
                                                                                                    

 

Bülten Sayı : 2022/11 
 

2022 / 11. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
1.) AB VE G.KORE MENŞELİ SICAK HADDE YASSI ÇELİK ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN DAMPİNG SORUŞTURMASININ 
NİHAİ BİLDİRİM RAPORU HK 
 
Avrupa Birliği ve Kore Cumhuriyeti menşeli 7208.10.00, 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.00, 7208.36.00, 
7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.00, 7208.40.00, 7208.52.10, 7208.52.99, 7208.53.10, 7208.53.90, 7208.54.00, 
7211.13.00, 7211.14.00, 7211.19.00, 7212.60.00, 7225.19.10, 7225.30.10, 7225.30.30, 7225.30.90, 7225.40.15, 
7225.40.90, 7226.91.20, 7226.91.91, 7226.91.99 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan “Alaşımlı veya 
alaşımsız, (plakaj hariç) herhangi bir kaplama işlemine tabi tutulmamış sıcak haddelenmiş yassı çelik” ürünlerine 
yönelik yürütülmekte olan dampinge karşı soruşturmanın nihai bildirim raporu açıklandı. 
 
Raporda hesaplanan damping marjlarına ilişkin olarak ilgili tarafların görüş ve iddialarının alınmasını müteakip 
yapılacak nihai tespit ve değerlendirmelerin yer alacağı soruşturma raporu kesin kararın alınması için İthalatta 
Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu'na sunulacaktır. 
 
Tablo 2. Damping Marjları 

Menşe Ülke Firma Damping Marjı (CIF %) 

AB 

ArcelorMittal3 39,83 
Tata Steel 30,64 
Liberty Steel 23,30 
ThyssenKrupp 23,30 
Diğerleri 49,84 

G.Kore 
Posco 14,62 
Hyundai Steel 14,08 
Diğerleri 18,59 

 
 
Link:https://ticaret.gov.tr/ithalat/ticaret-politikasi-savunma-araclari/damping-ve-
subvansiyon/sorusturmalar/ds-teblig-no-2021-4-sicak-haddelenmis-yassi-celik-ab-ve-kore-cumhuriyeti 
 
2.) CE İŞARETİNİN YERİNİ ALACAK OLAN UKNI VE UKCA DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ HK 
 
Kuzey İrlanda ile ticaretimizde 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle CE işaretinin yerini alacak olan UKNI düzenlemesine 
ilişkin kılavuz, 
 
Birleşik Krallık ile ticaretimizde 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle CE işaretinin yerini alacak olan UKCA düzenlemesine 
ilişkin kılavuz, 
Yayınlanmıştır. 
 



                                                                                                    

 

Link(UKNI):https://ticaret.gov.tr/data/5ccbfd6c13b876091872d496/UKNI%20Step%20By%20Step%20Guide%2
0-%20TURKISH.pdf 
 
3.) TİCARETTE TEKNİK ENGELLER ANKETİ HK 
 
T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Bakanlıkları Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından 
"Ticarette Teknik Engeller" konusunda ihracatçılara rehberlik edecek bir rapor hazırlandığı, söz konusu raporun 
hazırlanmasında yararlanılmak üzere özel sektöre yönelik bir anket çalışması yapıldığı ve anılan ankete, 
https://www.teknikengel.gov.tr/anket  bağlantısı üzerinden erişim sağlanabileceği belirtilmiştir. 
  
4.) 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK 
HK 
 
Cumhur Başkanı Karar Sayısı: 5303 ile 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 
Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararda değişiklik yapılmıştır. 
 
Özetle:  
 

- Vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde veya posta yoluyla ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla 
serbest dolaşıma sokulacak bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen kıymeti 1500 
Avro’yu geçmeyen eşyaya maktu vergi uygulanırken, yeni düzenleme ile bu tutar 150 Avro olarak 
belirlenmiştir. 

 
- Vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde veya posta yoluyla ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla 

serbest dolaşıma sokulacak bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen kıymeti 1500 
Avro’yu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın değeri üzerinden maktu vergi uygulaması getirilmiştir. 

  
- Vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde veya posta yoluyla ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla 

serbest dolaşıma sokulacak eşyanın, diğer ülkelerden gelmesi durumunda maktu vergi oranı % 20 iken 
bu oran yeni düzenleme ile  % 30 olarak belirlenmiştir. 

