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SAYFA 2 

 

 

Çin Menşeli Cam Elyafı 

Takviye Malzemeleri 

İthalatında Dampinge 

Karşı Önlem Sürecek 

Naylon İpliklerin İthalatında 

Ek Mali Yükümlülük 

Uygulanacak 
 

 

19 Ekim 2022 tarihli Resmî Gazete’de yer alan 

6221 sayılı Naylon veya Diğer Poliamidlerden 

İpliklerin İthalatına Korunma Önlemi 

Uygulanmasına İlişkin Karar ve İthalatta Korunma 

Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/3) ile 

5402.31, 5402.32.00.00.00, 5402.45, 5402.51 ve 

5402.61 GTP’lerde sınıflandırılan Naylon ve 

Poliamidlerden İpliklerin ithalatında 3 yıl süre ile 

Ek Mali Yükümlülük uygulanmasına karar verildi. 

 

 
 

Tarife Kontenjan miktarı, ek mali yükümlülüğün 

uygulandığı her bir dönemde, belirtilen ülkeler ve 

gümrük bölgeler menşeli tarife kontenjanı kapsamı 

eşyanın tamamı için toplam 2.986 ton olarak 

belirlendi. Her bir ülke veya gümrük bölgesi için 

her bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 995 

tonu geçemeyecek.  

 

TIR Karneleri Himayesinde 

Uluslararası Eşya 

Taşınmasına Dair Gümrük 

Sözleşmesinde Değişiklik 

Yapıldı 

6245 sayılı Karar ile 14 Kasım 1975 tarihli “TIR 

Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya 

Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesine ilişkin 

olarak 5-6 Şubat 2020 tarihlerinde kabul edilen ekli 

Değişikliklerin 25 Mayıs 2021 tarihinden, 14-15 

Ekim 2020 tarihlerinde kabul edilen ilişik 

Değişikliğin 1 Haziran 2021 tarihinden geçerli 

olmak üzere onaylanmasına, 244 sayılı Kanunun    

5 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri 

gereğince karar verildi. 

  

 

 

18 Ekim 2022 tarihli Resmî Gazete'de yer alan 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 

Tebliğ ile Çin menşeli "cam elyafı takviye 

malzemeleri (boru ve tüplerin izolasyonuna 

mahsus kokiller ve mahfazalar hariç taşlama ve 

kesici disklerde kullanılan delikli disk şeklindeki 

cam dokuma hariç)" ürünü ithalatına yönelik 

yürürlükte olan dampinge karşı önlemin aşağıdaki 

tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam 

edilmesine karar verildi. 

 

 

 

 

 

  

Söz konusu ürünün ithalatına yönelik yürütülen 

soruşturma sonucunda, mevcut önlemin 

yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve 

zararın devam etmesinin veya yeniden meydana 

gelmesinin muhtemel olduğu saptandı. 

 

Mersin Gümrüğünde Yaş 

Meyve Sebze İhracatında 

Nöbetçi Memur Uygulaması 

Başladı 

Yaş meyve-sebze ihracatının 24 saat boyunca süren 

bir işlem olduğu gerekçesiyle nöbetçi gözetim 

memuru bulundurulması talebinin  Orta Akdeniz 

Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğü tarafından 

olumlu karşılandığı ve yaş meyve-sebze ihracatı ile 

ilgili olarak Ro-Ro seferi bulunan günlerde gece 

yarısından sonra da görev yapmak üzere nöbetçi 

gözetim memuru uygulamasına başlandığı belirtildi. 
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SAYFA 3 

 

 

Ayçiçeği Tohumunda Gümrük Vergisi İndirimi Yapıldı 

20 Ekim 2022 tarihli Resmî Gazete’de yer alan 6241 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İthalat Rejimi 

Kararından Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar yürürlüğe konuldu. Yapılan değişiklikle 1206.00.91.00.19 

ve 1206.00.99.00.19 GTİP’te yer alan Ayçiçeği Tohumu ithalatına yönelik olarak alınan gümrük vergisinde 

indirime gidildi. 

 

Söz konusu ürünün ithalatında 30 Haziran 2022 tarihine kadar gümrük vergisi sıfırlanmıştı. Bu tarihten sonra 

gerçekleştirilen ithalatlarda Bosna Hersek ve Kosova için %0, Singapur için %6,7, diğer tüm ülke ve ülke 

grupları için %27 gümrük vergisi tahsil ediliyordu. 

