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Ekonomiye Dair Öne Çıkan Düzenlemeler (15-21 Eylül 2022)1 

 

1. 2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıklarıyla İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı. 

Genelgede, temel hedefin ve önceliklerin sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek üzere kamu 

harcamalarında tasarruf yapmak, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak, yurt içi 

tasarrufları artırmak, cari işlemler açığını azaltmak, kamu mali dengelerini ve mali disiplini daha da 

güçlendirmek ve böylece makroekonomik ve finansal istikrarı korumak olduğu belirtilmiş; bu 

çerçevede, kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması için kamu yatırımlarına ayrılan 

kaynakların önümüzdeki dönem için hedeflenen politikalara azami oranda katkı sağlayacak şekilde 

tahsisi ve verimli kullanımı esas olacağı ifade edilmiştir. Kamu yatırım harcamalarından azami 

düzeyde tasarruf edilirken kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi ve sosyal altyapı 

yatırımlarına öncelik verilmeye devam edileceği vurgulanmıştır.2 

 

2. Ticaret Bakanlığı Ağustos ayında 671 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi. Bakanlığın Ağustos 

ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden 

iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Buna göre, 

Ağustos ayında 671 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilmiş, 11 yurt içi satış ve teslim belgesi 

hazırlanmıştır. Ayrıca, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 32 

olmuş,  2 firma için hariçte işleme izin belgesi düzenlenmiştir.3 

 

3. Malezya menşeli kakao yağı ithalatına dampinge karşı önlem uygulanacak. Resmi Gazete'de 

yayımlanan ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğe göre, söz konusu ürün ithalatına 

yönelik başlatılan damping soruşturması sonucunda Malezya menşeli katı ve sıvı kakao yağı 

ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara neden olduğu belirlenmiştir. 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 verilmiştir. 

Tebliğ kapsamındaki önlemler, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkacaktır.4 

 
4. Değeri 30 bin TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvuru 

zorunlu tutuldu. Bu değer ve üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru 

yapılamayacaktır. Ticaret Bakanlığı'nca yenilenerek Resmi Gazete'de yayımlanan tüketici hakem 

                                                 
1 Bu bülten TEPAV tarafından hazırlanmakta ve iş dünyasının yakından takip ettiği vergi, istihdam, devlet 
destekleri, ticaret ya da finansal alanlardaki öne çıkan yasal düzenlemeleri esas almaktadır.  
2 2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2022/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi. Resmi 
Gazete, 31953 (mükerrer sayı). (14 Eylül 2022). Erişim adresi: 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220914M1-1.pdf 
3 2022 Yılı Ağustos Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi. Resmi Gazete, sayı: 31957. (18 Eylül 
2022). Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220918-5.pdf 
2022 Yılı Ağustos Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi. Resmi Gazete, sayı: 31957. (18 Eylül 
2022). Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220918-6.pdf 
2022 Yılı Ağustos Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi. Resmi Gazete, sayı: 31957. (18 Eylül 
2022). Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220918-7.pdf 
Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi. Resmi Gazete, sayı: 31957. (18 Eylül 
2022). Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220918-8.pdf 
4 Ticaret Bakanlığından: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/23). Resmi Gazete, 
 Sayı: 31960. (21 Eylül 2022). Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220921-4.htm  
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heyetleri yönetmeliğine göre, başvurunun, tek bir uyuşmazlıkla ilgili olması ve uyuşmazlık 

konusunun bu parasal sınırı aşması halinde, sınırı aşan kısımdan feragat edilerek tüketici hakem 

heyetine başvuru yapılabilecektir. Kalan kısım için tekrar başvuru yapılamayacaktır. Başvuru için 

parasal sınır, her yıl için ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılacaktır.5 

 
5. Tokat Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı oldu. Konuya ilişkin 

Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Tokat Havalimanı'nın uluslararası 

giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespitine Pasaport Kanunu gereğince karar 

verildi.6 

 

6. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde 

değişiklik yapıldı. Değişiklikle, devlet eliyle iskan için hak sahibi olup konut, arsa veya arazi tahsisi 

yapılan veya yapılacak ailelerden, ödemesiz dönem içerisinde borçlarını peşin ödemek isteyenlerin 

maliyet ve rayiç bedeller dikkate alınarak, faydalanacakları indirim oranları belirlenmiştir. Buna 

göre, aileler, peşin ödemelerde 1. ve 60. aylar arasında her ay değişen oranlarda yüzde 65 ile yüzde 

44 arasında indirimlerden faydalanabilecektir. 7 

 
7. Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt tavsiye fiyatını, 1 Ekim itibarıyla üreticinin eline litre başına net 

7,50 lira geçecek şekilde sabit bıraktı. USK'dan yapılan açıklamada, "1 Ekim 2022 tarihinden 

itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütünün 

tavsiye fiyatının 'çiğ süt destek primi hariç' üreticinin eline net 7,50 lira geçecek şekilde 

belirlenmesine, soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde 

üreticiye ayrıca ödenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verilmiştir.8 

                                                 
5 Ticaret Bakanlığından: Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği. Resmi Gazete, Sayı: 31960. (21 Eylül 2022). 
Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220921-1.htm  
6 Tokat Havalimanının Uluslararası Giriş ve Çıkışlara Açık Daimi Hava Hudut Kapısı Olarak Tespit Edilmesi 
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6042). Resmi Gazete, Sayı: 31954. (15 Eylül 2022). Erişim adresi: 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220915-17.pdf 
7 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından: İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik. Resmi Gazete, Sayı: 31955. (16 Eylül 2022). Erişim adresi: 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220916-6.htm  
8 Ulusal Süt Konseyi Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı. (15 Eylül 2022). Erişim adresi: https://ulusalsutkonseyi.org.tr/ulusal-
sut-konseyi-cig-sut-tavsiye-fiyati-2-3903/  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220921-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220916-6.htm
https://ulusalsutkonseyi.org.tr/ulusal-sut-konseyi-cig-sut-tavsiye-fiyati-2-3903/
https://ulusalsutkonseyi.org.tr/ulusal-sut-konseyi-cig-sut-tavsiye-fiyati-2-3903/

