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TİM ve İhracatçı Birliklerine Yönelik 

Kanun Yayımlandı 

 

Türkmenistan Üzerinden Karayoluyla 

Transit Geçişler Başladı 

 

4 Haziran tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 

Kanuna göre, Türkiye'de gerçekleştirilen 

fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan 

ve reklamlar vergiden muaf tutulacak. İhracatçı 

birliklerinin genel kurullarınca; iflas eden, ölen, 

ticareti terk eden veya son 5 yılda ihracat 

yapmayan üyelerin yasal takipte olanlar dahil 

borçları ve bu borçların gecikme zamları terkin 

edilebilecek. Hesap yılı sonunda birliklerin 

yedek akçelerine aktarılan meblağın Ticaret 

Bakanlığınca belirlenen tutarı, İhracatı 

Geliştirme Anonim Şirketinin sermayesine 

eklenmek üzere sermaye taahhüdü ödemesi 

olarak aktarılacak. TİM yönetim kurulu, TİM 

başkanı ve sektörler konseyinin asil üyeleri 

arasından dört yıl için seçtiği üye sayısı 12'den 

15'e, ilk toplantısında kendi üyeleri arasından 

seçtiği başkanvekili sayısı 3'ten 5'e çıkarılacak. 

Türkmenistan üzerinden karayoluyla transit 

geçişler “Sarahs- Farap- Sarahs güzergahından 

(İran- Türkmenistan- Özbekistan) 1 Haziran 

itibarıyla başladı. Aşkabat Büyükelçiliği ve 

Türkmen Uluslararası Karayolu Taşımacıları 

Derneği THADA tarafından yapılan 

bilgilendirmeye göre; 1 Haziran 2022 tarihinden 

itibaren Türkmenistan üzerinden karayoluyla 

transit geçişler sadece Sarahs (Türkmenistan)-

Farap (Özbekistan) sınır kapıları arasındaki 

güzergâh üzerinden gerçekleştirilebilecek.  

 

 

 

İstanbul Finans Merkezi'ndeki Faaliyetlere Vergi Teşviki Verilecek 

 

İstanbul Finans Merkezi'ni (İFM) küresel finans merkezlerinden biri haline getirmek amacıyla İFM'deki 

faaliyetlerin çerçevesini belirleyen ve teşvik ile vergi muafiyetlerini düzenleyen kanun teklifi 1 Haziran'da 

TBMM'ye sunuldu. Düzenlemelere göre İFM'de faaliyet gösterecek kuruluşlara Cumhurbaşkanlığı Finans 

Ofisi tarafından katılımcı belgesi verilecek. Katılımcı belgesi alarak finansal faaliyet gösteren kuruluşların 

yurt dışında yerleşik kişilere sundukları finansal hizmetler, hizmetten nihai olarak yurt dışında 

faydalanılması şartıyla finansal hizmet ihracı olarak değerlendirilecek. İFM'deki faaliyetler kapsamında elde 

edilen kazançların yüzde 75'i kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesi 

üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından istisna edilecek. Geçici madde ile sağlanan ilave 

muafiyet ile yüzde 75 oranı kurumların 2021 ve 2031 yılları vergilendirme dönemlerine ait kazançlarında 

yüzde 100 olarak uygulanacak. Lehe alınan paralar için BSMV istisnası sağlanacak. Faaliyetlere ilişkin 

işlemler her türlü harçtan, damga vergisinden istisna tutulacak. Finansal faaliyet harçları da 5 yıl süreyle 

alınmayacak. 



 

 

Avrupa Birliği ile Ortak Finanse Edilen 

Demiryolu Hattının Çalışmaları 

Başladı 

 

Karadeniz’de Yurt Dışı Lojistik Dağıtım 

Ağı Kurulması 

 

Avrupa Birliği’nin Türkiye-Avrupa Birliği mali iş 

birliği kapsamında yapımı süren altyapı projesi 

olan Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı 

Çerkezköy-Kapıkule Kesimi’nde ilk ray kaynağı 

yapıldı. Demiryolu hattının; Asya ve Avrupa 

arasındaki kesintisiz ticarete destek olacağı, 

Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkileri 

daha da güçlendireceği belirtildi. 

