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KANUN

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN
KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN

 
Kanun No. 7341                                                                                                         Kabul Tar�h�: 4/11/2021
MADDE 1 – 18/6/2009 tar�hl� ve 5910 sayılı Türk�ye İhracatçılar Mecl�s� �le İhracatçı B�rl�kler�n�n Kuruluş ve

Görevler� Hakkında Kanunun 18 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasında yer alan “Müsteşarlığın” �bares� “T�caret
Bakanlığının” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş, üçüncü fıkrasında yer alan “H�zmet sektörü” �bares� “H�zmet sektörler�” şekl�nde
ve “beş katı arasında” �bares� “y�rm� katı arasında yıllık c�rolara göre” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş, beş�nc� fıkrasının üçüncü
ve dördüncü cümleler� yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“(6) Mal ve h�zmet �hracatçılarının f�nansman �ht�yaçlarının g�der�lmes�ne katkı sağlamak ve tem�nat
yeters�zl�ğ� �ç�nde olan �hracatçılar leh�ne münhasıran �hracat kred�ler� �ç�n kefalet vermek amacıyla TİM’�n
ortaklığında kurulan İhracatı Gel�şt�rme Anon�m Ş�rket�n�n sermayes�ne eklenmek üzere, �hracat �şlemler� üzer�nden
FOB bedel�n onb�nde üçüne kadar T�caret Bakanlığınca bel�rlenen oranda ek n�sp� ödeme kes�nt�s� yapılır. H�zmet
sektörler� �ç�n İhracatı Gel�şt�rme Anon�m Ş�rket�n�n sermayes�ne eklenmek üzere, on altı yaşından büyükler �ç�n
uygulanan aylık asgarî ücret�n on katına kadar T�caret Bakanlığınca yıllık c�rolara göre bel�rlenen tutarda �lave yıllık
a�dat tahs�l ed�l�r.”

MADDE 2 – 5910 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hte TİM nezd�nde faal�yet göstermekte olan

Türk�ye Tanıtım Grubunun tasf�yes� �le varlıklarının kısmen ya da tamamen İhracatı Gel�şt�rme Anon�m Ş�rket�ne
sermayes�ne eklenmek üzere aktarılmasına �l�şk�n usul ve esaslar T�caret Bakanlığınca bel�rlen�r.

(2) Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hte �hracatçı b�rl�kler�n�n yedek akçe hesaplarında bulunan meblağlar
T�caret Bakanlığınca bel�rlenen tutarda İhracatı Gel�şt�rme Anon�m Ş�rket�ne sermayes�ne eklenmek üzere sermaye
taahhüdü ödemes� olarak aktarılır.”

MADDE 3 – 31/12/1960 tar�hl� ve 193 sayılı Gel�r Verg�s� Kanununun geç�c� 67 nc� maddes�n�n (5) numaralı
fıkrasında yer alan “(1) bend�” �bares� “(1) ve (p) bentler�” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 4 – 1/7/1964 tar�hl� ve 488 sayılı Damga Verg�s� Kanununa ekl� (2) sayılı tablonun “V-Kurumlarla
�lg�l� kağıtlar” başlıklı bölümünün (22) numaralı fıkrasında yer alan “Kurumlar Verg�s� Kanununun 7 nc� maddes�n�n
24 numaralı bend�nde” �bares� “13/6/2006 tar�hl� ve 5520 sayılı Kurumlar Verg�s� Kanununun 4 üncü maddes�n�n
b�r�nc� fıkrasının (1) ve (p) bentler�nde” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 5 – 2/7/1964 tar�hl� ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddes�n�n üçüncü fıkrasında yer
alan “Kred� Garant� Fonu İşletme ve Araştırma Anon�m Ş�rket�” �bares� “Kred� Garant� Fonu Anon�m Ş�rket� ve
13/6/2006 tar�hl� ve 5520 sayılı Kurumlar Verg�s� Kanununun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (p) bend�nde
bel�rt�len kurumlar” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 6 – 25/10/1984 tar�hl� ve 3065 sayılı Katma Değer Verg�s� Kanununun 17 nc� maddes�n�n (4)
numaralı fıkrasının (e) bend�nde yer alan “Kurumlar Verg�s� Kanununun 7 nc� maddes�n�n (24) numaralı bend�nde”
�bares� “5520 sayılı Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (1) ve (p) bentler�nde” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 7 – 6/6/1985 tar�hl� ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa aşağıdak� ek madde eklenm�şt�r.
“EK MADDE 4 – Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten sonra geç�c� 2 nc� madde uyarınca �lk kez faal�yete

geçecek serbest bölgelerde, �şlet�c�ler�n serbest bölgeler�n �şlet�lmes� �le �lg�l� faal�yetlerden elde ett�kler� kazançları,
30 yılı geçmemek ve T�caret Bakanlığınca kend�ler�ne ver�lecek �lk faal�yet ruhsatında bel�rt�len süre �le sınırlı olmak
üzere gel�r veya kurumlar verg�s�nden müstesnadır. Bu �st�sna, münhasıran alım satım veya depo �şletmec�l�ğ� faal�yet
ruhsatı sah�b� kullanıcılardan elde ed�len kazançlar �le 31/12/1960 tar�hl� ve 193 sayılı Gel�r Verg�s� Kanunu �le
13/6/2006 tar�hl� ve 5520 sayılı Kurumlar Verg�s� Kanunu uyarınca yapılacak verg� kes�nt�ler�n� kapsamaz. Bu
madden�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı yetk�l�d�r.”