  
- İnceleme, analiz veya test amaçlı olarak serbest dolaşıma sokulan eşya kapsamında, yurtdışından 

ülkemize tıbbi tetkik amacıyla gönderilen biyolojik materyaller eklenmiştir. 
 

Bu materyallerin Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış Tıbbi Laboratuvarlar ve Genetik Hastalıklar 
Değerlendirme Merkezi adına gönderilmesi gerekmektedir. 

 
- Milli savunma ve iç güvenlik kapsamında serbest dolaşıma sokulan motorlu nakil vasıtalarının 

beyannamenin tescil tarihinden itibaren on yıl geçmedikçe gümrük vergileri tahsil edilmeden satışı 
yapılamaz. On yıl sonrasında, söz konusu araçların satışında gümrük vergileri aranmaz hükmü 
getirilmiştir 

 
Değişiklikler 1 Mayıs 2022'den itibaren geçerli olacak. 
 



                                                                                                    

 

Değişikliklere ilişkin karşılaştırma tablosu:http://haber.evrim.com/uploads/files/13267.pdf 
  
Link:https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220315-1.pdf 
 
5.) FAS ÜLKESİNE YAPILACAK İHRACATLAR HK 
 
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nce yapılan duyuruya göre Fas'a yapılacak ithalatlarda Uygunluk 
Sertifikası (Declaration of Conformity -COC) gereken ürün listesinin 4 Mart 2022 itibariyle güncellendiği ve listeye 
kumaş ürününün (apparel fabric) de eklendiği bu nedenle Fas'a kumaş ürünü ihraç etmek isteyen firmaların 
Certificate of Conformity (CoC) belgesini almasının zorunlu olduğu bildirilmektedir. 
 
Link:https://uib.org.tr/tr/bulten-2022-160.html 
 
6.) GALVANİZLİ TEL İTHALATINA KARŞI ANTİ-DAMPİNG SORUŞTURMASI HK 
 
Fas tarafından ülkemiz menşeli “galvanizli tel” (Fas tarife cetveline göre 7217.20.10.00 ve 7217.20.99.00 GTİP’li) 
ithalatına karşı 8 Mart 2022 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatıldı. 
Bahse konu soruşturmaya istinaden yayımlanan açılış bildiriminin Fransızca nüshasına 
https://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/documents/Avis%20ouv%20AD%20Fil%20GalvanisC3%A9%202
022.pdf  internet adresinden ulaşılması mümkündür. Fas tarafından başlatılan anti-damping soruşturmasında 
ülkemiz menşeli "galvanizli tel” ithalatının 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında dampingli olup olmadığı, 
ayrıca bu süreçte dampingli olduğu iddia edilen ülkemiz menşeli ilgili ürün ithalatının Fas yerli üretimi üzerinde 
bir zarara yol açıp açmadığı değerlendirilecektir.  
 
9 Mart 2022 tarihli açılış raporu ve ihracatçı birliği duyurusu için 
Link:https://www.eib.org.tr/tr/Sayfa.Asp?SI_Id=7D198B1084&HID=522403952022315171542 
 
7.) TÜRKİYE MENŞELİ PVC PROFİLLERE ARJANTİN DAMPİNGE KARŞI VERGİ UYGULAYACAK HK 
 
Arjantin tarafından ülkemiz menşeli “Açıklıkların veya mahfazaların imalatında kullanılan tipteki vinil klorür 
polimer profiller” (Arjantin tarife cetveline göre 3916.20.00 GTİP’li) ithalatına karşı yürütülen anti-damping 
soruşturması tamamlanmıştır. 
 
Ülkemiz menşeli soruşturma konusu ürünün Arjantin'e ithalinde 1,33 ABD Doları/Kg tutarında dampinge karşı 
vergi tahsil edilmesi kararlaştırıldı. 
 
Link:https://www.gaib.org.tr/tr/duyurular/arjantin-vinil-klorur-polimer-profiller-anti-damping-sorusturmasi-
4041.html 
 
8.) RUSYA FEDERASYONU İHRACI YASAKLANAN ÜRÜNLER LİSTESİ HK 
 
Rusya Federasyonu'nun Güvenliğini Sağlamak İçin Dış Ekonomik Faaliyetlerde Özel Ekonomik Önlemlerin 
Uygulanmasına İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin sonrasında ülkeden ihraç edilmesi geçici olarak 
yasaklanan mal ve teçhizatla ilgili liste yayımlanmıştır. Bahse konulu liste 2022 yılı sonuna kadar geçerli olacaktır. 



