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Ekonomiye Dair Öne Çıkan Düzenlemeler (1-7 Aralık 2022)1 

 

1. Fiyat İstikrarı Komitesi’nin yedinci toplantısı gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığından 

komite toplantısına ilişkin yapılan açıklamada, Ekim ayında tepe noktasına ulaşan yıllık 

enflasyonun, küresel gelişmeler ve alınan tedbirler sayesinde Kasım ayından itibaren düşüş 

eğilimine girdiği belirtilerek girdi maliyetlerinin yanı sıra gıda fiyatlarındaki görünümün de detaylı 

ele alındığı ifade edilmiştir. Ayrıca, öncelikle dar gelirli ve sabit ücretliler olmak üzere vatandaşların 

alım gücünü artıracak ilave adımların kapsamlı olarak değerlendirildiği,  kalıcı fiyat istikrarı ve 

dengeli büyümenin devamı için ihtiyatlı maliye politikalarının yanı sıra selektif kredi uygulamasının 

sürdürülmesinin öneminin görüşüldüğü belirtilmiştir.2 

 

2. TCMB, açık bankacılık hizmetini kullanıma açtı. TCMB'den yapılan açıklamada, Bankalararası Kart 

Merkezi (BKM) tarafından geliştirilen ve taraflara standart açık bankacılık işlemlerinin ‘Açık 

Bankacılık Geçidi’ (GEÇİT) altyapısı üzerinden hizmet vermeye başladığı belirtilmiş, 1 Aralık 

itibarıyla testlerini ve teknik sertifikasyonlarını başarıyla tamamlamış olan altı bankanın ‘GEÇİT’ 

üzerinden hesap hizmeti sağlayıcıları olarak hizmet vermeye başladığı da ifade edilmiştir. 

Açıklamada ayrıca, ödeme hizmetleri alanındaki veri paylaşım servislerinin, 7/24/365 anlık para 

transferine olanak sağlayan Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi, ödemeler alanında 

ülkemizin ulusal karekod standardı olan TR Karekod, IBAN numaraları yanında; telefon numarası, 

kimlik numarası veya e-posta adresi ile kolay ve hızlı bir şekilde FAST ödemesi yapılabilmesine 

olanak sağlayan Kolay Adresleme Sistemi ve TCMB’nin 15 Eylül 2021 tarihinde ilan ettiği Dijital Türk 

Lirası İş Birliği Platformu ile birlikte dijitalleşme hedefleri doğrultusunda ülke ekonomisine çok 

önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmesi yapılmıştır.3 

 
3. GİB, mükelleflerin bildirim yükümlülükleriyle ilgili düzenleme yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan 

"Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"e göre, tüm alış veya 

satışları 5 bin liranın altında olan ya da alış veya satışlarını e-Belgelerle gerçekleştiren mükelleflerin 

Ba-Bs formu verme zorunluluğu kaldırılmıştır. Böylece Ba formu verenler açısından 1,4 milyon 

mükellef, Bs formu verenler açısından ise 1,5 milyon mükellef söz konusu formlara ilişkin herhangi 

bir bildirim yapmayacaktır. Tebliğ, takip eden bildirim dönemine ilişkin verilecek bildirim formlarına 

uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.4 

 
4. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekim ayında 1201 yatırım teşvik belgesi verdi. Bakanlığın, Ekim 

2022 dönemine ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Buna göre, Ekim 

ayında 1201 yatırım teşvik belgesi verilmiş, belge alan projelerin yatırım tutarı 43 milyar 608 milyon 

                                                 
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 HMB, Fiyat İstikrarı Komitesi'nin yedinci toplantısına ilişkin basın açıklaması. (6 Aralık 2022). Erişim adresi: 
https://twitter.com/HMBakanligi/status/1600240677295575040?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp
%7Ctwgr%5Etweet   
3 TCMB, Açık Bankacılık Basın Duyurusu. (1 Aralık 2022). Erişim adresi: 
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Basin/2022/DUY2022-48 
4 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 543). Resmi 
Gazete, Sayı: 32032. (3 Aralık 2022). Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221203-
3.htm 
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933 bin 894 lira olarak hesaplamıştır. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 26 bin 307 kişinin istihdam 

edilmesi planlanmaktadır. Öte yandan, sabit yatırım tutarı 1 milyar 659 milyon 855 bin 157 lira olan 

ve 2 bin 979 kişiye istihdam sağlaması öngörülen 128 yatırım teşvik belgesi iptal edilmiştir. 259 

yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken, bu projelerin sabit yatırım tutarı 2 milyar 940 

milyon 2 bin 736 lira, istihdam edilenlerin sayısı 13 bin 936 olmuştur.5 

 
5. Büyük zincir marketlere veri paylaşma zorunluluğu getirildi. Ticaret Bakanlığı’nın, “Perakende 

Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik” değişikliği Resmi Gazetede 

yayımlanmıştır. Değişiklikle yönetmeliğe bir madde daha eklenmiştir. Eklenen “Veri paylaşımı” 

başlıklı yeni maddeye göre, gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarını satışıyla iştigal eden 

ve 200’den fazla şubesi olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri 

Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen bir sisteme aktaracaklardır. Bu veriler kurum, kuruluşlarla 

ve kamuoyuyla paylaşılabilecektir. Veri aktarımına yönelik olarak Bakanlık usul ve esasları 

belirleyecektir. Düzenlemenin amacı maddenin giriş bölümünde, perakende ticaretin etkin ve 

sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılmasına yönelik politikalar geliştirilmesi, kamuoyunun 

aydınlatılması ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkan sağlanması olarak 

belirtilmiştir.6  

                                                 
5 2022 Yılı Ekim Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi. Resmi Gazete, Sayı: (32033). (4 Aralık 2022). Erişim 
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