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Orta Vadeli Program Açıklandı, 

İhracat Hedefi 255 Milyar Dolar Oldu 

 

Sözleşmeli Besicilikte Destekleme 

Ödemeleri Belli Oldu 

4 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer 

sayısında yayımlanan 2023-2025 Orta Vadeli 

Programında ihracat hedefi yıl sonu için 255 

milyar dolar olarak belirlendi. İhracatın 2023 için 

265 milyar dolar, 2024 için 285 milyar dolar, 

2025 için 305 milyar dolar olması hedefleniyor. 

İthalatın, 2022 sonunda 360 milyar dolar 

seviyesinde gerçekleşmesi, 2023'te 345 milyar 

dolar, 2024'te 363 milyar dolar, 2025'te de 384 

milyar dolar olması öngörülüyor. 2022 yılı için 

yüzde 5 olan büyüme hedefinde değişikliğe 

gidilmedi. 2023 yılı için bir önceki programda 

yüzde 5,5 olarak belirlenen büyüme hedefi 

yüzde 5 olarak aşağı yönlü olarak revize 

edilirken 2024 yılı için yüzde 5,5 olan büyüme 

hedefi sabit kaldı. 2025 yılı için ise bu oran yüzde 

5,5 olarak belirlendi. 

6 Eylül tarihli Resmî Gazete'de yer alan 

sözleşmeli besiciliğin desteklenmesine ilişkin 

Cumhurbaşkanı Kararına göre, 5 yıl besicilik 

sözleşmesi yapan yetiştiricilere Et ve Süt 

Kurumu destek verecek. Kapsam dahilindeki 

besicilere, kilogram başına sığır karkas ağırlığı; 

201-250 kg olanlara 2.5 TL, 251-300 kg olanlara 

3.5 TL, 301 kg ve üzeri olanlara ise 5 TL 

destekleme ödemesi yapılacak. Yetiştiriciler en 

fazla 200 baş sığır için desteklemeden 

yararlanabilecek. Destekleme 201 kilogram 

altında karkas ağırlığa sahip sığırları 

kapsamayacak. Destekleme için ödenek, Tarım 

ve Orman Bakanlığı'nın tarımsal destekleme 

bütçesinden karşılanacak. 

 

 

Forklift Aksamı İthalatında Gözetim Kıymeti Uygulanacak 

8 Eylül 2022 tarihli Resmî Gazete’de yer alan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 

2019/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile uygulama listesinde güncelleme yapılarak 8431.20 GTP 

satırı eklendi. Buna göre; 8431.20 GTP’de ye alan 8427 Tarife Pozisyonunda yer alan Forkliftler; kaldırma ve 

elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları ile birlikte kullanılmaya elverişli aksam ve parçaların ithalatında 

gözetim kıymeti uygulanacak. Söz konusu eşyanın ithalatında uygulanacak gözetim kıymeti kilogram başına 

4 ABD Doları olarak belirlendi. 

Buna ek olarak tebliğde, gözetim başvurularında firmanın forklift üretimine ilişkin kapasite raporunu 

sunması halinde başvuru için doldurulması gereken formlardan 2B İhracatçı – Üretici Bilgi Formunun 

aranmaması yönünde bir değişiklik yapıldı. 



 

 

2 Bin Lira Altındaki Borçlar Tasfiye 

Edilecek 

 

 

Yeni KGF Paketi Hazırlanıyor 

5 Eylül 2022 tarihli Kabine Toplantısı’nın 

ardından açıklamalarda bulunan 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, icra takibine düşen 

vatandaşlarla ilgili yapılacak olan düzenlemeyi 

paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün 

aldığımız yeni bir kararla da vatandaşlarımızın 

bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan     

2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz. 

Buna göre 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra 

takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki 

alacakların gider gösterilerek vergiden 

düşürülmesini ve böylece tasfiyesini sağlıyoruz. 

