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SAYFA 2 

 

 

Bangladeş Halk 

Cumhuriyeti Gelişen Sekiz 

Ülke Tanımına Dahil Oldu 
 

1 Kasım 2022 tarihli Resmî Gazete’de yer alan 6349 

sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İthalat Rejimi 

Kararının Kısaltmalar başlığı altında yer alan D-8 

ülkelerine ilişkin açıklamada değişikliğe gidildi. 

Değişiklikten önce Gelişen Sekiz Ülke şu 

şekildeydi: Bangladeş ve Mısır Arap Cumhuriyeti 

hariç olmak üzere Endonezya, Cumhuriyeti, İran 

İslam Cumhuriyeti, Malezya, Nijerya Federal 

Cumhuriyeti ve Pakistan Cumhuriyeti. 

 

Değişiklikten sonra söz konusu kısalma için karşılık 

gelecek Gelişen Sekiz Ülke metni şu şekilde oldu: 

Mısır Arap Cumhuriyeti hariç olmak üzere 

Bangladeş Halk Cumhuriyeti Endonezya, 

Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti, Malezya, 

Nijerya Federal Cumhuriyeti ve Pakistan 

Cumhuriyeti. 

 

Bu şekilde Bangladeş Halk Cumhuriyeti Gelişen 

Sekiz Ülke Tanımı içerisine dahil oldu. 
 
 

Perdelik ve Döşemelik 

Mensucata İlişkin NGGS 

Sonuçlandı 

3 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de yer alan 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 

Tebliğ (Tebliğ No: 2021/27) ile Çin Halk 

Cumhuriyeti menşeli 54.07, 58.10, 60.05, 60.06 

ve 63.03 gümrük tarife pozisyonları altında yer 

alan “suni veya sentetik liflerden belirli mensucat 

veya tekstil ürünü” ithalatına yönelik başlatılan 

nihai gözden geçirme soruşturmasının 

tamamlanması neticesinde alınan kararın 

yürürlüğe konulması amaçlanmaktadır. 

 

Yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemin 

yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve 

zararın devam etmesinin veya yeniden meydana 

gelmesinin muhtemel olduğu belirtilmektedir. Bu 

kapsamdan belirlenen dampinge karşı uygulanacak 

önlemler belirlendi. 
 

Biyolojik ve Biyoteknik 

Mücadele Yapan Üreticilere 

Verilecek Destek Miktarları 

Belirlendi 
 

 

2 Kasım 2022 tarihli Resmî Gazete’de yer alan 

Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik 

Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği 

ile bitkisel üretimde kimyasal ilaç kullanımının 

azaltılması, insan sağlığının ve doğal dengenin 

korunması için biyolojik ve biyoteknik mücadele 

yapan üreticilere verilecek destekleme miktarları 

belirlendi.  

 

Biyolojik ve biyoteknik mücadele kapsamında 

dekar başına sırasıyla; örtü altı domates, biber 

patlıcan, salatalık ve kabak üreticilerine 700 TL ile 

150 ve 70 TL, turunçgil üreticilerine 140 TL ile 150 

ve 60 TL, nar üreticilerine 140 TL ile 150 TL 

destekleme ödemesi yapılacak. Sadece biyoteknik 

mücadele kapsamında üreticilere dekar başına; 

açıkta domates üretimi için 70 ve 45 TL, zeytin için 

60 TL, elma, ayva ve kayısı için 135 TL, şeftali ve 

nektarin için 150 TL ve bağ üretimi için 135 TL 

destekleme ödemesi yapılması öngörülüyor.  
 

Naylon ve Poliamid İplikler 

İçin Tarife Kontenjanı 

Tebliği Yayınlandı 

9 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de yer alan 

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine 

İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/6) ile 5402.31, 

5402.32.00.00.00, 5402.45, 5402.51 ve 5402.61 

Gümrük Tarife Pozisyonları altında sınıflandırılan 

eşyaların ithalatında Naylon veya Diğer 

Poliamidlerden İpliklerin İthalatında Korunma 

Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında, 

ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma 

önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan 

tarife kontenjanının kullanım usul ve esaslarının 

belirlenmesi amaçlanmaktadır. Tarife kontenjanı 

miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir 

dönem için, 6221 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

ekinde yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri 

menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı 

için toplam 2986 ton olarak belirlendi. Her bir ülke 

veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde 

verilecek tarife kontenjanı 995 tonu geçemeyecek. 
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Ekonomiye İlişkin Düzenlemeleri İçeren Kanun Yayınlandı 

9 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete'de yer alan ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren Gelir Vergisi 

Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile vergi 

muafiyetleri, gelir vergisi istisnaları, kısa çalışma ödeneği, Gümrük Kanunu, sermaye azaltımında 

vergileme, kur korumalı mevduat, kaçak akaryakıtın tasfiyesi, takip tutarı 2000 lira ve altına düşen alacaklar 

ve ihracatçı birlikleri yedek akçeleri gibi hususlarda düzenlemeler yapıldı. 

