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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
12 Kasım 2021 Cuma 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI 

–– Bazı Taşınmazların, Elazığ, Erzurum ve Rize İllerinde Meydana Gelen ve Genel 

Hayata Etkili Kabul Edilen Bazı Afetler Nedeniyle Hak Sahibi Olan Afetzedelerin Kalıcı 

Barınma İhtiyaçlarının Karşılanması Amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 

Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4761) 

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 4762, 4763, 4764, 

4765, 4766, 4767, 4768, 4769, 4770, 4771, 4772) 

 

YÖNETMELİKLER 

–– Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4773) 

–– Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4774) 

–– Devlet Arşivleri Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği 

–– Gebze Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 

 

YARGI BÖLÜMÜ 

 

YARGITAY KARARI 

–– Yargıtay 10. Hukuk Dairesine Ait Karar 
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FAO: Türkiye'de tahıl üretimi 

düşecek, ithalat artacak 
FAO, Türkiye'de tahıl üretiminin 5,4 milyon ton azalacağı ve ithalatın 

artacağı tahmininde bulundu. 

 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), yılda iki kez yayınladığı "Gıda 

Görünümü" raporunun bugün ikincisini yayımladı. Raporda, Türkiye'nin bu yıl tahıl 

üretiminin 2020 yılındaki 36,7 milyon tondan 31,3 milyon tona gerileyeceğini tahmin 

etti. 

Tahıl ithalatının 11 milyon tondan 14,8 milyon tona çıkacağını tahmin ederken, 

ihracatın is 4,8 milyon tondan 4,6 milyon tona gerilemesini beklediğini ortaya koydu. 

Stoklar 8,3 milyon tona gerileyecek 

Haziran ayıda yayınlanan bu yılın ilk raporunda 2021 tahıl üretimi 35,3 milyon ton, 

ithalatı 14,8 milyon ton ve ihracatı 5,6 milyon ton olarak tahmin edilmişti. 

Türkiye'nin tahıl tüketiminin ise 2021'de 2020 yılında 42,8 milyon tondan 43,7 milyon 

tona çıkacağını tahmin eden FAO, nihai stokların 10,5 milyon tondan 8,3 milyon tona 

düşeceğini tahmin etti. 

Buğda üretimi 2,8 milyon düşecek 

Buğday üretiminin 2021'de 2020 yılındaki 20,5 milyon tondan 17,7 milyon tona 

gerileyeceğini, ithalatın 8,1 milylon tondan 10 milylon tona çıkacağını ve ihracatın 4,3 

milyon tondan 4,0 milyon tona gerileyeceğini de de öngördü. 

Haziran ayında yayılanan raporda buğday üretiminin 2022'de 20,0 milyon ton, 

ithalatın 10 milyon ton olacağı tahmin edildi. 
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Tavuk eti üretimi yıllık bazda yüzde 

14,2 arttı 
Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, 2021 yılı Eylül ayında geçen yılın 

aynı ayına göre yüzde 14,2 artarak 198 bin 817 tona çıkarken, tavuk 

yumurtası üretimi ise yüzde 0,2 düşerek 1,6 milyar adede geriledi. 

 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Eylül ayına ilişkin kümes hayvancılığı 

üretimi verilerini açıkladı. 

Buna göre, eylülde 198 bin 817 ton tavuk eti üretimi gerçekleşti. Üretim geçen yıla 

kıyasla yüzde 14,2 arttı. 

Türkiye'de eylülde 1 milyar 614 milyon 681 adet tavuk yumurtası üretimi yapılırken, 

yıllık bazda yüzde 0,2 düşüş gözlemlendi. 

Bu yılın eylül ayında 109 milyon 896 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı Eylül 

2020'ye kıyasla yüzde 14,5 arttı. Aynı ayda hindi etinin 4 bin 486 ton üretimi 

yapılırken yıllık bazda yüzde 1,7 düşüş görüldü. 
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Tarımsal üretim destek miktarları 

belli oldu 
Tarımda 2021 ve 2022'de üretim, gübre ve sertifikalı tohum kullanımı 

ürün çeşidine göre sağlanacak destek miktarları belirlendi. 

 
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 2021 yılında tarımsal 

desteklemeler ve 2022 yılında gübre ve sertifikalı tohum kullanım desteklerini 

belirleyen Cumhurbaşkanı kararına göre, 2021 yılında mazot ve gübre desteği de 

dahil olmak üzere dekar başına; buğday, arpa çavdar, yulaf ve tritikale için 42 TL, 

çeltik, kütlü pamuk için 76 TL, nohut, kuru fasulye ve mercimek için 32 TL, kanola ve 

aspir için 28 TL, patates ve soya için 38 TL, yağlık ayçiçeği için 37 TL, dane mısır için 

35 TL, kuru soğan ve yem bitkileri için 27 TL, yaş çay ve fındık için 26 TL, zeytin ve 

diğer ürünler için 25 TL, nadas için de 8 TL destekleme ödemesi yapılacak. 

Karara göre 2022 yılında, gübre desteği; buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için 

dekar başına 32 TL, diğer tüm ürünler için 16 TL olarak uygulanacak. 

Karar kapsamında arı yetiştiricilerine kovan başına 15 TL, ürün sertifikası başına 

ürün kategorisine göre dekar başına 10 TL ile 100 TL arasında değişen miktarlarda, 

iyi tarım uygulamalarına da ürün kategorisi ve sertifikasyona göre 10 TL ile 150 TL 

arasında değişen miktarlarda, küçük aile işletmelerine de dekar başına 100 TL 

destekleme sağlanacak. 

Karar ekinde belirtilen tarım havzalarında 2021 yılında ruhsat verilen alanlarda çiftçi 

kayıt sistemine kayıtlı fındık üreticisine dekar başına 170 TL fındık alan bazlı gelir 

desteği ödemesi, katı organik-organomineral gübre desteği kapsamında dekar 
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başına 20 TL, geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği kapsamında da 

dekar başına 100 TL ödeme yapılacak. 

Kararla ayrıca Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark 

ödemesi destek miktarları, yem bitkileri ve hayvan yetiştiriciliğine yönelik destek 

miktarları, su ürünleri üreticilerine yönelik destek miktarları, telafi edici ödeme 

destekleri ile diğer tarımsal amaçlı destek miktarları da belirlendi. 

Destekleme ödemeleri için finansman 2022 ve 2023 yılı tarımsal destekleme 

bütçesinden karşılanacak. 2021 yılı fark ödemesi destekleri bütçesinden kaynak 

arttığı takdirde 2021 yılı hububat ve baklagil ürününün ödemelerine de başlanacak. 

Toprak analiz desteği ve Ar-Ge proje desteği haricindeki ödemelerden kamu 

kuruluşları yararlanamayacak. 
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Un üreticileri, Antalya’da toplanıyor 
Türk un sanayicileri, yerli ve yabancı bin delegenin ve sektör 

paydaşlarının katılımıyla 11-14 Kasım'da Antalya'da bir araya gelecek. 

 
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF), sektör temsilcileri ve paydaşlarını 

yabancı konukların da katılımıyla 11-14 Kasım tarihleri arasında Antalya’da bir araya 

getiriyor. 

Yerli ve yabancı 1.000 delegeyi ağırlayacak ortak kongre, bu yıl "İklim Değişikliği ve 

Küresel Salgın" temasıyla gerçekleştirilecek. Kongrede, aynı zamanda 50 sergi alanı 

da bulunacak. 

Kongrede, buğday ve un piyasaları, tarımda sürdürülebilirlik dinamikleri gibi pek çok 

konu, uzman isimlerin panelistliğinde masaya yatırılacak. 

