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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

KKTC Hükümeti Arasında İktisadi ve 

Mali İşbirliği Anlaşması Onaylandı 

Milli Uzay Programı Strateji Belgesi 

Yayınlandı 

24 Mayıs 2022 tarihli Resmî Gazete’de yer alan 2022 

Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali 

İşbirliği Andlaşmasının onaylanmasına ilişkin 

Cumhurbaşkanı Kararı Türkiye'nin KKTC'ye hibe 

yardımında bulunmasını, KKTC'nin de "Türkiye ile 

KKTC İşbirliği Çerçeve Belgesi Eylem Planı"nda yer 

alan reform ve eylemleri gerçekleştirmesi ile mali 

disiplin alanında bazı adımlar atmasını içermektedir. 

Anlaşma ile iki ülkenin arz güvenliğini sağlamak 

üzere karşılıklı ticaret hacminin artırılması, KKTC 

ürünlerinin sorunsuz bir şekilde dünya pazarlarına 

sağlanması, KKTC’nin ihracat kapasitesinin ve katma 

değerli teknoloji yoğun üretiminin artırılması 

amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, e-ticaret alanında 

işbirliği yapılacağı ifade edildi. 

 

24 Mayıs 2022 tarihli Resmî Gazete’de yer alan Milli 

Uzay Programı Strateji Belgesi Hakkındaki 

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Türkiye Uzay Ajansı 

Başkanlığı tarafından uzay çalışmalarına bir yol haritası 

teşkil edecek ve mevcut çalışmalara hız kazandırarak 

bu çalışmaları daha ileriye taşıyacak olan 2022-2030 

yıllarını kapsayan Milli Uzay Programı Strateji 

Belgesinin başkanlığın resmi internet sitesinde 

yayımlanacağı bildirildi. Genelgede “Uzaya erişim ve 

uzayın kullanımında bağımsızlığın güvenceye alınması, 

uzay ekosisteminin güçlendirilmesi, uzay toplum 

yararına kullanılması imkânlarının geliştirilmesi, 

küresel uzay pazarından giderek daha fazla pay 

alınması, uzayın barışçıl amaçlarla kullanımını 

destekleyen uluslararası iş birliği imkânlarının 

geliştirilmesi; uzay stratejisinin verimli, güvenli ve 

sürdürülebilir şekilde gerçekleştirilmesi ülkemiz için 

büyük önem arz etmektedir” denildi.  

 

Gümrük Yönetmeliğinde Düzenleme Yapıldı 

25 Mayıs 2022 tarihli Resmî Gazete’de yer alan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 

Gümrük Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişikliğe gidildi. Buna göre, gümrüklerde beyan anında bilinmeyen ve 

sonradan öğrenilen kıymet ve matrah unsurların istisnai kıymetle beyanda bulunma süresinin tespitinde, muamelenin 

mükellefin muhasebe kayıtlarına giriş tarihinin esas alınması, bu suretle faturalandırma sürecinde yaşanabilecek 

aksaklıkların, beyanda bulunma süresinin tespitinde dikkate alınması sağlandı. Geçici depolama yerlerinden 

çıkarılacak eşyanın tesliminin, eşya sahibi, taşıyıcı, işletici kuruluş veya bunların temsilcileri arasındaki sözleşme 

hükümlerine göre gerçekleştirileceği yönünde düzenleme yapıldı. İhracat yükünün gümrük işlemlerinin herhangi bir 

bürokrasi olmaksızın tek noktada tamamlanması ve sürekli artış gösteren ihracat hacmiyle gümrük idarelerinde 

oluşan ihracat yükü taşıyan araç yoğunluğunun azaltılmasını teminen düzenlemelere gidildi. İzinli gönderici yetkisi 

kapsamında taşıması gerçekleştirilecek ihracat beyannameleriyle sınırlı olmak üzere, gümrük beyannamesinin izinli 

gönderici tesisinin bağlı bulunduğu gümrük idaresi yerine kişinin yerleşik olduğu yerdeki gümrük idaresine teslim 

edilmesine izin verildi.  

