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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
9 Aralık 2021 Perşembe 

 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 

Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4889) 

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletleri Temsil Etmekte Olan 

Birleşmiş Milletler Çevre Programı Arasında Akdeniz’in Deniz Çevresi ve Kıyı 

Alanlarının Korunması Sözleşmesi ve Protokolleri 22 nci Taraf Ülkeler Toplantısının 

Organizasyonuna İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar 

Sayısı: 4890) 

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Büyük Çaplı 

Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İşbirliği Konulu Niyet Mektubunun 

Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4891) 

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI 

–– 2022 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden 

Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4892) 

–– Trabzon İli, Beşikdüzü İlçesine Doğal Gaz Ulaştırılabilmesi İçin İhtiyaç Duyulan 

RMA Şehir Giriş İstasyonunun Yapımı Amacıyla, Bazı Taşınmazların Tapuda Hazine 

Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele 

Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4893) 

–– “154 kV (Eskişehir 2-Alpu TCDD E.İ.H.) Alpu TM Girdi-Çıktı Enerji İletim Hattı 

Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel 

Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4894) 

–– Kırıkkale İli, Merkez ve Balışeyh İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı 

Taşınmazların Savunma Sanayii Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması 

Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4895) 

–– Niğde İli, Merkez İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Niğde 

Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar 

Sayısı: 4896) 

–– Gümüşhane İli, Kürtün İlçesi, Kırgeriş, Bağlama ve Damlı Köyleri ile Trabzon İli, 

Şalpazarı İlçesi, Gökçeköy Mahallesi Arası İki İl Sınırının Tespitine İlişkin Karar 

(Karar Sayısı: 4897) 

–– Eskişehir İli, Seyitgazi İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazlarda Arazi 

Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılmasına İlişkin Karar (Karar 

Sayısı: 4898) 

–– “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı-INTERPOL 

Arasında 2021 Yılında İstanbul’da Düzenlenecek 89. Genel Kurul Oturumu ve İcra 

Komitesi Toplantıları İçin İmtiyazlar ve Muafiyetlere İlişkin Anlaşma”nın Yürürlük 

Tarihinin 11 Kasım 2021 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4899) 

YÖNETMELİKLER 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211209-5.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211209-5.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211209-6.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211209-6.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211209-6.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211209-6.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211209-6.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211209-7.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211209-7.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211209-7.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211209-8.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211209-8.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211209-9.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211209-9.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211209-9.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211209-9.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211209-10.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211209-10.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211209-10.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211209-11.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211209-11.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211209-11.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211209-12.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211209-12.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211209-12.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211209-13.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211209-13.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211209-13.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211209-14.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211209-14.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211209-14.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211209-15.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211209-15.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211209-15.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211209-15.pdf
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–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Lokman Hekim Üniversitesi Dudak, Damak Yarıkları ve İlişkili Anomaliler Tedavi 

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

 

YARGI BÖLÜMÜ 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 

–– Anayasa Mahkemesinin 8/9/2021 Tarihli ve 2018/2994 Başvuru Numaralı Kararı 

–– Anayasa Mahkemesinin 15/9/2021 Tarihli ve 2018/35120 Başvuru Numaralı 

Kararı 

  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211209-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211209-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211209-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211209-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211209-3.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211209-4.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211209-4.pdf
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Türkiye, hayvan varlığında 

Avrupa’da liderliğe yükseldi 
Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile karşılaştırıldığında küçükbaş ve 

büyükbaş hayvan varlığında ilk sıraya yükseldi. 

 
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine 

göre, Türkiye'de 2020 yılında hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvan sayısı AB 

ülkelerini geride bıraktı. Verilere göre, AB ülkelerinde geçen yıl toplam büyükbaş 

hayvan sayısı 76 milyon 462 bin oldu. 

Büyükbaş hayvancılıkta AB ülkeleri arasında ilk sırayı 17 milyon 789 binle Fransa 

alırken, onu en yakın 11 milyon 301 binle Almanya, 6 milyon 636 binle İspanya, 6 

milyon 529 binle İrlanda ve 6 milyon 400 binle İtalya izledi. 

Söz konusu dönemde Türkiye'nin büyükbaş hayvan sayısı ise 18 milyon 158 bin 

olarak belirlendi. 

Böylece Türkiye, AB üyesi ülkelerle karşılaştırıldığında büyükbaş hayvan varlığında 

Fransa'yı geçerek ilk sırada yer aldı. AB ülkelerinde küçükbaş hayvan sayısı ise 2020 

yılında toplam 75 milyon olarak belirlendi. 

Bu dönemde, AB ülkelerinde küçükbaş hayvanlardan koyun sayısında ilk sırayı 15 

milyon 439 binle İspanya aldı. Onu en yakın 10 milyon 464 binle Romanya, 8 milyon 

260 binle Yunanistan, 7 milyon 301 binle Fransa, 7 milyon 34 binle İtalya ve 3 milyon 

877 binle İrlanda izledi. 
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Aynı dönemde Türkiye'nin toplam küçükbaş hayvan sayısı 54 milyon 113 bin olurken 

koyun varlığı 42 milyon 127 bin olarak kayıtlara geçti. Söz konusu koyun varlığında 

Türkiye, Avrupa’daki en yakın rakibi olan İspanya'yı neredeyse 3'e katladı. 

AB ülkeleri arasında küçükbaş hayvanlardan keçi sayısında ise ilk sırayı 3 milyon 568 

binle Yunanistan aldı. Onu en yakın 2 milyon 651 binle İspanya, 1 milyon 630 binle 

Romanya, 1 milyon 432 binle Fransa, 1 milyon 65 binle de İtalya takip etti. Türkiye'de 

geçen yıl toplam keçi varlığı da 11 milyon 986 bin olarak belirlendi. 

Söz konusu keçi sayısıyla Türkiye, AB ülkelerinin tümünün toplamını yakalarken, en 

yakın rakibi Yunanistan'ı da 3'e katladı. 
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Tarım arazilerinde bazı fesih 

işlemleri Bakanlık izniyle yapılacak 
Tarım arazilerinde ifraz, hisselendirme ve elbirliği mülkiyetinin feshi 

işlemleri Tarım ve Orman Bakanlığı’nın izniyle gerçekleştirilecek. 

 
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği’ Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre, tarım arazilerinde ifraz, hisselendirme ve elbirliği mülkiyetinin feshi 

işlemleri bakanlığın izniyle yapılacak. 

Ayrıca, kendisine tarımsal arazi mülkiyeti devredilen mirasçılardan, diğer mirasçıların 

paylarının karşılığını öz kaynaklarıyla ödeyemeyecek durumda olanların bu 

ödemeleri gerçekleştirmek için bankalardan kullanacakları kredilere, bakanlığın ilgili 

yıl bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanmak üzere faiz desteği 

verilebilecek. 

Tarım arazilerinde bir dekarın altındaki payların paydaşlara aynen devri halinde, bu 

taşınmazların devriyle ilgili yapılacak işlemlere ilişkin harçlar, bu işlemlerle ilgili 

düzenlenecek kağıtlara ilişkin damga vergisi ve tapu döner sermaye ücretleri 

konusunda muafiyet sağlanacak. 
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Zamlar gıdada ambalajı sadeleştirip 

gramajı küçültecek 
Süt ve süt ürünlerine gelen zammın ardından sanayiciler daha basit ve 

yalın ambalaj ile düşük gramajlı ürünler için çalışma başlattı. 

 
İRFAN DONAT 

Ulusal Süt Konseyi'nin 8 Aralık'tan itibaren çiğ süt tavsiye fiyatını yüzde 46,9 

artırılarak 4,70 TL olacağını açıklamasının ardından gözler raflardaki süt ve süt 

ürünlerinin fiyatlarına çevrildi. 

Bazı firmalar 8 Aralık'ı beklemeden ürünlerine zam yaparken, bazı firmaların da son 

iki gündür bayilere satışlarını durdurduğu öğrenildi. Söz konusu firmaların yarından 

itibaren zamlı şekilde tedarik sağlayacağı tahmin ediliyor. 

Bloomberg HT'ye konuşan süt sanayicileri, süt, peynir, yoğurt, ayran ve tereyağı 

ürünlerine yüzde 45-60 arasında zam geleceğini açıkladı. Sanayiciler, sadece çiğ süt 

fiyatına gelen zam değil, doğalgaz, elektrik, mazot ve ambalaj gibi diğer girdi 

maliyetlerindeki sert yükselişe de dikkat çekti. 

