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Ekonomiye Dair Öne Çıkan Düzenlemeler (14-20 Nisan 2022)1 

1. Gelir, kurumlar, katma değer vergisi ve vergi usul kanunlarında değişiklikler yapıldı. 7394 sayılı 

“Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun” ile Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi 

Kanunu ile Vergi Usul Kanununda değişiklikler yapıldı.2 Kanuna göre; 

 5651 sayılı Kanun kapsamında reklam yasağı getirilenlere verilen reklam giderleri,  gelir ve 

kurumlar vergisi matrahlarından gider olarak indirilemeyecektir. 

 Ayrı muayenehanesi ve organizasyonu bulunmaksızın faaliyetlerini özel sözleşmelere 

istinaden yürüten hekimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan kişilerin elde 

ettikleri gelirler, serbest meslek kazancı olarak vergilendirilecektir.  

 Vergi daireleri tarafından düzenlenen ve vergi dairesince imzalanması gereken belgeler 

Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik ortamda imzalanabilecek ve bu belgeler vergi dairesi 

tarafından imzalanmış, mühürlenmiş veya onaylanmış sayılacaktır. 

 Kaçakçılık suçları ve cezalarına ilişkin olarak ceza süreleri artırılırken, soruşturma ve 

kovuşturma aşamasında belirli koşulların varlığı halinde ceza sürelerinde indirim 

yapılmaktadır.  

 Vergi kaçakçılığı suçunun,  başka bir kişi tarafından veya başka bir kişiyle birlikte 

gerçekleştirildiğinin ortaya çıkması durumunda, bu kişi bakımından kamu davası açılması 

için rapor düzenlenmesi ve mütalaa verilmesi şartı aranmayacaktır. 

 Yabancılara yapılan konut veya iş yeri teslimlerinde uygulanan katma değer vergisi 

istisnasının koşullarından birisi olan gayrimenkulün elden çıkarılmamasına ilişkin süre bir 

yıldan üç yıla çıkarılmaktadır. 

 İmalat sanayine turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge 

kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifalarının katma değer 

vergisinden istisna olmasına ilişkin süre 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmakta ve turizme 

yönelik yatırım teşvik belgeleri de kapsama alınmaktadır. 

 

2. Cep telefonu tesliminde ÖTV matrahları yeniden belirlendi. 640 TL olan yüzde 25'lik en düşük 

vergi matah dilimi 1.500 TL'ye yükseltildi. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemede, yüzde 25'lik 

en alt dilime giren cep telefonları için matrah yükseltildi. Yeni düzenleme ile alt ÖTV dilimine giren 

telefonların fiyatlarına da indirim gelmiş oldu.3 

 

3. Türkiye’de yerleşik kişiler kendi aralarında akdedecekleri taşıt dışı menkul satış sözleşmelerinde 

ödeme yükümlülüklerini Türk parası cinsinden yerine getirecekler. Hazine ve Maliye Bakanlığının 

"Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 

                                                 
1 Bu bülten TEPAV tarafından hazırlanmakta ve iş dünyasının yakından takip ettiği vergi, istihdam, devlet 
destekleri, ticaret ya da finansal alanlardaki öne çıkan yasal düzenlemeleri esas almaktadır.  
2 7394 Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun, Resmi Gazete, Sayı: 31810. (15 Nisan 2022). Erişim adresi: 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220415-1.htm 
3 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (IV) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi 
Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5431), Resmi 
Gazete, Sayı: 31814. (19 Nisan 2022). Erişim adresi: 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220419-17.pdf  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220415-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220419-17.pdf
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Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-

32/34)’in 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının sonuna “Ancak sözleşme konusu ödeme 

yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.” cümlesi 

eklendi, on beşinci fıkrasında yer alan “kararlaştırılması” ibaresi “kararlaştırılması, ödenmesi ve 

kabul edilmesi” şeklinde değiştirildi.4 

 

4. İhracatçının döviz gelirlerinden TCMB'ye satış zorunluluğu yüzde 25'ten yüzde 40'a çıkarıldı. 

