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Süt Tozu İhracatına Kısıtlama Getirildi 

 

Malezya Menşeli Kakao Yağı 

İthalatına Dampinge Karşı Önlem 

Uygulanacak 

Süt sektöründe, yağlı ve yağsız süt tozu 

ihracatına yıl sonuna kadar kısıtlama kararı 

alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 

ile gönderilen yazıda, "Önümüzdeki dönemde 

çiğ süt üretiminde sürdürülebilirliğin ve arz 

güvenliğinin sağlanması, üretici fiyatlarında 

istikrarın korunması amacıyla, 0402 Gümrük 

Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) başlığı altında 

yer alan yağlı ve yağsız süt tozu ihracatının 

31/12/2022 tarihine kadar kısıtlanması uygun 

görülmüştür." denildi. 

21 Eylül 2022 tarihli Resmî Gazete’de yer alan 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 

Tebliğ (Tebliğ No: 2022/23) ile Malezya menşeli 

1804.00.00.00.00 gümrük tarife istatistik 

pozisyonunda yer alan “kakao yağı (katı ve 

sıvı)”na yönelik başlatılan damping 

soruşturmasının tamamlanması neticesinde 

alınan kararın yürürlüğe konulması 

amaçlanmaktadır. Malezya'da bulunan üretici 

firmalardan üçü için CIF bedelinin yüzde 8,5'i, 

diğer üçü için 7,5'i, ikisi için yüzde 7'si ve 

diğerleri için yüzde 10'u oranında dampinge 

karşı önlem uygulanmasına karar verildi. Tebliğ 

kapsamındaki önlemler, yürürlük tarihinden 

itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkacak. 

 

TCMB Faizi 100 Baz Puan İndirdi 

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 13’ten yüzde 12 seviyesine indirdi. TCMB 

karar metninde “finansal koşulların destekleyici olmasının önemine” vurgu yaptı. PPK’nın kararına ilişkin 

açıklamasında, “Kurul, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarını güçlendirmeye 

devam edecektir” denildi. Açıklamada, “Değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite 

politika adımları para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya 

devam edilecektir.” ifadeleri yer aldı. 

 

https://www.bloomberght.com/ekonomik-veriler-ve-gundem/merkez-bankasi-verileri


 

 

Ticari Kredi Komisyonlarına Sınırlama 

Geldi 

 

Çiğ Süt Desteğine İlişkin Düzenlenme 

Yapıldı 

23 Eylül 2022 tarihli Resmî Gazete'de 

yayımlanan düzenlemeye göre, kredi tahsis 

ücretleri ilk limit tahsisinde tahsis edilen kredi 

limitinin yüzde 0,25’ini, limit yenilemelerinde 

yenilenen limitin yüzde 0,125’ini geçemeyecek. 

Limitin artırıldığı durumlarda ilave limitin 

üzerinden yeni bir kredi tahsis ücreti 

alınabilecek. Limit tahsis veya yenileme talebi 

ticari müşteriden gelmediği müddetçe kredi 

tahsis ücreti alınamayacak. Azami kredi tahsis 

ücreti yıllık olup tahsis edilen limit süresinin ay 

sayısı dikkate alınarak oransal uygulanmaktadır. 

Düzenlemeye göre kredi kullandırım ücreti 

sadece nakdi kredilerden alınabilecek. Kredi 

kullandırım ücretleri, rotatif krediler hariç olmak 

üzere kullandırılan kredinin yüzde 1,10’unu 

geçemeyecek. 

 

Rotatif kredilerde ise ortalama kredi kullandırım 

bakiyesinin yıllık yüzde 1’ini geçemeyecek. 