 

 

https://www.haberler.com/ihracat/


  

Bandrol Oranlarına İlişkin Düzenleme 

Yapıldı 

 

Şeker İthalatında Gümrük Vergisi 

Sıfırlandı 

27 Mayıs 2022 tarihli Resmî Gazete’de yer alan 3093 

Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri 

Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve 

Birleşik Cihazlar ile Görsel ve/veya İşitsel Yayınları 

Alabilen Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol 

Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Karar ile bandrole tabi cihazlar ve bandrol 

oranlarına ilişkin listede değişikliğe gidildi. 

 

27 Mayıs 2022 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 

Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması 

Hakkında Karar ile kamış veya pancar şekeri 

ithalatında 400.000 tona kadar gümrük vergisi ve                  

ek mali yükümlülüklerin sıfır olarak uygulanmasına 

karar verildi. Karar kapsamında yapılacak ithalat 

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından 

düzenlenecek ithal lisansıyla mümkün olabilecek.  

Geçici İhracatta A.TR Dolaşım Belgesi Hakkında Düzenleme Yapıldı 

 

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısında bildirmiş olduğu A.TR Dolaşım Belgesi'nin Gümrük Birliği çerçevesinde kesin ihraca 

konu eşyanın serbest dolaşım statüsünü gösteren bir belge olduğu, geçici ihracat işlemleri kapsamında 

düzenlenmesinin uygun olmadığı vurgulanmış olup, bu kapsamdaki eşya için yine aynı Karar'da ilgili hükümlerine yer 

verilen INF 2 Bilgi Formunun düzenlenmesinin uygun bulunduğuna dair görüşe yer verilmişti. Bu defa, Ticaret 

Bakanlığı’nın ilgili yazısına istinaden, Ticaret Bakanlığı tarafından Avrupa Komisyonuyla geçici ihraç kapsamında A.TR 

Dolaşım Belgesi düzenlenmesi hususunda yürütülen istişareler ve varılan mutabakat neticesinde, eşyanın Avrupa 

Birliği'ne (AB) geçici ihracatı kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesinin önünde bir sakınca 

bulunmadığının değerlendirildiği ve ülkemizden AB'ye bu kapsamda gerçekleştirilecek ihracatlarda A.TR Dolaşım 

Belgesi'nin düzenlenmesinin Bakanlıkça uygun bulunduğu bildirilmiştir. Bu itibarla, ihracatçılarımızdan geçici ihracat 

kapsamı eşya (taşıma kapları veya tamir amaçlı eşya vb.) için AB'ye A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesinin talep 

edilmesi halinde, talebin yerine getirilmesinde sakınca bulunmadığı ifade edilmektedir. 

 



  

Kombine Taşımacılık 

Yönetmeliği Yayınlandı 

 

Ticari Alacak Sigortasında Şartlar 

Düzenlendi 

27 Mayıs 2022 tarihli Resmî Gazete’de yer alan 

Kombine Taşımacılık Yönetmeliği ile kombine yük 

taşımacılığı ve yeşil lojistik faaliyetlere ilişkin ilke, 

esas ve koşulların belirlenerek bütünleşik, dengeli ve 

çevreyle dost bir taşımacılık düzeninin 

oluşturulması, yaygınlaştırılmasının desteklenmesi 

ve teşvik edilmesi hususları belirlendi. Buna göre; 

Yönetmelik kapsamında yapılan kombine yük 

taşımacılığı faaliyetlerinde; Yönetmelikte 

tanımlanan taşıma birimlerinin kullanılması, 

Taşımacılığın sadece ilk ve/veya son aşamalarının 

karayoluyla gerçekleştirilmesi, gerçekleştirilen 

demiryolu, denizyolu veya iç suyolu taşımacılığının 

kuş uçumu olarak 100 km’den fazla olması, yükün 

elleçlendiği ve teslimatın gerçekleştirildiği adreslere; 

en yakın demiryolu istasyonlarının kullanılması 

ve/veya kuş uçumu 150 km'yi aşmayan bir yarıçap 

içerisinde yer alan limanların kullanılması, 

gerekmekte. 