TCMB genelgesine göre, İBKB’ye (İhracat Bedeli Kabul Belgesi) veya DAB’a (Döviz Alım Belgesi) 

bağlanan ihracat bedellerinin en az yüzde 40'ı belgeyi düzenleyen bankaya satılacak. Bedeller 

bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden 

aynı gün Merkez Bankasına satılacak ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılacak. 

Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenecek. Ukrayna 

ve Rusya’ya gerçekleştirilmiş veya gerçekleştirilecek ihracat işlemleriyle ilgili olarak ihracat 

bedellerinin döviz cinsinden beyan edilmiş olsa dahi Türk Lirası olarak da kabulü mümkün 

olabilecek. Düzenleme 18 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak.5 

 

5. Türk Eximbank'ın sağladığı kredi sigortasının kapsamına yurt dışındaki ihracatçılar da eklendi. 

Resmi Gazete'de yayımlanan "Türkiye ihracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin Kuruluş ve 

Görevlerine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" ile ilgili madde "e) İhracatçıların 

yurtdışında doğrudan veya dolaylı olarak en az yüzde elli sermayesine sahip oldukları firmalar 

tarafından üretilen veya ihracatçılar ya da yurtdışında doğrudan ve dolaylı olarak en az yüzde elli 

sermayesine sahip oldukları firmalar tarafından markaları (aynı şirketler topluluğu içinde yer alan 

firmalara ait markalar da dahil) altında satılmak üzere yurtdışında kurulu firmalara ürettirilen ve 

üretildiği ülke içerisinde veya o ülkeden Türkiye dışındaki diğer ülkelere yapılan satışları teminat 

altına almak amacıyla kredi sigortası yapmak." şekilde değiştirildi.6 

 

6. TCMB, "Görünmeyen İşlemler Genelgesi"ni güncelledi; turizm başta olmak üzere hizmet 

ihracatından sağlanan gelirin bankalara döviz olarak satılması durumunda dövizin yüzde 40’ı 

Merkez Bankası’na gidecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın hizmet ihracatı gelirleri için 

aldığı yeni karara göre, mal ihracatından sağlanan gelirin Merkez Bankası'na satılması zorunlu 

oranının yüzde 25'ten yüzde 40'a çıkarılmasının ardından, TCMB ihracat gelirleriyle ilgili yeni bir 

karar aldı. Buna göre, turizm başta olmak üzere hizmet ihracatından sağlanan gelirin bankalara 

döviz olarak satılması durumunda dövizin yüzde 40’ı Merkez Bankası’na gidecek. Merkez Bankasına 

satış işlemi ihracat bedellerinde olduğu gibi TCMB kuru üzerinden gerçekleşecek ve satılan döviz 

tutarının karşılığı banka tarafından döviz satıcısına TL olarak ödenecek. 7 

                                                 
4 Hazine ve Maliye Bakanlığından: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ 
No: 2008-32/34)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022-32/66), Resmi Gazete, Sayı: 31814. (19 
Nisan 2022). Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220419-8.htm  
5 TCMB İhracat Genelgesi (15 Nisan 2022). Erişim adresi: 
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/e90670f7-fc2e-453c-acd3-
88098334b484/%C4%B0hracat+Genelgesi.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e90670f7-fc2e 
6 Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Esaslar (Karar Sayısı: 5445), Resmi Gazete, Sayı: 31815, (20 Nisan 2022). Erişim adresi: 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220420-7.pdf 
7 TCMB Görünmeyen İşlemlere İlişkin Hükümler. (15 Nisan 2022). Erişim adresi: 
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/189a732e-ea1d-4ef9-b136-