 

Yapılan değişikliğe göre; AB, Gürcistan, Güney Kore, Malezya, Venezuela, D-8 ülkeleri, Singapur ve diğer 

ülkelerden yapılan ayçiçeği tohumu ithalatında uygulanan gümrük vergisi yüzde 27’den yüzde 5’e 

düşürüldü. Bosna Hersek ve Kosova’dan yapılan ithalata uygulanmakta olan sıfır gümrük vergisinde ise 

herhangi bir değişiklik yapılmadı. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fermuar İthalatına İlişkin Dampinge Karşı Önlem Açıklandı 
 

21 Ekim 2022 tarihli Resmî Gazete’de yer alan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 

(Tebliğ No: 2022/29) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9607.11 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı 

“Dişleri adi metallerden olanlar” ve 9607.19 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “Diğerleri” ürünlerine 

yönelik olarak başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın 

yürürlüğe konulması amaçlanmaktadır. 

 

Yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın 

devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğunun saptandığı bildirilmektedir. 

 

Buna göre; Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9607.11 ve 9607.19 GTP’de bulunan Dişleri Adi Metallerden 

Olanlar ve Diğerleri için kilogram başına 3 ABD doları dampinge kaşı önlem uygulanacaktır. 

 

 

  

Tarımda Mazot ve Gübre Destekleri Belli Oldu  

20 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete’de yer alan 6243 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla tarımsal üretimde 

2022 yılında uygulanacak mazot ve gübre destekleri ile 2023 yılında uygulanacak sertifikalı tohum destek 

miktarları belirlendi. Buna göre, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne dahil üreticilere 2022 üretim yılında mazot ve gübre 

destekleri dahil olmak üzere dekar başına toplam; arpa, buğday çavdar, tritikale ve yulaf için 121 TL, aspir 

için 97 TL, kolza (kanola) için 109 TL, kuru fasulye, nohut ve mercimek için 96 TL, kuru soğan, yaş çay 

ve zeytin için 84 TL, kütlü pamuk ve çeltik için 271 TL, patates ve soya için 146 TL, yağlık ayçiçeği için 

109 TL yem bitkileri için 115 TL, dane mısır, fındık ve diğer ürünler için 83 TL ve nadasa bırakılan üretim 

alanları için gübre desteği hariç olmak üzere 38 TL ödenecek. 

 

Karar kapsamında bu yıl organik tarım ve iyi tarım uygulamalarına verilecek destek miktarları da belirlendi. 

Organik tarım desteği kategorilerine göre dekar başına 10 TL ile 100 TL arasında değişen oranlarda, iyi 

tarım destekleri ise kategorilerine göre değişen oranlarda 10 TL ile 150 TL arasında değişen miktarlarda 

yapılacak. Bu yıl dekar başına küçük aile işletmesi desteği 200 TL, fındık alan bazlı gelir desteği 170 TL, 

katı organik- argomineral gübre desteği 20 TL, zeytin bahçeleri rehabilitasyon desteği ise 100 TL olarak 

uygulanacak. 
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Çin Menşeli Yassı Çelik 

İthalatına Soruşturma 

Açıldı 
 

 

25 Ekim 2022 tarihli Resmî Gazete’de yer alan 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 

Tebliğ (Tebliğ No: 2022/31) ile gerçekleştirilen 

başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 

“sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı 

çelik (kalın levha)” ürünü ithalatına yönelik 

yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme 

ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması 

ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının 

belirlenmesi amaçlanıyor. 

 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 

Tebliğ (Tebliğ No: 2017/32) uyarınca ÇHC 

menşeli “sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan 

yassı çelik (kalın levha)” ithalinde CIF bedelin 

%16,89’u ve %22,55’i oranında dampinge karşı 

kesin önlem yürürlükte bulunuyor. 

