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Ekonomiye Dair Öne Çıkan Düzenlemeler (22-28 Eylül 2022)1 

 

1. TCMB, Ağustos toplantısının ardından Eylül toplantısında da faizi indirme kararı aldı; politika 

faizini 100 baz puan indirimle yüzde 12 seviyesine çekti. Kurul tarafından yapılan açıklamada, 

2022’nin ilk yarısında güçlü bir büyüme gözlemlendiği ancak, Temmuz başından bu yana öncü 

göstergelerin zayıflayan dış talebin etkisiyle büyümede bir yavaşlamaya işaret ettiği vurgulanmıştır. 

Küresel büyümeye yönelik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde sanayi 

üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal 

koşulların destekleyici olmasının önem arz ettiği belirtilmiştir.2 

 

2. Ticari kredi kullandırım ücretlerine sınırlama geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye 

göre, kredi tahsis ücretleri ilk limit tahsisinde tahsis edilen kredi limitinin yüzde 0,25’ini, limit 

yenilemelerinde yenilenen limitin yüzde 0,125’ini geçemeyecek, limitin artırıldığı durumlarda ilave 

limitin üzerinden yeni bir kredi tahsis ücreti alınabilecektir. Limit tahsis veya yenileme talebi ticari 

müşteriden gelmediği müddetçe kredi tahsis ücreti alınamayacaktır. Diğer taraftan, kredi 

kullandırım ücreti sadece nakdi kredilerden alınabilecek; kredi kullandırım ücretleri, rotatif krediler 

hariç olmak üzere kullandırılan kredinin yüzde 1,10’unu geçemeyecek, rotatif kredilerde ise 

ortalama kredi kullandırım bakiyesinin yıllık yüzde 1’ini geçemeyecektir. Rotatif kredilerin 

kullandırım ücreti ilgili dönemin ortalama kredi kullandırım bakiyesi üzerinden dönem sonlarında, 

diğer nakdi krediler için ise her bir kullandırım anında tahakkuk ettirilecek, bir yıldan kısa vadeli 

kredi kullandırımlarında azami kredi kullandırım ücreti, vade gün sayısı dikkate alınarak ve oransal 

düşülerek uygulanacaktır.3 

 

3. Tüketici ve konut kredilerinde sigorta düzenlemesine gidildi; finansman kredileri sigortalı ve 

sigortasız olarak teklif edilebilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemelere göre, tüketici 

kredisi sözleşmeleri ile konut finansmanı sözleşmeleri yönetmeliklerine "yan finansal ürün" 

başlığıyla tüketiciye sunulan her türlü ürün veya hizmet ile kredi bağlantılı sigorta hariç olmak üzere 

sigortayı tanımlayan maddeler eklenmiştir. Buna göre, kredi verenler; tüketicinin talep ettiği kredi 

tutarı ve süresi esas alınarak hazırlanacak örnek ödeme planı ile sigortalı ve sigortasız kredi teklifleri 

sunmak zorundadır. Her iki teklife ilişkin örnek ödeme planları, kredi taksit tutarlarının eşit olması 

halinde ise örnek ödeme planı yerine taksit tutarı ve toplam geri ödeme tutarına ilişkin 

karşılaştırmalı bilgiyi sunacaklardır. Kredi bağlantılı sigortanın kredi konusu ile uyumlu olması 

zorunlu olup, krediye ilişkin aynı teminatı içeren birden fazla sigorta ve kredi tutarını aşan sigorta 

yapılamayacaktır. Diğer taraftan, yapılan düzenlemeye göre, belirsiz süreli tüketici kredilerinde 

                                                 
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 TCMB, Faiz Oranlarına İlişkin Basın Duyurusu, Sayı: 2022-38. (22 Eylül 2022). Erişim adresi: 
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/basin/2022/duy2022-38 
3 Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/26). Resmi Gazete, Sayı: 31962. (23 Eylül 2022). Erişim adresi: 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220923-9.htm 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220923-9.htm


 

2 

 

akdi faiz oranının düşürülmesi durumunda bu değişiklik, bildirimin yapıldığı döneme ilişkin son 

ödeme tarihinden itibaren hüküm ifade edecektir.4,5 

 

4. Ticaret Bakanı Muş, yeni ihracat desteği modelini açıkladı. "Yeni Nesil İhracat Destekleri ile 

Prefinansman Modeli Lansmanı ve Prefinansman Modeli Protokolü İmza Töreni"ne katılan Ticaret 

Bakanı Mehmet Muş,  ihracatçıların finansman yükünü ortadan kaldırmak için Ticaret Bakanlığı 

koordinasyonunda Türk Eximbank ve İhracatı Geliştirme AŞ'nin (İGE AŞ) katılımıyla prefinansman 

ve teminata yönelik bir model geliştirdiklerini belirterek, "Kurguladığımız modelde, mal ve hizmet 

ihracatçılarımıza verdiğimiz proje, program ve statü bazlı desteklerimize prefinansman imkanı 

getiriyoruz." dedi.6 

 
5. Her türlü denetim ve soruşturma nedeniyle Bakanlık Süt Kayıt Sistemi'ne (BSKS) veri giriş yetkisi 

iptal edilen üretici/yetiştirici örgütlerine üye yetiştiriciler, çiğ süt destekleme başvurularını başka 

bir örgüt ya da il-ilçe müdürlüklerinden yapacak. Tarım ve Orman Bakanlığının "Çiğ Süt Desteği ve 

Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi 

Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle tebliğin çiğ süt desteklemesinin başvuru yeri, 

şekli ve zamanına ilişkin şart ve kurallara dair hükmüne ek yapıldı. Buna göre, destekleme 

döneminde her türlü denetim ve soruşturma nedeniyle BSKS'ye veri giriş yetkisi iptal edilen 

üretici/yetiştirici örgütlerine üye/ortak yetiştiricilerin, desteklemeye esas başvuru ve diğer tüm iş 

ve işlemleri, varsa veri giriş yetkisi bulunan başka bir üretici/yetiştirici örgütünce yapılacaktır.7 

 
6. Dana karkas ve kuzu karkas alım fiyatı artırıldı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, dana karkas 

ve kuzu karkas alım fiyatını, kilogram başına 2 lira artırdıklarını bildirdi. Besiciler prim ve desteklerle 

birlikte dana karkasın kilogramını 96 TL’den satabileceklerdir. Kuzu karkasın kilogram alım fiyatı 90 

TL’den 92 TL’ye çıkarılmıştır.8 

                                                 
4 Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Resmi Gazete, Sayı: 
31962. (23 Eylül 2022). Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220923-4.htm 
5 Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Resmi Gazete, Sayı: 
31962. (23 Eylül 2022). Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220923-5.htm 
6 Ticaret Bakanlığı. İhracat Desteklerine Yönelik Prefinansman Modeli Hayata Geçiriliyor. (26 Eylül 2022). Erişim 
adresi: https://ticaret.gov.tr/haberler/ihracat-desteklerine-yonelik-prefinansman-modeli-hayata-geciriliyor  
7 Tarım ve Orman Bakanlığından: Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 
2021/22)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/25). Resmi Gazete, Sayı: 31963. (24 Eylül 2022). 
Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220924-6.htm  
8 Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Resmi Twitter Hesabı. Erişim adresi: 
https://twitter.com/VahitKirisci/status/1573350628264386561  
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