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220419-8.htm
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/e90670f7-fc2e-453c-acd3-88098334b484/%C4%B0hracat+Genelgesi.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e90670f7-fc2e
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/e90670f7-fc2e-453c-acd3-88098334b484/%C4%B0hracat+Genelgesi.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e90670f7-fc2e
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220420-7.pdf
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/189a732e-ea1d-4ef9-b136-7ff4db4e6c4a/G%C3%B6r%C3%BCnmeyen_%C4%B0%C5%9Flemler_Genelgesi.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-189a732e-ea1d-4ef9-b136-7ff4db4e6c4a-o0J1Lts
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7. TCMB, Türk Lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz/nema oranının 

yüzde 0 olarak belirledi. Açıklamaya göre, yurt içi yerleşik gerçek kişilere ait hesapların 

dönüşümüne bağlı olarak TL zorunlu karşılıklara ilave faiz/nema ödenmesi uygulamasına son 

verildi. Diğer taraftan, yabancı para zorunlu karşılıklara komisyon uygulamasında bazı değişiklikler 

yapıldığı belirtildi:  

 

 Gerçek kişi dönüşüm oranının hesaplanmasında sektörde yeknesaklığı sağlamak üzere, söz 

konusu oranın paydasında yurt içi yerleşik gerçek kişiler olarak DT200H Döviz Tevdiat 

Hesapları/Yabancı Para Katılım Fonu Bilgi Cetveli'nde raporlanan yurt içi yerleşik gerçek 

kişiler ile yurt dışı şubeler nezdinde izlenen yurt içi yerleşik gerçek kişilere ait hesaplar 

dikkate alınacak.  

 2021/16 ve 2022/11 sayılı Tebliğler kapsamında altın hesaplarından Türk lirası 

mevduat/katılma hesaplarına dönüşen tutarlar dönüşüm oranı hesaplamasının pay 

kısmında dikkate alınacak, diğer taraftan payda kısmında altın hesapları yer almayacak. 

 Gerçek ve tüzel kişiler için ayrı ayrı yüzde 20,00 dönüşüm oranı hedefine ulaşılması için 

belirlenmiş olan tarih 8/7/2022 yerine 2/9/2022 olarak uygulanacak, hedefe ulaşamayan 

bankalardan 2/9/2022 yükümlülük tarihinden itibaren ilgili zorunlu karşılık tesis döneminin 

bitimini takip eden ikinci iş günü komisyon tahsil edilecek. 

 15/4/2022 yükümlülük tarihi itibarıyla dönüşüm oranı gerçek ve tüzel kişiler için ayrı ayrı 

yüzde 10,00'a ulaşamayan ancak bu tarihten sonra 19/8/2022 yükümlülük tarihine (dâhil) 

kadar olan dönemde yüzde 10,00'a ulaşan bankalardan ulaştıkları yükümlülük tarihine 

ilişkin zorunlu karşılık tesis dönemi başlangıcından 19/8/2022 yükümlülük tarihine ilişkin 

zorunlu karşılık tesis dönemi bitimine kadar komisyon tahsil edilmeyecek. 

 2/9/2022 yükümlülük tarihi itibarıyla dönüşüm oranı gerçek ve tüzel kişiler için ayrı ayrı 

yüzde 20,00'ye ulaşamayan ancak bu tarihten sonra 9/12/2022 yükümlülük tarihine (dâhil) 

kadar olan dönemde yüzde 20,00'yeulaşan bankalardan ulaştıkları yükümlülük tarihine 

ilişkin zorunlu karşılık tesis dönemi başlangıcından 9/12/2022 yükümlülük tarihine ilişkin 

zorunlu karşılık tesis dönemi bitimine kadar komisyon tahsil edilmeyecek. 

 2/9/2022 yükümlülük tarihi itibarıyla dönüşüm oranı gerçek ve tüzel kişiler için ayrı ayrı 

yüzde 10,00'a ulaşamayan bankalardan alınacak komisyonun oranları Tarife Cetveli'nin 

30'uncu maddesinde düzenlenmiş olan komisyon oranlarının iki katı olarak uygulanacak.8 

 

8. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), yılın dördüncü toplantısında faiz değişikliğine gitmedi; yüzde 