 

Rusya, Bulgaristan ve Romanya’da dış ticaret 

taşımalarında karayolu geçişlerinde yaşanan 

sorunların ortadan kaldırılması ve karayolu 

geçişlerini devre dışı bırakacak alternatif 

güzergahların oluşturulması amacıyla lojistik 

dağıtım ağlarının (tercihen Batı Karadeniz’de 

Burgaz ve/veya Köstence ile Doğu Karadeniz’de 

Tuapse) ivedilikle kurulması ihtiyacının hasıl 

olduğu ifade edildi. Belirtilen ülkelerde 

kurulacak YLDA’lar için yapılacak başvuruların 

gerekli bilgi ve belgeler ile ivedilikle Bakanlığa 

iletilmesi gerektiği bildirildi. 

 

 

Deri Taklidi ve Sentetik Mensucat İthalatında Uygulanacak Dampinge Karşı Önlem 

Belli Oldu 

 

9 Haziran 2022 tarihli Resmî Gazete’de yer alan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile 

Malezya ve Ürdün menşeli ve/veya çıkışlı olarak yapılan soruşturma konusu eşya ithalatının, İthalatta Haksız 

Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/18) uyarınca ÇHC menşeli ithalatta yürürlükte 

bulunan dampinge karşı önleme tabi olmasına karar verildi. Buna göre; 

GTP Eşya Menşe Ülke Dampinge Karşı Önlem 

5603.14 Yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine 

edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden m2 

ağırlığı 150’ı geçen dokunmamış mensucat 

Malezya 

Ürdün 

1,9 ABD Doları/Kg 

 

3921.13 Yalnız, dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan 

m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen deri taklitleri 

Malezya 

Ürdün 

 

1,9 ABD Doları/Kg 

 

 



  

 

Tüketici Kredilerinde BSMV Oranı 

Yükseltildi 

 

 

12. Kalkınma Planı Genelgesi 

Yayımlandı 

11 Haziran 2022 tarihli Resmî Gazete’de 

yayımlanan karar ile tüketici kredilerindeki 

banka ve sigorta muameleleri vergisinin oranı 

yüzde 10'a çıkarıldı. Banka ve Sigorta 

Muameleleri Vergisi'nin kısaltması olan BSMV, 

bankalar tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı'na 

aktarılmak üzere faiz, komisyon ve ücret gelirleri 

üzerinden yüzde 5 olarak uygulanıyordu. 

 

12. Kalkınma Planı Cumhurbaşkanlığı genelgesi 

10 Haziran 2022 tarihli Resmî Gazete'de yer aldı. 

Buna göre; 2053 vizyonu doğrultusunda 

oluşturulacak 12. Kalkınma Planı, 2024- 2028 

dönemini kapsayacak. Bu sürede oluşturulacak 

strateji ve hayata geçirilecek uygulamalarla 

refahın artırılması ve daha adil paylaşılması 

sağlanacak. Ekonomik ve sosyal kalkınma 

adımlarına devam edilecek. Küresel düzeyde 

süregelen ekonomik, sosyal, jeopolitik ve siyasi 

dengesizliklerin oluşturduğu tehditlerin 

giderilmesi için öncelikler belirlenecek. 

Genelgenin ekinde, özel ihtisas komisyonları ile 

çalışma gruplarına ilişkin listeler de yer aldı. 

Buna göre, 54 özel ihtisas komisyonu ile 26 

çalışma grubu oluşturuldu. 