Yıl sonu un ihracatı hedefi, 3,3 milyon ton 

TUSAF Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, geçen yıl 3 milyon ton un ihracatıyla 1,1 

milyar dolar gelir sağladıklarını, Türkiye'yi 7 yıldır dünya un ihracatı şampiyonu 

yaptıklarını bildirdi. Ulusoy, 18 milyar TL büyüklüğe sahip un sanayi sektörünün, şu 

anda 163 ülkeye ihracat yaptığını kaydederek, "Un sanayisi, 11,6 milyon tonluk 

dünya un ticaretinin yüzde 30'unu gerçekleştiriyor. Dünyaya satılan her 3 kilogram 

unun 1 kilogramını Türkiye satıyor. Dünyanın ihracat şampiyonu un sanayicilerimiz, 

2020'de 3 milyon ton ihracat gerçekleştirerek Türkiye'nin kasasına 1,1 milyar dolar 

girmesini sağladı. Bu yıl hedefimiz 3,3 milyon ton un ihraç ederek, yeni bir başarıya 

daha imza atmak." diye konuştu. 
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“Tüketimde yerli buğdayın payını maksimuma çıkarmalıyız” 

TUSAF olarak çalışmalarını daha yakından anlatmak, dünyanın dört bir yanından 

konuklarla birlikte sektörü değerlendirmek adına bu kongreyi düzenlediklerini anlatan 

Ulusoy, şunları kaydetti: "Etkinlikte, un üreten ve un ticareti yapan Türk firmaları, 

Avrupa, ABD, Karadeniz, Orta Doğu ve Afrika Bölgeleri un ithalatçıları ve hububat 

ihracatçılarının yanı sıra un üretim makinaları alanında önemli firmaların, 

tedarikçilerin, mühendislik şirketlerinin, bankaların, borsaların, tüccarların ve diğer 

pek çok firma da katılım gösterecek. Türkiye, buğday arz ve talebinde dengeli bir 

ülke. İthalatının, mamul ihracatının hammaddesi olarak kullanılıyor. Toplam 

tüketimimizde yerli buğdayımızın payını maksimum düzeye çıkarmalıyız." 
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Bakan ‘zarar eden yok’ diyor çiftçi 

hacizle boğuşuyor 

 
Tarlada yangın büyüyor... Üretici tohuma, mazota para yetiştiremiyor. Tarım 

Bakanı’nın “Zarar eden çiftçi yok” sözlerine karşılık, Ziraatçiler Derneği’nin verileri 

vahim durumu ortaya koydu: 100 binden fazla çiftçi hacizle karşı karşıya. 

Kuraklık ve artan maliyet baskısı altında olan çiftçiler her fırsatta isyanını dile 

getirmesine rağmen Tarım Bakanı Pakdemirli “Ben zarar ettim diyen çiftçimiz yok, 

olmaması gerekir” dedi. Bu ifadelere yönelik eleştiriler sürerken Türkiye Ziraatçiler 

Derneği, tarladaki durumu verilerle ortaya koydu. Buna göre 100 binden fazla çiftçi 

hacizlik durumda olduğunu belirtti. Tarla sahipleri ise sıkıntılarını “Borçları ödeyemez 

hale geldik. Her gün icra kağıtları alıyoruz” sözleriyle dile getirdi. 

BAKAN ‘ZARAR EDEN YOK’ DİYOR ÇİFTÇİ HACİZLE BOĞUŞUYOR 

Tarımda artan maliyetlerin yanı sıra kuraklığın etkilediği çiftçiler üretim yapamaz hale 

geldi. Birçok çiftçi işletmesinin kapısına kilit vururken, üretime devam edenler ise 

borçla çarkı döndürmeye çalışıyor. 100 binden fazla borçlu çiftçi haciz tehdidiyle karşı 

karşıya kalırken Tarım Bakanı Pakdemirli göre ‘zarar eden çiftçi yok.’ 

Enflasyon ve kur arttıkça tarımda maliyetler artıyor. Girdi maliyetlerinin büyük 

çoğunluğu dolar kuru üzerinden belirlenen çiftçiler üretim yapmakta zorlanıyor. 

Girdilerin yanı sıra kuraklığında etkilediği çiftçiler ya işletmelerinin kapılarına kilit 

vuruyor ya da üretime devam etmek için borçla çarkı döndürmeye çalışıyor. 
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Desteklenmeyen çiftçiler aldıkları borçları yerine koyamıyor. Türkiye Ziraatçiler 

Derneği’nin verilerine göre 100 binden fazla çiftçi haciz tehdidiyle karşı karşıya. Bu 

duruma rağmen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TBMM’de Müsilaj 

Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtlarken ‘’Ben zarar ettim diyen çiftçimiz 

yok, olmaması gerekir’’ ifadelerini kullanmıştı. 

DW Türkçe’ye konuşan Mehmet Varhan isimli çiftçi 3 bin dönüm tarlası olmasına 

rağmen hacizlerden dolayı ekim yapamadığını, ‘’Traktörümüz alınmış, kimse bize 

pamuk, mazot, gübre, ilaç vermiyor. Tarlayı ekemiyoruz. Elimizde olan traktörü de 

hacizli olduğu için kullanamıyoruz. Biz intihar etsek bence daha kurtuluştur bizim için’’ 

dedi. Pakdemirli’nin çiftçilerin zarar etmediği yönündeki sözlerine tepki gösteren 

Varhan ‘’ Çiftçi ölse daha iyidir. Her gün kapımıza icra kağıtları geliyor. Traktörlerimiz 

yakalanıyorsa, arabalarımıza binemiyorsak, dükkanlarımıza, iş yerlerimize el 

konuluyorsa bu çiftçiliğin anlamı nedir? Açıklayacak biri var mı? Hani senin çiftçin? 

Çiftçin yok ki. Senin çiftçin ölmüş haberin yok? Nasıl zarar eden çiftçi yok? Bir an 

önce bir çözüm bulmaları lazım. Bütün vatandaşlar perişan ama çiftçi ölmüş 

vaziyette. Çiftçilerin yüzde 90’nı ya birbirlerini öldürecekler ya da intihar aşamasına 

gelmişler’’ şeklinde ifade etti. 

'BORÇLARIN ÖDENMESİ İÇİN İMKAN VERİLMİYOR' 

Diyarbakır’ın Yaytaş Köyü’nde 10 aile ile birlikte 2017 yılında aldıkları 200 bin TL’lik 

kredi faizi ile birlikte 3 milyon TL’ye çıktığını aktaran Varhan, ‘’Yağmurdan dolayı 

ürünü toplayamadık. Onun için borcu ödeyemez duruma geldik. Şu an çok mağduruz. 

10 aileyiz. 10 aileden 2 traktör yakalanmış, arabamız hacizli, hesaplarımız blokeli, 

bankalardaki sicilimizi sıfıra indirmişler’’ dedi. 

Tarlasının bir kısmını süren fakat mazot için borç bulamadığından dolayı ekimi yarıda 

bırakan Varhan, ödeme yapmak için bankanın herhangi bir kolaylık göstermediğini, 

‘’Mesela kredin var günü gelmiş: 100 milyar. Diyoruz, ‘Ben bunu ödeyemiyorum 

bunun 10 milyarını ödeyeyim. Önümüz açılsın, borcumuzu ödeyecek hale gelelim.’ 

Ama o imkanda verilmiyor. Diyor ‘Getir borcunu kapat, getir taksitini kapat’’ ifadelerini 

kullandı. 

1 YILDA 46 BİN KİŞİ ÜRETİM YAPMAYI BIRAKTI 

Tarımsal girdi maliyetleri her geçen gün katlanarak artıyor. Bu maliyetleri 

karşılayamayan çiftçi tarım yapmayı bırakıyor. Bir yılda 46 bin 923 kişi tarım 

yapmaktan vazgeçti. CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, 3 yılda 184 bin 

154 tarımsal işletmenin kapısına kilit vurulduğunu belirmişti. Şevkin, 2016 yılında 

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı işletme sayısının 2 milyon 267 bin 176 olduğunu 

bu sayının hızla düştüğünü ve 2019 yılında 2 milyon 83 bin 22’ye gerilediğini söyledi. 