                                                                                                    

 

Liste; teknoloji, telekomünikasyon ve tıbbi ekipman, araçlar (taşıtlar), tarım makineleri, elektrikli ekipmanların 
yanı sıra vagonlar ve lokomotifler, konteynerler, metal ve taş kesme makineleri, video ekranları, projektörler, 
konsollar ve santraller dahil olmak üzere 200'den fazla ürünü içermektedir. Bahse konu malların ihracatı, Avrasya 
Ekonomik Birliği (EAEU) üye ülkeleri, Abhazya ve Güney Osetya dışında tüm yabancı ülkelerle geçici olarak 
sınırlandırılmıştır. Buna ek olarak, bazı kereste türlerinin Rusya'dan ihracatı da geçici olarak kısıtlanmaktadır. 
 
Ürün GTİP Liste:https://www.gaib.org.tr/tr/site/download-file/4577.html?class=AnnouncementFiles 
Duyuru Link: https://www.gaib.org.tr/tr/duyurular/rusya-federasyonundan-ihraci-yasaklanan-urunler-listesi-
4048.html 
 
9.) MISIR ÜRETİCİ KAYIT SİSTEMİ FİRMA BİLGİLERİ GÜNCELLEME HK 
 
T.C. Ticaret Bakanlığından iletilen bir yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, Kahire 
Ticaret Müşavirliğinin, dönemin Mısır İhracat ve İthalat Kontrolleri Genel Kuruluşu (GOEIC) başkanı ile 
gerçekleştirdiği görüşmede özetle; İSO belgesi gibi belgelerin geçerlilik süresinin dolması sebebiyle firmaların 
kayıtlarının askıya alındığı ve belgelerin yenisi iletilmediği takdirde kaydın iptal edildiği; belgelerin GOEIC'e ibraz 
edilmesi için onaylı vekile gerek olmadığı, belgelerin fotokopisinin sunulmasının yeterli olduğu; Üretici Kayıt 
Sistemine (ÜKS) tabi ürünlerin parçalı ithalatını yasaklamayı öngören 273/2021 sayılı kararın uygulamasının 6 ay 
ertelendiği ifade edilmiştir. 
Öte yandan, 2022 yılı Şubat ayında GOEIC’in yeni atanan Başkanı Esam Al-Naggar ile gerçekleştirilen görüşmede 
Al-Naggar tarafından, kayıt bekleyen firmaların listesinin (daha önce olduğu gibi) paylaşılamayacağı; ISO 
belgelerinin internet kanalı ile kontrol edilebildiğinden orijinaline gerek olmadığı, kopyasının yetkilendirmeye 
gerek kalmaksızın Mısır'da mevcut herhangi bir kişi ile iletilebileceği, marka (trademark) yenileme ya da değişim 
belgelerinin ise orijinaliyle birlikte yetkili ya da yetkilendirilmiş kişi vasıtasıyla gönderilmesi gerektiği (salgın 
sebebiyle vize temininin zorluğu belge yenileme sürecini zorlaştırabilmektedir); ayrıca 273/2021 sayılı kararın 
süresiz olarak askıya alındığının ifade edildiği bildirilmiştir. 
Bu kapsamda, Mısır'a ihracat yapan ve kayıt bekleyen firmalarımızın aşağıdaki bilgi belirtilen bilgileri doldurularak 
Türkiye İhracatçılar Meclisine iletilmesini teminen 18 Mart 2022 Cuma gününe saat 12:00'a kadar 
dkib@dkib.org.tr adresine bildirilmesi gerekmektedir. 
 
Bildirim Formatı 

Firma Adı Firmanın Arapça İsmi GOEIC Başvuru Numarası Başvuru Durumu 

        

 
 
Link:https://dkib.org.tr/tr/faaliyetler-sirkuler-202275-misir-uretici-kayit-sistemi-hk.html 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

10.) AVRUPA BİRLİĞİ ÇELİK KOTALARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ HK 
 
Rusya Ukrayna savaşının ardından Rusya’ya yapılan yaptırımlar nedeniyle Avrupa Birliği Rusya’dan çelik ithalatını 
tamamen kesti.  
AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe giren Kararla yüzde 25 ek vergi uygulanan çelik ürünlerinden 
muafiyet sağlayan ülke kotaları yeniden düzenlendi. 
 