Ambalaj maliyeti daha fazla olan ürünlerin zam oranlarının da yüksek olacağını 

kaydeden sektör temsilcileri, "Örneğin bardak ayran ya da yoğurt bu ürünler 

arasında..." dedi. 
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Son bir yılda koli, karton, UHT süt kutuları ve diğer ambalaj çeşitlerinde yüzde 100’ü 

aşan zamlar olduğunu hatırlatan sektör paydaşları, artık daha basit ve yalın 

ambalajlar üzerinde çalışma yaptıklarını açıkladı. 

Halka uygun fiyatlarda ürün sağlanabilmesi için artık ambalajların görselliğinden çok 

ürün içeriği ve gramajın daha ön plana çıktığını kaydeden sektör temsilcileri, 

ekonomik ambalajlara yönelik araştırmalar yaptıklarını dile getirdi. Süt sanayicileri, 

"Küçük gramajlı ürünlerin çeşidi artacak. Daha ufak gramajlı ürünler piyasaya 

çıkacak" bilgisini paylaştı. 

Ambalaj kadar ürünlerin gramajlarında da değişim yaşanacağı sinyali veren sektör 

paydaşları, tüketici davranışları ve harcamalarına paralel olarak örneğin 3 kilogramlık 

yoğurt yerine 1,5 kilogramlık yoğurtlara daha fazla ağırlık verileceğini dile getirdi. 

Sektör temsilcileri, ambalaj fiyatları kadar ambalaj hammaddesine erişimde de 

sıkıntılar yaşadıklarını kaydetti. 

Private label ürünlerin toplam pazardaki payının ortalama yüzde 70 olduğunu 

hatırlatan süt sanayicileri, son zamlarla birlikte yeni dönemde private label ürünlerinin 

pazar payının artacağı görüşünde. 

Yine "no name" olarak nitelenen ürünlere de talep artışı olacağı gelen bilgiler 

arasında. Yani perakende satışlarda bir teneke peynir açılarak tüketiciye kalıp olarak 

açıktan satışların yaygınlaşması bekleniyor. 
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Dolar gıdayı da vurdu: Tarım Kredi 

Kooperatifi satışlara sınır getirdi 

 
TL'nin döviz karşısında erimesiyle girdileri dolarla olan sektörlerdeki sıkıntı gıdaya da 

yansıdı. Tarım ve Kredi Kooperatifleri un ve şekere satış sınırı getirdi. Tedarikçiler 

stokla mal satarken nişasta karaborsaya düştü. 

TL'deki değer kaybı ile birlikte girdi maliyetleri dolar üzerinden olan birçok sektörde 

üretim durma noktasına geldi. İnşaat, tarım ve demir-çeliğin ardından dolar sorunu 

gıdaya da yansıdı. 

Hali hazırda kahve, kakao, kuruyemiş, yağ ve ambalaj fiyatlarındaki yükseliş ve 

tedarik sıkıntısına nişasta da eklendi. Yaşanan sorundan başta lokum ve şekerleme 

üreticileri etkilendi. 

Lokum Atölyesi Genel Müdürü Yunus Emre Koca, nişasta kilosunun 2,5 TL'den 11 

TL'ye çıktığını belirterek zam beklentisi nedeniyle stokçuluğun arttığını ve ürünün 

karaborsadan temin edildiğini söyledi. 

'30 YILDIR ÇALIŞTIĞIMIZ TEDARİKÇİDEN BİLE ÜRÜN ALAMIYORUZ' 

Dünya gazetesinden Hatice Aydoğan Özsökmen'e konuşan Koca, "Elinde ürün 

olanlar fiyatlar yükselecek diye piyasaya vermiyor. Kutu, koli ve diğer ambalaj 

ürünlerinde 30 yıldır çalıştığımız tedarikçiden bile ürün alamıyoruz. Şekere gelen 

yüzde 25 zamla birlikte nişasta da yüzde 150 zamlandı. Kahvenin fiyatı 2,5 kat arttı. 

Fiyatlar nereye kadar artar, öngöremiyoruz. Hem ürün tedarik etmekte hem de fiyat 

https://www.dunya.com/ekonomi/nisasta-karaborsada-haberi-642159
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belirlemekte zorlanıyoruz. Bulduğumuz fiyattan ve miktarda kadar alarak üretimi 

sürdürmeye çalışıyoruz. Yurt içinde alım gücü düşüyor. Zamları fiyatlara 

yansıtamıyoruz. Ancak yılbaşına kadar bekleyebiliriz. İstanbul, Bursa ve Antalya’daki 

mağazalarımızdaki yabancı turist bir miktar satışları destekliyor. Yurt dışından gelen 

siparişlerle üretim ve istihdamı korumaya çalışıyoruz. Piyasadan ürün tedarik 

edebildiğimiz sürece üretime ve ihracata devam edeceğiz. Aksi durumda ihracatta da 

zorlanırız” diye konuştu. 

'DOLAR NEREDE DURACAK BİLMİYORUZ' 

Kütahya’da kahve, kuruyemiş, bakliyat, gıda üretimi ve ticareti yapan Kübaş’ın 

Pazarlama ve Satış Müdürü Mehmet Mete ise vadeli satışların yerini peşin satışların 

aldığını belirterek, "Dolar nerede duracak bilmiyoruz. Fiyatları sürekli revize etmek 

zorunda kalıyoruz. Fiyat artışlarıyla birlikte iç tüketim azalsa da üretimi durdurmamız 

söz konusu değil. Ancak üretimini durduran firmalar olduğu yönünde bilgiler alıyoruz. 

Bu durum, finans gücü yüksek olan firmalar ayakta kalak, zayıflar elenecek demektir" 

ifadelerini kullandı. 

'SADECE YÜZDE 30-35 ORANINDA FİYATLARA YANSITABİLDİK' 

Zam beklentisi nedeniyle tedirgin olanların bir süre piyasaya ürün vermediklerini ve 

geçici bir tedarik sıkıntı yaşandığını dile getiren Aşpa Gıda Genel Müdürü Süleyman 

Aşgın da, süreci öngörerek stoklu çalışmaya geçtiklerini söyledi. 

Aşgın, kurdaki artışla birlikte kuruyemiş, krema yağı, kakao ve ambalaj fiyatlarında 

çok hızlı bir yükselişle karşı karşıya kaldıklarını belirterek şöyle konuştu: “ 

Kuruyemişin kilogram fiyatı 55 liradan 72 liraya yükseldi. Krema yağı 19 liradan 27,5 

liraya kadar çıktı. Kakao da ise fiyat 2.90 Euro’dan 3.20 Euro’ya yükseldi. Son 3 ayda 

Antep fıstığı ve fındık fiyatlarına yüzde 30-40 zam geldi. Bu artışları fiyatlarımıza 

sadece yüzde 30-35 oranında yansıtabildik. Bizim açımızdan önemli bir beklenti de 

asgari ücret. Ne kadar artacağı fiyatlarımızı etkileyecek. Piyasada arz-talep dengesi 

oturunca fiyat ve tedarikteki sıkıntıların sona ereceğini düşünüyoruz.” 

UN VE ŞEKERE SATIŞ SINIRI 

Öte yandan Tarım Kredi Kooperatifi de un ve şeker satışına sınırlama 

getirdi. Duvar'da yer alan habere göre Denizli'deki Kooparatif Market'te un ve şeker 

reyonlarına 'satışımız 1 adetle sınırlı' yazısı asıldı. 

Kooperatif Market’te un ve şekere getirilen satış sınırlandırmasıyla ilgili yapılan 

duyuruda, “Değerli müşterilerimiz şeker satışlarımız bir adetle sınırlıdır. Ürünlerimiz 

ve indirimlerimizden tüm müşterilerimizin faydalanabilmesi ve stokçuluğun önüne 

geçilmesi için vereceğiniz desteğe teşekkür eder, iyi alışverişler dileriz” ifadeleri 

kullanıldı. 