Bunun yanı sıra borçlardan dolayı belini doğrultamayan çiftçinin borcu 205 milyar 

lirayı aştı. 
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BUĞDAY FİYATLARI REKOR KIRDI 

Buğday fiyatları, büyük ihracatçı ülkelerden biri olan Rusya’da bir yetkilinin fiyatlarda 

güçlü bir artış olursa ülkesinin tahıl ihracat vergilerini artırabileceğini işaret etmesiyle 

zirveye çıktı. Rusya’nın tahıl ihracatına kota getireceği haberleri Avrupa’da buğday 

fiyatlarını 13,5 yılın en yüksek seviyesine taşıdı. Rusya Tahıl İhracatçıları Birliği 

Başkanı Eduard Zernin dün yaptığı açıklamada, 15 Şubat’ta başlayacak 2021-22 

piyasa sezonunun ikinci yarısı için tahıl ihracat kotası belirleyeceğini ve bunu 30 

Eylül’e kadar yürürlükte kalacağını ifade etti. Tahıl fiyatlarında yaşanan artış, küresel 

gıda fiyatlarına dair endişeleri de artırdı. ABD Tarım Bakanlığı ise küresel buğday 

ihracatının 200 milyon tonun üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini 

aşmaya hazırlandığını kaydetti. Buğday; ekmek, makarna, kek, pasta ve bisküvi gibi 

bir çok gıda ürününde kullanılıyor. 
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Halk Ekmek ürünlerine zam geldi 
İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB), Halk Ekmek Büfeleri’nde sattığı 

39 çeşit paketli unlu mamullerine 8 Kasım’dan itibaren yüzde 33,5 

civarında zam yaptı. 

 

Halk Ekmeğin paketli tüm unlu mamulleri, yüzde 33,5 oranında zamlandı. Gelen artış 

sonrası gözler, normal ekmeğe çevrildi. 

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB), Halk Ekmek Büfelerinde sattığı 39 çeşit paketli 

unlu mamullerine, 8 Kasım’dan itibaren yüzde 33,5 civarında zam yaptı. 

Buna göre en ucuz ürünün fiyatı, 50 gram (sade, kepekli ve tuz ilavesiz) Akdeniz 

Ekmeği 40 kuruştan 50 kuruşa; 670 gram normal tost ekmeğinin fiyatı ise 5,75 liradan 

8 lira 50 kuruşa yükseldi. 250 gram normal ve kepekli ekmek, 1 lira 25 kuruştan 

satılmaya devam ederken, 3 lira 50 kuruş olan 175 gramlık İHE Minnak Bebe 

Bisküvisi ile 4-5 çeşit mamulün fiyatı değişmedi. 

İstanbul’da ekmek fiyatı bir yılda yüzde 42 arttı 

28 Ekim 2021 tarihinde fırıncıların, İstanbul Valiliği’ne ve Ticaret Odası’na (İTO) 

yaptıkları zam başvurunun ardından, 2 liradan satılan 230 gram normal ekmeğin 

fiyatı 2,5 lira olmuştu. İstanbul genelinde en son zam Mayıs 2021 de yapılmış, 1,75 

lira olan ürün, 2 liraya çıkmıştı. 

Yapılan son zamla birlikte, İstanbul’da ekmek fiyatı bir yılda yaklaşık yüzde 42 zam 

alırken dikkatler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halk Ekmek Büfeleri’ne 

çekilmişti. 
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Ancak aradan geçen süre zarfında halkın ana temel ihtiyacı olan ekmeğe zam 

gelmese bile, unlu paket ürünlere gelen zamların ardından, normal ekmeğin fiyatının 

da yakında artacağı iddia ediliyor. 
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AB, Türkiye için büyüme tahminini 

yukarı yönlü revize etti 
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme 

tahminini yüzde 5,2'den yüzde 9'a yükseltti. 

 
AB Komisyonu, ‘Avrupa Ekonomik Tahminleri 2021 Sonbahar’ raporunu yayımlandı. 

‘Toparlamadan genişlemeye’ başlıklı raporda, AB ekonomisinin 2021 yılında yüzde 5, 

2022'de yüzde 4,3 ve 2023'te yüzde 2,5 oranında büyüyeceği tahminine yer verildi. 

Raporda, Euro Bölgesi ekonomisinin de 2021'de yüzde 5, 2022'de yüzde 4,3, 2023'te 

yüzde 2,4 büyüyeceği öngörüldü. 

AB Komisyonu'nun bir önceki ‘yaz’ raporunda AB ve Euro Bölgesi ekonomisinin 

2021'de yüzde 4,8, 2022 de ise yüzde 4,5 büyüyeceği öngörülmüştü. 

Sonbahar raporunda, 2021'de Almanya'nın yüzde 2,7, Fransa'nın yüzde 6,5, 

İtalya'nın yüzde 6,2, İspanya'nın yüzde 4,6, Hollanda'nın yüzde 4, Belçika'nın yüzde 

6, Yunanistan'ın yüzde 7,1 ve İrlanda’nın yüzde 14,6 büyüyeceği tahmin edildi. 

İşsizlik oranının bu yıl AB'de yüzde 7,1 Euro Bölgesi'nde yüzde 7,9 olacağı öngörülen 

raporda, bu oranın Yunanistan'da yüzde 15,3, İspanya'da yüze 15,2, İtalya'da yüzde 

9,8, Fransa'da yüzde 8, Almanya’da yüzde 3,6 olacağı kaydedildi. 

Raporda, enflasyon oranının bu yıl AB'de yüzde 2,6, Euro Bölgesi'nde de yüzde 2,4 

olacağı tahmin edilirken, bütçe açığının Gayrisafi Yurt içi Hasılaya oranının bu yıl 

Malta'da yüzde 11,1, Yunanistan’da yüzde 9,9, İtalya'da yüzde 9,4, Fransa ve 

İspanya’da yüzde 8,1, Almanya'da yüzde 6,5 olacağı öngörüldü. 



12.11.2021 

15 

 

Türkiye'ye için büyüme tahmini yüzde 9’a yükseltti 

Raporda, Türkiye ekonomisinin 2020'de koronavirüse rağmen yüzde 1,8 oranında 

büyüme kaydettiği anımsatılarak, Türkiye'nin 2021'de yüzde 9, 2022 ve 2023'te 

yüzde 4 oranında büyüyeceği tahmin edildi. 

Türkiye'ye ilişkin tahminlerin yer aldığı önceki raporda ise Türkiye ekonomisinin 

2021'de yüzde 5,2 büyüyeceği öngörülmüştü. 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapıları 

açacak olursak Yunanistan ne yapar 

bilemem 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor 

Orban ile, Türkiye-Macaristan arasında yapılan anlaşmalara imza attı. 

Ardından Erdoğan ve Viktor Orban ortak basın toplantısı düzenledi. 

 
Burada Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in mülteci krizinin Türkiye'den 

kaynaklandığıyla ilgili sözlerine yanıt veren Erdoğan, "Mülteci krizinin Türkiye 

tarafından kaynaklandığını söylemek nankörlüktür." dedi. 

Türkiye'nin 5 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığını belirten Erdoğan, 

bunların 4 milyona yakınının Suriyeli olduğunu söyledi. 

Erdoğan şunları kaydetti: 

"5 milyona yakın mülteciyi ülkesinde ağırlayan bir ülkeye mülteci sorunu Türkiye'den 

kaynaklanıyor demek nankörlüktür. Kapıları açacak olursak Yunanistan ne yapar 

bilemem. 

Hepsinden öte Ege'de, Akdeniz'de mültecilerin botlarını şişleyerek onları ölüme 

mahkum eden Yunanistan'dır. Çoluk çocuk demeden o botları şişleyerek, bazen kıyı 

emniyeti ile o botları batırarak onları ölüme mahkum eden yine Yunanistan'dır. 

Miçotakis ve avanesi yalanla gün geçiriyorlar, dürüst davranmıyorlar. Elimizde bütün 

video kayıtları var." 
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Kılıçdaroğlu'ndan gıda krizi uyarısı: 

Buhranı yaşayacağız 

 
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Antalya'nın merkez ilçesi Döşemealtı'nda düzenlenen 

"Muhtarlar Buluşması" programında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Konya’dan küçük 

Hollanda dünyayı besliyor, devasa bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti, çaresiz kalıyor, 

neden?" diye sordu. Yaklaşmakta olan gıda krizine dikkat çekti. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Enerji kavgası verirken ‘kara kış fonu’ 

kurun dedim. Fakir fukara bu kışı nasıl geçirecek dedim. Kömüre, elektriğe, doğal 

gaza, oduna zam, peki bu vatandaş nasıl geçinecek? 2.825 TL veriyorsunuz, asgari 

ücret. Nasıl yaşayacak bu insan? Bazı önlemler aldılar, ama tam istediğim gibi değil. 