Daha önce Rusya ve Belarus'a ayrılan kotalar diğer ülkelere dağıtıldı. Yeni dağıtım sonucunda Türkiye için ülkeye 
özgü kota miktarlarında önemli artışlar sağlanmıştır. 
 

 ESKİ (TON) YENİ (TON) 
Sıcak Sac ve şeritler 326796  430246 
İnşaat demiri  61264 86412 
Filmaşin 79527 107758 
Boş Bölümler(7306 61 10 , 7306 61 92 , 7306 61 99) Hollow sections 69337 90057 
Büyük Kaynaklı borular 9735 13668 
 
Link:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0434&from=EN 
  
11.) 4408 TARİFE POZİSYONUNDAKİ ÜRÜNLERİN İHRACATI HK 
 
44.08 faslının “Uzunlamasına testere ile biçilmiş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm. yi 
geçmeyen, kaplama için (lamine edilmiş ağaçların dilimlenmesiyle elde edilenler dâhil), kontrplak için veya 
benzeri lamine edilmiş ağaçlar ve diğer ağaçlar için yapraklar (rendelenmiş, zımparalanmış, ekli veya uç uca 
eklenmiş olsun olmasın) tanımlı eşya 11/03/2022 tarihi itibariyle “İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi’ne” dahil 
edilmişti. 
 
İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne dahil edilen söz konusu ürünlerin ihracatına, istatistiklerin tek elden 
tutulmasını teminen 15 Mart 2022 tarihinden itibaren yalnızca Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Genel 
Sekreterliğince kayıt verilmesi uygun görülmüştür. 
 
Link:https://www.eib.org.tr/tr/Sayfa.Asp?SI_Id=7D198B1084&HID=3693588262022317114927 
 
12.) TARIM ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN DAHİLDE İŞLEME REJİMİ GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİKLER HK 
 
Bilindiği üzere, tarım ürünleri ihracatı öngören dahilde işleme izin belgesi düzenlenmesi esnasında uyulacak 
esaslar, İhracat: 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’ne istinaden hazırlanan İhracat: 2016/1 sayılı Tarım 
Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi ile belirlenmiştir. 
 
Konu ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıda, İhracat:2016/1 sayılı Genelge' de 14/03/2022 tarihinde 
yapılan değişiklik uyarınca, 
 



                                                                                                    

 

• Genelge'nin "Genel Esaslar" başlıklı 5 inci maddesinin g bendinin yürürlükten kaldırıldığı, (5. g/yürürlükten 
kaldırılan bend: DİİB müracaatları önceki belgelerdeki ihracat ve ithalat gerçekleşmeleri dikkate alınmak suretiyle 
değerlendirmeye alınır.) 
 
Aynı yazıda devamla, "DİR Kapsamında Özel Düzenlemeye Tabi Eşyalar" başlıklı 7’nci maddesinin; 
 
• Mercimek" matlaplı bölümünde, dönemselliğe ve ürünün önce ithalatına ilişkin değişikliğe gidildiği, (Değişiklik: 
14/03/2022) İşbu Genelge’nin 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, önce 
ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda mercimek ihracatı yapılması, 
 
• "Yağlı Tohumlar ve Bitkisel Yağlar" matlaplı bölümünde ham ve/veya rafine mısır (özü) yağı ihracatında önce 
ithalat yapılmasına ilişkin paragrafın eklendiği, (Değişiklik: 14/03/2022) “Mısır (özü) veya ham mısır (özü) yağı 
ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında önce ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül 
eden miktarda ham ve/veya rafine mısır (özü) yağı ihracatı yapılmasına izin verilir.” 
 
• "Sert Kabuklu Meyveler, Kuruyemiş ve Kuru Meyveler" matlaplı bölümünde kiracı firmaların ilk başvurularında 
son 12 aylık SGK bildirimlerinin tevdi edilmesine ilişkin paragrafın eklendiği, (Değişiklik: 14/03/2022) “Sert 
kabuklu meyve ve kuruyemiş ithalatını öngören DİİB’ler kapsamında; faal bir tesisi (fabrika binası) kiralayarak 
kendi adına kapasite raporu alan firmalar tarafından ilk defa yapılacak DİİB başvurularında, son 12 aylık SGK 
bildirgelerinin tevsik edilmesi halinde başvuru değerlendirmeye alınır.” 
 
bildirilmiştir. 
 
