına 

yönelik pazarlama ve pazarda tutundurma 

aşamasına, E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) 

programına, sağlanan destekleri kapsıyor. 

 

 

 

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararda 

Değişiklik Yapıldı 

21 Nisan 2022 tarihli Resmî Gazete' de 5468 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri 

Markalaşma Destekleri hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair karar yürürlüğe konuldu. Buna göre; söz konusu 

kararda yer alan tanımlar bölümünde, pazarlama, tanıtım projesi, reklam tanıtım ve pazarlama harcamaları, 

danışmanlık ile pazar araştırması kapsamında ödenecek destek tutarlarında, marka destek programı kapsamında 

alınan yararlanıcıların ve harcama yetkisi verilen şirket kuruluşlarına ödenen desteklerde, değişikliğe gidildi. Kararın 

4. - 5. - 6. - 7. Maddeleri yürürlükten kaldırıldı. Kararın 9. maddesinde yer alan değişikliklere göre; Türkiye İhracatçılar 

Meclisi ve iştigal ettiği sektörü tek başına temsil eden birlikler için %80 oranında ve proje başına yıllık en fazla 6 Milyon 

TL, kapsam dışındaki birlikler için %80 oranında ve proje başına yıllık en fazla 3 milyon TL, diğer işbirliği kuruluşları 

için %50 oranında ve yıllık en fazla 1,2 milyon TL destek verilecek. Kararın 12. maddesinin birinci fıkrasının d bendinde 

yapılan değişikliğe göre, Turquality programının stratejisinin güncellenmesi, yenilenmesi, geliştirilmesi, uygulanması 

ve program kapsamında yapılacak stratejik çalışmalara ilişkin harcamalar ile bu konularda gerçek ya da tüzel 

kişilerden satın alacağı danışmanlık giderleri yıllık en fazla 180 Milyon TL ve %100 oranında desteklenecek. 

 

 

Kararın 12. Maddesinin birinci fıkrasının d bendinde yapılan değişikliğe göre, Turquality programının stratejisinin 

güncellenmesi, yenilenmesi, geliştirilmesi, uygulanması ve program kapsamında yapılacak stratejik çalışmalara 



  

 

Yatırımlarda Proje Bazlı Devlet 

Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda 

Değişiklik Yapıldı 

 

Yunanistan Plakalı Ticari Taşıtlara 

Uygulanacak Standart Depo 

Muafiyetine İlişkin Esaslar Belirlendi 

21 Nisan 2022 tarihli Resmî Gazete' de 5478 

sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yatırımlara proje 

bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin değişiklik 

yapılmasına dair karar yer aldı. Buna göre, 

ödenecek tutarlarda değişiklik yapıldı. Yatırım 

projelerinin yatırımlara devlet yardımı 

verilmesine ilişkin karar kapsamında 

değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için gereken 

asgari sabit yatırım tutarı 500 milyon liradan 1 

milyar TL'ye yükseltildi. Yapılan düzenlemeyle, 

öncelikli ürün listesindeki ürünlerin yatırım 

projelerinin desteklerden yararlanabilmesi için 

50 milyon TL ile 500 milyon TL yatırım tutarına 

sahip olması kriteri uygulamadan kaldırıldı.  

 

 

21 Nisan 2022 tarihli Resmî Gazete' de 5479 

sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yunanistan 

Plakalı Ticari Taşıtlara Uygulanacak Standart 

Depo Muafiyetine İlişkin Esaslar hakkında karar 

yürürlüğe konuldu.  Buna göre, Türk Plakalı ticari 

taşıtların Yunanistan’a girişleri esnasında 

standart depolarında gümrüksüz akaryakıt 

miktarına getirilen sınırlamaya mütekabiliyet 

esasları çerçevesinde karşılık vermek üzere, 

Yunanistan plakalı ticari taşıtlara getirilen 

akaryakıt sınırlamasına ilişkin esaslar belirlendi. 

Standart depo muafiyetine ilişkin yakıt miktarı 

Yunanistan plakalı ticari taşıtlar ve özel 

konteynerler için azami 350 litre olarak 

uygulanacaktır. 

 

 

Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapıldı 

21 Nisan 2022 tarihli Resmî Gazete'de bazı tarım ürünlerinin ihracatına ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına 

dair tebliğ yer aldı. Yapılan değişiklikle, bazı tarım ürünlerinin ihracatına ilişkin tebliğinin 3’üncü maddesinin 

birinci fıkrasında yer alan “Gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) veya gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) 

ve tanımı belirtilen eşyanın ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapmaya Tarım ve Orman 

Bakanlığı yetkilidir.” ifadesindeki “ihracatında” ibaresi “kati ihracatında” olarak değiştirildi ve aynı fıkrada 

yer alan tabloya 0402 – Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeleri 

içerenler) eklendi. 