 

https://www.gazeteduvar.com.tr/tarim-kredi-kooperatifi-marketinde-un-ve-sekere-sinirlama-haber-1544690
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Bitkisel üretim desteklerinden 

yararlanma şartları belli oldu 
Tarımsal destekler kapsamında bu yıl yapılacak ödemelere ilişkin şartlar 

belli oldu. Çiftçilere, 2021 üretim yılı içinde tarımsal üretimde bulunulan 

ÇKS'de kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot ve gübre 

desteği ödemesi yapılacak. 

 
Bitkisel üretim desteklerinden 2021 üretim yılı için yararlanma şartları belirlendi. 

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, ‘Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına 

Dair Tebliğ’i Resmi Gazete'de yayımlandı. 

1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Tebliğ, 2021 yılında 

yapılacak bombus arısı kullanım, fındık alan bazlı gelir, geleneksel zeytin 

bahçelerinin rehabilitasyonu, iyi tarım uygulamaları, katı organik-organomineral 

gübre, küçük aile işletmesi, mazot ve gübre, organik tarım, sertifikalı fidan ile fide ve 

standart fidan kullanım, sertifikalı fidan üretim, sertifikalı tohum kullanım, Türkiye 

tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi, yem bitkileri ve 

sertifikalı tohum üretim destekleri uygulamalarında görev alacak kurum ve 

kuruluşların belirlenmesi, tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere yapılacak destekleme 

ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor. 

Buna göre, üretim yılı içinde Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) veya Örtüaltı Kayıt Sistemi'ne 

(ÖKS) kayıtlı ve desteklemelerden faydalanmak isteyen çiftçiler ile üretim yılı içinde 

ÇKS veya ÖKS'de kayıtlı olan ve desteklemelerden faydalanmak isteyenler, sertifikalı 

tohum kullanım desteği için 19 Ekim 2020, sertifikalı fidan ile fide ve standart fidan 

kullanım desteği için 21 Nisan 2021, diğer desteklemeler için bugünden itibaren ÇKS 
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ve ÖKS'ye kayıt oldukları il/ilçe müdürlüklerine şahsen veya yasal temsilcileri 

aracılığıyla başvuracak. 

Bakanlıkça altyapının uygun hale getirilmesi ve yetki verilmesi durumunda çiftçiler 

başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden de yapabilecek. 2021 üretim yılında, ÇKS'ye 

kayıt yaptıran çiftçiler mazot ve gübre desteği ve katı organik-organomineral gübre 

desteğine, ÇKS ve Fındık Kayıt Sistemi'ne (FKS) kayıtlı çiftçiler ise fındık alan bazlı 

gelir desteğine başvurmuş sayılacak. 

Başvuru yapan çiftçilerin, özlük, arazi ve ürün bilgilerinde değişiklik olması halinde 

ÇKS, ÖKS ve FKS'deki bilgilerini güncellemeleri gerekecek. 

Mazot ve gübre desteği 

Çiftçilere, 2021 üretim yılı içinde tarımsal üretimde bulunulan ÇKS'de kayıtlı tarım 

arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot ve gübre desteği ödemesi yapılacak. 

Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeli kapsamında desteklenen yağlık 

ayçiçeği, kütlü pamuk, soya, kanola, aspir, dane mısır, buğday, arpa, çavdar, yulaf, 

tritikale, çeltik, kuru fasulye, mercimek, nohut, yaş çay, fındık, zeytin, yem bitkileri, 

patates ve kuru soğan ürünlerinin dışında kalan diğer bütün ürünlere, "diğer ürünler" 

kategorisinde belirtilen miktarda mazot ve gübre desteği ödenecek. 

Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeli kapsamında desteklenen 

ürünlerin, belirtilen havzalar dışında yetiştirilmesi durumunda mazot ve gübre desteği 

ödemesi yapılmayacak. 2021 üretim yılında mazot ve gübre desteğinden 

yararlanmak istemeyen ÇKS'de kayıtlı olan çiftçiler, taleplerini il/ilçe müdürlüklerine 

31 Aralık'a kadar yazılı olarak bildirecekler. 

Bir üretim yılında aynı arazi üzerinde birden fazla üretim yapılması durumunda, 

sadece bir üretim için ödeme yapılacak. 

Fark ödemesi desteğine esas ürünleri üreten çiftçiler, 2021 üretim yılına dair ÇKS 

kayıtlarını dane zeytin ve zeytinyağı fark ödemesi desteği hariç desteğe tabi ürüne 

ilişkin hasat dönemi öncesinde yaptırmış olmaları durumunda destekten 

yararlanacaklar. 

Alım satım, ürün işleme, değerlendirme, depolama işlemlerinin belirlenen usul ve 

esaslara uygun gerçekleşmesi koşuluyla, 2021 yılında fark ödemesi desteğine esas 

ürünleri üretenler çiftçiler ile yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu ile sözleşmeli üretim 

yapan çiftçiler fark ödemesi desteği alabilecekler. 

Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği 

havzalarda, 2021 üretim yılında ekilen nohut ve mercimek ürünlerine yüzde 50 ilave 

destek ödemesi yapılacak. Damlama sulamayla sulanan alanlar hariç dane mısıra 

destekleme ödemesi yapılmayacak. 



09.12.2021 

13 

 

Desteklemeye tabi ürüne yönelik borsa altyapısı mevcut il ve ilçelerde borsa tescil 

beyannamesi ibrazı istenecek. Desteğe konu ürün için Dijital Tarım Pazarı'nda 

sözleşme kaydı bulunan çiftçilerden borsa tescil beyannamesi istenmeyecek. 

Katı organik-organomineral gübre desteği 

Bakanlıktan tescil belgeli olan katı organik-organomineral ürünler, katı organik toprak 

düzenleyici ürünlerle kaplama gübre ve fermantasyon sonucu elde edilen organik 

gübreler destekleme kapsamında olacak. 

Katı organik-organomineral gübre desteğinden yararlanmak istemeyen çiftçiler, 

taleplerini 31 Aralık'a kadar il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak bildirecekler. 

ÇKS'ye kayıtlı ve tarımsal faaliyet yapılan alan toplamı 5 dekar veya altında olan, yaş 

çay ve fındık ürünleri hariç, açıkta veya örtü altı ünitelerinde meyve, sebze, süs 

bitkisiyle tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan gerçek kişi çiftçilere, 2021 üretim 

yılında küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılacak. 

Örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisiyle tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği 

yapan çiftçilerin ÖKS'ye kayıtlı olmaları gerekecek. 

"Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik" doğrultusunda 

organik tarım yapan, 2021'de hasadı gerçekleştirmiş, ürettiği ürüne sertifika 

düzenlenmiş çiftçiler, organik tarım desteğine başvurabilecekler. 

Kategoriler şeklinde belirlenmiş ürünlerde, yetkilendirilmiş kuruluşlarca 2021 üretim 

yılında bireysel veya grup sertifikasyonu seçeneğine göre düzenlenmiş iyi tarım 

uygulamaları sertifikasına sahip olanlar iyi tarım uygulamaları desteğinden 

yararlandırılacaklar. 

Yem bitkileri desteği 

Bakanlıkça bombus arısı üretim izni verilmiş işletmelerden veya bu işletmelerin 

bayilerinden, o yıla ait üretim sezonu boyunca bombus arı kolonisi satın alarak 

kullananlara, koloni başına destekleme ödemesi yapılacak. 

Belirtilen havzalarda, 2019'da yem bitkileri desteğine esas ürünleri üreten çiftçiler bu 

kapsamda desteklenecek. Bu havzalarda sertifikalı tohum kullanarak ekim/dikim 

yapan çiftçiler, ÇKS'ye kayıtlı tarım parsellerinde sözleşmeli olarak tohumluk üretmiş 

ve sertifikalandırmış olanlar, yurt içinde üretilip sertifikalandırılan ve satışı 

gerçekleşen sertifikalı sınıfında aşılı ve aşısız fidan üretenler, bu faaliyetleri 

dolayısıyla desteklerden yararlandırılacaklar. 

Belirtilen havzalarda, 2021 yılında yem bitkileri desteğine esas ürünleri üreten çiftçiler 

destekten yararlanabilecekler. 
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Destekleme kapsamında değerlendirilecek yem bitkileri toplam ekiliş alanı en az 10 

dekar olacak. 

Aynı yıl içinde aynı parsele tek yıllık yem bitkisi ekilip, hasattan sonra çok yıllık yem 

bitkisi ekildiği ve hasat edildiği takdirde, her iki ekiliş de destekleme ödemelerinden 

faydalanacak. 