MADDE 8 – 25/3/1987 tar�hl� ve 3332 sayılı Sermaye P�yasasının Teşv�k�, Sermayen�n Tabana
Yaygınlaştırılması ve Ekonom�y� Düzenlemede Alınacak Tedb�rler �le 5422 Sayılı Kurumlar Verg�s� Kanunu, 213
Sayılı Verg� Usul Kanunu ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununda Değ�ş�kl�k Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının b�r�nc� cümles� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve fıkraya aşağıdak� bent eklenm�şt�r.

“Banka �ç�n 10/2/1954 tar�hl� ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 5/1/1961 tar�hl� ve 237 sayılı Taşıt Kanunu,
8/9/1983 tar�hl� ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 12/4/1990 tar�hl� ve 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekl� İşletmeler�
Gel�şt�rme ve Destekleme İdares� Başkanlığı Teşv�k ve Muaf�yetler� Kanunu, yapım �haleler� har�ç 4/1/2002 tar�hl� ve
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 8/6/1984 tar�hl� ve 233 sayılı Kamu İkt�sad� Teşebbüsler� Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname, 18/5/1994 tar�hl� ve 527 sayılı Memurlar ve D�ğer Kamu Görevl�ler� �le İlg�l� Bazı Kanun ve



Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanun Hükmünde Kararname, 12 nc� maddes� har�ç
4/7/2001 tar�hl� ve 631 sayılı Memurlar ve D�ğer Kamu Görevl�ler�n�n Mal� ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler �le
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değ�ş�kl�k Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
hükümler� uygulanmaz.”

“D) Bankanın her türlü �ht�yatî tedb�r, �ht�yatî hac�z ve �cranın ger� bırakılması talepler�nde tem�nat şartı
aranmaz. Bankanın kred�ler�n�n tem�natını teşk�l eden taşınır ve taşınmaz malların �crada, �flasta veya har�cen satışında
Banka üzer�nde kalması hâl�nde satış, dev�r ve �nt�kal �le �lg�l� her türlü �şlemler, mahkemeler ve �cra da�reler�
nezd�nde açacağı dava, tak�p ve talepler tem�nattan ve tüm harçlardan; Bankanın �hracatın f�nansmanına �l�şk�n açtığı
alıcı veya �hracatçı kred�ler�, �hracatın f�nansmanı amacıyla �hracatçıların yurt �ç� ve yurt dışı banka ve f�nans
kurumlarından sağlayacakları kred�ler �ç�n verd�ğ� garant�ler, �hracatçıların mal ve h�zmet satışını teşv�k etmek üzere
yaptığı �hracat kred� s�gortaları �le yurt dışına yapılacak f�nansal k�ralama �şlemler�n�n f�nansmanı ve bu kapsamda
verd�ğ� garant�ler dolayısıyla lehe aldığı paralar banka ve s�gorta muameleler� verg�s�nden �st�snadır.”

MADDE 9 – 18/5/2004 tar�hl� ve 5174 sayılı Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� �le Odalar ve Borsalar
Kanununun 71 �nc� maddes�n�n dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlık Müsteşarının başkanlığında, �lg�l� müsteşar
yardımcısı, İç T�caret Genel Müdürü veya görevlend�receğ� yardımcısı,” �bares� “İç T�caret Genel Müdürü
başkanlığında, İç T�caret Genel Müdürlüğünde görevl� en fazla üç genel müdür yardımcısı �le” şekl�nde
değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 10 – 7/6/2005 tar�hl� ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 46 ncı
maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“Meslek kuruluşu üyeler�ne; sadece kayıtlı olduğu meslek kuruluşu �le sınırlı kalmak kaydıyla Bakanlık e-
esnaf ve sanatkâr ver� tabanı üzer�nden, üyeler�n adı soyadı, s�c�l numarası �le sab�t �ş yer� olanların �ş yer� adres�
b�lg�ler�n� �çeren l�steye er�ş�m yetk�s� ver�l�r. Elde ed�len k�ş�sel ver�ler, sadece meslek kuruluşu organlarında görev
almak �steyen adayların bu kuruluşların üyeler�ne ulaşab�lmeler� amacıyla kullanılab�l�r. Bu ver�ler 24/3/2016 tar�hl�
ve 6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanununa aykırı olarak kullanılamaz, aktarılamaz veya başka b�r şek�lde
�şlenemez.”

MADDE 11 – 5362 sayılı Kanunun 70 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasında yer alan “Bakanlık Müsteşarının
başkanlığında, �lg�l� müsteşar yardımcısı, Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürü ve genel müdür yardımcıları” �bares�
“Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperat�fç�l�k Genel Müdürü başkanlığında, Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperat�fç�l�k Genel
Müdürlüğünde görevl� en fazla üç genel müdür yardımcısı” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 12 – 13/6/2006 tar�hl� ve 5520 sayılı Kurumlar Verg�s� Kanununun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc�
fıkrasına aşağıdak� bent eklenm�şt�r.