 

27 Mayıs 2022 tarihli Resmî Gazete'de yer alan Küçük 

ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli 

Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile devlet destekli 

ticari alacak sigortası şartları arasında yer alan 

KOBİ'lerin sağlaması gereken ciro şartı 125 milyon 

TL'den 250 milyon TL'ye çıkarıldı. Düzenlemeyle, 

kapsam dahilindeki KOBİ'lerin, satış vadesinin 

sözleşme veya fatura üzerinde belirtildiği satışları da 

alacak sigortasıyla teminat sağlanacak satışlar 

arasına eklendi. Yeni düzenlemeye göre, sigorta prim 

hesabında ilgili KOBİ'nin son mali yıldaki vadeli 

satışlarından elde ettiği cirosunun tamamına yönelik 

beyanı esas alınacak. Prim tutarının ödenmesinde 

taksit sayısı da 3'ten 5'e çıkarıldı.  

 

Ar-Ge Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Personeline Gelir Vergisi Stopaj 

Teşvikinin Detayları Belirlendi 

27 Mayıs 2022 tarihli Resmî Gazete'de yer alan 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin 

Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliğ ile Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgeleri dışında 

çalışılan sürelerin, gelir vergisi teşviki kapsamına alınması yönünde yapılan düzenlemelere yönelik ayrıntılı açıklama 

ve örneklere yer verildi. Buna göre; Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan Ar-Ge, 

tasarım ve destek personelinin merkez veya bölge içinde çalıştıkları süre kadar dışarıda geçirdikleri süreler için 

teşvikten faydalanılabilecek. Örneğin bir Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin aylık çalışma süresi olan 180 saatin 

yarısını (90 saatini) merkez veya bölge içinde, yarısını (90 saatini) merkez veya bölge dışında çalışarak geçirmesi 

durumunda, ücretinin tamamı teşvike konu edilecek. Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde 

çalışan personelin yarısının merkez/bölge içinde, yarısının merkez/bölge dışında çalışması durumunda tüm personelin 

ücretleri teşvik kapsamında olacak. Örneğin 100 Ar-Ge, tasarım ve destek personeli bulunan bir firmanın, 50 

personelinin merkez/bölge içinde çalışması durumunda 100 personelin tamamının ücretleri teşvike konu edilecek.

  



  

 

Metal Hurda ve Atıkların Gümrük 

İşlemlerini Yapacak Müdürlük Sayısı 

Artırıldı 

Teşvik Belgeli Yatırımların İnşaatına 

ve Elektrikli Motorlu Araçların 

Geliştirilmesinde Verilen Mühendislik 

Hizmetlerine Yönelik KDV 

Muafiyetinin Esasları Belirlendi 

28 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete’de yer alan 

Gümrük Genel Tebliği’nde (Gümrük İşlemleri) (Seri 

No: 104) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile atık ve 

metal hurdaların Türkiye Gümrük Bölgesi’ne giriş 

işlemleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 

gerçekleştirilecek ithalat kontrollerini yapmaya 

yetkili gümrük müdürlüklerine 3 müdürlük daha 

eklendi. Buna göre, önceden sadece plastik ve kağıt 

atıkların giriş işlemlerini yapmaya yetkili Habur 

Gümrük Müdürlüğü, metal hurda ve atıkların 

gümrük işlemlerini yapmaya da yetkili kılındı. 

Öncüpınar ile Karkamış Gümrük müdürlüklerine de 

metal hurda ve atıkların gümrük işlemlerini yapma 

yetkisi verildi. 

28 Mayıs 2022 tarihli Resmî Gazete’de yer alan KDV 

Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Tebliğ ile teşvik belgesi kapsamında imalat 

sanayii ve turizme yönelik inşaat işlerine getirilen 

KDV muafiyetinin koşulları netleştirildi. Buna göre 

istisna, münhasıran söz konusu yatırımlar 

kapsamındaki inşaat taahhüt işi, nakliye, hafriyat ve 

benzeri inşa işlerine ilişkin olacak. Yatırımcıların, 

inşaat işlerinde kullanılan mal alımları da bu 

kapsamda değerlendirilecek. Elektrikli motorlu 

araçların geliştirilmesine yönelik verilen mühendislik 

hizmetlerinde de KDV muafiyetinin esasları 

belirlendi. İstisnadan, münhasıran Türkiye’de 

gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetleri sonucunda 

geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını 

Türkiye’de imal eden mükellefler yararlanacak.  