14 olan politika faizi sabit bırakıldı. PPK karar metninde para politikasına ilişkin gözden geçirme 

sürecinin devam ettiği belirtildi ve makroihtiyati politika çerçevesinin de güçlendirileceği ifade 

edildi. Ayrıca, yüksek seyreden cari işlemler açığı ile ilgili ifadelerde değişikliğe gidildi; bir önceki 

karar metninde cari denge üzerinde enerji kaynaklı risklerin devam ettiği ifade edilirken, bu 

metinde söz konusu risklerin yakından takip edildiği vurgulandı. Metinde enflasyona ilişkin geçici 

etki vurgusu korunarak, "Enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişmelerin 

yol açtığı enerji maliyeti artışları, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının geçici 

                                                 
7ff4db4e6c4a/G%C3%B6r%C3%BCnmeyen_%C4%B0%C5%9Flemler_Genelgesi.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=R
OOTWORKSPACE-189a732e-ea1d-4ef9-b136-7ff4db4e6c4a-o0J1Lts 
8 Ek-1’e bakınız. İlgili belge TCMB Zorunlu Karşılık Oranlarına İlişkin Kararlar/Zorunlu Karşılıklar Uygulama 
Talimatı adresinden alınmıştır. Erişim adresi: 
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Temel+Faaliyetler/Para+Politikasi/Zor
unlu+Karsilik+Oranlari/  

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/189a732e-ea1d-4ef9-b136-7ff4db4e6c4a/G%C3%B6r%C3%BCnmeyen_%C4%B0%C5%9Flemler_Genelgesi.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-189a732e-ea1d-4ef9-b136-7ff4db4e6c4a-o0J1Lts
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/189a732e-ea1d-4ef9-b136-7ff4db4e6c4a/G%C3%B6r%C3%BCnmeyen_%C4%B0%C5%9Flemler_Genelgesi.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-189a732e-ea1d-4ef9-b136-7ff4db4e6c4a-o0J1Lts
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Temel+Faaliyetler/Para+Politikasi/Zorunlu+Karsilik+Oranlari/
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Temel+Faaliyetler/Para+Politikasi/Zorunlu+Karsilik+Oranlari/
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etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz 

şokları etkili olmaya devam etmiştir. Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi 

için atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden 

tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin 

başlayacağını öngörmektedir." ifadeleri kullanıldı.9 

 

9. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı; ürün takibinin anlık olarak yapılmasına imkan 

sağlayacak yeni dijital bir sistem kurulmasına karar verildi. Toplantıda, enflasyon beklentilerinin 

iyileştirilmesine ilişkin tedbirler, bütçe imkânlarının etkin kullanımına yönelik alınabilecek 

aksiyonlar ile yatırım ortamının iyileştirilmesi ve kalifiye insan gücünün geliştirilmesine yönelik 

önlemler değerlendirilerek, önceki toplantılarda alınan kararların uygulama sonuçları gözden 

geçirildi. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamaya göre, son dönemdeki ekonomik gelişmeler 

ile küresel tedarik zincirlerindeki değişimin ve artan küresel emtia fiyatlarının enflasyon görünümü 

üzerindeki etkileri görüşüldü. Toplantıda, gıda ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere yönelik tedbirler 

ile tarımsal üretimin artırılmasına ve gıda arz güvenliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik 

önlemler detaylı bir şekilde ele alındı. Ürün takibinin anlık olarak yapılmasına imkan sağlayacak 

yeni dijital bir sistem kurulmasına yönelik kararın alındığı toplantıda, artan enerji fiyatlarının 

etkilerini yönetebilmek üzere ek finansman imkanlarıyla enerji verimliliğini artıracak ilave önlemler 

görüşüldü.10 

 

10. Tarım ve Orman Bakanlığı, 18 Nisan 2022 tarihinden itibaren tereyağı ihracatını yasaklama kararı 

aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 81 il müdürlüğüne 

gönderilen yazı ile Kuzey Kıbrıs, Azerbaycan, Özerk Nahçıvan Cumhuriyeti, Dahilde İşleme Rejimi 

(DİR) dışında tereyağı ihracatına kısıtlama getirildiği bildirildi. Kararın ülkesel tereyağı arz 

güvenliğinin sağlanması, arz ve talep dengesinin korunması için alındığı belirtildi.11 

 
11. İhracı kayda bağlı mallara iki ürün daha eklendi ve listedeki ürün sayısı 59'a yükseldi. Ticaret 