 

Uygulanan dampinge karşı kesin önlemin 

yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın 

devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin 

muhtemel olduğu ve bir nihai gözden geçirme 

soruşturması (NGGS) açılmasını haklı kılacak 

bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşıldığı 

belirtiliyor. Yapılan inceleme sonucunda, bir 

NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve 

delillerin bulunduğu, İthalatta Haksız Rekabeti 

Değerlendirme Kurulu Kararı ile ÇHC menşeli 

önlem konusu ürüne yönelik olarak NGGS 

açılmasına karar verildiği bildiriliyor. 
 

Sitrik Asit İthalatında 

Uygulanacak Gözetim Belli 

Oldu 
 

25 Ekim 2022 tarihli Resmî Gazete’de yer alan 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 

(Tebliğ No: 2022/2) 2918.14.00.00.00 GTİP’te yer 

alan Sitrik Asit isimli eşyanın ithalatına ilişkin 

ileriye yönelik olarak yönetilecek gözetim 

uygulamasına ilişkin usul ve esasları kapsıyor. 

Buna göre; 2918.14.00.00.00 GTİP’te bulunan 

Sitrik Asit ithalatında ileriye dönük olarak 

kilogram başına 2,5 ABD Doları gözetim fiyatı 

uygulanacak. 

İş Makinası Lastiği 

İthalatında Damping 

Soruşturması Tamamlandı 
 

 

25 Ekim 2022  tarihli Resmi Gazete’de yer alan 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 

Tebliğ (Tebliğ No: 2022/32) ile Malezya 

menşeli/çıkışlı 4011.20.90; 4011.70.00.00.00; 

4011.80.00.00.00 ve 4011.90.00.00.00 gümrük 

tarife pozisyonları altında kayıtlı “ağır vasıta, zirai 

araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni 

dış lastikler)” ithalatına yönelik olarak başlatılan 

önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın 

tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe 

konulması amaçlanıyor. 

 

Mevcut durumda İthalatta Haksız Rekabetin 

Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/33) 

çerçevesinde ÇHC menşeli 4011.20.90.00.00; 

4011.70.00.00.00; 4011.80.00.00.00 ve 

4011.90.00.00.00 GTİP’ler altında kayıtlı “ağır 

vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri 

(kauçuktan yeni dış lastikler)” ithalatında CIF 

bedelin %60’ı oranında dampinge karşı önlem 

yürürlükte bulunuyor. 

 

Soruşturma neticesinde Malezya menşeli/çıkışlı 

soruşturma konusu eşya ithalatında İthalatta Haksız 

Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 

2021/42) ile başlatılan önlemlerin etkisiz 

kılınmasına karşı soruşturmanın önlemsiz olarak 

kapatılmasına karar verildi. 

 

Ulusal Teknoloji 

Girişimciliği Stratejisi 

Konulu Genelge Yayınlandı 

27 Ekim 2022 tarihli Resmî Gazete’de yer alan 

Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisine ilişkin 

Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde Türkiye'de 

yüksek katma değerli ve kritik teknolojik ürünlerin 

yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesi ve 

üretilmesiyle ulusal düzeyde teknolojik atılımı 

hedefleyen Milli Teknoloji Hamlesini 

gerçekleştirme yolundaki faaliyetlerin ve 

ilerlemelerin hız kazandığı bildirildi.  
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2023 Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı Yayınlandı 

2023 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programı 25 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Programda 

önümüzdeki döneme ilişkin farklı alanlardaki politika ve tedbirlerle bu kapsamda yürütülecek faaliyetler 

duyuruldu. Programda enflasyon ve para politikası tedbirleri başlığı altında gıda fiyatlarının enflasyon 

üzerindeki baskısını azaltmaya yönelik olarak lojistik ve depolama alanlarında gerekli düzenlemelerin 

yapılacağı belirtildi. Mali piyasalara ilişkin tedbirler altında ise finansal kuruluşların düzenleme ve 

denetleme çerçevesinin güçlendirileceği belirtildi. 

 

Programda ikili anlaşmalar yoluyla yerel para cinslerinden ticaret imkanlarının artırılacağı, Çin yuanı 

reeskont kredisi kullandırılmasına benzer uygulamaların ilişkilerin yoğun olduğu diğer ülkelerle 

yapılmasının hedeflendiği de açıklandı. Programda dijital Türk lirası ile ilgili olarak çalışmalara da vurgu 

yapıldı ve ödemelerde kullanımına ilişkin testlerin başlayacağı ifade edildi. 