Tarım ve Orman Bakanlığının "Çiğ Süt Desteği ve 

Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama 

Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" 

24 Eylül 2022 tarihli Resmî Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle 

tebliğin çiğ süt desteklemesinin başvuru yeri, 

şekli ve zamanına ilişkin şart ve kurallara dair 

hükmüne ek yapıldı. Buna göre, destekleme 

döneminde her türlü denetim ve soruşturma 

nedeniyle BSKS'ye veri giriş yetkisi iptal edilen 

üretici/yetiştirici örgütlerine üye/ortak 

yetiştiricilerin, desteklemeye esas başvuru ve 

diğer tüm iş ve işlemleri, varsa veri giriş yetkisi 

bulunan başka bir üretici/yetiştirici örgütünce 

yapılacak. 

Yeni Nesil İhracat Destekleri ile Prefinansman Modeli Protokolü İmzalandı 

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Yeni Nesil İhracat Destekleri ile Prefinansman Modeli Lansmanı ve 

Prefinansman Modeli Protokolü İmza Töreni"ne katıldı. Bakan Muş, burada yaptığı konuşmada, nisan 

ayından itibaren Ticaret Bakanlığı, Türk Eximbank ve İhracatı Geliştirme AŞ'nin (İGE AŞ) ile yapılan uzun 

istişare ve çalışmalar neticesinde protokolün imzalanmasıyla prefinansman modelini hayata geçireceklerini 

söyledi. Firmaların ihracat desteklerinden yararlanmak için öncesinde faaliyetini gerçekleştirerek harcama 

yaptığını ve gerekli belgeleriyle incelemeci kuruluşa başvurduğunu anımsatan Muş, bu başvurunun 

incelenmesi ve tahakkuku neticesinde destek ödemelerinin yapıldığını bildirdi. "Bu yükü ortadan kaldırmak 

ve ihracatçılarımıza yönelik kredi kabiliyetini artırmak amacıyla İhracat Desteklerine İlişkin Karar'a 

dayanarak, Bakanlığımız koordinasyonunda Türk Eximbank ve İGE AŞ'nin katılımıyla prefinansman ve 

teminata yönelik bir model geliştirdik.” ifadelerini kullandı. 



  

 

Japonya’ya İhracatta Gıda Analiz 

Raporlarını Düzenlemeye Yetkili 

Laboratuvar Listeleri Güncellendi 

 

UBAK İzin Belgesi Dağıtımı Başvuruları  

Türkiye’den Japonya’ya ihraç edilen çeşitli gıda 

mamullerinin ithalat ve gümrük işlemleri 

aşamasında aranan gıda analiz raporlarını 

düzenlemeye yetkili laboratuvar listeleri Tarım 

ve Orman Bakanlığı tarafından gerekli kontroller 

tamamlandıktan sonra güncellenerek MHLW 

nezdinde akreditasyonu yapılmak üzere Tokyo 

Ticaret Müşavirliğine iletildi. Yeni laboratuvar 

listesi Tarım ve Orman Bakanlığı sayfasında 

https://www.mhlw.go.jp/content/000930063.

pdf  uzantısı ile yayımlandı. Ayrıca, sertifika 

hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken bazı 

önemli hususların MHLW web sayfasında 

https://www.mhlw.go.jp/content/000532508.

pdf  yer aldığı belirtildi.  

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma 

Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü 

tarafından yapılan bilgilendirmeye göre; UBAK 

izin belgesi başvuruları, UBAK İzin Belgesi 

Dağıtım Esasları Yönergesinin 6’ncı maddesinin 

birinci fıkrasının (a) bendi gereğince, firma 

yetkilileri tarafından e-Devlet kapısı üzerinden 

yapılıyor. Bu kapsamda, 2023 yılı UBAK izin 

belgesi 2023 müracaatları ile ilgili işlemler firma 

yetkililerince e-Devlet kapısı üzerinden 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hizmetlerinden 

Sınır İşlemleri altında "UBAK İzin Belgesi 

Dağıtımı Başvurusu" seçeneği seçilerek 01 Ekim- 

31 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılabilecek. 

