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SAYFA 2 

 

 

Yatırımlara Proje Bazlı 

Devlet Yardımı Tebliğinde 

Değişiklik Yapıldı 

2023 Yılı Arabuluculuk 

Asgari Ücret Tarifesi 

Yayınlandı 
 

 

4 Ekim 2022 tarihli Resmî Gazete’de yer alan 2023 

Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Tebliğine göre, 

uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla 

çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın 

tarafları arasında 2023 yılında uygulanacak olan 

arabuluculuk asgari ücret tarifesi belli oldu.  

 

Tebliğde, arabuluculuk ücreti, uyuşmazlığın 

arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmasını 

sağlamak amacıyla, arabuluculuk faaliyetini 

yürüten arabulucular siciline kayıtlı kişiye, sarf 

ettiği emek ve mesainin karşılığında, uyuşmazlığın 

taraflarınca yapılan parasal ödemenin karşılığı 

olarak belirtildi. 
 

 
 

Boru Bağlantı Parçaları İçin 

Uygulanacak Dampinge 

Karşı Önlem Belli Oldu 

8 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete’de yer alan 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 

Tebliğ (Tebliğ No: 2022/26) ile İthalatta Haksız 

Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 

2021/20)’de belirtilen Çin Halk Cumhuriyeti 

menşeli 7307.91.00.00.00, 7307.93.11.00.11, 

7307.93.11.00.12 ve 7307.93.19.00.00 gümrük 

tarife istatistik pozisyonlarındaki “demir veya 

çelikten belirli boru bağlantı parçaları” ürünü 

ithalatına yönelik başlatılan nihai gözden geçirme 

soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan 

kararın yürürlüğe konulması amaçlanmaktadır. 

 

Yürütülen soruşturma sonucunda, ÇHC menşeli 

ürünlere yönelik önlemin yürürlükten kalkması 

durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin 

veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel 

olduğunun saptandığı belirtilerek soruşturma 

kapsamında ulaşılan bilgi ve belgelerin neticesinde 

uygulamaya konulan dampinge karşı önlemler şu 

şekildedir: 

  

 

1 Ekim 2022 tarihli Resmî Gazete’de yer alan 

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı 

Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin 

Tebliğ (2019/1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair 

Tebliğ (2022/1) ile kurumun aktifine kayıtlı 

bulunan toplam sabit kıymet tutarını belirten tanım 

tebliğe eklendi. Nitelikli Personel Desteği, Enerji 

Desteği ve Sigorta Primi İşveren Hissesi 

Desteğinin uygulanmasına ilişkin Tebliğ 

maddelerinde değişiklikler yapıldı. 

 

Tebliğin 3’üncü maddesinin birinci fıkrasına 

aşağıdaki bent eklendi.  

 

“ç) Kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit 

kıymet tutarı: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi 

Usul Kanununun 313 üncü maddesi uyarınca 

amortisman mevzuunu oluşturan iktisadi 

kıymetlerin birikmiş amortismanları düşülmeden 

önceki brüt tutarı,” 

 

Ayrıca Tebliğin 6’ncı maddesinin birinci 

fıkrasında, 9’uncu maddesinin dördüncü 

fıkrasında ve 13’üncü maddesinin ikinci fıkrasında 

düzenlemeler yapıldı. 

 

 

 

 

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 

(Tebliğ No: 2015/3)’de 27.08.2022 tarihinde 

değişiklik yapılmış ve 3920.10 için ton başı 3.000 

USD ve 3921.19 için ton başı 5.000 USD Gümrük 

Kıymeti uygulaması getirilmişti. 
 

Plastik Levha ve Folyo 

Gözetim Tebliğinde Geriye 

Dönük Tebliğ Değişikliği 

Yapıldı 

4 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete’de yer alan İthalatta 

Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 

2015/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe göre 

3920.10 ve 3921.19 GTP’da yer alan eşyalar için 

Tebliğ hükümleri 15.10.2022 tarihine kadar 

uygulanmayacak. Söz konusu uygulama 27.08.2022 

tarihinden itibaren yürürlükte sayılacak. 
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SAYFA 3 

 

 

 

Motosiklet Lastikleri İçin Dampinge Karşı Önlem Belli Oldu 

8 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete’de yer alan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 

(Tebliğ No: 2022/25) ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/33)’de 

belirtilen Çin Tayvanı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 4011.40 gümrük tarife pozisyonu 

altında yer alan “motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler”, 4013.90.00.00.11 gümrük tarife 

istatistik pozisyonu altında yer alan “motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler” ve 