 

2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlenen bilgilere göre, uluslararası ticaret sisteminde 

kabul görecek alternatif para ve ödeme sistemleri geliştirilmesi amacıyla ülke iş birlikleri tesis edilecek ve 

çalışmalar sürdürülecek. Bu kapsamda, ikili anlaşmalar yoluyla yerel para cinslerinden ticaret imkanları 

artırılacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)-Çin Merkez Bankası arasında yenilenen "Para 

Takası Anlaşması" kapsamında firmalara Çin yuanı reeskont kredisi kullandırılmasına benzer uygulamalar 

Türkiye ile finansal ve ticari ilişkileri yoğun olan ülkelere yayılacak. 

 

Bazı ülkelerle karşılıklı olarak finansal piyasalarda enerji ticareti ödemeleri dahil milli para cinsi işlemlere 

başlanması, Türk lirası varlıklara yatırım yapılması, milli kredi kartlarının kabulü ve finansal işlemlerin 

milli para cinsinden gerçekleştirilmesi, bankalar arası iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesi için hayata 

geçirilen önlemlerin diğer ticaret ortakları ile de geliştirilmesi için girişimde bulunulacak. 

 

Blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacak. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası 

Araştırma Geliştirme Projesi ikinci faz pilot bulguları doğrultusunda, dijital Türk lirasının ödemeler için 

kullanımı testlerine başlanacak. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesi ikinci faz 

pilot bulguları doğrultusunda, dijital Türk lirasının ödemeler için kullanımı testlerine gelecek yıl 

başlanacak. 

 

2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlenen bilgilere göre, gelecek yıl da enflasyon, para 

politikası ve mali piyasalara yönelik önemli adımların atılmasına devam edilecek. Buna göre, 2023'te, 

liralaşma stratejisi adımlarının hayata geçirilmesi başta olmak üzere, para ve maliye politikası araçlarının 

koordineli bir biçimde uygulamaya konularak finansal istikrarı gözetmek ve fiyat istikrarını sağlamak 

amacı doğrultusunda hareket edilecek. 

 

Bu dönemde, para, maliye ve gelirler politikaları koordineli olarak yürütülecek. Enflasyonu kademeli 

olarak hedeflenen seviyelere düşürmeyi amaçlayan ihtiyatlı para politikası önlemleri maliye ve gelirler 

politikaları tarafından da desteklenecek. Gelirler politikası gelir dağılımı adaletini güçlendirecek ve fiyat 

istikrarını gözetecek şekilde belirlenecek. 

 

Mal ve hizmet piyasalarında rekabeti temin edecek, geliştirecek ve yeni doğrudan yatırımlar için daha 

elverişli bir ortamın tesisine katkı sağlayacak çalışmalar sürdürülecek. Para politikası kararları, enflasyon 

beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak 

oluşturulacak. Dalgalı kur rejimi uygulamasına devam edilecek. Kurlarda sağlıksız fiyat oluşumlarının 

gözlenmesi veya aşırı oynaklık durumunda piyasalarda istikrarın sağlanması amacıyla gerekli adımlar 

atılacak. 

 

2023 yılında politika kararlarının iletişimi kapsamındaki uygulamalara devam edilecek. Kamuoyunun daha 

geniş kesimlerinin kararları anlayıp yorumlayabilmeleri amacıyla dijital araçların daha etkin kullanımı ve 

hedef kitlelere kararların açıklanması konusunda çalışmalar yapılacak. 
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Endüstri Bölgeleri 

Kanununda Değişiklik 

Yapıldı 

KDV İadelerinde Kolaylık 

Sağlandı 
 

 

25 Ekim 2022 tarihli Resmî Gazete’de yer alan 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile temel gıda 

maddelerinde KDV oranının yüzde 1'e indirilmesi 

nedeniyle mükellefler üzerindeki finansman 

yükünün azaltılması amacıyla mükellefler 

tarafından KDV iadesinin yıl içinde nakden 

alınabilmesine yönelik düzenleme yapıldı. Malların 

takvim yılının Ocak-Haziran dönemindeki 

teslimlerinden doğan KDV iadelerinin, en erken 

ilgili yılın Haziran dönemi en geç ilgili yılın Kasım 

dönemi itibarıyla talep edilmesi kaydıyla nakden 

yapılmasının uygun görüldüğü belirtildi. Sigorta 

şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız 

kefalet senetlerinin KDV iadelerinde teminat 

olarak kabul edilebilmesi sağlandı. 