Geleneksel zeytin bahçesi alanının en az 5'te 1'inde ihtiyaç duyulan ağaçlarda 

gençleştirme budaması yapacağını tespit ettiren ve 30 Nisan 2022'ye kadar bunu 

gerçekleştiren çiftçilere budanan alan üzerinden destekleme ödemesi yapılacak. 

"2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak 

Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar" eki listede yer alan 

havzalarda, ruhsatlı fındık alanlarında fındık üretimi yapan ÇKS ve FKS'ye kayıtlı 

çiftçilere FKS'de kayıtlı ruhsatlı fındık alanı büyüklüğü dikkate alınarak fındık alan 

bazlı gelir desteği ödemesi gerçekleştirilecek. 

2021 üretim yılında destekleme uygulamalarında ayrıntıları verilen kayıt sistemlerinde 

kayıtlı olmayanlar, destekleme ödemelerinden faydalanamayacaklar. 

Destekleme ödemeleri için gerekli finansman, "2021 Yılında Yapılacak Tarımsal 

Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım 

Desteklerine İlişkin Karar"da belirtilen esaslar çerçevesinde Bakanlık tarımsal 

destekleme bütçesinden karşılanacak. 

Ödemeler, Ziraat Bankasının ilgili şubelerinde daha önce çiftçiler adına açılan veya 

açılacak olan hesaplara yapılacak. 
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'Tarımdaki daralmaya karşı acilen 

yapısal tedbirler alınmalı' 
Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, yeni kısıtlamaların gündeme 

geldiği, kuraklık tehlikesinin de ciddi boyutlara ulaştığı bir dönemde, 

tarım sektöründe yaşanan daralmanın önümüzdeki süreçte büyük 

sıkıntılara yol açmaması için, bir an önce acil yapısal tedbirlerin hayata 

geçirilmesi gerektiğini söyledi. 

 

 
 

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Türkiye 

ekonomisinin üçüncü çeyrek büyüme performansına ilişkin değerlendirmelerde 

bulundu. 12 çeyrek boyunca büyüme başarısı gösteren tarım sektörünün üçüncü 

çeyrekte yüzde 5,9 oranında daralmasına dikkat çeken Matlı, “Omicron varyantı 

endişesi nedeniyle başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada yeni kısıtlamaların 

gündeme geldiği, kuraklık tehlikesinin de ciddi boyutlara ulaştığı bir dönemde, tarım 

sektöründe yaşanan daralmanın önümüzdeki süreçte büyük sıkıntılara yol açmaması 

için, bir an önce acil yapısal tedbirler hayata geçirilmelidir” dedi. Başkan Matlı, 

piyasalardaki yüksek dalgalanma ve buna paralel artan girdi maliyetlerine karşın elde 

edilen 7,4’lük büyümenin, özveriyle üretmekten vazgeçmeyen Türk sanayicisinin 

gücünü gösterdiğini ifade etti. 

“Kur ve fiyat istikrarı sağlanmalı” 

Türkiye’nin elde ettiği 7,4’lük büyüme oranıyla en büyük ticari pazarı olan Avrupa 

Birliği üyesi ülkelerden daha iyi bir performans sergilediğini ifade eden Özer Matlı, 
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“Ancak son dönemdeki faiz indirimlerinin neden olduğu kur artışları üreticimizi ve 

sanayicimizi derinden endişelendirmekte, piyasalardaki öngörülebilirliği ciddi düzeyde 

azaltmaktadır. Bu durum aynı zamanda ekonomimize olan güveni zedelerken, döviz 

kaynaklı yaşanan maliyet artışları enflasyonu da tetiklemektedir. Türk iş dünyası 

olarak bu noktada beklentimiz, bir an önce kur dalgalanmalarının önüne geçecek, 

fiyat istikrarını sağlayacak politikaların hayata geçirilmesi, ekonomide 

öngörülebilirliğin sağlanmasıdır. Unutmamalıyız ki kalıcı büyümenin temeli olan 

yatırım, üretim, ihracat ve istihdamın yolu istikrarlı bir kur ve düşük enflasyondur” diye 

konuştu. 
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TSE’ye güneş paneli test talebi 

yağıyor 
TSE güneş paneli test laboratuvarı Mayıs 2022'ye kadar tam kapasite 

dolu. Yurt dışındakilerin yarı fiyatına hizmet veren ve talepleri 

karşılamakta zorlanan TSE, hem mevcut laboratuvarı büyütüyor hem de 

ikinci bir laboratuvar kurmak için çalışmalara başladı. 

 
Mehmet KARA 

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) PV Test Laboratuvarı Şefi Gökhan Durukan, güneş 

enerjisi sektörünün, lisans ihaleleri ve yenilenebilir kaynak ve yerli ekipman teşvikleri 

sayesinde daha dinamik bir hale geldiğini söyledi. Bu alanda teknolojinin de çok hızlı 

geliştiğini anlatan Durukan, “TSE olarak bu sektörde biz de 2014 yılında kurduğumuz 

laboratuvarımızla üreticilerimize ve yatırımcılarımıza akredite test hizmeti sunuyoruz. 

Yatırımcılarımız tercih ettikleri modülleri laboratuvarda test ettirerek, yatırım 

maliyetlerini ve amortisman sürelerini daha sağlıklı hesaplayabiliyorlar” dedi. 

40 bin yerine 20 bin Euro 

Test hizmetleriyle yerli güneş paneli üreticilerinin yurt dışına bağımlılığını azalttıklarını 

ifade eden Gökhan Durukan “Üreticilerimizin yurt dışındaki kuruluşlara ödeyecekleri 

test ücretleri yurt içinde kalıyor, cari açığın azalmasına bir katkı sağlanmış oluyor. 

Yurt dışında 40 bin Euro’ya test hizmeti sunulurken TSE bunun yarı fiyatına hizmet 

sunuyor” diye konuştu. 
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Test taleplerine yetişemiyor 

Teknoloji geliştiren ve yerli ekipman üreten şirketlere sundukları desteklere değinen 

Gökhan Durukan şunları söyledi: 

“Üretici firmalara tasarımdan ürün aşamasına kadar hizmet sunuyoruz. Şu an 

itibariyle Ankara’daki laboratuvarımızda 6 firmaya sertifikasyon tes hizmeti veriliyor. 

Ayrıca dileyen tüm PV modül üreticilerine Ar-Ge test hizmetleri de sunuluyor. 

Üreticilerimizin half-cut (yarıya bölünmüş hücre) teknolojisi ile yeni reçeteler ve yeni 

bileşenlerle test ihtiyacına hızla cevap vermeye çalışıyoruz. Yoğun talep alıyoruz. 

2022 ilk yarı sonuna kadar doluyuz.” 

İlave kapasite yatırımı 

Gökhan Durukan, mevcut ve bundan sonra da artması beklenen talebe daha iyi 

cevap verebilmek için TSE’nin de kapasite arttırdığını söyledi. Mevcut laboratuvara 

alınan yeni bir cihazın daha yılbaşından önce devreye gireceğini belirten Durukan, bir 

ikincisinin de 2022 yılının bahar aylarında kurulup hizmet vermeye başlayacağını 

anlattı. Bunlar aynı zamanda personel sayısının da artması anlamına geliyor. 

Yeni bir laboratuvar daha 

Gökhan Durukan’ın verdiği bilgiye göre TSE, kapasite artırımı için mevcut 

laboratuvara ilave cihazların yanında başka bir adım daha atıyor. TSE, bugünkü test 

laboratuvarının mevcut kapasitesine sahip ikinci bir laboratuvar daha kuracak. Yeni 

laboratuvar inşaatının temelinin atıldığını belirten Durukan “2022 yılında yeni bir 

kampüsle beraber fotovoltaik modül test laboratuvarı alt yapımızı büyütüyoruz” dedi. 