Şimdi gıda krizi ile karşı karşıyayız. Bir gıda buhranı yaşayacağız. Eğer, marketteki 

yağa kelepçe vuruyorlarsa düşünmemiz lazım. Her vatanseverin bu soruyu sorması 

lazım, Konya’dan küçük Hollanda dünyayı besliyor, devasa bir Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti, çaresiz kalıyor, neden? Hollanda’nın yıllık tarım ürünü ihracatı 180 milyar 

doların üzerinde. Konya’dan küçük. Peki biz, 18-20 milyar ihracatımız, bir o kadar da 

ithalatımız var." açıklaması yaptı. 

"SABAH 5’TE HALE GİTTİK. ‘BİZİM GÜNAHIMIZ YOK’ DİYORLAR" 

Sabah 5’te hale gittik. Oradaki vatandaşlarla da karşılaştık. Bizim günahımız yok 

diyorlar. Üretici ile de konuştum, komisyoncu ile de. Yüklü bir kamyon, İstanbul’a 

giderken bunun bedeli ne oluyor diye acaba iktidar sahipleri kendilerine sordular mı? 
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Maliyetin nasıl ortaya çıktığını acaba biliyorlar mı? Mutfaktaki yangını söndürmek için 

ne gerekiyorsa yapacağım, bundan emin olmanızı isterim. İktidar sahipleri enerji 

konusunda kısmen adım attılar. Yaptıracağız tamamını. Ama gıdada yaşanan felaket 

için de aynı mücadeleyi vereceğiz. Bundan emin olmanızı isterim. Bu topraklarda 

hiçbir çocuğun yatağa aç girme lüksü yoktur. Her çocuğun karnı doymak zorundadır. 

Her evde huzur, bereket olmak zorundadır. 

İktidarın asgari ücretle ilgili açıklamalarına da değinen Kılıçdaroğlu, "Biz bu 

enflasyondan nasıl kurtulacağız? Her birimize düşen sorumluluk var" şeklinde 

konuştu. 

Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti: 

"ASGARİ ÜCRETLİ NASIL GEÇİNECEK" 

Eğer bir ülke üretimden koparılırsa dışarıdan ithal edeceksiniz. Paranın değeri de 

kaybolur. Bugün yaşadığımız enflasyon, enerji fiyatlarındaki yükselme… Bunun daha 

henüz baharını yaşıyorsunuz, daha kışını göreceksiniz. Bu zamlar tam anlamıyla 

daha yansımadı. Soru şu; vatandaş, asgari ücretli nasıl geçinecek? Ve biz bu 

enflasyon belasından nasıl kurtulacağız? Mutfaklarda yangın var. Mutfağın kendisini 

değil, mutfaktaki tencereyi de kaybetmek üzeresiniz. Her birimize düşen sorumluluk 

var. Türkiye böyle bir tabloyu hak ediyor mu? Her birimiz böyle bir tabloyu hak ediyor 

muyuz? Hak etmiyoruz. Hepimize, özellikle muhtarlarımıza büyük sorumluluk 

düşüyor. 

"TÜRK LİRASI DÜŞÜNDÜĞÜMÜZDEN ÇOK DAHA HIZLI DEĞER KAYBEDİYOR" 

Yaşadığımız birkaç temel sorun var. Bunlardan birincisi Türk lirasının 

düşündüğümüzden çok daha hızlı değer kaybetmesidir. Bizim paramız, üstünde Türk 

lirası yazıyor. Nasıl oluyor da bizim paramız bu kadar hızlı değer kaybediyor. Az 

gelişmiş ülkelerin paraları karşısında bile değer kaybediyor. Belki şu soruyu kendinize 

sorarsınız. Türk lirası değer kaybetse ne olur? Türk lirası değer kaybettiği zaman 

bütün değerlerimiz ucuzlar. 

"MADEM ADEM İLE HAVVA’DAN GELİYORUZ, HEPİMİZ KARDEŞİZ, NİYE 

KİMLİĞİNİ, İNANCINI SORGULUYORSUN?" 

Öyle bir noktaya geldi ki iki temel noktadan bahsedeceğim. Komşumuzun kimliğini 

sorgular noktaya geldik. Hangi kimlikten, inançtan, hangi yaşam tarzını benimsiyor? 

İnsan insandır kardeşim, madem Adem ve Havva’dan geliyoruz, hepimiz kardeşiz o 

zaman. Niye kimliğini, inancını sorguluyoruz? Sormamız gereken komşumuzun karnı 

doyuyor mu? Açlık, yoksulluk var mı? Bizi öyle bir noktaya taşıdılar ki, babalarımız, 

dedelerimizin bize söylediği, ‘komşu komşunun külüne muhtaçtır’, bir muhtaçlık, 

dayanışma kültürümüz vardı. Şimdi neredeyse dayanışma kültürünü attık, kavga 

kültürü içine girdik. Türkiye’yi buradan çıkaracağız. 
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"NEDİR, NEDEN BU ŞİDDET?" 

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Antalya'nın merkez ilçesi Döşemealtı'nda düzenlenen 

"Muhtarlar Buluşması" programında, İstanbul'da sebepsiz yere kılıçla vahşice 

öldürülen 28 yaşındaki Başak Cengiz'i andı. "Başak Cengiz. Gencecik bir kadındı, 

bir evladımızdı. Öldürüldü. Kadına yönelik şiddet nedir Allah aşkına. Sevgili 

peygamberimiz ne diyordu, ‘Cennet anaların ayakları altındadır.’ Bu analara, bu 

kadınlara yaptığımız nedir, neden bu şiddet?" diye sitem etti. 

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’Nİ BİR HAFTA İÇİNDE YÜRÜRLÜĞE KOYACAĞIZ" 

Başak Cengiz. Gencecik bir kadındı, bir evladımızdı. Öldürüldü. Kadına yönelik 

şiddet nedir Allah aşkına. Sevgili peygamberimiz ne diyordu, ‘Cennet anaların 

ayakları altındadır.’ Bu analara, bu kadınlara yaptığımız nedir, neden bu şiddet? 

Neden bu vahşet, neden öldürüyoruz? Size sözüm söz, bütün Türkiye’ye söz, asla ve 

asla kadına inen ele asla müsamaha göstermeyeceğiz. Asla. Kesinlikle, İstanbul 

Sözleşmesi’ni bir hafta içinde yürürlüğe koyacağız. Gidiyorsun, cinayeti işliyorsun, 

hapse atılıyorsun, kravat takıyorsun, hakimin karşısına çıkıyorsun, temiz elbise 

giyiyorsun, güzel konuşuyorsun. Ee hakim ‘senin suçunu hafiflettim’ diyor. Kadına 

yönelik şiddette hiçbir caninin suçunu hafifletmeyeceğiz Ne ise cezası çekecek. 

"KANUN BUNA İZİN VERMİYOR" 

Muhtarlık kurumu, bir kamu kurumu değil. Kanun öyle diyor, belki bir çoğunuzun 

haberi yok. Belediye kamu kurumu. Aynı mahalleden seçiliyorsunuz, aynı kişi hem 

size hem belediye başkanına oy veriyor. Belediye kamu kurumu ama muhtarlık değil. 

Belediye, bu nedenle muhtarlarla ortak proje yapamaz. Yasak. Niye? Hangi 

gerekçeyle? Belediye ile muhtarların iş birliği yapması, ortak projeler geliştirmesi, 

doğru değil mi? Aynı amaca yönelik. İkiniz de mahallenin güzelleşmesini istiyorsunuz 

ama kanun buna izin vermiyor. Kaç muhtar arkadaşımın bundan haberi var. 

"MUHTARLIK KURUMU GÜÇLENDİKÇE DEMOKRASİMİZ DE 

GÜÇLENECEKTİR" 

Bir yüzyıl devirdik. 1923’ten 2023’e. Bu yüzyıl içinde siyasiler, gencecik çocuklar idam 

edildi, darbeler oldu… Şimdi bize bir görev düşüyor. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında bu 

güzel Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak zorundayız. Bir araya gelmek 

zorundayız. Kavgadan uzak, özgürce tartışmalıyız. Farklı düşüncelerden 

korkmamalıyız. Farklı düşüncelerin ne kadar değerli olduğunun fakında olmalıyız. 

