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Ekonomiye Dair Öne Çıkan Düzenlemeler (19-25 Ocak 2023)1 

 

1. 731 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi. Ticaret Bakanlığının Aralık 2022'ye 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, 731 firmaya dahilde işleme 

izin belgesi verilmiş, 14 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlanmıştır. Firma talebine istinaden iptal 

edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı ise 3 olmuştur. Söz konusu ayda 2 firma için hariçte işleme 

izin belgesi düzenlenmiştir.2 

 

2. TCMB, politika faizini yüzde 9 seviyesinde sabit tuttu. TCMB karar metninde, sürdürülebilir fiyat 

istikrarı ve finansal istikrarın güçlendirilmesi için uygulanan bütüncül politikaların desteğiyle 

enflasyonun seviyesinde ve eğiliminde iyileşmeler görülmeye başlandığını ifade etmiştir. Azalan dış 

talebin toplam talep koşulları ve üretim üzerindeki etkilerinin yakından izlendiği belirtilmiş, küresel 

büyümeye yönelik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin daha da arttığı bir dönemde sanayi 

üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi ile arz ve yatırım 

kapasitesindeki yapısal kazanımların sürekliliği açısından finansal koşulların destekleyici olmasının 

kritik önem taşıdığı vurgulanmıştır. Öte yandan, geçen toplantıda karar metninde yer verilen 

mevcut politika faizinin yeterli olduğu ifadesi çıkarılmıştır.3 

 
 

3. SPK, halka arzlarda bireysel yatırımcıyı korumaya yönelik kararlar aldı. Gerçekleştirilen ilk halka 

arzlarda, özellikle bireysel yatırımcıların talep ettikleri tutarın düşük bir kısmının karşılandığı 

dikkate alınarak, bireysel yatırımcıların ilk halka arzlardan taleplerinin daha fazla karşılanmasını 

teminen kararlar alınmıştır. Bu şekilde, ayrıca, sınırlı sayıda yatırımcısı bulanan ya da fonun önemli 

bir kısmına sahip az sayıda yatırımcının olduğu serbest veya özel fonların, payların ilk halka arzından 

bireysel yatırımcı aleyhine olabilecek şekilde fazla pay almaları da önlenecektir. Yeni kararlara göre, 

halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk defa halka arz edilmesi işlemleri kapsamında; serbest 

ve/veya unvanında “özel” ibaresi yer alan yatırım fonlarının kurumsal yatırımcı kapsamında 

sayılabilmesi için “yatırımcı sayısının 50’den az olmaması” ve “herhangi bir yatırımcının toplam fon 

katılma payı sayısının yüzde 20’sinden fazlasına sahip olmaması” koşullarının bir arada sağlanması 

gerekecektir. Bu şartları sağlamayan serbest ve/veya özel fonlar bireysel yatırımcı olarak 

değerlendirilecektir.4  

 
4. İcra takibindeki 2 bin TL'ye kadar alacakların tasfiyesine ilişkin idari esaslar belirlendi. Resmi 

Gazete'de yayımlanan gelir vergisi kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde 

                                                 
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 2022 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi 
 2022 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi 
 2022 Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi 
 Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi. Resmi Gazete, Sayı:32081. (22 Ocak 
2023). Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/22.01.2023 
3 TCMB, Faiz Oranlarına İlişkin Basın Duyurusu (2023-03). (19 Ocak 2023). Erişim adresi: 
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Basin/2023/DUY2023-03 
4 SPK, Kurul Karar Organı'nın i-SPK 5.2 (19/01/2023 tarihli ve 3/96 s.k.) sayılı İlke Kararı. (19 Ocak 2023). Erişim 
adresi: https://spk.gov.tr/data/63c99f638f95db1c50f7f487/3-2023.pdf 
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değişiklik yapılmasına dair kanunun geçici 2. maddesinin uygulanmasına ilişkin esasları belirleyen 

tebliğle, icra dairelerinde takip edilen ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi bünyesinde oluşturulan 

Merkezi Takip Sistemi ile yürütülen bu kapsamdaki icra dosyalarında yapılacak işlemler 

belirlenmiştir.5 

 

5. Dökme etil alkol ile gıda katkısı niteliğindeki malto dekstrin türevlerinin ithalatına gözetim 

uygulanacak. Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ithalatta gözetim uygulanmasına 

ilişkin tebliğine göre, yüzde 99 veya daha yüksek saflıkta dökme etil alkolün 1,15 dolar/Kg'nin 

altında birim gümrük kıymeti haiz olanları ile malto dekstrin türevlerinin 1,25 dolar/Kg'nin altında 

birim gümrük kıymetini haiz olanlarının ithalatı, İthalat Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek 

gözetim belgesiyle yapılabilecektir.6 

 
 
 

                                                 
5 Hazine ve Maliye Bakanlığından: 7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Tebliğ. Resmi Gazete, Sayı: 32084. (25 Ocak 2023). Erişim adresi: 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230125-2.htm  
6  Ticaret Bakanlığından: İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/1). Resmi Gazete, Sayı: 
32083. (24 Ocak 2023). Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230124-3.htm  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230125-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230124-3.htm