TSE test hizmet ihraç edecek 

Gökhan Durukan, Türkiye’deki güneş paneli üreticilerinin uluslararası pazarda da 

aktif olmalarını dikkate alarak TSE’nin de yurt dışına hizmet sunmayı amaçladığını 

anlattı. Durukan “Aynı zamanda yurt dışına test hizmetini de ihraç edebilir duruma 

gelmeyi, ülke dışında da test hizmeti sunmayı hedefl iyoruz” dedi. Türkiye solar 

sektörünün 2012 yılından bu yana ciddi yol kat ettiğini vurgulayan Gökhan Durukan, 

“Bugün çok daha iyi üretim hatlarıyla, çok daha iyi öğrenmiş Ar-Ge ekipleri ve 

inovasyon merkezleriyle bu işi geliştirecek güce sahibiz. Avrupa’da üretim yapıp 

ihracat gerçekleştiren üreticilere sahip olduk” diye konuştu. 

Standart ve ticaret savaşları 

Gökhan Durukan, standardizasyonun ticari savaşlar açısından büyük bir önem 

taşıdığını vurgularken “Standartları belirleyenler bu savaşa 1-0 önde başlıyorlar. TSE 

de üreticilerimizin korunması için masada yer alıyor” dedi. 

Yerli güneş panelleri dünya standartlarında 

TSE fotovoltaik modül test laboratuvarı geçtiğimiz yıl 200’e yakın PV modül 

yatırımcısına hizmet sundu. Gökhan Durukan “Hem yerli hem yabancı PV modülleri 

test edildi. Yerli ürünleri ithal edilenlerle karşılaştığımızda, yerli üreticilerin gerçekten 
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hem teknoloji ham tasarım hem kalite alanında yurt dışındaki üreticilerden bir farkı 

olmadığını, hatta bazı noktalarda onlardan daha iyi noktada olduklarını söyleyebilirim” 

dedi. 

TSE küresel standartların belirlenmesinde söz sahibi 

TSE PV Test Laboratuvarı Şefi Gökhan Durukan, TSE’nin standardizasyonla ilgili 

önde gelen uluslararası kuruluşların üyesi olduğunu hatırlatarak, standartların 

belirlenmesinde Türkiye’nin de her zaman söz sahibi olduğunun altını çizdi. TSE’nin 

içinde yer aldığı uluslararası standardizasyon kuruluşları arasında International 

Organization for Standardization (ISO), International Electrotechnical Commission 

(ICE), European Committee for Standardization (CEN) ve European Committee for 

Electrotechnical Standardization (CENELEC) de bulunuyor. 
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Türkiye'de en zengin yüzde 10, tüm 

gelirin yüzde 54,5'ini alıyor 
Dünya Eşitsizlik Raporu’na göre, Türkiye'de en zengin yüzde 10, tüm 

gelirin yüzde 54,5'ini, en yoksul yüzde 50 ise yüzde 12'sini alıyor. 

 
Paris merkezli araştırma kuruluşu World Inequality Lab, ‘Dünya Eşitsizlik Raporunu’ 

yayımladı. Rapora göre, 2021 yılında ortalama bir yetişkin birey satın alma gücü 

paritesiyle 23 bin 380 dolar kazanıyor. Ayrıca, ortalama bir yetişkinin 102 bin 600 

dolar borcu bulunuyor. Bu ortalamalara rağmen ülkeler arasında ve ülkelerin 

içerisinde geniş çapta gelir eşitsizlikleri söz konusu durumda. 

Küresel nüfusun en zengin yüzde 10'u şu anda küresel gelirin yüzde 52'sini alırken, 

nüfusun en yoksul yarısı küresel gelirin sadece yüzde 8'ini kazanıyor. 

Küresel gelir dağılımının en üst yüzde 10'luk kısmından bir kişi yılda ortalama 122 bin 

100 dolar kazanırken, küresel gelir dağılımının en yoksul yarısından bir birey ise yılda 

ortalama 3 bin 920 dolar kazanıyor. 

Milyarderlerin küresel servetteki payları artıyor 

Küresel servet eşitsizlikleri daha belirgin bir hal alıyor. Küresel nüfusun en yoksul 

yarısının neredeyse hiç mal varlığı bulunmuyor. Bunlar, toplam servetin sadece 

yüzde 2'sini elinde bulunduruyor. 

Buna karşılık, dünya nüfusunun en zengin yüzde 10'u tüm servetin yüzde 76'sına 

sahip durumda. Nüfusun en yoksul yarısı yetişkin başına ortalama 4 bin 100 dolar 

borca sahip. 
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Söz konusu eşitsizlikler, Kuzey Afrika ile Ortadoğu'da çok yüksekken Avrupa'da daha 

düşük seviyelerde ölçülüyor. Milyarderlerin küresel servetteki payları da hızla 

yükseliyor. 

Ortalama mal varlığı yıllık yüzde 3,2 artarken dünyanın en zengin bireylerinin serveti 

1995'ten beri yılda yüzde 6 ile yüzde 9 arasında artış gösteriyor. 

Milyarderlerin küresel servetteki payı 1995’teki yüzde 1'lik seviyeden günümüzde 

yüzde 3'e ulaşmış durumda. 

Milyarderlerin servet artışı, koronavirüs salgını sırasında daha da hızlandı. Salgının 

başladığı 2020 yılında, milyarderlerin servet payında rekor seviyede artış gerçekleşti. 

Türkiye’de yetişkin bir birey yıllık otalama 85 bin 10 lira kazanıyor 

Rapora göre, Türkiye'de ortalama bir yetişkin birey yıllık 85 bin 10 lira kazanıyor. 

Nüfusun en yoksul yüzde 50'sinin ortalama geliri yıllık 20.260 lira seviyesinde 

seyrediyor. En zengin yüzde 10'un ise yıllık kazancı ortalama 463 bin 20 lirayı 

buluyor. Türkiye'de en zengin yüzde 10, tüm gelirin yüzde 54,5'ini, en yoksul yüzde 

50 ise yüzde 12'sini alıyor. 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dövizi, 

altını bulunanlara çağrı 
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'ndan sonra yaptığı 

açıklamada, "Bankada, yastık altında, kasasında parası, özellikle dövizi 

bulunan herkesi yeni ekonomi politikamızın getirdiği fırsatları 

değerlendirmeye davet ediyorum." dedi. 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi: 

"Türkiye Genel Kurulda yaşanan bir başka edepsizlik örneğiyle sarsılmıştır. İktidarın 

sadece hayalini kurmakla bile bu derece kendini kaybedenlerin ülkenin başına neler 

getireceğini takdirini milletimize bırakıyoruz. 

BAE ile başlatılan yeni dönemi daha ileri taşımanın gayreti içinde olacağız. 

Türkiye'nin yatırım atağı her alanda sürmektedir. ülkemizin dört bir yanında yüzlerce 

dev yatırımı yakından takip ediyoruz. 

Hedefimiz, yatırım istihdam üretim ihracat ve büyüme. Biz ülkemizi büyüterek 

enflasyonu düşüreceğiz diyoruz, bu zihniyet dışa bağımlılığı artırmak istiyor. 

Enerji ve gıda fiyatları dengeyi bulacak 

Enerjide ve gıda fiyatları bir süre sonra inanıyorum dengeye oturacaktır. 

 

Düşük faiz ve dengeli kur ile üretimi ve istihdamı adım adım daha ileriye taşıyacağız. 

İndirimli stopaj uygulaması uzatıldı 

Vatandaşlarımıza ayda 1,7 milyar lira katkı sağlayan indirimli stopaj uygulamasını 

Mart ayı sonuna kadar devam ettirme kararı aldık. 
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2021'de kullanılan yaklaşık 60 milyar liralık esnaf kredisinin 5,2 milyar liralık faiz 

yükünü, Hazine üstlenmiştir. 

Önümüzdeki 3 yıl boyunca hazinenin yapacağı faiz desteği ödemeleri 26 milyar lirayı 

bulacaktır. 

Kuraklık destekleri 15 Aralık'tan sonra yatırılacak 

Kuraklıktan zarar gören 651 bin üreticimizin hesabına toplamda 2,6 milyar lira 

kuraklık desteği ödemesini aralık ayının ikinci yarısında yatırıyoruz. 

Türkiye, tarihinin en kritik ekonomik mücadelelerinden birini verirken fırsatçılık 

peşinde koşanları ne millet ne tarih ne de devlet affeder. 

Stokçuluğa yönelenlere sert mesaj 

Girdi maliyetlerindeki ve kurdaki yükselişle izah edilemeyecek fiyat artışı yapan, 

stokçuluğa yönelen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır. 