Bakanlığının "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi 

Gazete'de yayımlandı. Buna göre, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'in ekinde yer alan İhracı 

Kayda Bağlı Mallar Listesine “58- Kaolin ve diğer kaolinli killer (GTP: 2507.00)” ve “59- Diğer killer 

(GTP: 2508.40)” maddeleri eklendi.12 

 
12. Türkiye Bilişim Sektörünün küreselleşmesi ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı 

yürürlüğe girdi. "Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) 

Programı Hakkında Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar; şirketler, kurumlar ve işbirliği 

kuruluşlarının ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazanmaları 

amacıyla altyapılarının ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürün ve hizmetlerinin yurt 

dışında tanıtımı, pazarlanması, tutundurulması, markalaşması için gerekli faaliyetlere ilişkin 

giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasına ilişkin hususları 

düzenlemeyi amaçlıyor. Karar; Türkiye’de yerleşik bilişim ve alt sektörlerinde yer alan yazılım, 

                                                 
9 TCMB Faiz Oranlarına İlişkin Basın Duyurusu (2022-21) (14 Nisan 2022). Erişim Adresi: 
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/basin/2022/duy2022-21 
10 Meclis Haber “Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası kritik açıklama” (14 Nisan 2022). Erişim adresi: 
https://www.mecliskulisi.com/ekonomi-koordinasyon-kurulu-toplantisi-sonrasi-kritik-aciklama/ 
11 Ek-2’ye bakınız. İlgili belge https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ve-orman-bakanligi-ebys adresinden alınmıştır. 
12 Ticaret Bakanlığından: İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/5), Resmi Gazete, Sayı: 31814, (19 Nisan 2022). Erişim adresi: 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220419-9.htm  

https://www.mecliskulisi.com/ekonomi-koordinasyon-kurulu-toplantisi-sonrasi-kritik-aciklama/
https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ve-orman-bakanligi-ebys
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220419-9.htm
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gömülü yazılım, dijital oyun, e-spor, fınansal yazılım ve teknolojiler, blok zincir yazılım ve 

teknolojiler, yapay zekâ, büyük veri, siber güvenlik, akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve 

hizmetleri, telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri, veri merkezi, bilişim hizmetleri, 

sistem bakım ve destek hizmetleri, dijital aracılık ve hizmet platformları ve ilişkili sektörlerinde 

faaliyet gösteren şirketler, kurumlar ve işbirliği kuruluşlarına sunulan destekleri kapsıyor.13 

 
13. Türkiye-Macaristan Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu Kurucu Deklarasyonu imzalandı. 

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile yaptıkları 

görüşmede, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin konuları etraflıca konuştuklarını 

belirterek, "Bugün burada imzalanan JETCO Kurucu Deklarasyonu ile ikili ticari ilişkilerimize dair 

daha yakın ve ayrıntılı çalışma imkanı yaratarak, yeni iş birlikleri oluşturma yönünde sağlam bir 

temel oluşturduk. Önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz projelerle, ülkelerimizin refahına 

önemli katkılar sağlanacağına gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.14 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Hakkında Karar 
(Karar Sayısı: 5447), Resmi Gazete, Sayı: 31815, (20 Nisan 2022). Erişim adresi: 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220420-9.pdf  
14 T.C. Ticaret Bakanlığı, “Türkiye-Macaristan Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu Kurucu Deklarasyonu 
imzalandı”, (19 Nisan 2022). Erişim adresi: https://ticaret.gov.tr/haberler/turkiye-macaristan-ortak-ekonomi-
ve-ticaret-komisyonu-kurucu-deklarasyonu-imzalan  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220420-9.pdf
https://ticaret.gov.tr/haberler/turkiye-macaristan-ortak-ekonomi-ve-ticaret-komisyonu-kurucu-deklarasyonu-imzalan
https://ticaret.gov.tr/haberler/turkiye-macaristan-ortak-ekonomi-ve-ticaret-komisyonu-kurucu-deklarasyonu-imzalan
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