  

 

İhracat Yapan İmalatçıların KDV İade 

Prosedüründe Kolaylık Sağlandı 

 

Cin Mısır İhracatına İzin Verildi 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile ihracat 

yapan imalatçıların KDV iade prosedürü 

kolaylaştırıldı. Buna göre, sektör ayrımı 

yapılmaksızın imal ettikleri malları doğrudan 

ihraç eden imalatçılar, ihracat teslimlerine ilişkin 

olarak yüklendikleri KDV tutarına bakılmaksızın 

ihracat bedelinin %10’una kadar devreden KDV 

tutarı ile sınırlı olarak iade talep edebilecektir.                    

1 Mayıs'tan itibaren yapılacak işlemlere ilişkin 

iade taleplerinde uygulanacaktır. 

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel 

Müdürlüğü, “Cin Mısır (Popcorn/100590000011 

GTİP) İhracatı” konulu bir yazı yayımladı. Yazıda, 

sadece insan tüketimi amaçlı mısır ihracatlarında, 

Dahilde İşleme Rejimi kapsamında Dahilde İşleme 

İzin Belgesi kullanılarak yapılacak ihracatlar ve 

organik çeşitlerinin ihracatları hariç olmak üzere, 

Bitki Sağlık Sertifikası ve/veya Sağlık Sertifikası 

düzenlenmemesi hususunda talimat verildiği, ilgili 

kurumlar ile yapılan görüşme sonucunda 

1005.90.00.00.11 GTİP’li popcorn/cin mısır 

ihracatlarına izin verilmesine karar verildiği 

belirtildi. Bu kapsamda, 1005.90.00.00.11 GTİP’li 

popcorn/cin mısır ihracatlarında Bitki Sağlık 

Sertifikası ve/veya Sağlık Sertifikası düzenlenmesi 

gerektiği bildirildi. 

 

Türkgözü Sınır Kapısı Geçici Olarak Hizmete Kapatıldı 

Ticaret Bakanlığı “Türkgözü Gümrük Kapısının Geçici Olarak Hizmete Kapatılması” hakkında bir yazı 

yayımladı. Yazıda, Türkgözü Gümrük Kapısı'nın modernizasyonuna yönelik inşaat çalışmalarının devam 

ettiğini ve çalışmalar kapsamında, gümrük sahasındaki "C" ve "D" bina bloklarının bir kısmının halihazırda 

kullanılan mevcut Gümrük Kapısı, geçici olarak kullanılan yol ve gümrük yolu ile çakışması sebebiyle galeri 

hattı ve altyapı imalatlarına büyük oranda başlanılamadığı, bahse konu bloklar ve altyapı sisteminin 

tamamlanabilmesi için Gümrük Kapısı'nın geçici olarak kapatılmasının gündeme geldiği bildirildi.  

Öngörülemeyen gecikmelerin de olabileceği göz önünde bulundurularak, söz konusu inşaat çalışmalarının 

sıhhatli ve hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için 25.04.2022-25.05.2022 tarihleri arasında Türkgözü 

Gümrük Kapısı'nın geçici olarak hizmete kapatılmasının uygun bulunduğu belirtildi. 

 

 



  

Posta ve Hızlı Kargoda Gümrüğe Tabi 

İşlem Esasları Belirlendi 

 

 E-Devlet Platformu Entegrasyonu 

22 Nisan 2022 tarihli Resmî Gazete ile “Posta ve 

Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük 

İşlemlerine İlişkin Tebliğ yayınlandı. 1 Mayıs 2022 

tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni Tebliğ ile hızlı 

kargo firmaları ve posta idaresinin, gümrük 

kanununa tabi eşyanın tüm gümrük işlemlerini 

yapmak ve sonuçlandırmak için gümrük kanunu 

kapsamında yetkilendirilmesine ilişkin esaslar 

belirlendi. Yalnızca hava yolu veya yalnızca kara 

yolu ile hızlı kargo taşımacılığında yetki 

kullanılmak istenmesi durumunda 250 bin TL,                  

her iki yetkinin birlikte kullanılmak istenmesi 

durumunda ise 500 bin TL tutarında teminat 

mektubu ibraz etmesi zorunlu olacak. Tebliğe 

göre, yetkilendirilen operatörler, beyan edilen 

gönderilerin tahakkuk ettirilen gümrük vergilerini 

tahsil edilebilecekler ve eşyanın operatöre 

teslimini takip eden 7 gün içinde ödeyecekler. 

 

 

 

 

 

 

Ticaret Bakanlığı “E-Devlet Platformu 
Entegrasyonu” hakkında bir yazı yayımladı. 
Yazıda, Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama 
Sisteminin Bakanlıklarının web sayfasında BİLGE 
sistemi kullanıcı adı ve şifresi ya da “e-devlet 
şifresi” ile sisteme erişimin mümkün bulunduğu 
belirtilmektedir.  
 