Bankada, yastık altında, kasasında parası, özellikle dövizi bulunan herkesi yeni 

ekonomi politikamızın getirdiği fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum." 
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CHP'den TÜİK hakkında suç 

duyurusu 
CHP'li Hakverdi, “kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği ve vatandaşların 

ekonomik zararına sebep olduğu” gerekçesiyle, TÜİK Başkanı Sait Erdal 

ve diğer TÜİK yetkilileri hakkında “resmi belgede sahtecilik suçunu” 

işledikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. 

 
CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, TÜİK Başkanı Sait Erdal ve kurum 

yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Hakverdi, Ankara Cumhuriyet 

Başsavcılığı’na verdiği suç duyurusunda, “TÜİK kamu gücü ve kamu kaynaklarını 

kullanarak elde ettiği verileri, gerçeğe aykırı olarak işlemektedir. Savcılığınız 

tarafından bahsi geçen suç şüphesi üzerine soruşturma başlatılması ve gerçek 

enflasyon oranlarının, alanında uzman bilirkişilerce hesaplatılması talebimizdir." 

gerekçelerini sıraladı. 

Hakverdi, şu değerlendirmeleri yaptı: 

“Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 03/12/2021 tarihinde açıklanan enflasyon 

oranlarının gerçeği yansıtmadığı açıkça ortadadır. Tüm yurttaşların derinden 

hissettiği ekonomik krizin siyasi etkilerini azaltmak amacıyla, enflasyon oranı gerçeğe 

aykırı olarak düzenlenmektedir. Oysa TÜİK’ in görevi gerçek rakamları açıklamaktır. 

Ülkemizde yurttaşlarımızın hissettiği yıllık enflasyon oranı (TÜFE) yüzde 50’nin 

üzerinde iken; TÜİK tarafından Kasım ayı verilerine göre yıllık enflasyon oranı yüzde 

21,31 olarak açıklanmıştır. Bünyesinde, ekonomi alanında uzmanlaşmış 

akademisyenler bulunduran Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise, Kasım ayı 

verilerine göre yıllık enflasyon oranını yüzde 58,65 olarak açıklamıştır. Yine 2021 
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yılının Ekim ayı verilerine göre, yıllık enflasyon oranı TÜİK tarafından yüzde 19,89 

olarak açıklanırken; Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Ekim ayı verileri ışığında 

yıllık enflasyon oranını yüzde 49,87 olarak açıklamıştır. Örnekleri çoğaltmak 

mümkün; ancak iki örneğin açıklayıcı olduğu ortadadır. TÜİK kamu gücü ve kamu 

kaynaklarını kullanarak elde ettiği verileri, gerçeğe aykırı olarak işlemektedir. 

Bağımsız ve tarafsız, alanında uzman ekonomist bilirkişilerce hesaplanacak olan 

gerçek enflasyon oranları, TÜİK yetkilileri tarafından resmi belgede sahtecilik 

suçunun işlendiğini şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koyacaktır. Savcılığınız 

tarafından bahsi geçen suç şüphesi üzerine soruşturma başlatılması ve gerçek 

enflasyon oranlarının, alanında uzman bilirkişilerce hesaplatılması talebimizdir. 

Şikayetimize konu belgeleri düzenleme yetkisi Türkiye İstatistik Kurumu’na kanunla 

verilmiştir. Bu nedenle, bu konuda tekel olan Türkiye İstatistik Kurumunun verileri 

sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğindedir. Bu yönüyle işlenen 

suç TCK 204/3 gereğince cezalandırılmalıdır." 
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Merkez’den 15’e al, Hazine’ye 

22.70’e sat; şahane! 

 
Alaattin AKTAŞ  

09 Aralık 2021 Perşembe 

 

✔ Ankara'da bir banka var. Ulus'taki şubesine gidiyorsunuz, yüzde 15 faizle 

kredi veriyor. Aynı bankanın Eskişehir yolundaki şubesi ise mevduatınıza 

yüzde 22.70 faiz uyguluyor. Şahane değil mi! 

"Nevi şahsına münhasır" diye bir kavram vardır ya, kişiler için kullanılır. Hani bu 

kavramı bir ülke için kullanmak söz konusu olsa en münasibi herhalde biz olurduk. 

Nasıl olmayalım ki... Son dönemde yaşadıklarımıza bakınca doğrusu bundan daha 

uygun bir benzetme göremiyoruz. 

Şimdi Merkez Bankası bankaları yüzde 15 faizle fonluyor değil mi. Bir banka gidip 

Merkez Bankası'ndan bu faizle kaynak kullanabiliyor. Zaten Merkez Bankası'nın 

politika faizinin düşürülmesindeki amaç da bu; bankalar ucuz kaynak kullanacak ve 

tabii ki bankalar da bu ucuzluğu kullandırdıkları kredilere yansıtacak. 

Olması gereken bu. 

Peki olan bu mu? 

İşte orası karışık! 

Bankaların kredi faizlerinin Merkez’in faiz indiriminden ne ölçüde ve ne yönde 

etkilendiğini dün yazdık. Dün aktardığımız faizde bir okurumuzun uyarısıyla 

güncelleme yapma gereği ortaya çıktı, buna da yer vereceğiz. 

Bugün asıl üstünde durmak istediğimiz konu başka... 

Önce şunu kabul etmek gerek. Merkez Bankası’ndan yüzde 15 faizle kaynak 

kullanan, mevduata ödediği faizi de Merkez Bankası faizindeki gerilemeye paralel 

olarak aşağı çeken bankaların kredi faizlerini ne yönde belirleyecekleri tabii ki kendi 
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inisiyatifl erinde. Bankanın başka masrafı çoktur, her şey bir yana çok kar etmek 

istiyordur ve kredi faizini pek aşağı çekmez; kimsenin itirazı olamaz. 

Ama konu “kamu kaynağının kullanılması ve bir anlamda o kaynakla yine kamuya 

borç verilmesi” ise durum tabii ki değişir. 

Mevduat faizi kredi faizinden yüksek olur mu? 

Hani mesela diyerek bir benzetme yapalım... 

Bir banka düşünün. Size yüzde 15 faizle kredi kullandırıyor. Kısa vadeli ama vade 

dolunca gidip yeni kredi alabiliyorsunuz, bankada sonsuz krediniz var. 

Aynı bankanın bir başka şubesi ise getirdiğiniz mevduata yüzde 22.70 faiz veriyor. 

Bu banka Ankara’da. Ulus’taki şube yüzde 15 faizle kredi açıyor, Eskişehir yolundaki 

şube ise mevduatınıza yüzde 22.70 faiz uyguluyor. 

Nasıl? Olmaz mı diyorsunuz? 

Niye olmasın, oluyor! 

Ulus’taki şube Merkez Bankası’dır. 

Eskişehir yolundaki şube ise Hazine’dir. 

Merkez Bankası bankalara yüzde 15 faizle kaynak kullandırıyor. Bankalar da bu 

parayı götürüp Hazine’ye önceki günkü ihalede olduğu gibi yüzde 22.70 faizle borç 

veriyor. 

Sistem tıkır tıkır çalışıyor. 

Tamam Merkez Bankası’nın bankalara kullandırdığı tutarla Hazine’nin borçlanma 

tutarı aynı değil. Ama Merkez Bankası hem swapın TL bacağının faizini, hem TL cinsi 

fonlamadaki faizi yüzde 15 düzeyinde uyguluyor, önemli olan bu. 

Merkez Bankası’ndan alınan paranın tümünün Hazine’ye borç verilmesi gibi bir 

durum söz konusu değil ama mekanizma şahane! 

Makas daha da açılacak 

Merkez Bankası politika faizini düşürmeye devam edecek. Bakmayın yabancı 

yatırımcılarla yapılan toplantıda Merkez Bankası Başkanı’nın “Faiz indirimi 

yapılmama olasılığı arttı” şeklindeki söylemine. Gerçi yalanlanmamış olsa da bu 

bilginin doğru olup olmadığı da meçhul. 

Hem zaten Merkez Bankası Başkanı böyle söylemiş olsa bile bunun ne önemi var ki! 

Sanki faizle ilgili kararı Merkez Bankası veriyor... 
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Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan fikir değiştirmediği sürece politika faizi bu ay da 

aşağı çekilecek. Faiz muhtemelen yüzde 14’e indirilecek. 