Muhtarlık kurumu güçlendikçe demokrasimiz de güçlenecektir.” 

 

https://www.karar.com/guncel-haberler/basak-cengize-samuray-kilicla-saldiri-ani-kameralara-yansidi-1639159
https://www.karar.com/guncel-haberler/basak-cengize-samuray-kilicla-saldiri-ani-kameralara-yansidi-1639159
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Lütfü Türkkan hakkında fezleke 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın 

dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırladı. 

 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bingöl'de şehit ağabeyine küfreden İYİ Parti 

Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırladı. 

Alınan bilgiye göre, Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından "hakaret" 

suçundan hazırlanan fezleke, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) ulaştırılmak 

üzere Adalet Bakanlığına gönderilecek. 

5 Kasım'da yaşanan olayın ardından sosyal medya hesabından yayınladığı video ile 

özür dileyen Türkkan, partinin grup başkanvekilliğinden de istifa etmişti. 

Olayla ilgili Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatılmıştı. 
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2021 tarım destekleri açıklandı 

 
Ali Ekber YILDIRIM  

12 Kasım 2021 Cuma 

 

“2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar” Resmi Gazete’nin 

dünkü (11 Kasım 2021) sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi ile açıklanan 2021 üretim yılına ait tarım desteklerinin çiftçilere ödemesi 

2022 yılı bütçesinden yapılacak. 2022 yılı bütçesinde tarım destekleri için ayrılan 

toplam kaynak 25.8 milyar lira. 

Mazot ve gübre desteği arttı 

Alan bazlı destekler kapsamında “2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere 

İlişkin Karar”a göre, 2021 ürünü buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için dekar 

başına 19 lira olan mazot desteği 22 liraya, 16 lira olan gübre desteği ise 20 liraya 

çıkarıldı. Bu ürünler için gübre ve mazot desteği toplamda dekar başına 42 lira olarak 

ödenecek. 

Pamuk ve çeltik üretenlere dekara 68 lira mazot ve 8 lira gübre desteği olmak üzere 

toplamda 76 lira, nohut, kuru fasulye ve mercimek üretiminde dekar başına 24 lira 

mazot ve 8 lira gübre desteği olmak üzere 32 lira, patates ve soya üreticilerine 

dekara 30 lira mazot ve 8 lira gübre olmak üzere 38 lira, yağlık, yağlık ayçiçeğinde 

dekara 29 lira mazot ve 8 lira gübre dsteği olmak üzere dekara 37 lira destek 

ödemesi yapılacak. 

Dane mısırda mazot desteği dekara 27 lira, gübre desteği 8 lira olmak üzere 35 lira, 

kanola ve aspirde dekara 20 lira mazot ve 8 lira gübre desteği olmak üzere toplam 28 

lira destek ödenecek. Kuru soğan ve yem bitkilerinde dekara 19 lira mazot ve 8 liralık 

gübre desteği ile 27 lira destek ödemesi yapılacak. Yaş çay ve fındıkta dekara 18 lira 

mazot,8 lira gübre desteği olmak üzere 26 lira destek verilecek. Zeytin de dahil diğer 

ürünlerde dekara 17 lira mazot ve 8 lira gübre desteği olmak üzere toplam 25 lira 

destek ödenecek. Nadasa bırakılan tarım arazileri için 8 lira mazot desteği verilecek. 
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Mazot ve gübre desteği 

 

 

2022 gübre desteği de kararnameye girdi 

İlk kez bir yıl sonraki gübre desteği de kararnameye yazıldı. Buna göre, 2022 üretim 

yılı gübre desteği buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için dekara 32 lira, diğer tüm 

ürünler için dekara 16 lira ödenecek. Bu desteğin ödemesi ise 2023 yılında 

yapılacak. 

Organik gübre desteği yine 20 lira 

İlk kez 2019 yılında ödenmeye başlanan katı organik-organomineral gübre desteği 

kapsamında organik gübre kullanan çiftçilere dekara 20 lira destek ödenecek. 

Toprak analiz desteği değişmedi 

Toprak Analiz Desteği, asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, ilave her 50 

dekara kadar bir analiz için Tarım ve Orman Bakanlığı’nca (Bakanlık) yetkilendirilmiş 

Toprak Analiz Laboratuvarları’na analiz başına geçen yıl olduğu gibi 40 lira destek 

ödenecek. 

Organik tarımda destek artışı yok 

Organik tarım yapan çiftçilere desteklemeler ürün sertifikasına göre ödeniyor. Üç 

kategoride ödenen organik tarım desteğinde herhangi bir artış yapılmadı. 

1.kategoride bireysel ürün sertifikası ile üretim yapanlara geçen yıl olduğu gibi dekara 

100 lira, aynı kategoride üretici grubu ürün sertifikası ile üretim yapanlara 50 lira 

ödenecek. İkinci kategoride bireysel ürün sertifikası ile üretim yapanlara 40, grup 

sertifikası ile üretim yapanlara 20 lira üçüncü kategoride ise dekara 10 lira destek 

ödenecek. 

https://i.dunya.com/storage/files/images/2021/11/11/tablo1-ZOkw.jpg
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İyi tarımda da destek artışı yok 

İyi tarım destekleri bireysel veya grup sertifıkasyonu seçeneğine göre düzenlenmiş iyi 

tarım uygulamaları sertifikasına sahip çiftçilere destek ödemesi yapılıyor. Desteklerde 

2020 yılına göre herhangi bir artış yapılmadı. Geçen yıl olduğu gibi iyi tarım 

uygulamalarında dekar başına 150 lira ile 10 lira arasında değişen oranlarda destek 

ödemesi yapılacak. 

 

Prim desteğinde 18 üründen sadece kanolada artış yapıldı 

2021 üretim yılında prim desteği olarak adlandırılan fark ödemesinde 18 üründen 

sadece kanolanın desteği kilo başına 20 kuruş artırıldı. Diğer ürünlerin hiçbirinde 

destek artışı yapılmadı. 2020 üretim yılında olduğu gibi 2021 yılında da, yağlık 

ayçiçeği, kuru fasulye, nohut, mercimekte kilo başına 50 kuruş destek verilecek. Kütlü 

pamukta kilo başına 110 kuruş, soyada 60, kanolada 80, aspirde 55, dane mısırda 3, 

buğday, arpa, çavdar, tritikale ve çeltikte 10 kuruş, zeytinyağında 80, yaş çayda 13 

ve dane zeytinde 15 kuruş destekleme primi ödemesi yapılacak. 

https://i.dunya.com/storage/files/images/2021/11/11/tablo2-dyil.jpg
https://i.dunya.com/storage/files/images/2021/11/11/tablo3-xZjw.jpg
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Fındıkta dekar başına 170 lira destek devam ediyor 

Fındık Alanlarının Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve ruhsat verilen alanlarda, 2021 

üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemi ve Fındık Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilere dekar 

başına 170 lira alan bazlı destek ödemesi yapılacak. 

Hayvancılık destekleri/ buzağı desteğinde artış yok 

Buzağı/malak/manda desteği kapsamında, programlı aşıları tamamlanmış, 4 ay ve 

üzeri yaşta, ilkine buzağılama yaşı en fazla 810 gün olan düvelerin buzağıları ile son 

iki buzağılama arası süre en fazla 450 gün olan ineklerin doğan buzağılarına geçen 

yıl olduğu gibi buzağı başına destek 370 lira olacak. Etçi veya kombine ırk boğaların 

sperması ile suni tohumlamasından veya bu ırkların bakanlıkça izinli boğaları ile tabii 

tohumlamasından doğan buzağılara buzağı başına 600 lira destek verilecek. 