Söz konusu değişikliklerin de yer aldığı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesine ulaşmak için 
Link:https://ticaret.gov.tr/data/5b87048513b8761450e18dc5/2016-
1%20Say%C4%B1l%C4%B1%20Tar%C4%B1m%20%C3%9Cr%C3%BCnlerine%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20Dahild
e%20%C4%B0%C5%9Fleme%20Rejimi%20Genelgesi%2015.03.2022.docx 
 
13.) AB RUSYA'YA BAZI ÜRÜNLERİN İHRACINI YASAKLAMISI HK 
 
15 Mart 2022 tarihli ve L 87/1 Sayılı AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan Konsey Düzenlemesi ile Rusya’nın 
Ukrayna’nın bağımsızlığına yönelik eylemlerine karşılık kısıtlayıcı önlemlere ilişkin olarak; 
Değeri 300 Euro’dan fazla olan hazır giyim ürünleri ile taşıtların da dahil olduğu “lüks ürünler”in, AB’nin 
diplomatik ve resmi amaçlı kullanımları hariç olmak üzere, Rusya’da yerleşik kişi ve kurumlara doğrudan veya 
dolaylı ihracatına yasaklama getirilmiştir. 
 
Ayrıca Rusya’ya teknoloji ihracatı ve yatırımları ile aralarında denizyolu nakliye firmaları da olmak üzere belirlenen 
kişi ve kurumlarla ticari ilişki geliştirilmesi yasaklanmıştır. 
Söz konusu uygulama 16 Mart 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuş olup, bu tarihten önceki sözleşmelere 
yönelik istisna uygulanabilecektir. 
 
Link:https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.087.01.0013.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A087I%3ATOC 
 



                                                                                                    

 

14.) FREN BALATALARININ AKSAM PARÇALARI -TAREKS BAŞVURUSU HK 
 
8708.30.91.00.11, 8708.30.91.00.19 ve 8708.30.99.00.11 GTİP'leri kapsamında fren balatalarının aksam ve 
parçalarının Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi (2022/25) çerçevesinde 
denetleme kapsamında yer alıp almadığına ilişkin olarak müşavir derneklerince Bakanlığımız görüşü talep 
edilmişti. 
 
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'nün cevabi yazısında, ilgili GTİPler kapsamı ürünler için TAREKS 
üzerinden başvuru yapılması gerektiği belirtilmiştir. 
Link:http://www.izmgmd.org.tr/download.php?id=6410&sayfaId=5436 
 
15.) GÜNCEL VETERİNER SAĞLIK SERTİFİKASI HK 
 
Pet hayvan yemleri ve işlenmiş hayvansal proteinlerin ithalatında kullanılacak veteriner sağlık sertifikası modelleri 
konulu yazı yayımlandı. 
 
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün yazısında kurumun web sayfasında pet hayvan yemleri ve işlenmiş 
hayvansal proteinlerin ithalatında kullanılacak veteriner sağlık sertifikası modelleri yayınlanmakta olduğu 
belirtildi. 
 
Yazıya göre bu sağlık sertifikalarının güncel hali ve işlenmiş gübre ve türev ürünleri için yeni oluşturulan veteriner 
sağlık sertifikası modeli 15.04.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak ve önceden modeli belirlenen söz konusu 
veteriner sağlık sertifikası modelleri 15.05.2022 tarihine kadar kabul edilecek. 
 
Bu kapsamda, Bakanlık web sayfasında yayınlanan eski/yeni her iki veteriner sağlık sertifika modelleri 15.05.2022 
tarihine kadar kabul edilecek. Bu tarihten sonra sadece yeni oluşturulan model sağlık sertifikaları kabul edilecek. 
 