 

Vergi Muafiyetleri 

Yenilenebilir enerjide vergi muafiyeti 25 kW'den 50 kW'ye çıkarıldı. Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca 

lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi 

üretimi amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı veya cephelerinde, kurulu gücü azami 

50 kilovata kadar elektrik enerjisinden ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar, gelir 

vergisinden muaf olacak. 

 

Gelir Vergisi İstisnası 

İşverenlerce, iş yerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük 

yemek bedelinin 51 lirayı aşmayan kısmı, gelir vergisinden istisna tutulacak. Ödeme bu tutarı aşarsa, aşan 

kısım ile bu amaçla sağlanan diğer menfaatler, ücret olarak vergilendirilecek. 

Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen yurt 

dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak yapılan ücret ödemeleri, gelir 

vergisinden istisna olacak. 

Bireysel katılım yatırımcısı tam mükellef gerçek kişilerin, iktisap ettikleri tam mükellef anonim şirketlere 

ait iştirak hisselerini, en az 2 yıl elde tutmaları şartıyla Vergi Usul Kanunu'nun değerlemeye ait hükümlerine 

göre hesapladıkları hisselerin tutarlarının yüzde 75'ini, yıllık beyannamelerine konu kazanç ve iratlarından 

hisselerin iktisap edildiği dönemde indirebileceklerine yönelik düzenleme 31 Aralık 2027'ye kadar 

uzatılacak. Yıllık indirim tutarı ise 1 milyon liradan 2,5 milyon liraya yükseltilecek. Bu hüküm, 1 Ocak 

2023 tarihinden itibaren elde edilen gelir veya kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 

girecek. 

İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere             

30 Haziran 2023 tarihine kadar ilave olarak yapılan aylık 1000 lirayı aşmayan ödemeler, prime esas kazanca 

dahil edilmeyecek ve bu tutar üzerinden gelir vergisi hesaplanmayacak. 

 

Kısa Çalışmaya İlişkin İşlemlere Düzenleme 

İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle Kovid-19 sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı 

sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve ödenmesine ilişkin işlemler ile 

nakdi ücret desteği işlemleri hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İş ve İşçi Bulma Kurumu 

personeline herhangi bir sorumluluk yüklenemeyecek. 

Bu kapsamda Kovid-19 sebebiyle ödenen kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteği ödemelerinde hatalı 

işlemlerden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemeler ile nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin, başvuruda 

bulunduğu işveren tarafından fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde işverene uygulanan idari para 

cezalarından, bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olanlar terkin edilecek. Tahsil 

edilenler iade veya mahsup edilemeyecek. 

Bu alacaklarla ilgili başlatılmış takip ve tahsil işlemlerine devam edilmeyecek, yargı mercilerine intikal 

etmiş olan dosyalarda kurum ve bakanlık aleyhine yargılama giderine hükmedilmeyecek. Kısa çalışma 

uygulanan dönemde işveren tarafından işçi çıkarılmasına istinaden oluşan fazla ve yersiz ödemeler ile ceza 

soruşturmasına veya kovuşturmasına konu olmuş kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteği ödemeleri bu 

madde kapsamı dışında olacak. Ceza soruşturması veya kovuşturması sonucu kovuşturmaya yer olmadığına 

dair karar veya beraat kararı verilenler hakkında bu madde uyarınca terkin hükümleri uygulanacak. 
 

Gümrük Kanununda Düzenleme 

Gümrük Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle geçici ithalat rejimi kapsamında kişisel kullanıma mahsus 

yabancı plakalı taşıtları Türkiye Gümrük Bölgesi'ne getiren hak sahipleri tarafından gümrük idaresine bilgi 

verilmeden taşıtsız yurt dışına çıkılması durumunda usulsüzlük cezası uygulanacak. Yapılan bu değişiklikle 

taşıtın marka, model ve yaşına göre değişmekle birlikte, orantısız şekilde yüksek olduğu değerlendirilen 

cezalarda indirime gidilecek. 
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SAYFA 4 

 

  

 

Sermaye Azaltımında Vergileme 

Sermayeye kaynak aktarımından itibaren 5 yıl boyunca sermaye azaltımı yapmayan kurumlarda, bu sürenin 

sonunda sermaye azaltılmışsa, işletmeye konulan nakdi veya ayni sermaye ile sermayeye eklenen diğer 

unsurların toplam sermayeye oranlanması suretiyle azaltıma konu edilen tutar içindeki unsurlar tespit 

edilerek vergilendirme yapılacak. 