Varlık yönetim şirketlerine devredilmiş alacaklar 

da buna dahildir.” diye konuştu. 

Makro ihtiyatı tedbirler kapsamında kredi 

genişlemesini kontrol altına almayı ve kullanılan 

TL kredilerin döviz alımına gitmesini önlemeyi 

hedefleyen hükümet, ihtiyaç sahibi firmalar için 

yeni bir Kredi Garanti Fonu (KGF) paketi açmaya 

hazırlanıyor. Başlangıçta 50 milyar lira tahsis 

edilmesi planlanan kredi garanti programı ile 

doğrudan ihtiyaç sahibi firmalara ulaşılacak. 

Önceki uygulamalardan farklı olarak, işletmeler 

A, B ve C olmak üzere 3 ayrı kategoriye ayrılacak. 

Kredi limitinden KOBİ'ler ile imalatçı ve ihracatçı 

firmalar öncelikle yararlanacak.  

 

Rusya Federasyonu Tarafından İhracat Kotası Uygulamaları Getirildi 

Rusya Federasyonu'nda ihdas edilen Hükümet Kararnameleri marifetiyle, Rusya Federasyonu'ndan Avrasya 

Ekonomik Birliği üyeleri haricindeki üçüncü ülkelere yönelik olarak; 

- 3 Eylül- 3 Aralık 2022 (bu tarihler dahil) döneminde gerçekleştirilecek 4707 tarife pozisyonlu geri kazanım 

amaçlı kâğıt veya karton döküntü, kırpıntı ve hurdaları ihracatında 30 bin tonluk, 

- 10 Ağustos- 31 Aralık 2022 (bu tarihler dahil) döneminde gerçekleştirilecek 2503.00.100.0 ve 2503.00.900.0 

gümrük tarife istatistik pozisyonlu muhtelif kükürt ihracatında 1,1 milyon tonluk, 

kota uygulamaları getirildi. 



  

 

2023-2025 Dönemi Bütçe Çağrısı 

Yayımlandı 

 

2023-2025 Dönemi Yatırım Programı 

Hazırlıklarıyla İlgili Cumhurbaşkanlığı 

Genelgesi Yayımlandı 

14 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer 

sayısında yer alan 2023-2025 Dönemi Bütçe 

Çağrısı Tebliği ile Merkezi Yönetim Bütçesi'nin 

hazırlık çalışmalarını yönlendirmek üzere OVP 

(2023-2025) hazırlandığı ve programda ekonomi 

ile maliye politikalarının temel amaçlarının 

belirlendiği ifade edildi. Bu kapsamda 2023-

2025 döneminde Türkiye Ekonomi Modeli ile 

uyumlu olarak yatırım, istihdam, üretim ve 

ihracatı önceleyen büyümenin sürdürülmesinin, 

verimli ve rekabetçi yerli üretim yapısının 

güçlendirilmesinin, ithalat bağımlılığının 

azaltılmasının, kalıcı fiyat istikrarına 

ulaşılmasının, beşeri sermaye ve iş gücü 

kalitesinin artırılmasının, iş ve yatırım ortamının 

iyileştirilmesinin, kapsayıcı büyüme ile adaletli 

paylaşıma yönelik ekonomik dönüşümün 

gerçekleştirilmesinin amaçlandığı belirtildi. 

 

14 Eylül 2022 tarihli Resmî Gazete'nin mükerrer 

sayısında yer alan 2023-2025 Dönemi Yatırım 

Programı Hazırlıklarıyla İlgili Cumhurbaşkanlığı 

Genelgesi ile vatandaşların refah ve 

mutluluğunu daha üst seviyelere çıkarma amacı 

doğrultusunda makroekonomik istikrarı 

korumak, üretimi artırmak ve toplumun refah 

düzeyini yükseltmek üzere 2019-2023 

döneminde On Birinci Kalkınma Planı'nın 

uygulandığı belirtildi. 2023 Yılı Yatırım Programı 

hazırlıklarında, 2023-2025 dönemi Orta Vadeli 

Program'da yer alan amaçlar, politikalar, 

öncelikler ve mali çerçevenin esas alınacağı 

belirtilen genelgede, ayrıca Orta Vadeli Program 

ile uyumlu olmak kaydıyla, kamu idarelerinin 

stratejik planlarının da hazırlıklarda dikkate 

alınacağı bildirildi. 

