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KAPSAM

• İşbu çalışma, 06.11.2021 tarih ve 31651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7341 sayılı ‘‘Türkiye 
İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’ kapsamında hazırlanmıştır.
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1. Giriş

• 06.11.2021 tarih ve 31651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 7341
sayılı ‘‘Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’ (‘‘7341 sayılı Kanun’’) ile;

➢ İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’ne vergi avantajları sağlanmıştır,
➢ Serbest bölge işletici şirketlerin bazı kazançları için istisna düzenlemeleri yapılmıştır,
➢ Çeklerin ödenmek için muhatap bankaya ibrazını geçersiz kılan düzenlemenin uygulama süresi

uzatılmıştır,
➢ Tasfiye sürecinde olan şirket kapsamında alacaklılara üçüncü kez yapılan çağrı tarihinden itibaren

kalan varlığın dağıtılmamasına dair süre kısaltılmıştır,
şeklinde düzenlemeler yapılmıştır.
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2. İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’ne Vergi Avantajları Sağlanmıştır

• Bilindiği üzere; Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan 15.10.2021 tarihli duyuruda; Ticaret
Bakanlığı’nın koordinasyonunda, ihracatçıların finansmana erişim ve kredi kefalet sorunlarının
çözümüne katkı sağlamak amacıyla, 10 milyon lira sermaye ile Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin
(TİM’in) yüzde 95, Eximbank'ın yüzde 5 ortaklığı ile İhracatı Geliştirme Anonim Şirketinin (İGE)
kurulduğu açıklanmıştı.

• Bu defa, 7341 sayılı Kanun ile;
➢ Mal ve hizmet ihracatçılarının finansman ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak ve teminat

yetersizliği içinde olan ihracatçılar lehine münhasıran ihracat kredileri için kefalet vermek amacıyla
TİM’in ortaklığında kurulan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’nin sermayesine eklenmek üzere,
ihracat işlemleri üzerinden FOB bedelin on binde üçüne kadar Ticaret Bakanlığı tarafından
belirlenen oranda ek nispi ödeme kesintisi yapılması (7341 sayılı Kanun 1. madde),

➢ Hizmet sektörleri için İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’nin sermayesine eklenmek üzere, on altı
yaşından büyükler için uygulanan aylık asgarî ücretin on katına kadar Ticaret Bakanlığı tarafından
yıllık cirolara göre belirlenen tutarda ilave yıllık aidat tahsil edilmesi (7341 sayılı Kanun 1. madde),
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2. İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’ne Vergi Avantajları Sağlanmıştır

➢ 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 4. maddesinin birinci fıkrasına eklenen hükümle 5910
sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un
18. maddesi kapsamında ihracatçılar lehine münhasıran ihracat kredileri için kefalet vermek
amacıyla kurulan kurumlar, kurumlar vergisinden muaf tutulmuş olup, ihracatçılar lehine
münhasıran ihracat kredileri için kefalet vermek amacıyla kurulan İhracatı Geliştirme Anonim
Şirketi’ne kurumlar vergisi muafiyeti tanınması (7341 sayılı Kanun 12. madde),

➢ 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinin (5) numaralı fıkrasında yapılan
düzenlemeyle İhracatı Geliştirme Anonim Şirketinin gelirleri üzerinden bu madde çerçevesinde
vergi kesintisi yapılmaması (7341 sayılı Kanun 3. madde),
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2. İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’ne Vergi Avantajları Sağlanmıştır

➢ 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli (2) sayılı tablonun “V-Kurumlarla ilgili kağıtlar” başlıklı
bölümünün (22) numaralı fıkrasında yapılan değişiklikle, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’nin
kredi teminatlarına ilişkin işlemlerde düzenlenen kâğıtların damga vergisinden müstesna tutulması
(7341 sayılı Kanun 4. madde),

➢ 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 123. maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, İhracatı
Geliştirme Anonim Şirketi tarafından kullandırılacak kredilere, bunların teminatlarına ve geri
ödemelerine ilişkin işlemler (yargı harçları hariç) Kanun’da yazılı harçlardan müstesna tutulması
(7341 sayılı Kanun 5. madde),

➢ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17. maddesinin (4) numaralı fıkrasının (e) bendinde
yapılan değişiklikle, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’nin kredi teminatı sağlama işlemlerinin
katma değer vergisinden müstesna tutulması (7341 sayılı Kanun 6. madde),

düzenlenmiştir.
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2. İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’ne Vergi Avantajları Sağlanmıştır

• Bunun yanı sıra, 06.11.2021 tarihi itibariyle ihracatçı birliklerinin yedek akçelerinde bulunan
meblağlar ile hali hazırda TİM nezdinde faaliyet göstermekte olan Türkiye Tanıtım Grubu’nun
varlıklarının İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’ne aktarılması düzenlenmiştir (7341 sayılı Kanun 2.
madde).