5 yıldan önce sermaye azaltımı yapan kurumlarda ise azaltılan sermayenin öncelikle sermayeye ilave 

dışında başka bir hesaba nakledilmesi, işletmeden çekilmesi veya sermaye hesabından başka hesaplara 

aktarımı kurumlar vergisine ve kar dağıtımına bağlı vergi kesintisine tabi tutulacak hesaplardan, daha sonra 

sadece kar dağıtımına bağlı tevkifata tabi hesaplardan, vergiye tabi olmayan nakdi ve ayni sermayeden 

oluştuğu kabul edilerek vergilendirme yapılacak. 

Yapılan sermaye azaltımında sermayeye eklenen kaynakların bazılarının 5 yıllık süreyi aşması, bazılarının 

ise aşmaması durumunda ise söz konusu kaynaklardan öncelikli olarak sermayeye ilave edilme tarihi 5 yılı 

geçmemiş olanların çekildiği kabul edilecek. Böylelikle sermayeye ilave olunan kaynakların en az 5 yıl 

boyunca sermayede kalması özendirilerek, işletmelerin öz kaynaklarının güçlü kalması teşvik edilecek. 

Geçmiş yıl zararlarının mahsubu suretiyle sermaye azaltılması durumunda, azaltıma konu edilen sermaye 

unsurları da sermaye azaltımında vergilemeyi düzenleyen bu hükümler kapsamında tespit edilecek. Ancak 

bu tutarlar üzerinden kar dağıtımı veya ana merkeze aktarılan tutar kapsamında vergi kesintisi 

yapılmayacak. 

 

Kur Korumalı Mevduat Uygulamasına Uzatma 

2022 yılı sonuna kadar yabancı paraların ve altın hesabı bakiyelerinin Türk lirası mevduat ve katılma 

hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilmesi 

gereken son tarih 31 Aralık 2023 olacak. Türk lirasına çeviren mükelleflerin bu kapsamda açılacak 

mevduata tahakkuk ettirilecek faiz ve kar payları ile diğer kazançları istisna kapsamında tutulacak. 

Cumhurbaşkanına, istisnayı, 31 Aralık 2023 tarihine kadar her bir geçici vergi veya yıllık hesap dönemleri 

sonu itibarıyla kurumların bilançolarında yer alan yabancı paralar için ayrı ayrı veya birlikte uygulatma 

konusunda yetki veriliyor. 

 

Kaçak Akaryakıtın Tasfiyesi 

Kaçak akaryakıtın tasfiyesine ilişkin iş ve işlemler, Hazine ve Maliye Bakanlığının taşra teşkilatı olan 

defterdarlıklar yerine yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları tarafından yerine getirilecek. 

Satışı yapılarak tasfiye edilen kaçak akaryakıtın bedeli, ilgili il özel idaresinin veya yatırım izleme ve 

koordinasyon başkanlığının bütçesine gelir kaydedilecek. 

Numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun olmayan ve en yakın rafinericiye satılan kaçak 

akaryakıtın satış bedeli de ilgili il özel idaresinin veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığının 

bütçesine gelir olarak kaydedilecek. 

 

Takip Tutarı 2000 Lira ve Altına Düşen Alacaklar 

Yasayla bakiye takip tutarı 2 bin lira ve altına düşen icra takibindeki alacakların tasfiye edilmesi 

amaçlanıyor. 

İcra takibi başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek kişi olan ve her bir icra dosyası itibarıyla asıl alacak ve 

ferileri dahil icra takibi başlatıldığı tarihteki takip tarihinde yer alan takip tutarı 2 bin lirayı aşmayan 

alacaklar ile bu tutarın üzerinde takip başlamış olmakla birlikte 15 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla dosyada 

yapılmış tahsilatlar nedeniyle bakiye takip tutarı 2 bin lira ve altına düşen alacaklar; alacaklıların feragat 

ettiklerini belirtir dilekçeyle vazgeçerek icra takiplerini sonlandırmaları koşuluyla küçük alacak kapsamına 

alınacak. 

Böylece küçük alacak olarak tanımlanan alacaklarından feragat eden mükelleflere, bu alacaklarını Vergi 

Usul Kanunu hükümlerine göre değersiz alacak kabul ederek kayıtlarından çıkarma imkanı sağlanacak. 