 

https://i.dunya.com/storage/files/images/2021/11/11/tablo4-XWak.jpg
https://i.dunya.com/storage/files/images/2021/11/11/tablo5-JcAV.jpg
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İlave buzağı desteği alacak 22 il değişmedi 

Geçen yıl olduğu gibi, ilave buzağı desteği alacak 22 il değişmedi. Buna göre göre 

Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, 

Gümüşhane, Hakkari, İğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırak, Trabzon, Tunceli, 

Van illerinde doğan buzağılara, buzağı başına ilave 100 lira ödenecek. 

Döl Kontrolü Protokolü kapsamındaki boğalardan, suni tohumlama sonucu doğan 

buzağılara ilave 50 lira destek verilecek. 

Geçen sene soy kütüğüne kayıtlı buzağılara ilave 175 TL/baş ödeme öngörülürken 

2021 Yılı Kararnamesinde bu destek miktarının bakanlıkça belirleneceği ifadesine yer 

verildi.2021 yılı 

Buzağı desteklemesi şartlarını karşılayan buzağı başına ödeme brim miktarlarının 1-

20 başa kadar tamamı, 21-100 başa kadar yüzde 75’i, 101-500 baş için yüzde 50’si 

ödenecek. 

Manda desteği de artmadı 

Dişi mandalara 250 TL/baş, soy kütüğüne kayıtlı dişi mandalara ilave 200 TL/baş, 

programlı aşıları tamamlanmak kaydıyla 4 ay ve üzeri malaklara 250 TL/baş, soy 

kütüğüne kayıtlı malaklara ilave 200 TL/baş, destek ödenecek. Suni tohumlamadan 

doğan malaklara ayrıca malak başına ilave 250 lira ödeme yapılacak. 

Yem bitkileri desteklerinde artış yapılmadı 

Yayınlanan kararnameye göre, yem bitkileri desteğinde 2020 yılına göre hiç bir artış 

yapılmadı. 2020’de olduğu gibi 2021’de de korunga(kuru/sulu) için dekara 90 lira, tek 

yıllık yem bitkilerinde(sulu/kuru) dekara 60, silajlık ekilişlerde(sulu) 100, yapay çayır 

mera için dekara 150, çok yıllık yem bitkilerinde(sulu) 90 lira ve uru ekilişlerde ise 40 

lira destek ödemesi yapılacak. 

 

Süt analiz desteği inek başına 100 liraya düşürüldü 

2021 Yılı Tarımsal Destekleme Kararnamesine göre, ıslah amaçlı süt içerik analizi 

desteği verilecek. Buna göre, ıslah amaçlı süt içerik analizi yapılan ve Bakanlıkça 

belirlenen kriterleri sağlayan, suni tohumlamadan doğan saf sütçü veya kombine ırk 

her bir inek için geçen sene 150 lira olan destek 100 liraya düşürüldü. 
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Düve alımına yüzde 40 hibe sürüyor 

En az 1 baş, en fazla 50 baş düve (manda dahil) alımına, Bakanlıkça belirlenecek 

düve bedelinin yüzde 40 kadar destekleme ödemesi yapılacak. 

Hastalıktan ari işletme desteği 

Sağlık sertifikasına sahip olan işletmelerde (yetiştirici merkezleri hariç) bulunan, 

damızlık boğalar dışındaki altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar 

için yetiştiricilere 450 TL/baş ödeme yapılır. Ari sığır başına ödeme birim miktarları 

500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için yüzde 50’sine karşılık gelen tutar ödenir. 

Ayrıca, Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği 

alan tüm sığırlar için, ilave olarak hayvan başına 100 TL ödeme yapılır. 

Besi desteği 250 lira, çoban desteği 6 bin lira 

Bakanlık Hayvancılık Bilgi Sistemine kayıtlı, yurtiçinde doğmuş ve besi süresini 

tamamlamış erkek sığırlarını (manda dâhil), mevzuatına uygun kesimhanelerde 

kestiren yetiştiricilere, Bakanlıkça ırk ve tür bazında belirlenecek karkas ağırlığı 

kriterini sağlayan 1-200 baş için (200 baş dâhil), Bakanlıkça belirlenen dönem ve 

birim fiyat üzerinden 250 TL/başı geçmeyecek şekilde ödeme yapılır. Bu Kararın 

yayımlandığı tarihten sonra besiye alınan hayvanlarda besi başlangıcı ve tahmini 

kesim tarihini Kırmızı Et Kayıt Sistemine kayıt ettirme şartı aranır. 

Küçükbaş hayvancılık desteklemeleri kapsamında çoban istihdam desteği, 100 baş 

ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara yıllık 6 bin lira 

ödenecek. 

Koyun ve keçi desteği artırılmadı 

Damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliklerine üye yetiştiricilerin, bakanlık kayıt 

sistemine kayıtlı anaç koyunlarına koyun başına 30 lira, anaç keçi başına 35 lira, 

anaç tiftik keçi başına ise 20 lira destek verilecek. Göçer yetiştiricilerin anaç koyun ve 

keçilerine ilave hayvan başına 2 lira ödeme yapılacak. 

Sürü büyütme ve yenileme desteği 

Bir önceki yılın anaç koyun-keçi desteğini alan ve destekleme yılında anaç koyun-

keçi sayısını arttıran işletmelerde, bir önceki yılın kuzu ve oğlaklarının, destekleme 

yılında anaç koyun-keçi vasfına ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen artış oranını 

aşmamak kaydıyla 125 TL/baş destek ödenecek. 

Küçükbaş soy kütüğü desteği 

Islah programına dâhil olan damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine üye, 

Küçükbaş Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Bilgi Sistemi (SOYBÎS) ve Bakanlık 

Hayvancılık Bilgi Sistemine kayıtlı yetiştiricilerin koyun-keçilerine 100 TL/baş, soy 

kütüğü işletmelerinde yetiştirilen koç-tekeleri alan yetiştiricilere 500 TL/baş destek 

ödenir. 
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Tiftik üretimi desteği 

Üretmiş olduğu tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’ne (Tiftikbirlik), 

Tiftikbirlik’e bağlı kooperatiflere, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlikleri’ne veya 

bakanlığa kayıtlı yün işleme tesislerine müstahsil makbuzu karşılığında satan ve Tiftik 

Kayıt Sistemi (TKS) veri tabanına kaydettiren üreticilerin, oğlak tiftiğine 35 TL/kg, 

anamal tiftiğine 30 TL/kg ve tali tiftiğine 22 TL/kg, sözleşmeli üretim kapsamında 

üretilen tiftiğine ilave 10 TL/kg destek ödenir. 

İpek böceği desteği 

İpekböceği yetiştiriciliğinde ücretsiz tohum sağlayan Koza Tarım Satış Kooperatifleri 

Birliği’ne (Kozabirlik) dağıttığı kutu başına 120 TL, ürettiği yaş ipekböceği kozasını 

Kozabirlik/kooperatifleri veya faaliyet alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve işleme 

olan tüzel kişilik vasıflarına haiz işletmelere satan yetiştiricilere yaş kozanın 

kilogramına 80 TL destek ödenir. 

Arıcılık desteği 

Bakanlık Kayıt Sistemine kayıtlı, üretici/yetiştirici örgütlerine üye veya üye olmayan 

üreticilere; anlı kovan başına 20 TL, Bakanlıktan üretim izni almış damızlık ana an 

üreticilerinden satın alıp kullandıkları damızlık ana arı başına 80 TL destek ödenir. 

2021 yılında yaşanan doğal afetler (yangın ve sel) nedeniyle hasar tespit 

komisyonları tarafından yapılan tespit sonucunda; kovanları zarar gören yetiştiricilere 

arılı kovan başına 30 TL, çam balı üretim alanlarının zarar görmesi sonucu üretim 

kaybı yaşayan yetiştiricilere ürün kaybının telafisi için 30 TL/kg ödeme yapılır. 

Aşı, atık ve küpe desteği 

Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan 

sahiplerine, büyükbaş hayvan atıkları için 1000 TL/baş, küçükbaş hayvan atıkları için 

150 TL/baş, hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde, Bakanlıkça belirlenen 

programlı aşılamalar ve küpe uygulamaları için uygulayıcılara büyükbaş hayvanlar 

için 1,5 TL/baş, küçükbaş hayvanlar için 1 TL/baş destek ödenir. 

