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Yürürlükten Kalkan ve Kalkacak Olan 

Dampinge Karşı Önlemler Belirlendi 

 

Yeni Varlık Barışı Uygulamasının 

İşleyişi Belirlendi 

4 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete’de yer alan 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 

Tebliğ (Tebliğ No:2022/2) ile İthalatta Haksız 

Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 

30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız 

Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten 

oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi 

Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde     

2022 yılının ilk yarısında yürürlük süresi dolan 

dampinge karşı önlemlerin ilanı ile 2023 yılının 

ilk yarısında süresi dolacak mevcut dampinge 

karşı önlemler duyurulmaktadır. 

9 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete’de yer alan 

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması 

Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) ile  gerçek ve 

tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, 

döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası 

araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye 

kazandırılmasına ve bu varlıkların gelir ve 

kurumlar vergisi mükelleflerince kanuni defter 

kayıtlarına alınmasına ilişkin hususlar 

düzenlendi. Gerçek ve tüzel kişiler, kurumlar 

vergisi kanununa eklenen ilgili hükümlere paralel 

olarak yurt dışı ve yurt içi Varlık Barışı 

uygulamasından 31 Mart 2023'e kadar 

Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirim 

veya beyanda bulunmak suretiyle 

yararlanabilecekler. 

 

 

Karayolu ile Taşınan Yüklerin Denizyoluna Aktarılmasına İlişkin Gemi 

Donatanlarına Verilecek Destekler Belirlendi  

 

9 Ağustos 2022 tarihli Resmî Gazete’de yer alan Karayoluyla Taşınan Yüklerin Denizyoluna Aktarılmasının 

Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik ile denizyolu taşımacılığının kombine taşımacılıktaki payının artırılması 

ve karayoluyla taşınan yüklerin denizyoluna aktarılmasını desteklemek üzere gemilerin donatanlarına 

verilecek desteğin usul ve esasları belirlendi. Düzenli sefer desteği, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi 

bütçesinden ve bir önceki yılın Döner Sermaye işletmesi yıllık gelirlerinin %7’sini geçmemek üzere mali 

imkanlar ölçüsünde karşılanacak.  Geminin sefer yaptığı her 10 deniz mili için Türk Bayraklı gemilerin 

donatanına taşıdığı yük birimi başına 2 ABD Doları karşılığı Türk Lirası ödeme yapılacak. Hesaplamada on 

milin katları olan mesafeler değerlendirmeye alınacak. Düzenli seferlerin Türk Bayraklı Ro-Pax gemilerle 

yapılmaları halinde destek %50 artırımlı olarak ödenecek. 

 

 

 



 

 

İstanbul Altın Rafinerisi ile TCMB 

İşbirliği 

 

Otomobil Satışına 6 Ay ve 6 Bin 

Kilometre Sınırı 

İstanbul Altın Rafinerisi, yastık altındaki 

altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik 

çalışmaları doğrultusunda TCMB ile iş birliğine 

giderek vatandaşa yıllık altın bazında en az 

yüzde 3 ek getiri sunan FATSİS’i (Fiziki Altın 

Tasarruf Sistemi) hayata geçiriyor. İstanbul Altın 

Rafinerisinden (İAR) yapılan açıklamaya göre, 

daha önce Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Halk 

Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım 

Bankası olmak üzere 5 kamu bankasının yanı sıra 

İş Bankası, Akbank, Emlak Katılım ve 

Denizbank'ın dahil olduğu 9 bankanın işbirliğiyle 

uygulamaya alınan Kuyumcu Altın Değerleme 

Sistemi (KADSİS) projesi genişletildi.  

 

Otomotiv sektöründe fiyat artışlarının önüne 

geçilmesi için yeni bir düzenlemeye gidiliyor. 

Yönetmeliğin hazır olduğu bilgisini paylaşan 

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İlk tescilden sonra 

şirketler, galeriler ve araç kiralama şirketleri 6 ay 

ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır 

araçları satamayacak" dedi. 

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kayseri’de Türkiye 

İhracat Seferberliği Zirvesi’nde yaptığı 

konuşmada, yeni düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. 

Muş, şirketlerin, galerilerin ve araç kiralama 

şirketlerinin aldıkları sıfır aracın hemen satımına 

kısıtlama getireceklerini açıkladı. 

 

 

SEDDK, Yabancıların BES'e Katılımına İlişkin Usul ve Esasları Belirledi 

 

8 Ağustos'ta yürürlüğe giren genelgede, BES uygulamasında "Yabancıların İstisnai Olarak Türk Vatandaşlığı 

Kazanımına İlişkin Esas ve Usuller" başlıklı 14. bölüm ile vatandaşlık başvurusunda uygulanacak usul ve 

esasların düzenlendiği aktarılan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 

açıklamasında şunlar kaydedildi: "Bilindiği üzere, en az 500 bin dolar veya karşılığı döviz tutarında katkı 

payını, kapsamı Kurumumuz tarafından belirlenen fonlarda tutma ve 3 yıl sistemde kalma şartıyla Bireysel 

Emeklilik Sistemi'ne yatıran yabancıların istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanabilmesine imkan tanındı. 