• Yapılan düzenlemeler ile Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi’nin;
➢ Her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve icranın geri bırakılması talepleri teminattan,
➢ Kredilerin teminatını teşkil eden taşınır ve taşınmaz malların icrada, iflasta veya haricen satışında

banka üzerinde kalması halinde satış, devir ve intikal ile ilgili her türlü işlemler, mahkemeler ve icra
daireleri nezdinde açacağı dava, takip ve talepler teminattan ve tüm harçlardan,

➢ İhracatın finansmanına ilişkin açtığı alıcı veya ihracatçı kredileri, ihracatın finansmanı amacıyla
ihracatçıların yurt içi yurt dışı banka ve finans kurumlarından sağlayacakları krediler için verdiği
garantiler, ihracatçıların mal ve hizmet satışını teşvik etmek üzere yaptığı ihracat kredi sigortaları ile
yurt dışına yapılacak finansal kiralama işlemlerinin finansmanı ve bu kapsamda verdiği garantiler
dolayısıyla lehe aldığı paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden,

istisna tutulmuştur.
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3. Serbest Bölge İşletici Şirketlerin Bazı Kazançları İçin İstisna Düzenlemeleri Yapılmıştır

• 6745 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’na eklenen Ek 4. maddeyle, düzenlemenin yürürlüğe girdiği
tarihten sonra ilk kez faaliyete geçecek serbest bölgelerde, işleticilerin serbest bölgelerin işletilmesi
ile ilgili faaliyetlerden elde ettikleri kazançları, 30 yılı geçmemek ve Ticaret Bakanlığı tarafından
kendilerine verilecek ilk faaliyet ruhsatında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir veya kurumlar
vergisinden müstesna tutulmuştur.

• Düzenleme kapsamında istisna uygulaması, münhasıran alım satım veya depo işletmeciliği faaliyet
ruhsatı sahibi kullanıcılardan elde edilen kazançlar ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5520 sayılı
Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini kapsamamaktadır (7341 sayılı Kanun
7. madde).
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4. Çeklerin Ödenmek İçin Muhatap Bankaya İbrazını Geçersiz Kılan Düzenlemenin Uygulama Süresi
Uzatılmıştır

• 5941 sayılı Çek Kanunu’nun geçici 3. maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “31/12/2021” ibaresi
“31/12/2023” şeklinde değiştirilmiş olup, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin
ödenmek için muhatap bankaya ibrazını geçersiz kılan düzenlemenin uygulama süresi iki yıl
uzatılmıştır (7341 sayılı Kanun 16. madde).

• Bunun yanı sıra, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 30.04.2012 tarih ve 64 sayılı Vergi
Usul Kanunu Sirkülerinde, 5941 sayılı Çek Kanunu’nun geçici 3. maddesinde yapılan düzenleme
kapsamında; ileri düzenleme tarihli çeklerin değerleme gününde vadesi gelmemiş senede bağlı
alacak ve borçlar için uygulanması öngörülen reeskont uygulamasından yararlanmasının mümkün
olduğu açıklanmıştır.

• Bu kapsamda; söz konusu Sirkülerde yapılan açıklama ve 7341 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik
dahilinde, vadeli çeklerde reeskont uygulama olanağının iki yıl daha devam edeceği hususu açıklığa
kavuşmuştur.
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5. Tasfiye Sürecinde Olan Şirket Kapsamında Alacaklılara Üçüncü Kez Yapılan Çağrı Tarihinden
İtibaren Kalan Varlığın Dağıtılmamasına Dair Süre Kısaltılmıştır

• 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 543. maddesinin ikinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlelerinde
yer alan ‘’altı’’ ibareleri ‘’üç’’ şeklinde değiştirilmiş olup, şirket ortakları ile şirket alacaklılarının
menfaatlerinin göz önünde bulundurulması amacıyla alacaklılara üçüncü kez yapılan çağrı
tarihinden itibaren kalan varlığın dağıtılmamasına dair öngörülen altı aylık süre üç aya indirilmiştir
(7341 sayılı Kanun 17. madde).



SAYGILARIMIZLA

Sitemizde(cumhurbilenymm.com.tr) paylaşılan vergi ve vergileme ile ilişkili çalışmalarda
şahsi görüş ve yorumlarımız yer almaktadır. Sitemizde yer alan bilgi veya verileri
kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir. Sitemiz ve
yazarları, söz konusu kullanımdan dolayı (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak
üzere) her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu
tutulamaz.
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