 DİTAP platformu desteği 

Bakanlıkça belirlenen hayvansal ürünlerini Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) üzerinden 

doğrudan veya üyesi olduğu üretici/yetiştirici örgütü üzerinden pazarlayan üreticilere 

ve besilik hayvanını bu platform üzerinden temin eden ve üçüncü fıkranın (d) 

bendinde yer alan şartlan sağlayan yetiştiricilere Bakanlıkça belirlenen dönem, birim 

fiyat ve kriterler üzerinden destek ödenir. 

Tohumculuk desteklerinde sadece kanolada artış yapıldı 

2020 yılında önemli oranda artırılan sertifikalı tohum kullanım desteklerinde 2021 

yılında kanola dışında hiç bir üründe artış yapılmadı. Kanolada dekara 5 lira olan 

destek 20 liraya çıkarıldı. Sertifikalı tohum kullanım desteğinde geçen yıl olduğu gibi 

buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf ve çeltikte sertifikalı tohum desteği 16 lira olarak 

uygulanacak. Patateste dekara 100 lira, mercimek ve kuru fasulyede 30, nohutta 20 
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lira, soya, fiğ, yem bezelyesi ve korungada dekar başına 22 lira, aspirde 5 lira, 

yoncada da dekara 30 lira destek ödenecek. Yer fıstığı için ise dekara 17 lira 

ödenecek. 

Kararnamede “2022 üretim yılı sertifikalı tohum kullanım desteği arpa, buğday, 

çavdar, tritikale, yulaf, çeltik için dekara 24 TL olarak ödenir ve ödemelere 2022 

yılında bütçe imkânları dâhilinde başlanır” bilgisine de yer verildi. 

Sertifikalı tohum üretiminde kademeli sistem sürüyor 

Yurtiçi sertifikalı tohum desteğinde kademeli destek sistemi devam ediyor. Sertifikalı 

tohum üretim destekleri şöyle belirlendi: 

 

Fidan desteği değişmedi 

Sertifikalı sınıfında fidan üretimi yapan, bunların satışını gerçekleştiren, bakanlık 

tarafından yetkilendirilmiş fidan üreticisi kabul edilen, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı 

çiftçilere 2020 yılında olduğu gibi 2021’de de ürettikleri aşılı fidana adet başına 50 

kuruş destek verilecek. Aşısız fidan üretenlere ise adet başına 25 kuruş üretim 

desteği verilecek. Sertifikalı fide ve fidan kullanım desteğinde de artış yapılmadı. 
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Tarım danışmanı desteği yıllık 46 bin lira 

Bakanlıkça yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan serbest 

tarım danışmanları ile ziraat odası ve üretici örgütlerinde en fazla beş tarım 

danışmam olmak üzere istihdam edilen her bir tarım danışmanı için 46 bin lira on iki 

aylık hizmet sunumuna bağlı olarak eşit iki dilim halinde 2021 yılı tarımsal 

destekleme bütçesinden ödenecek. 

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı desteği 

Çiftlik muhasebe veri ağı sisteminin 81 ilde uygulanmasına devam edilecek. Bu 

kapsamda 2019 yılında kayıt altına alman 6.000 işletmede işletme başına 600 lira 

destek ödemesi yapılacak. 
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Kur artışı ve cari fazla tamam; kaldı 

amaç, yani düşük enflasyon! 

 
Alaattin AKTAŞ  

12 Kasım 2021 Cuma 

 

Araçlar tıkır tıkır çalışıyor... 

✔ Doları 10 liraya ulaştırdık. 

✔ Üst üste ikinci ayda da cari fazla verdik. Amaç için sorma vaktidir: 

✔ Enflasyonun düşmeye başlaması için dövizin daha ne kadar artması, cari 

fazlanın kaç aya ya da yıla yayılması gerekiyor? 

✔ Yani bu politikayla enflasyonun ne zaman düşmesi bekleniyor? 

Doğrusu çok hızlı yol aldık. Kuru füze gibi tırmandırdık, cari dengede de iki ay üst 

üste fazla vermeyi başardık. İki araç da gayet iyi işliyor. 

Ufak bir eksik var şimdi; enflasyonun düşmesi. Öyle ya, biz kur artışına ve bunun 

getirdiği sorunlara niye katlanıyoruz; enflasyon düşsün diye. 

Şimdi bir soruya yanıt aranıyor. Varsayalım bu politikayla enflasyon düşecek, iyi de 

ne zaman, işte bu soru yanıtını bulmuş değil. Aslında bu soruya yanıt vermeye 

niyetlenmiş biri de çıkmış değil. 

İki araçtan söz ettik. Belli bir süre sonra enflasyonu düşürmek adına attığımız ilk adım 

kuru yukarı çekmekti. Bakın bunda gayet başarılı olduk. Aslında bu konuda başarı 

sağlamak da pek zor değil zaten. Bir yetkili çıkıp “Faizi birkaç ay içinde tek haneye 

indirmeyi amaçlıyoruz” türü bir açıklama yapsın, bakın kur nerelere gidiyor. 

Dolayısıyla kuru füzeye dönüştürmek uygulanan politikanın en kolay kısmı. Elinde iyi 

kötü yetki olan herkes kuru anında yükseltebilir. 
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Dolar dün 10 liraya dayandı. Gün içinde kimi işlemlerde bu düzey aşılmış da olabilir. 

Aslında doların 9.99 olması ile 10.01 olması arasında yalnızca psikolojik bir eşiğin 

aşılması yönüyle fark var. Yoksa 9.97 ile 9.99 arasındaki fark ne ise, diğeri de o! 

Özünde önemli olan eğilim, ne kadar zamanda nereden nereye gelindiği... 

Cari fazla da tamam 

En azından son iki ay için bunu söyleyebiliriz. Merkez Bankası verilerine göre 

ağustostan sonra eylülde de fazla verildi. Ama yine de ilk dokuz ayda ve son bir yılda 

açık var. Hem zaten bu yılın tümünü de açıkla kapatacağımız kesin. OVP'de yer alan 

açık tahmini 21 milyar dolar. Yılın tümünde muhtemelen 21 milyar açığa çıkılmaz 

ama yine de 15 milyar dolar civarında bir açık makul görünüyor. 

Son iki ayda cari fazla verilmiş olması uygulanmakta olduğu dile getirilen politika için 

tabii ki yeterli değil. Yılın tümünde cari fazla verir duruma gelmek, üstelik bunu bir 

yılla sınırlı kalmayacak şekilde sürekli hale getirebilmek durumundayız ki o arzulanan 

sonuca ulaşabilelim. Kuşkusuz cari fazlanın nasıl oluştuğu da önemli. 

Sayılar içinde kaybolmanın pek anlamı yok. Aylık, dokuz aylık ve yıllık verileri 

tablomuzda görebilirsiniz. Dileyen dilediği gibi hesaplama yapabilir. 

Ağaçlara bakmaktan ormanı görememe durumuna düşmeyelim! 

-İhracatı, enerjideki bu dışa bağımlılıkla ithalatın üstüne, öyle bırakın kısa vadeyi, orta 

vadede bile çıkarma şansımız var mı? 

-Sanayi üretiminde ithal girdi oranı böylesine yüksekken üretimden de 

vazgeçilemeyeceğine göre ithalatı aşağı çekmemiz mümkün mü? 

-Kur artışının ihracata etkisi elbette var ama bu etki ihracatı öyle üçe beşe katlayacak 

boyutta mı? 

-Cari fazlaya geçmeyi, dış ticaret açığını yok ederek değil de, cari işlemlerin diğer 

kalemlerindeki gelişmelerle sağlamayı öngörüyorsak ön plana getirilmek istenen 

turizm mi? Turizmde Türkiye’yi döviz sorunundan kurtaracak potansiyel var mı? 

-Biraz da sayısal gidelim de sorunun öyle kolay kolay hallolamayacağını daha iyi 

görelim. İlk dokuz aydaki cari açık geçen yılın 16.6 milyar dolar altında. Bu tutara dış 

ticaret açığındaki azalma 9 milyar, diğer kalemlerdeki döviz girişi artışı 7.5 milyar 

dolar katkı vermiş. Diğer kalemlerdeki katkının da neredeyse tümü turizmden. 