Güncel Veteriner Sağlık Sertifikaları Link:https://www.tarimorman.gov.tr/Konu/1755/hayvan-
hayvan_maddeleri-saglik-sertifika-ithalat 
 
Link:https://www.mergumder.org.tr/_yuklenenDosyalar/_dernekDuyurulari/VeterinerSaglik.pdf 
 
16.) DİİB İHRACAT TAAHHÜT KAPATMA İŞLEMLERİ HK 
 
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden gelen sözlü bildirimde; 
 
Dahilde işleme izin belgelerinin (DİİB) son durumlarına ilişkin olarak; Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge 
Müdürlüğü Dış Ticaret İşlemleri Müdürlüğünde 2020 yılı ve öncesinde düzenlenmiş, halihazırda kapatma 
müracaatı yapılmış ve manuel evrakları teslim edilmiş ancak, mükellef firma veya temsilcisi kaynaklı olmak üzere 
eksik evraklarından dolayı bekleyen belgelerin, ihracat taahhüt kapatma işlemlerinin tekemmül ettirilemediği, 
 
Bilindiği üzere; 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrası “Dahilde işleme 
izin belgesi/dahilde işleme izni ihracat taahhüdünün kapatılmasına ilişkin bilgi ve belgelerin 37.nci maddede 
belirtilen süreler içerisinde ibraz edilmemesi veya ibraz edilen bilgi ve belgelerde eksikliğin tespiti halinde, bu 



                                                                                                    

 

eksiklikler 1 (bir) ay içerisinde tamamlanmak üzere ilgili bölge müdürlüğü/gümrük idaresi tarafından firmaya 
bildirilir. Bu süre içerisinde eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmaması durumunda, ihracat taahhüdü mevcut bilgi 
ve belgelerle, bu Tebliğin 45 inci maddesi de dikkate alınarak kapatılır.” hükmünü amirdir. 
 
Bilgileri ve söz konusu hüküm çerçevesinde DİİB ihracat taahhüt kapatma işlemlerinin kapatılabilmesini teminen 
eksik bilgi ve belgelerin ivedilikle iletilmesi konusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiği, 
 
Bildirilmiştir. 
 
Link:http://www.bugumder.org/duyurular/diib-ihracat-taahhut-kapatma-islemleri-hk- 
 
17.) TARIM KAPSAM DIŞI YAZISI HK 
 
Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 
2022/5) uyarınca düzenlenen Kapsam Dışı Yazısı Tek Pencere Sistemi'ne alındı. 
 
1091 kodlu TPS-Tarım ve Orman Bakanlığı Kapsam Dışı Yazısı başvuruları E-Devlet Kapısı'nda Ticaret Bakanlığı 
menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilecek. 
 
Link:https://ticaret.gov.tr/data/61d2b98e13b8761d788ed370/2022-
5%20Say%C4%B1l%C4%B1%20Genelge.pdf 
 
18.) İTHAL DİKDÖRTGEN BORUYA ANTİDAMPİNG VERGİSİ/TELAFİ EDİCİ VERGİ HK 
 
ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, Türkiye’den ithal kalın etli dikdörtgen boruya uygulanan mevcut telafi edici 
verginin ve Güney Kore, Meksika ve Türkiye’den ithal kalın etli dikdörtgen boruya uygulanan antidamping 
vergisinin kaldırılmasının öngörülebilir süre zarfında maddi kaybın devamına veya tekrarına yol açabileceğini 
belirledi ve vergilerin devam ettirilmesine karar verildi 
 
19.) KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN TANIMI, NİTELİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI HAKKINDA 
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HK 
 
2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, 
Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle; Bir işletmenin KOBİ olarak 
tanımlanabilmesine esas yıllık hasılat tavanı 125 milyon TL den 250 milyon TL ye çıkarıldı; yönetmeliğin mikro 
işletme tanımında yıllık hasılat sınırı 3 milyon TL den 5 milyon TL ye, küçük işletme tanımında yer alan yıllık hasılat 
sınırı 25 milyon TL den 50 milyon TL ye, orta büyüklükte işletme tanımında yer alan yıllık hasılat sınırı ise 125 
milyon TL den 250 milyon TL ye çıkarıldı; Bakanlık adı da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı şeklinde değiştirildi. 
 
Link:https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-11.pdf 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

20.) YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI TUTARININ YENİDEN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR HK 
 
5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanunun birinci maddesinde yer alan yurt dışına çıkış harcı 50 TL’den 
150 TLye yükseltildi. 
 
Link:https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-1.pdf 
 