Bu sayede Bireysel Emeklilik Sistemi'ne aktarılacak birikimlerin artması ile sistemin derinleşmesi, yurt içi 

tasarrufların artışına önemli düzeyde katkıda bulunması ve üreteceği ölçek ekonomisi sayesinde maliyetleri 

azaltarak tüm katılımcılara katma değer sağlaması öngörülüyor. Yönetilen birikimlerin, piyasadaki 

kurumların gelişmesine ve uzun vadeli fon dengesine fayda sunması bekleniyor." 

 

https://www.bloomberght.com/doviz


  

 

Lisanssız Güneş Enerjisinin Bir 

Kısmının Sisteme Bedelsiz Aktarılması 

Düzenlendi 

 

Türkiye-Malezya STA ve TPS-OIC'ye 

İlişkin Açıklama Yapıldı 

 

Sanayi kuruluşlarının kendi tüketimlerinin 

gerektirdiği kurulu güçten daha fazla kurulu 

güce sahip olduğu için lisanssız olarak güneş 

enerjisi santrali (GES) kurma ve fazla elektriği 

sisteme satmaya imkân tanıyan düzenleme 

değişiyor. EPDK, bir miktar fazla elektriğin 

satılması ve onu aşan kısmın da bedelsiz olarak 

sisteme verilmesini düzenleyen taslağı 

kamuoyuna açıkladı. 

 

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve 

Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, gümrük 

müşavirliği derneklerine muhatap “Türkiye-

Malezya STA ve TPS-OIC'ye İlişkin Açıklamalar” 

hakkında bir yazı yayımladı.  STA çerçevesinde 

düzenlenen menşe ispat belgesi ibraz edilmesi 

halinde STA kapsamındaki indirimli vergilerden 

faydalanılmaya devam edileceği belirtildi.                  

TPS-OIC menşe ispat belgesinin ibraz edilmesi 

halinde TPS-OIC kapsamında verilen tavizlerin 

(5746 sayılı Karar) geçerli olacağı aktarıldı.        

Hangi menşe ispat belgesinin düzenleneceği 

konusunda Ticaret Bakanlığının bir rolünün 

olmadığı, Türkiye-Malezya STA’sı halen geçerli 

olduğundan transit halinde olan eşya için ayrıca 

bir düzenlemeye gerek bulunmadığı bildirildi. 

 

5- Türkiye-Malezya STA’sı halen geçerli olduğundan 

transit halinde olan eşya için ayrıca bir düzenlemeye 

gerek bulunmadığı bildirildi.  

Bulgaristan’da Gıda Güvenliği Ajansının Yükten Sorumlu Firma Listesi Yayımlandı 

 

4 Ağustos 2022 tarihinde Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı ile UND arasında toplantı gerçekleştirildi.                        

Söz konusu toplantıda, Gıda Güvenliği Ajansının “yükten sorumlu kişi” sıfatıyla temsil edebileceği firmaların 

listesi paylaşıldı. Toplantıda aynı zamanda şu bilgilere yer verildi: Hâlihazırda Bulgaristan’da faaliyet 

gösteren “yükten sorumlu kişi” vasfını haiz birden çok firma bulunduğu ve ihracatçı firmaların, Gıda 

Güvenliği Ajansınca iletilen firmalardan arzu ettikleriyle çalışabilecekleri, ihracatçı firmaların herhangi bir 

firmayla sözleşme imzalamasında bir sakınca görülmemekle birlikte, imzalanacak sözleşmede münhasırlık 

maddesi olmamasına ve sözleşmenin kolaylıkla iptal edilebilir olmasına dikkat etmelerinde fayda mütalaa 

edildiği, AB’de yerleşik bir gerçek kişi veya AB’de kurulmuş tüzel kişiliği haiz bir firma herhangi bir yükten 

sorumlu kişiye ihtiyaç duymaksızın TRACES sistemi üzerinden kendi işlemlerini gerçekleştirebileceği iletildi. 

 

 



  

 

200 Adet TRACECA Geçiş Belgesi 

Tahsis Edildi 

 

 

Azerbaycan Geçiş Belgeleri Kullanıma 

Açıldı 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma 

Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü 

tarafından yapılan bilgilendirmeye göre;                    

2022 yılında Türkiye’ye iletilen 200 adet 

TRACECA geçiş belgesi 

Romanya’ya/Romanya’dan yapılacak olan            

3. ülke taşımaları için tahsis edildi. 

 

Geçiş belgelerin kullanım durumu dikkate 

alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 

tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; 

Azerbaycan tek-tip geçiş belgelerinden 2.500 

adedinin Türkiye’den Gürcistan-Azerbaycan 

üzeri Türkmenistan'a yapılan taşımalar için, 

Azerbaycan transit geçiş belgelerinden                       

1.500 adedinin, Dilucu Sınır Kapısı kullanılarak 

Nahçıvan-İran üzerinden Orta Asya ülkelerine 

yapılacak taşımalar için kullanıma açılmasının 

uygun bulunduğu belirtildi. 

 

Öğütücü Bilya İthalatına Tarife Kontenjanı Dağıtımı Belirlendi 

12 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazetede İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ 

No: 2022/5) ile 26.07.2022 tarihinde yürürlüğe giren ve 7325.91.00.00.00 ve 7326.11.00.00.00 Gümrük 

Tarife İstatistik Pozisyonları altında sınıflandırılan Öğütücü Bilya İthalatında tarife kontenjanı miktarı, ek 

mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için, 5880 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekinde yer alan ülkeler 

ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 1.040 ton olarak 

belirlendi. Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı                       

347 tonu geçemeyecek. 
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