“p) 18/6/2009 tar�hl� ve 5910 sayılı Türk�ye İhracatçılar Mecl�s� �le İhracatçı B�rl�kler�n�n Kuruluş ve
Görevler� Hakkında Kanunun 18 �nc� maddes� kapsamında �hracatçılar leh�ne münhasıran �hracat kred�ler� �ç�n kefalet
vermek amacıyla kurulan kurumlar.”

MADDE 13 – 21/3/2007 tar�hl� ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 10 uncu maddes�n�n �k�nc�
fıkrasının b�r�nc� cümles�nde yer alan “araç” �bares� “taşıt, elkoyma kararı veren merc�lerce” şekl�nde, �k�nc�
cümles�nde yer alan “aracın” �bares� “taşıtın” şekl�nde, “araç” �bares� “taşıt” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş, dördüncü cümles�
yürürlükten kaldırılmış, maddeye �k�nc� fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdak� fıkralar eklenm�ş ve mevcut üçüncü
fıkrası beş�nc� fıkra olarak teselsül ett�r�lm�şt�r.

“(3) Kaçak eşya nakl�nde kullanıldığı şüphes�yle f��len gümrük �dares�ne veya yed�em�ne tesl�m ed�lm�ş ve
hakkında elkoyma kararı bulunmakla b�rl�kte �k�nc� fıkra uyarınca alıkonulmayan taşıtlar, gümrük �dares�nce yapılacak
tebl�gattan �t�baren doksan gün �ç�nde muhafaza ve d�ğer masraflar karşılanmak suret�yle sah�b� tarafından tesl�m
alınmaması hal�nde, tasf�ye �dares� tarafından soruşturma ve kovuşturma sonucu beklenmeks�z�n derhal tasf�ye olunur.

(4) Tasf�yen�n satış suret�yle gerçekleşmes� hal�nde, satıştan elde ed�len gel�rden taşıtın muhafaza ed�lmes� ve
satışı �ç�n gerekl� olan bütün masraflar karşılandıktan sonra kalan m�ktar, kovuşturma sonucuna göre �şlem yapılmak
üzere emanet hesabına alınır.”

MADDE 14 – 5607 sayılı Kanunun 11 �nc� maddes�n�n beş�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(5) Bu Kanun uyarınca el konulan ve ambalajlarında kamu kurumlarınca uygulanan bandrol, et�ket,

hologram, pul, damga veya benzer� �şaret bulunmayan tütün mamuller�, et�l alkol, metanol, alkollü �çk�ler, makaron ve
yaprak s�gara kâğıdı �le �laç, �laç hammaddeler�, �laç hammaddes� �çeren ürünler, tıbb� c�haz ve malzemeler, ısıtılarak
ya da yakılarak tüket�len ve n�kot�n �çers�n �çermes�n tütün mamulünü takl�t eder tarzda kullanılan elektron�k s�gara ve
elektron�k narg�le dah�l her türlü mamul ve bu mamuller�n tüket�m�nde kullanılan elektron�k c�haz, aksam, yedek
parça ve solüsyonlar el koyan �darelerce numune alınmak veya numune alınması mümkün olmaması hal�nde ayırt
ed�c� b�lg�ler�n tesp�t� yapılmak suret�yle tutanağa bağlanarak �mha ed�l�r. Ancak �laç, �laç hammaddeler�, �laç
hammaddes� �çeren ürünler, tıbb� c�haz ve malzemeler �le et�l alkolden �mha har�c�ndek� yöntemlerle tasf�ye ed�lmes�
uygun görülenler �lg�l� bakanlıkların görüşü alınarak T�caret Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmel�kle bel�rlen�r.”

MADDE 15 – 5607 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 14 – (1) Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce kaçak zannı �le el konulan ve 11 �nc�

madden�n beş�nc� fıkrası kapsamına g�ren eşya hakkında aynı fıkra uyarınca �şlem yapılır.”



MADDE 16 – 14/12/2009 tar�hl� ve 5941 sayılı Çek Kanununun geç�c� 3 üncü maddes�n�n beş�nc� fıkrasında
yer alan “31/12/2021” �bares� “31/12/2023” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 17 – 13/1/2011 tar�hl� ve 6102 sayılı Türk T�caret Kanununun 543 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrasının
b�r�nc� ve �k�nc� cümleler�nde yer alan “altı” �bareler� “üç” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 18 – 10/12/2003 tar�hl� ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönet�m� ve Kontrol Kanununa ekl� (I) sayılı
Cetvel�n 11 �nc� ve 40 ıncı sıraları aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve Cetvele aşağıdak� sıra eklenm�şt�r.

“11) Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığı”
“40) Göç İdares� Başkanlığı”
“42) İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Başkanlığı”
MADDE 19 – Bu Kanun yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 20 – Bu Kanun hükümler�n� Cumhurbaşkanı yürütür.
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