 

Onaylanmış Kişi Statüsünde Değişiklik Yapıldı 

30 Mayıs 2022 tarihli Resmî Gazete'de yer alan Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ ile gümrük idarelerince talep edilen bilgi ve belgelerin ibraz edilememesine ilişkin 

uygulanacak yaptırımlar statü belgesi sahibi firmalar dışındakilerle uyumlu hale getirildi. İlgililer hakkında açılmış bir 

dava bulunması halinde kolaylaştırmanın tüm rejim kodları için istisnasız askıya alınmasına yönelik düzenleme 

yapılarak uygulama farklılıkları ortadan kaldırıldı. Beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırılmalardan yararlanan 

kişiler hakkında açılan davaların firmanın ekonomik faaliyetine mukayese edildiğinde önemsiz kaldığı durumları 

sonuçlandırmak adına Gümrükler Genel Müdürlüğüne yetki verildi. Öte yandan, kolaylaştırmalardan yararlananların 

mevcut haklarının korunması amacıyla “belge geçerlilik süresinin sonuna kadar bir yıl içinde ortalama en az yüz işçi 

istihdam ediyor olma” koşulunun aranmamasına ilişkin düzenlemeye gidildi.   



  

 

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 500 

Milyon Dolar Ek Finansmana Onay 

Verildi  

 

 

İhracı Kayda Bağlı Buğday ve 

Bulgurun İhracat Prosedüründe 

Düzenleme Yapıldı 

Finansman 100 milyon dolar büyüklüğünde olan ve 

Nisan 2020’de onaylanan krediye ek olarak sağlandı. 

Ek finansman Türkiye’deki Kovid-19 aşılarına erişime 

yardımcı olacak. Asya Altyapı ve Yatırım Bankası 

ortak finansman olarak ek 250 milyon dolar 

sağlayacak. Konu hakkında yapılan açıklamada "ek 

finansman, Türkiye'de güvenli ve etkili KOVID-19 

aşılarına erişimi sağlamak için orijinal kredinin 

ölçeğini yükseltmekte ve pandemiye karşı daha geniş 

bir sağlık müdahalesinin bir parçasını 

oluşturmaktadır. Buna ek olarak, Asya Altyapı ve 

Yatırım Bankası (AIIB) tarafından da 250 milyon dolar 

tutarında bir eş finansman sağlanacaktır. Proje, 

mevcut ve gelecekteki aşı alımlarının maliyetini 

karşılamaya yardımcı olacaktır." ifadeleri yer aldı. 

 

01.06.2021 tarih ve 31498 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ 

(İhracat: 2006/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair 

Tebliğ (İhracat: 2021/4) marifetiyle “Buğday İrmiği 

(GTİP: 1103.11)” ve “Bulgur (GTİP: 1904.30)” 

eşyalarının İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 

eklendiği anımsatıldı. Ayrıca 05.09.2018 tarih ve 

E.86179 sayılı ve 01.06.2021 tarih ve 64236223 sayılı 

Ticaret Bakanlığı talimatları ile mezkûr eşyaların 

ihracatının kayda alınmasında Orta Anadolu 

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin koordinatör 

olarak atandığı iletildi.  