 

 

 

TCMB TL Cinsi Reeskont Kredilerde Vade ve Faiz Değişikliğine Gitti 

 

İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı'nı güncelledi. Döviz satışını teşvik 

edici şekilde reeskont kredileri uygulamasında firmaların genelini kapsayacak değişiklikler yapıldı. Buna 

göre, TL reeskont kredilerinde azami vade 360 gün, savunma sanayisi için azami vade 720 gün olacak. TL 

reeskont kredi faizi indirimlerinde, mevcut taahhüde dayalı yapı iptal edilerek yeniden düzenlendi. Buna 

göre, TL reeskont faizleri, 0-90 gün için politika faizinin 300 puan, 91-180 gün için politika faizinin 200 puan 

ve 181-720 gün için politika faizinin 100 puan altında olacak. TL reeskont kredilerinden yararlanmak için 

ihracat bedellerinde uygulanmakta olan mevcut yüzde 40 Merkez Bankasına satış koşulana ilave olarak, 

firma en az yüzde 30'unu bir bankaya satmayı taahhüt edecek. Firmalar, döviz satışı yaptığı toplam tutara 

kadar TL reeskont kredisi kullanabilecek. Görünmeyen İşlemlere Genelgesi kapsamında da firmalar benzer 

koşullarda bu uygulamadan yararlanabilecek.  TL reeskont kredisi kullanan firmaların ilk satış işleminden 

itibaren bir ay süreyle satılan döviz tutarını yeniden satın almamayı taahhüt etmesi gerekecek. 

 



  

 

İhracı Kayda Bağlı Malların İhracat 

Prosedüründe Çeşitli Güncellemeler 

Yapıldı 

 

Deri Taklidi İthalatında Uygulanacak 

Dampinge Karşı Önlem Belli Oldu 

4 Haziran 2021 tarihli Resmî Gazetede 

yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin 

Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

marifetiyle GTP: 4410 “Ağaçtan veya diğer 

odunsu maddelerden yonga levha, oriented 

strand board (OSB) ve benzeri levhalar” ve GTP: 

4411 “Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden 

lif levhalar” eşyalarının İhracı Kayda Bağlı Mallar 

Listesi’ne eklenmişti. Bu bağlamda, 07.06.2022 

tarihli Ticaret Bakanlığı talimatı ile mevzu bahis 

eşyaların ihracatının kayıt işlemlerinde ibraz 

edilmesi gereken taahhütname örneğine yer 

verilerek, evrakların eksiksiz şekilde 

sunulmasının, kayıt işlemlerinin ivedilikle 

gerçekleştirilebilmesi açısından önem arz ettiği 

vurgulandı. 

 

15 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazetede İthalatta 

Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 

(Tebliğ No: 2022/16) ile İthalatta Haksız 

Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 

2021/15) ile Malezya ve Yunanistan 

menşeli/çıkışlı 5903.20 gümrük tarife pozisyonu 

altında kayıtlı “mensucat, poliüretanla 

emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine 

edilmiş-deri taklidi/diğerleri” tanımlı eşyanın 

ithalatına yönelik olarak başlatılan önlemlerin 

etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın 

tamamlanması neticesinde alınan kararın 

yürürlüğe konulması amaçlanıyor. 

 

 

Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Düzenleme Yapıldı 

 

15 Haziran 2022 tarihli Resmî Gazete'de Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

ile imar, çevre kirliliği, atık su arıtma, bina kimlik sertifikası, tarımsal destekler gibi alanlarda düzenlemeler 

yapıldı. Buna göre, atık su arıtma tesislerinde kullanılan elektrik enerjisi yüzde yüze kadar geri ödenebilecek. 

Sanayi alanları, ileri atık su arıtma tesisleri, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları, imar 

planlarında bina yüksekliklerinin serbest olarak belirlenemeyeceğine dair düzenlemenin kapsamı dışına 

çıkarılıyor. Tarımsal desteklemelerden yararlanmak için başvuruda bulunduğu halde, meri mevzuat 

uyarınca desteklemelerden yararlanabilmek için ibrazı öngörülen makbuz, fatura ve diğer belgelerin 

gerçeğe aykırı veya usulsüz olduğu gerekçesiyle desteklemeden yararlandırılmayanlara veya yararlandıkları 

destekleme tutarları aynı gerekçeyle Tarım Kanunu doğrultusunda geri alınanlara, yürürlük tarihinden 

itibaren 3 ay içinde Tarım ve Orman Bakanlığına başvurmaları, Bakanlık tarafından yapılan incelemede 

bunların gerçek üretim yaptığının tespiti halinde hak ettikleri destekleme ödemeleri yapılacak. 
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