8714.10.30.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “tekerlekler ve bunların aksam parça 

aksesuarları (yalnız 4011.40 gümrük tarife pozisyonunda yer alan dış lastikleri ihtiva eden tekerlekler, 

jantı hariç)” ile aynı gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “tekerlekler ve bunların aksam parça 

aksesuarları (yalnız 4013.90.00.00.11 gümrük 

tarife istatistik pozisyonunda yer alan iç 

lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)” 

ithalatına yönelik olarak başlatılan nihai gözden 

geçirme soruşturmasının tamamlanması 

neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulması 

amaçlanmaktadır. Yürütülen soruşturma 

sonucunda, mevcut önlemlerin yürürlükten 

kalkması durumunda dampingin ve zararın 

devam etmesinin veya yeniden meydana 

gelmesinin muhtemel olduğunun saptandığı 

belirtilerek belirlenen oranlarda dampinge karşı 

uygulanmasına karar verildi. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Reasürans 

Desteği 

8 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet 

Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Cumhurbaşkanı Kararına göre, Küçük ve Orta 

Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistem kapsamında 

1 Nisan 2022-31 Mart 2023 döneminde akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan, ancak reasürans 

ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan risklerin hasar/prim oranı; sistemin işletilmesini teminen 3 

Haziran 2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 33/A maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde 

görevlendirilen Özel Riskler Yönetim Merkezi'nin üzerinde kalan ve teminat verilen riskin yüzde 50’lik 

kısmını oluşturan pay için yüzde 75 ve üzeri, teminat verilen riskin kalan yüzde 50’lik kısmını oluşturan 

pay için yüzde 110 ve üzeri için reasürans desteği devlet tarafından taahhüt edildi. 

 

Reasürans desteği için uygun bedel, ilgili dönemde iptaller düşüldükten sonra yazılan brüt primin binde 5’i 

olarak, devlet desteğinin gerekli olacağı hasar/prim oranına ulaşılması durumunda, ilgili dönemde iptaller 

düşüldükten sonra yazılan brüt primin yüzde 1,5’i olarak belirlendi. 

 

Reasürans desteği ihtiyacının ortaya çıkması durumunda kararın reasürans desteğini düzenleyen maddeye 

göre hesaplanan tutar, Özel Riskler Yönetim Merkezi'nin talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı 

bütçesinin ilgili tertibinden Merkeze ödenecek. En geç ilgili dönemin sonunu takip eden bir ay içinde genel 

bütçeye gelir kaydedilmek üzere Özel Riskler Yönetim Merkezi tarafından Bakanlığın ilgili hesabına 

ödeme yapılacak. 
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Bakır Borular İçin Nihai Gözden Geçirme Soruşturması 

(NGGS) Açıldı 
 

12 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete’de yer alan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ 

No: 2022/30) ile Yunanistan Cumhuriyeti (Yunanistan) menşeli 7411.10.10.00.11, 7411.10.10.00.12, 

7411.10.10.00.19, 7411.10.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında sınıflandırılan “rafine edilmiş 

bakırdan ince ve kalın borular” ürünü ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme 

ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi 

amaçlandı. 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/25) ile Yunanistan menşeli rafine 

edilmiş bakırdan ince ve kalın boruların ithalinde CIF bedelin %5’i ve %9’u oranlarında dampinge karşı kesin 

önlem yürürlükte bulunuyordu. Yapılan inceleme sonucunda, bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, belge 

ve delillerin bulunduğu anlaşıldığı, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu Kararı ile Yunanistan 

menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak NGGS açılmasına karar verildiği belirtildi. 

 

 
 

 

 

Birleşmiş Milletler Mali Yaptırımlar Listesi Güncellemesi 

Birleşmiş Milletler (BM) Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği yazısına atfen, BM Güvenlik Konseyi'nin 

2374 (2017) sayılı kararı uyarınca faaliyet gösteren Mali Yaptırımlar Komitesi'nin yaptırımlar listesine ilişkin 

bir örneği ekli SCA/1/22 (18) sayılı bildirimde, söz konusu listede kayıtlı kişilerin güncellenmiş bilgilerinin 

yer aldığı ve bu kapsamda güncellemelerin gösterildiği belirtilmekte olup; bahse konu bildirimde ayrıca, 

2374 (2017) sayılı karar uyarınca yaptırım uygulanan kişilerin tam listesine  

“https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2374/press-

releases?_gl=1*1csli0q*_ga*NTQyODUyODM4LjE2Mzg5NjMyMDk.*_ga_ 

TK9BQL5X7Z*MTY2NTY1MjM5OS4xLjAuMTY2NTY1MjM5OS4wLjAuMA”  

sekmesinden Komite'nin yaptırım listesinin güncel haline 

"www.un.org/securitycouncil/sanctions/2374/materials" sekmesinden, konsolide yaptırımlar listesinin 

güncel haline ise "www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list" sekmesinden ulaşılabileceği 

bildirilmektedir.  