 

KOSGEB Destek Tutarını 125 Bin TL’ye Çıkardı 

KOSGEB, Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı kapsamında 4. dönem başvuruları için 

düzenleme yaptı. KOSGEB’e gelen taleplerde Hızlı Destek Programı Uygulama Esaslarında hükmü bulunan 

“180 prim gününden fazla çalışmamış” ifadesinin “30 prim gününden fazla çalışmamış” olarak değiştirilmesi, 

ayrıca 100 bin TL faizsiz ve teminatsız geri ödemeli desteğin 200 bin TL’ye yükseltilmesi talep edildi. Bu 

kapsamda programa yapılan başvuru sayısı, dış kaynaklardan sağlanan bütçe kısıtı ve ekonomik gelişmeler 

göz önünde bulundurularak programın 4. dönem başvuruları için yeni istihdam edilecek personel başına 

verilen destek tutarının 125 Bin TL’ye çıkarıldığı bildirildi.   

https://www.mhlw.go.jp/content/000930063.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000930063.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000532508.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000532508.pdf


  

 

KKM’de Süre Uzatımı Yapıldı 

 

Küresel İnovasyon Endeksinde 

Türkiye Tarihinin En Yüksek 

Seviyesine Yükseldi 

 

30 Eylül 2022 tarihli Resmî Gazete'de yer alan TL 

Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün 

Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de değişiklik 

yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

Tebliğine göre, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin     

31 Aralık 2021 ile 30 Eylül 2022 tarihleri 

arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda 

mevcut olan Dolar, Euro ve İngiliz Sterlini 

cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz 

cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri KKM'ye 

dahil edilebilecek. Maddenin önceki halinde bu 

sınırlama 30 Aralık 2021 ile 30 Haziran 2022 

şeklinde düzenlenmişti. Yapılan düzenleme ile 

yurt içi yerleşik tüzel kişilerin kur korumalı 

mevduat (KKM) kapsamına dahil edilebilecek 

bankalardaki mevcut hesaplarında tarih sınırı 

Eylül sonuna kadar genişletildi. 

Birleşmiş Milletler’in (BM) İsviçre merkezli 

kuruluşu Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü 

tarafından açıklanan ve 132 ülkenin yarıştığı 

Küresel İnovasyon Endeksi’nde Türkiye, 2022’de 

4 basamak yükselerek 37’inci sıraya çıktı. 

Endekste son iki yılda 14 basamak yükselerek 

Türkiye ilk defa ilk 40 içerisine girmeyi başardı. 

Ayrıca, üst-orta gelir grubu ülkeler arasında         

4. sıradaki yerini korudu. Üst-orta gelir grubu 

ülkeler arasında Türkiye, 7 ana bileşenin 

altısında, grup ortalamalarının üzerinde 

performans sergiledi. Türkiye’nin en iyi 

performans gösterdiği bileşen ise “Yaratıcı 

Çıktılar” oldu. Bu bileşende Türkiye, geçen yıla 

göre 20 basamak yükselişle 15. sırada yer alarak 

Kuzey Afrika/Batı Asya grubu ülkeleri arasında 

1. oldu. 

 

Cep Telefonu Aksam ve Parçaları Gözetim Tebliğinde Değişiklik Yapıldı 

 

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

2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 1 ve 2. maddesinin 3. fıkrasında değişikliğe gidildi. Buna 

göre; uygulamaya yönelik olarak Gümrük Kıymetini gösteren tablodaki 8517.71.00.00.00 GTIP kodlu eşyanın 

tanımına parantez içindeki ifade eklendi. Tebliğin 2. maddesinin 3. fıkrasının son hali ise şu şekildedir: “1’inci 

maddede yer alan tabloda belirtilen 8517.71.00.00.00 ve 8517.79.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik 

Pozisyonlu eşyanın, akıllı cep telefonu üretiminde kullanılmak üzere, ana kart dizgisi tamamlanmamış ve 

tamamen demonte haldeki (CKD) aksam ve parça olarak ithalatında bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.” 
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