Bakanlık ve TÜRKSAT tarafından yürütülen 
çalışmalar sonucunda, belirtilen sistemlerin                   
e-Devlet Platformuna entegrasyonunun 
tamamlandığı, Gümrük Vergi ve Ceza Borcu 
Sorgulama Sistemi ve Geri Verme veya Kaldırma 
Talep Yönetimi Sistemine 19.04.2022 tarihi 
itibariyle e-Devlet Kapısı üzerinden erişim 
sağlanmasının mümkün olduğu bildirilmektedir. 

 

15 Sektörde Sanayi Teknik Komiteleri Kuruluyor 

 

Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkındaki Tebliğler ile plan, program ve stratejilerde yer 

alan ilke ve hedefler doğrultusunda sektörlere ilişkin; sanayi ve teknoloji politikalarının hazırlanmasına katkı 

sağlamak, mevzuatın hazırlanması ve uygulanması konusunda yapılacak çalışmalara altyapı oluşturmak, 

sektörün sorunlarını tespit etmek ve bu sorunların çözüm yollarını bulmak amacıyla teknik komiteler 

oluşturuluyor ve komitelerin çalışma usul ve esasları belirleniyor.  

Komiteler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bağlı Sanayi Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak. Genel 

Müdürlük tarafından belirlenen toplantı gündemi, yazılı veya elektronik ortamda üyelerine gönderilecek. 

Üyelerin, gündeme ilişkin talepleri yazılı veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletilecek. Komite 

Başkanlığını Sanayi Genel Müdürü veya Genel Müdürlüğü Temsilcisi yürütecek. Komitelerde Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı’nın yanı sıra ilgili diğer Bakanlıklardan ve Bakanlıkların ilgili Genel Müdürlüklerinden 

birer üye ile sektörden İhracatçı Birlikleri, Oda ve Derneklerden üyeler görev alacak. 

 



  

 

İhracat Genelgesinde 

Değişiklik Yapıldı 

 

 

 

Deutsche Bank, BOTAŞ’a LNG                     
İçin 1 Milyar Euro Kredi Verecek 

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 

İhracat Genelgesinde yapılan düzenleme ile 

terkin uygulamasında değişiklik yapıldı. Yapılan 

bu değişiklik ile, ihracat hesaplarında ödeme 

şekline ve toplam beyanname tutarına olan 

oranına bakılmaksızın doğrudan bankalarca 

terkin edilebilecek olan tutara ilişkin sınırda 

değişikliğe gidilmiş ve her bir gümrük 

beyannamesi başına terkin edilecek tutar        

30.000 USD ’den 15.000 USD ’ye çekildi. 

Deutsche Bank'ın BOTAŞ’a Avrupa ve ABD’li 
tedarikçilerden LNG ithalatında kullanmak üzere 
1 milyar Euro’dan fazla (1,08 milyar dolar) kredi 
sağlamak üzere yapılan görüşmelerde son 
aşamalara gelindiği belirtildi. Deutsche Bank'ın 
BOTAŞ’a Avrupa ve ABD’li tedarikçilerden LNG 
ithalatında kullanmak üzere 1 milyar Euro’dan 
fazla (1,08 milyar dolar) kredi sağlamak üzere 
yapılan görüşmelerde son aşamalara gelindiği 
belirtildi. Kaynaklara göre kredi anlaşması 
haftalar içinde imzalanabilir. BOTAŞ’ın bir yıl artı 
bir hafta vadeli olmak üzere iki Türk 
bankasından 400 milyon dolarlık kredi 
sağladığını bildirdi. 

 

 
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye’ye 500 Milyon Avro “Yeşil Finansman” 

Sağlayacak 

 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Finansal Kurumlardan Sorumlu Türkiye Başkan Vekili Arthur 

Poghosyan, Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylamasının ardından iklim hedeflerinin daha iddialı hale 

geldiğini ve 2053'te sıfır emisyona ulaşmayı taahhüt ettiğini söyledi. Yeşil yatırımların hızla artması 

gerektiğine dikkati çeken Poghosyan, "Türkiye için oluşturduğumuz GEFF, 500 milyon avro. Bu miktar, 

bankanın Türkiye'de bugüne kadarki enerji verimliliğiyle ilişkili fonları arasında en büyüğü. Fonun büyüklüğü 

ve dizaynı, Türkiye'nin yeni iklim taahhütleriyle uyumlu." diye konuştu. GEFF kapsamında Türkiye'deki 

banka ve leasing şirketlerine finansman sağlanacağını anlatan Poghosyan, bu kuruluşların da uygun şartları 

sağlayan yeşil projelere yatırım yapan şirket ve işletmeleri destekleyeceğini dile getirdi. 
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