Diğer yandan da gerek güvensizliğin giderek artacak olması, gerekse Hazine’nin 

daha fazla kaynağa ihtiyaç duyması yüzünden borçlanma maliyeti artış gösterecek. 

Bunun sonucunda da Merkez Bankası’nın fonlama maliye aşağı giderken Hazine’nin 

borçlanma faizi artacak ve şu an için iki oran arasında 7.70 puan düzeyinde oluşan 

fark daha da açılacak. 

Ticari kredi faizlerindeki avantaj kayboldu 

Köşemizde dün faiz indiriminden sonra kredi faizlerinin nasıl seyrettiğine ilişkin bir 

tabloya yer vermiş ve 23 Eylül’de başlayan faiz indirimi öncesinde yüzde 21.26 

düzeyinde bulunan ticari kredi faizlerinin 26 Kasım itibarıyla yüzde 18.88’e indiğini 

belirtmiştik. Bu oranlar Merkez Bankası kaynaklıydı ve Merkez Bankası da son olarak 

26 Kasım’ın verilerini açıklamıştı. 

Dün bir okurumdan ticari kredi faizlerinin son on günlük sürede 2 puan kadar 

yükseldiği ve faiz indirimi öncesindeki düzeye geldiğine ilişkin bir not aldım. Şöyle 

diyordu okurum gönderdiği mesajın sonunda: 

“Ortalamayı alırsak ticari kredi faiz oranları 23 Eylül öncesindeki düzeye döndü. 

Düşük faiz dönemi bitti. Şu durumda daha az faiz giderimiz olmayacak. Diğer yandan 

dövize endeksli olan ambalaj ve yardımcı malzeme maliyetlerimizdeki artışları 

yazmaya gerek bile yok, onlar hepimizin malumu. O halde biz de sanayici olarak 

soruyoruz; Merkez Bankası bu operasyonu kimin için, kimin adına yaptı?” 
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Abdulkadir Selvi 

Akşener ile Kılıçdaroğlu’nun 

billboard rekabeti 

9 Aralık 2021 

CHP ile İYİ Parti, Millet İttifakı ortağı. Kılıçdaroğlu ile Akşener, Millet İttifakı’nın 

liderleri. Aralarında bir uyum olduğu gözlense de içten içe büyük bir rekabet 

yaşanıyor. 

İki parti arasındaki rekabet birkaç konuda kendini iyice hissettirmeye başladı. 

1- CHP ile İYİ Parti arasında, Millet İttifakı’nın birinci partisi olma yarışı yaşanıyor. 

CHP’nin oy oranı yüzde 25 civarında. İYİ Parti’nin oyları ise yükselişte. İYİ Parti 

yetkilileri, CHP’nin oy oranının yüzde 25’in üzerine çıkmayacağını ama İYİ Parti’nin 

büyüyebileceğini savunuyorlar. Hatta Meral Akşener’in başbakanlığa talip olmasının 

da bu stratejinin sonucu olduğunu söylüyorlar. 

2- İYİ Parti ile CHP arasında cumhurbaşkanlığı konusunda da bir rekabet 

yaşanıyor. Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı desteklerken, 

CHP’de Kılıçdaroğlu sesleri yükseliyor. İYİ Parti’nin etkili isimlerinden Koray Aydın, 

Kılıçdaroğlu’na, “İdealist davranmalı, nefis zamanı değil” mesajını verdi. 

Kazanma ihtimali olmayan adaya evet demeyeceklerini açıkladı. 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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3- İYİ Parti, ortak miting teklifini CHP’nin gölgesine girmemek için kabul etmedi. 

CHP’nin, muhalefetin büyük ağabeyi olarak hareket etmesinden dolayı rahatsız 

olduklarını belirttiler. CHP’nin, “İktidarda AK Parti, muhalefette CHP var. Bir de 

diğerleri şeklindeki yaklaşımını doğru bulmuyoruz. Biz eşit partiler olarak 

masaya oturmak istiyoruz” diyorlar. 

4- CHP ile İYİ Parti arasındaki rekabet Ankara’da billboardlara da yansıdı. Meral 

Akşener’in fotoğrafları billboardları süslerken, CHP, Kılıçdaroğlu’nun afişleriyle yanıt 

verdi. Öyle ki bir hafta Akşener, bir hafta Kılıçdaroğlu billboardlarda yer aldı. Millet 

İttifakı’nın adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan Mansur 

Yavaş ise iki partinin arasında kaldı. Şu anda iki lider, başkentteki billboardlarda 

kıyasıya bir rekabet sergiliyorlar. 

GENÇLERİN MESLEK SAHİBİ OLMASI VE İŞ SORUNU 

GÜNE Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’le benim için ayrı bir anlamı olan bir 

ziyaretle başladık. 

 

Ankara’daki Altındağ Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi’ni ziyaret ettik. Atölyeleri 

gezdik. Öğrencilerle sohbet ettik. Kütüphane açılışını yaptık. Sonra ‘Mesleki ve 

Teknik Eğitim’ üzerine sohbet ettik. 

Hemen başta benim için bu ziyaretin neden bu kadar anlamlı olduğunu söyleyeyim. 

Çünkü ben de teknik okulda okudum. Üniversite eğitimimi metalürji üzerine yaptım. 

Atölyede çalışan, üretim yapan öğrencilerin hepsinde kendimi gördüm. Sırtıma iş 
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önlüğünü geçirip atölyede çalıştığım günlerimi yeniden yaşadım. Ziyaretimizi 

kütüphane açılışı ile taçlandırmak ise çok güzel bir duyguydu. 

SOSYAL BOYUTU 

Milli Eğitim Bakanı öğrencilerle sohbet ederken onlara, “Döner sermayede çalışıyor 

musun? Aylık ne kadar eline geçiyor” diye sormasının nedenini daha sonra 

anladım. Teknik ve Anadolu Meslek liselerinde dezenfektan ve maskeden başlayıp 

okulların masası, sırası, kütüphanesi, dolabı, deney aletleri, CNC tezgâhları hatta 

havacılık sektörümüz için önemli olan simülatörler bu okullarda üretiliyor. Hızlı test kiti 

üretmişler, Sağlık Bakanlığı’ndan onay bekliyorlar. 10 ayda 540 milyon döner 

sermaye geliri elde edilmiş, yılsonu hedefi 800 milyon dolar. Fabrika okullar bunlar. 

Peki öğrencilerin bunda ne yararı var? Onlar hem iş öğreniyor hem de gelir elde 

ediyorlar. Döner sermayeden öğrencilerin eline aylık ortalama 1500 lira geçiyormuş. 

Bazı dönemler bu miktar daha artmış. Öyle ki pandemi sürecinde aile büyükleri 

çalışamayınca evlere çocukların kazancı girmiş. 

Ziyaret ettiğimiz okul Altındağ semtindeydi. Çinçin gibi dezavantajlı bir bölgedeydi. Bu 

çocuklar hem okuyup hem kazandığı para ile aile bütçesine katkı yapıyorlar. Ayrıca 

suç oranının yüksek olduğu Çinçin’de bunun bir de sosyolojik boyutu var. O çocuklar 

suça değil, meslek öğrenmeye ve aile bütçesine katkı yapmaya çalışıyorlar. Hepsinin 

gözünde o ışığı gördüm. Vahada açan çiçekler gibi pırıl pırıl çocuklardı. 

 
Fotoğraf: Selahattin SÖNMEZ/ANKARA 

ÇARE, MESLEK SAHİBİ YAPMAK 

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teknik eğitimden gelen birisi. Akademik kariyerini 

de teknik ve mesleki eğitim üzerine yapmış. Bakanlıktaki önceliği de gençlerimizi 
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meslek sahibi yapmak, sanayinin aradığı ara insan ihtiyacı ile okulları entegre etmek. 

Sektörün ihtiyacına göre teknik eleman yetiştirmek. Bu çok önemli bir nokta. 

Bir yanda mesleği olan 

elemana ihtiyacı olan sektörler, diğer yanda iş arayan gençler var. Sektörün ihtiyacı 

olan alanlarda meslek sahibi yapıp iş bulmasını sağlamak. Mesleki Eğitim Merkezi 

mezunlarının istihdam oranının yüzde 88 olduğunu söylersem bunun ne kadar doğru 

bir tercih olduğu anlaşılır. 