 

Malezya’da Dolandırıcılık Faaliyetlerine İlişkin Uyarı Yapıldı 
 

Malezya’da faaliyet gösterdiğini iddia eden Global Oil Export isimli firma ile ilgili son dönemde Kuala 

Lumpur Ticaret Müşavirliğine Türk iş insanlarından yoğun şekilde soru/şikayet alındığı iletildi. Kuala 

Lumpur Ticaret Müşavirliğince yapılan araştırma sonucunda, Global Oil Export isimli firmaya dair 

Malezya’da şirket kayıtlarını tutan Companies Commission of Malaysia (SSM)’ in web sitesinden yapılan 

sorgulama sonucu herhangi bir şirket kaydı olmadığının görüldüğü aktarıldı. SSM bir nevi ticaret sicili ve 

Malezya’da kurulu firmaların SSM’e kayıtlı olması zorunlu bulunuyor. Yapılan araştırmada firmanın 

https://www.globaloilexport.com/ adresli bir web sitesi olduğu görülürken, sitede yer alan telefon 

numaralarına ulaşılmaya çalışıldığı, telefon numaralarının sinyal vermediği ve sitede yer alan adresin de 

eksik olduğu bilgisi aktarıldı. Web sitesinde yer alan “about us” başlığı altında yer alan firma sahibi 

fotoğrafının farklı web sitelerinde farklı kişi isimleriyle yer aldığı ifade edildi.  Yine web sitesinde yer alan 

fotoğraf galerisinde yer alan üretim tesisine ilişkin fotoğrafların https://kaissaoil.com/ adresli web sitesinde 

birebir yer aldığı belirtildi. Bu durumda bahse konu firmayla ilgili güvenilir hiçbir bilgiye ulaşmanın 

mümkün olmadığı belirtilerek, bu nedenle firmaların yukarıda ismi geçen firmalarla ticaret ilişkisine 

girmemeleri tavsiye edildi. 
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İtalya Trieste Limanı Giriş 

Prosedüründe Değişiklik 

Küresel Tedarik Zinciri 

Destekleri Genelgesi 

Yayınlandı  
 

 

Ticaret Bakanlığı, 18 Ağustos 2022 tarihli İhracat 

Destekleri Hakkında Karar kapsamında Küresel 

Tedarik Zinciri Destekleri Genelgesini yayınladı. 

Genelgenin amacı 17.08.2022 tarihli ve 5973 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 

İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında yer 

alan küresel tedarik zinciri desteklerinin 

uygulanmasına yönelik başvuru, değerlendirme ve 

sonuçlandırma işlemlerine dair süreçlere ve bu 

süreçlerin Destek Yönetim Sistemi (DYS) 

üzerinden işleyişine yönelik usul ve esasların 

belirlenmesi olduğu belirtildi. Küresel Tedarik 

Zinciri (KTZ) Yetkinlik Projesi Desteği, Küresel 

Tedarik Zincirine Yönelik Yurt Dışı Depo Kira 

Gideri ile Depolama Hizmet Giderlerine İlişkin 

Destekler hakkında başvuru usul ve esasları 

belirlendi 

 
 

 

 

 

Novorossisk Şehrinde İlave 

Gümrük Noktalarının 

Açılması 

Rusya Federasyonu (RF)’nda ihdas edilen ve 

05.10.2022 tarihinde yürürlüğe giren 1552 sayılı 

Hükümet Kararnamesi ve anılan Kararnamede 

değişiklik öngören Kararname Taslağında; eşyanın 

(canlı hayvan hariç) Novorossisk Deniz limanında 

bulunan kargo ve yolcu çok yönlü geçiş 

noktasından (Novorossisk kontrol noktası), deniz 

yolu ve karayolu ile yapılacak ithalat ve ihracatında 

kullanılmak üzere, 31.12.2031 tarihine kadar 

geçerli olacak şekilde 4 alan eklendiği 

belirtilmektedir. 

 
 

  

 

Birleşmiş Milano Ticaret Ataşeliğinin 11.10.2022 

tarihli yazısına atfen Ticaret Bakanlığı 

Uluslararası Hizmet Ticareti Genel 

Müdürlüğünden alınan bir yazıda,  

 

• İtalya’nın Trieste Limanı’na giriş için 

uygulamaya konulacak yeni giriş kuralının 

31/10/2022 tarihi itibarıyla geçerli olacağı, 

 

• Anılan yeni uygulama ile Trieste Limanı’na 

sadece ‘Gümrük Bildirimi’ işlemi yapmış 

olan tırların giriş yapabileceği, 

 

• Bu durumun, limana giriş yapmak isteyen 

tüm tırlar için zorunlu bir işlem olduğu, 

 

• Gümrük bildirim işlemlerinin Sinfomar’a ait 

sinfomar.porto.trieste.it adresinden sadece 

üye olan operatörler (gümrük acenteleri) 

tarafından yapılabileceği, 

 

• Limana giriş için gerekli gümrük bildiriminin 

liman kapısında, evrak veya dijital formatta 

ibraz edilebileceği, 

 

• Taşıma, gemiye yüklenmek için değil serbest 

bölgedeki antrepoya yönelik olduğunda ise 

antrepo kayıt işlemi için sinfomar@info-

era.com adresine talepte bulunulması 

gerekeceği, 

 

• Uygulama hakkında detaylı bilginin Trieste 

Gümrük İdaresi portalında 

(www.porto.trieste.it) yayınlandığı 

 

hususları bildirildi.  

 

 

 

 

 

 

http://www.porto.trieste.it/