 

KDV'den istisna olarak işlem yapan mükelleflerin 

mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak kendi 

lehlerine ortaya çıkan kur farklarının KDV iade 

hesabında ne şekilde dikkate alınacağı hususuna 

ilişkin açıklama yapılarak, KDV iadesi yapıldıktan 

sonra ortaya çıkan kur farklarına ilişkin 

mükelleflere iade hesabında değişiklik yapmama 

kolaylığı getirildi. 

 

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında 

demir-çelik ürünlerinin tesliminde uygulanan 

tevkifat oranı 4/10'dan 5/10'a yükseltildi. Ayrıca 

söz konusu ürünleri satanların, payları Borsa 

İstanbul AŞ'de işlem gören şirketler olması 

durumunda da tevkifat uygulanması kararlaştırıldı. 

 

 

 

Böylece, genel bütçe kapsamında bulunan kamu 

idarelerinde çalışan personelin, yıl içinde bu 

kapsamdaki diğer kurum ve kuruluşlardan da ücret 

alması veya bu kapsamdaki diğer bir kurum ve 

kuruluşa nakil olması durumunda, elde ettikleri 

ücretler tek işverenden alınan ücret olarak 

değerlendirilecek. 

 

Aynı takvim yılı içinde birden fazla işverenden 

ücret geliri elde eden özel sektör çalışanlarına da 

kolaylık sağlandı.  Hizmet erbabının aynı takvim 

yılı içinde işveren değişikliği yaptığı durumlarda, 

talep etmesi ve işverenin de kabul etmesi halinde, 

yeni işverenin eski işverendeki gelir vergisi 

matrahını dikkate alarak kümülatif matrah 

üzerinden tevkifat yapılabilmesine imkân tanındı. 
 

27 Ekim 2022 tarihli Resmî Gazete’de yer alan 

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanuna göre, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı, yapılacak başvuruya 

dayanarak yer seçimi yapmak suretiyle 

halihazırdaki endüstri bölgelerine ilave alan 

önerisi yapabilecek. Bu alanların 

Cumhurbaşkanlığına sunulmasından önce yönetici 

şirket kurulacak. İlan edilen endüstri bölgesi 

alanından büyük olmamak kaydıyla bölgeye ilave 

edilecek alanlara Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığınca karar verilecek ve yeni sınırlar 

Resmî Gazete'de yayımlanacak. Endüstri bölgesi 

ilan edilen alanlardaki araziler, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığınca kamulaştırılarak Hazine 

adına tescil edilecek. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca YEKA 

olarak belirlenen alanlar, yeniden yer seçimi 

yapılmadan doğrudan endüstri bölgesi ilan 

edilebilecek. Endüstri bölgelerinde yatırım 

yapmak isteyen yerli ve yabancı gerçek ve tüzel 

kişilerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na veya 

yönetici şirkete başvurusu üzerine, yönetici şirket 

ve bakanlığın belirlediği yatırımcılara ön yer 

tahsisi yapılacak. 

Yatırımcı, irtifak hakkı veya kullanma izni 

verilmesinden itibaren belirlenen süre ve esaslar 

kapsamında en geç beş yıl içinde yatırımını 

tamamlayacak. Yapılacak değerlendirme sonrası 

verilen süre bir yıl uzatılabilecek. 

Cumhurbaşkanınca, endüstri bölgelerinde yer alan 

yatırımlara ilişkin ek teşvikler belirlenebilecek. 

 

 

 

  

Ücretlerin Vergilendirilmesi 

Tebliğinde Değişiklik Yapıldı 

Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde ücret gelirlerinin 

vergilendirilmesine yönelik düzenlemeye gidildi. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi 

Başkanlığının Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği 30 Ekim tarihli 

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna 

göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri tek 

işveren sayılarak, ücret gelirleri kümülatif matrah 

dikkate alınarak tevkif suretiyle vergilendirilecek. 

Kamu görevlileri ayrıca beyanname vermeyecek. 

  

 