Milli Eğitim Bakanı, Mesleki Eğitim Merkezleri’nin sayısını arttırmayı hedefliyor. 1 

milyon öğrenciye ulaşma hedefi var. Ama artık binalar yapılmayacak. Sektörün 

ihtiyacına göre ve sektörün bünyesinde mobil mesleki eğitim merkezleri kurulacak. 

KÜTÜPHANESİZ OKUL KALMAYACAK 

Teknik eğitim söz konusu olunca bir an coştum. Genç işsizler ve mesleksiz gençlik 

sorununu çözmek için mesleki ve teknik eğitim desteklenmeli. 

Ha açılışını yaptığımız kütüphaneye gelince... 

Kitaplar gülüyordu adeta. Milli Eğitim Bakanı yıl sonuna kadar kütüphanesi olmayan 

okul kalmayacağını söyledi. 
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Esfender KORKMAZ 

TL cep yakıyor 
9 Aralık 2021 Perşembe 

Finansal yatırım araçlarının TÜFE'ye göre Kasım ayı aylık ve yıllık reel getiri oranları 

TÜİK tarafından açıklandı. Finansal yatırım araçları içinde yalnızca mevduat ve 

Devlet İç Borçlanma Senetlerinin reel getirisi eksi oldu. 

Mevduat brüt faiz reel getirisi Kasım ayında yüzde eksi 2,32 ve Kasım'dan Kasım'a 

yıllık yüzde eksi 7,72 oldu. Bundan sonra mevduata eksi faiz devam edecektir. 

Merkez Bankası verilerine göre bankaların toplam TL üzerinden açılan mevduatlara 

verdiği ortalama nominal faiz 15,03'tür. Kasım ayı TÜFE oranı yüzde 21,31'dir. 

Demek ki bankaların mevduata verdikleri brüt reel faiz eksi 5,2'dir. 

Buna karşılık bankalar vatandaşa verdikleri ihtiyaç kredilerinden enflasyonun üstünde 

yüzde 24,62 faiz alıyorlar. Yani halktan topladıkları mevduatın üstüne 9,59 yüzdelik 

puan fark koyarak, yüzde 64 kârla tekrar aynı halka satıyorlar. 

Bankalar, ekonominin kan damarlarıdır. Elbette kâr edecekler. Ama yüzde 64 kâr 

marjı ve mevduata eksi reel faiz, bankaların mevduat sahibinden gizli vergi alması 

demektir. Eğer siyasi iktidar bu yanlışa önlem almıyor ise, vatandaşın değil 

bankaların yanındadır. 

 

Aylık ve yıllık en yüksek reel getiriyi dolar sağladı. Aylık olarak nominal getirisi 16,88 

reel getirisi 12,72 oldu. Yıllık olarak nominal getirisi 33,86 reel getirisi 12,72 oldu. 

Elinde TL tutanların dolara karşı paraları eridi. 
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2018 Ocak ayından, 2021 Aralık ayına, Venezuela gibi hiperenflasyon yaşayan 

ülkeleri saymazsak, gelişmekte olan ülkeler içinde Arjantin Pesosu dışında dolara 

karşı en fazla değer kaybeden para TL oldu. Arjantin de halen yaşadığı krizden 

çıkamadı. 

Türk lirasının 4 yıl içinde dolara karşı değeri yüzde 72,5 oranında düştü. Eksi faiz 

yatırımları teşvik eder. Yüksek kur da ithal ara malları ve ham maddelerin içeride 

üretilmesini zorlar. Ama bunlar için yatırım yapmak lazım. Yatırımın altyapısı, 

mülkiyet güvencesi, ekonomik istikrar, hukuki ve demokratik kurumsal yapıdır. Bunlar 

olmazsa, sıfır faizde dersen kimse yatırım yapmaz. Mamafih Türkiye'de son 4 yıldır 

2020 dışında yatırımlar daraldı. 2021 üçüncü çeyreğinde de eksi 2,5 oldu. 

 

BİST 100 Endeksi Kasım ayında yüzde 13,37 oranında reel getiri sağladı. Yıllık 

olarak ikinci sırada, yüzde 9,77 oranında reel getiri sağladı. 2020 Aralık başında 

1,368 olan BİST 100 Endeksi dün 2,007 idi. 

Borsanın bu kadar artmasına, doların değerlenmesi, faizlerin eksiye inmesi ve 

uluslararası pozitif gidişat etkili oldu. 

Aylık bazda en yüksek reel getiriyi yüzde 15,93 ile altın sağladı. 

Aslında mevduat ve DİBS dışında diğer yatırım araçlarının tamamı aylık bazda 

nominal olarak spekülatif düzeyde gelir sağladı. Nominal olarak; 

*BİST, 100 yüzde 17,35, 

*Dolar, yüzde 16,68, 

*Euro, yüzde 14,70, 

*Altın, yüzde 20,00 oranında gelir sağladı. 

Söylenecek tek söz var; spekülasyonun hâkim olduğu ekonominin çıkış yolu 

yoktur. Mutlaka patlayarak düzeltme olacaktır. 
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09 Aralık 2021, Perşembe 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Biden kalitesini kanıtladı 
 

Dünya siyasetinde aktörlerin kalitesizliği, uluslararası ilişkileri de çığırından 

çıkarmaya başladı. Buna en son örnek Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın, 

Pekin Olimpiyatları için diplomatik boykot uygulama kararıdır. Biden'ın modern 

kopyalarından da aynı yolu izleyecekler var. Mesela, Avustralya da Pekin 

Olimpiyatları'nı boykota karar vermiş. 

 

Geçmişte bunu Amerika'nın Moskova Olimpiyatları'nı boykot etmesinde görmüştük. 

Sonuçta sıfıra sıfır, elde var sıfır oldu. Yani bundan Rusya hiçbir şey kaybetmedi, 

ancak Amerikalı atletler dünyaya açılmayı dört sene ertelediler. Şimdi 

ise Biden diplomatik de olsa benzer yöntemi Çin'e karşı uyguluyor. 

 

AKIL DIŞI DAVRANILMAMALI 

Bu model dünyanın başka anlaşmazlıklarına da uyarlandığı takdirde daha dramatik 

sonuçlara varılabilir. Örneğin, Ukrayna yüzünden Amerika ile Rusya'nın arası açık. 

Bu durumda Rusya akıl dışı davranır ve Avrupa'ya verdiği doğalgazı keserse sonuç 

ne olur? Bir kışı titreyerek geçiren Avrupalılar acaba Amerika'yı daha mı çok 

severler? 

 

Dünya politikasına yön veren liderlerin çaplı olması gerekiyor. Ucuz boykotlarla hiçbir 

şey hallolmaz. Bunu en iyi bilen Rusya'nın lideri Putin'dir. 

 

Dikkat ederseniz Putin bütün tahriklere rağmen bölgesindeki hiçbir ülkeyle ilişkisini 

kesmiyor, hiçbir ülkeye karşı boykot uygulamıyor. 

 

Dünyada bu aptalca yöntemi en fazla temsil eden kişi ise Fransa'nın "teneke 

Napolyon"u Macron değil mi? 

 

Macron, Fransa'dan silah almayan ülkelere karşı diplomatik boykotlar düzenliyor. 

Sonuçta dünyayı öylesine öfkelendirdi ki, Fransa'nın Afrika'daki sömürüsü sanki 

güncel bir olay gibi manşetleri işgal etmeye başladı. 

 

KAMUOYUNDA TARTIŞILIYORLAR 

Burada acınacak ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir. Şu andaki başkanı da, başkan 

yardımcısı da yetersizlikleriyle hem kendi kamuoylarında hem de dünya kamuoyunda 
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enine boyuna tartışılıyorlar. Ve işte sonunda Biden'ın çapı Pekin Olimpiyatları'nı 

boykot ederek çıktı. 

 

Biz Türkiye olarak bu tür aptallıkların dışındayız. 

 

Kurtuluş Savaşı'nın sonunda bile Yunanistan'la hemen en derin ilişkilere girmiştik. Ve 

şu anda boykot ettiğimiz hiçbir ülke yok. 

 

Sadece Suriye gibi yetersiz ülkeler, Türkiye'nin güvenliğine dil uzatınca aynı cevabı 

veriyoruz. 

 

Sanırım Amerika'nın Pekin'i boykotu, dünya dış politikasında kötü bir örnek olarak 

sonsuza kadar hatırlanacak. 
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