 

Serbest Bölgelere Kaolin ve Kil İhracatında Belirli Şartlarla Kayıt Verilecek  

İhracat Genel Müdürlüğünün 18 Mayıs 2022 tarihli yazısına atıfla; Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel 

Müdürlüğünce söz konusu ürünlerin herhangi bir üretim faaliyetine tabi tutulmadan serbest bölge dışına çıkarılmasını 

önleyecek tedbirlerin alınması kaydıyla,  

- Kaolin ve diğer kaolinli killer (GTP: 2507.00) 

- Diğer killer (GTP: 2508.40 

ürünlerinin üretim faaliyetlerinde kullanılması amacıyla serbest bölgelere ihracatında, kayıt başvurusunda bulunan 

firmanın, serbest bölgedeki alıcıya ait üretim konulu faaliyet ruhsatını ibraz etmesi koşuluyla yalnızca İstanbul Maden 

ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nce kayıt verilmesinin Bakanlık Makamının Olurları çerçevesinde 

uygun görüldüğü bildirildi.  



  

 

Yurt Dışına Gönderilen Bilgi Talep  

Formunda Düzenleme Yapıldı 

 

Hindistan Çelik İhracatının 

%67’sine %15 İhracat 

Vergisi Getirdi 

 

Ticaret Bakanlığı, “Yurt Dışına Giden Bilgi Talep 

Formu Hakkında” bir yazı yayımladı. 2012/1 

sayılı Genelge doğrultusunda yurtdışı 

idarelerden bilgi talebinde bulunulduğu ve 

Genelgenin 6. Maddesinin "Yurtdışına yönelik 

bilgi taleplerinde aynı anda, aynı firmaya ve aynı 

ülkeye ilişkin birden fazla bilgi talebinde 

bulunulması gerektiğinde bu talepler ayrı ayrı 

yapılmayacak, bilgi talebinde bulunanlarca tek 

bir Yurt Dışına Giden Bilgi Talep Formu 

düzenlenecektir." hükmünü içerdiği iletildi. 

Yazıda, Bölge Müdürlüklerince iletilen muhtelif 

taleplerden aynı ülke ve aynı firma için birden 

fazla form düzenlendiğinin tespit edildiği ve bu 

durumun önlenmesi amacıyla yukarıda 

belirtilen madde kapsamında işlem tesis 

edilmesi gerektiği bildirildi. 

 

Hindistan, 2021’deki çelik ihracatının %67’sine 

%15 ihracat vergisi getirdi. 2021 yılında Türkiye 

21,7 milyon tonluk çelik ihracatı ile dünyanın en 

büyük 6. çelik ihracatçısı olmuştu. 22 Mayıs 2022 

tarihinde yürürlüğe giren karar ile, 2021 yılında 

gerçekleştirdiği toplam çelik ihracatının 

%67’sine %15 oranında ihracat vergisi getirmiş 

oldu. Hindistan’ın çelik ihracatını sınırlandıracak 

olan söz konusu kararının, başta AB pazarına 

olmak üzere, Türkiye’ye çelik ihracatı açısından 

yeni fırsatlar ve imkânlar ortaya çıkartması 

bekleniyor. 

 

 

TEV Hesaplamasında İthalatta Beyan Edilen Menşe Ülkenin Esas Alınması Uygun 

Bulundu 

 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, “AB Ortak Gümrük Tarifesi” hakkında bir yazı yayımladı. Yazıda, 

AB’nin OGT’sinin Türkiye vergi oranından düşük olduğu ve hesaplamada baz alındığı durumlarda, menşe 

ülkenin tespitinde AB’ye ithalat için gerekli olan tercihli menşe belgesinin aranmasının pratikte 

uygulanamadığı durumların olabileceği, Japonya’dan AB’ye EUR.1 eşliğinde ithal edilmesi halinde yüzde 0 

vergi uygulanacak bir girdinin, önce Türkiye’ye DİR kapsamında ithal edilmesi ve üretimde kullanılarak nihai 

ürünün AB’ye ihraç edilmesi durumunda, Japonya’dan Türkiye’ye ithalatta EUR.1 aranmasını gerektirecek 

bir düzenleme bulunmadığından söz konusu girdinin Japonya’dan ithalatında EUR.1 aranamayacağı, bu tür 

durumlarda da, ithalat beyannamesinde beyan edilen menşe ülkenin dikkate alınarak işlem yapılmasının 

daha uygulanabilir olduğu belirtildi.  
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