 

İhracatçı Birliklerinin Yedek Akçeleri 

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu'nda yapılan 

düzenlemeyle, ihracatçı birliklerinin yedek akçelerine aktarılan tutarın yüzde 50'si ile yüzde 90'ı arasında 

Ticaret Bakanlığınca belirlenen miktar, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketinin sermayesine eklenmek üzere 

sermaye taahhüdü ödemesi olarak aktarılacak. 
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İhracat Bedelinin Yurda 

Getirilmesinde İstisna 

Tanınan Ülkelere Mısır 

Eklendi 
 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat 

Genelgesi’nde değişiklik yapılarak İhracat 

Bedelinin Yurda Getirilmesinde İstisna Tanınan 

Ülkeler listesine Mısır eklendi. 

 

Mısır’ın bu listeye ilave edilmesiyle istisna 

kapsamına alınan ülke sayısı 31’e çıktı. 

Değişiklikten önce Mısır, İhracat Genelgesinin 

İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesinde Gümrük 

Beyannamesinde Yer Alan Tutarın Yüzde Ellisinin 

Tasarrufunun Serbest Bırakıldığı Ülkeler listesinde 

yer alıyordu. 
 
 

Feldispat İhracı Kayda Bağlı 

Ürünler Listesine Dahil 

Edildi 

13 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de yer alan 

“İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile cam, 

seramik, kaynak elektrotları ve boya sanayisinde 

kullanılan önemli endüstriyel ham maddelerden 

feldispat, ihracı kayda bağlı mallar listesine 

eklendi.  
 

Limon ve Portakal 

Cinslerinin Kesim ve İhraç 

Tarihleri Belli Oldu 
 

Adana ve Mersin illerindeki çeşitli bahçelerde 

yapılan incelemeler neticesinde Lamas ve 

Kütdiken Limon ile Washington Portakal 

çeşitlerinin gerekli olgunluğa eriştiği iletildi. 

 

Bu kapsamda, Turunçgil Kesim ve İhraç 

Tarihleri Belirleme Komisyonunca, Lamas ve 

Kütdiken Limon ile Washington Portakal için 

17 Kasım 2022 tarihinde kesimine,                      

22 Kasım 2022 tarihinde ihracatına karar 

verildiği belirtildi. 
 

 

Gıda Ambalajı ve Çelik 

Tellere İlave Gümrük 

Vergisi Getirildi  
 

 

10 Kasım tarihli Resmî Gazete’de yer alan 6369 

sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30.12.2020 tarihli 

ve 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe 

konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi 

Uygulamasına İlişkin Kararda bazı düzenlemeler 

yapıldı. 

 

Buna göre; 4811.51.00.90.11 ve 4811.59.00.90.21 

GTİP’te yer alan gıda ile temas eden plastikle 

sıvanmış kaplanmış kağıt ithalatında GTS Ülkeleri 

ve diğer ülkeler sütunları için %25 oranında İlave 

Gümrük Vergisi tahsil edilecek. Diğer yandan, 

7312.00.41.00.00 GTİP’te yer alan bakır çinko 

alaşımlı demir veya çelikten demetlenmiş tellerin 

ithalatında GTS ülkeleri ve Diğer ülkeler sütunu 

için %5 olarak tahsil edilen İlave Gümrük Vergisi 

% 25 olarak yeniden belirlendi. 

 

 
 

Hayvancılık 

Desteklemelerinin Uygulama 

Esasları Belirlendi 

12 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de yer alan 

"Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği" 

ile buzağı, ıslah amaçlı süt içerik analiz, malak, dişi 

manda, anaç koyun ve keçi, sürü büyütme ve 

yenileme, arılı kovan, damızlık ana arı, ipekböceği 

yetiştiriciliği, çoban istihdamı, düve alım, besilik 

erkek sığır/manda, tiftik keçisi yetiştiriciliği ve 

tiftik üretimi, atık, hastalıktan ari işletme, 

programlı aşı ve küpe uygulamaları, hayvan 

hastalığı tazminatı, hayvan genetik kaynaklarının 

yerinde korunması ve geliştirilmesi 

desteklemelerinin esasları düzenlendi. 

 

Söz konusu desteklerin kapsamı, desteklerden 

faydalanabilmek için sağlanacak gereklilikler, 

başvuru yöntemi, başvuru ve ödeme süreleri gibi 

konular belirlendi. Ayrıca, destek ödemelerine 

ilişkin esaslar, üye yetiştiricilerden kesinti oranları, 

ödemelerin aktarılması gibi konularda da 

düzenleme yapıldı. Bununla beraber, 7 Aralık 2021 

tarihli aynı başlıklı tebliğ yürürlükten kaldırıldı. 

  

 