 

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapıldı 

14 Eylül 2022 tarihli Resmî Gazete’de yer alan Dahilde İşleme Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 6030 

sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Tebliğ (İhracat: 2022/6) ile Dahilde İşleme İzni, Ek Süre, Haklı Sebep, Mücbir Sebep, İhracat 

Taahhüdünün Kapatılması gibi alanlarda düzenlemeler yapıldı. 

Buna göre; Dahilde işleme izni verilecek halleri içeren 14’üncü maddede yer alan “Bedelsiz olarak ithal 

edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması” bölümünde hariç tutulan ürünlere 30.02, 30.03 ve 30.04 

gümrük tarife pozisyonunda yer alan ürünler eklendi. Böylece, aşılar, tedavide veya korunmada kullanılmak 

üzere birbirleriyle karıştırılmış iki veya daha fazla unsurdan oluşan ilaçlar, tedavide veya korunmada 

kullanılmak üzere karışık olan veya olmayan ürünlerden oluşan ilaçların bedelsiz olarak ithal edilmesi 

durumunda işleme faaliyetine tabi tutulamayacak. 



  

 

İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi'nin 

Sınırlarında Değişikliğe Gidildi 

 

 

Ayçiçeği Tohumu Yağı İthalatında 

Gümrük Vergisi Arttırıldı 

 

14 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete’de yer alan 

Cumhurbaşkanı Kararı ile Bakırköy-Şevketiye 

Mahallesi'nde bulunan İstanbul İhtisas Serbest 

Bölgesi'nin alanı 100 bin 769,05 metrekare 

olarak güncellendi. Kararda, belirlenen yeni 

alanın parsel ve ada bilgileri ile kroki ve listesine 

de yer verildi. 

 

15 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete’de yer alan 

6037 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 

1512.11.91.00.00 GTİP’te yer alan Ayçiçeği 

Tohumu Yağı için gümrük vergisinin %0 olarak 

uygulanmasına son verildi. 

Buna göre, yağlı tohumlar ile bitkisel yağların 

dünya fiyatları ve tedarikine ilişkin son dönemde 

yaşanan bölgesel gelişmeler dikkate alınarak, 

Türkiye'nin içinde bulunduğu yağlık ayçiçeği 

hasadı döneminde yerli üretimin 

sürdürülebilirliğini ve çiftçinin desteklenmesini 

temin amacıyla ham ayçiçeği yağında uygulanan 

gümrük vergisi yüzde 10'a çıkarıldı. 

 

Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı Yayınlandı 

 

15 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete’de yer alan 6038 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi hakkındaki 

Cumhurbaşkanı Kararı ile dış ticarete konu ürünlerin güvenli ve ilgili teknik düzenlemelere uygun olmasının 

sağlaması, bu çerçevede ilgili teknik mevzuatın dış ticarete uyarlanması, uygulanması, ithalatta ve ihracatta 

denetim yapılması veya yaptırılması, denetim yapacak kuruluşların tespiti ile teknik düzenlemesine uygun 

veya güvenli olmayan ürünlerin ithalat ve ihracatının önlenmesine dair usul ve esaslarının belirlemesi, dış 

ticarette teknik engellerin önlenmesine yönelik çalışmaların yapılması, teknik düzenlemeler ile ürün 

güvenliği ve denetimine dair mevzuat, politika ve uygulamaları koordine edilmesi ve söz konusu mevzuat, 

politika ve uygulamaların uluslararası yükümlülüklere uygunluğunun sağlaması hedeflenmektedir.  
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