Özetlediğimiz bu tablo mu bizi kurtaracak yani! 
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Bu politikayla enflasyon ne zaman düşecek? 

Bu soruyu daha önce de sorduk... 

Kuru yukarı itecek adımlar atarak (bu adımın da ne olduğu belli faizi indirecek 

kararlar alarak) arzulanan kur artışı sağlandı. İki ay üst üste cari fazla verilmiş 

olmasının hiç mi hiç önemi yok da, hadi diyelim bu da süreklilik kazandı, artık hep 

cari fazla verir hale geldik. 

Şimdi sormak hakkımız değil mi... 

Bu süreç ne zaman meyve vermeye, enflasyonun aşağı inmesini sağlamaya 

başlayacak? Bir yıl mı, iki yıl mı, beş yıl mı? 

Bu politikanın işe yaradığı, enflasyonun kalıcı olarak düştüğü ve orada kaldığı 

zamana kadar geçen yıllar boyunca (herhalde yıllardır diye düşünüyoruz) enflasyon 

yüksek kurdan dolayı nerelere tırmanacak? Bu konuda bir öngörünüz, “Bu kadarını 

da beklemiyorduk” diyeceğiniz bir eşiğiniz var mı? Olur ya o eşik aşılma durumuna 

gelinirse bu politikanın ifl as ettiğine karar verip vaz mı geçeceksiniz? 
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Ekonomiyi “iktisatçı” değil “fizik 

mühendisi” büyütür… 

 
Ferit Barış PARLAK  

12 Kasım 2021 Cuma 

 

“Bilgisayar geliştirecek bilgisayar/fizik mühendisi aranıyor…” diye bir iş 

ilanı gördünüz mü? 

Veya… 

“İlaç molekülü geliştirecek “eczacı, farmakolog” aranıyor…” 

Veya… 

“Güneş pili, rüzgar gülü, hidrolik santral tribünü geliştirecek Enerji Mühendisi 

aranıyor…” diye bir ilan… 

*          *          * 

Peki… 

Eczane (dükkan) açmak için… 

4-5 yıl eczacılık okumaya gerek var mı? 

Veya… 

Bilişim mağazasında çalışmak için, en verimli 5 yılını “verimsiz sıralarda” harcamaya! 

Veya… 

Basit bir “duvar boyacılığı sertifikası” için, 625 saat ders görme zorunluluğuna! 

*          *          * 
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Ya… 

Hukuk, iktisat, işletme gibi neredeyse “her köyde” açılan bölümlerden mezun 

olanların sayısı milyonları aşmışken… 

Ve bu milyonların yüzde 90’ı işsiz geziyorken… 

Doğa kanunlarının, verilerin/bulguların teknik olarak yeniliklere/makinelere/teknolojiye 

dönüştürülmesini sağlayan Fizik Mühendisliği Bölümü sayısının 5’te (yazıyla beş)  

kalması, size ne anlatıyor? 

*          *          * 

Ki, fizik mühendisliği: 

İşsiz gezen milyonlara iş imkanı sağlayabilecek donanıma sahip mezunlar 

verebilecek, bölümlerden ilkiyken… 

Araştırma, geliştirme, tasarım çalışmalarının planlayıcısıyken… 

Mühendislik çalışmalarında ortaya çıkan/çıkabilecek problemleri ortadan kaldırıp 

verimlilik sağlarken… 

Yani bugün, en ihtiyaç duyduğumuz bölümlerden biriyken… 

VELHASIL 

Binlerce soru/sorun var eğitim sistemimiz ile ilgili ama fizik mühendisliği özelinde son 

sorum: 

Bu veriler, ihtiyaçlarımız ve yaşadığımız süreç ışığında;   

Geçtik fizik mühendisi açığımızı, fizik mühendisi olanlarımızın dahi iş bulamaması ne 

anlama gelir? 

Ya mezun olmuş fizik mühendisimiz, “gerçek bir fizik mühendisi” değildir… 

Ya da ekonomimiz, “reel bir ekonomi” değildir… 

Ya da… 
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Abdulkadir Selvi 

Karamollaoğlu, ittifak ve koltuk 

meselesi için ne dedi? 

12 Kasım 2021 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel 

Karamollaoğlu’nun görüşmesinde iki nokta ön plana çıktı. 

Koltuk konusu 

İttifak meselesi 

Görüşmeye ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden servis edilen görüntüde iki 

koltuk olmasına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Karamollaoğlu’nu üçlü koltuğa 

oturmaya davet etmesi dikkati çekiyor. 

Hatta görüşmeden sonra Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesinden rahatsız olanlar, 

sosyal medyada koltuk görüntüsü üzerinden bir kriz çıkarmaya çalıştı. Doğrusu ben 

de bu durumun istismar edileceğini düşünerek keşke daha dikkatli olunsaydı diye 

düşündüm. Benim kaygım sosyal medyadaki zehirli dilden ziyade Saadet Partisi 

tabanının bundan incinmesi endişesine dönüktü. 

İŞTE O KOLTUK 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesi üzerine Saadet Partisi Genel Başkanı Temel 

Karamollaoğlu ile görüştüm. Haliyle ilk sorum koltuk meselesi oldu. 

Temel Karamollaoğlu, “Ben o konuya girmeyi bile doğru bulmuyorum” diye 

söze başladı. Cumhurbaşkanı ile 2 saat 20 dakika süren çok kapsamlı bir görüşme 

yaptıklarını söyledi. “Bazı konularda aynı, bazı konularda farklı düşündüğümüz 

ortaya çıktı ama çok olumlu bir görüşme yaptık. Ben o koltuk işini ise istiskal 

edici (rencide edici) bir hareket olarak görmedim” dedi. 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesine ilişkin dünkü notlarımda da 

Cumhurbaşkanı’nın öğle yemeğinde bir araya gelmeyi arzu ettiğini ve uzun soluklu 

bir görüşme planlanması talimatını verdiğini yazmıştım. 

PCR TESTİ YAPTIRMAMIŞTIM 

Temel Karamollaoğlu, üzerinde durmaya değer bulmadı ama tekrar dönüp koltuk 

meselesinin iç yüzünü sordum. 

“Sayın Cumhurbaşkanı öğle yemeğini beraber yiyelim dedi. Hatta iki kez teklif 

etti... Ben öğle yemeği yemiyorum. O nedenle yemek programına gerek yok 

dedim. Kendisi, ben de öğle yemeği yemiyorum ama bir yerden bir şeyler 

gelmişti. Birlikte yeriz diye arzu ettim, dedi. Aslında kabul etsek daha iyi olurdu. 

Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı ile görüşmelerde PCR testi istiyorlar. Ben de test 

yaptırmamıştım. Cumhurbaşkanı da o konuda hassas biliyorsunuz. ‘O zaman 

mesafeli oturalım’ dedi. Ben o koltuk işini istiskal edici bir hareket olarak 

görmedim” dedi. 

ASİLTÜRK’LE GÖRÜŞMEDEKİ KOLTUK 

Galiba bundan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Milli Görüş’ün önde gelen 

isimleriyle yaptığı görüşmelerde, koltuk meselesine ayrıca dikkat etmek zorunda 

kalacağız. Çünkü Oğuzhan Asiltürk’ü evinde ziyaret ettiğinde de Erdoğan bu kez 

üçlü koltuğa oturmuştu. 
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Erdoğan da üçlü koltuğa oturduğu için rahatsız olmamış. Bilakis görüşmeden 

sonra Asiltürk, “Ağabey-kardeş olarak sohbet ettik” demişti. 

Peki koltuk işi neden bu kadar büyütüldü? 

Muhalif medya, Saadet Partisi Cumhur İttifakı’na mı geçiyor diye telaşa kapıldı. 

Koltuk üzerinden bir kriz çıkarmaya, Erdoğan ile Karamollaoğlu arasındaki diyaloğu 

zehirlemeye çalıştılar. Görüşmenin koltuk konusunun gölgesinde kalmasını istediler. 

Tabii Saadet Partisi tabanı da bunu anlamaya çalıştı. Onlar haklıydı. 

İTTİFAK KONUSU KONUŞULDU MU? 

Peki görüşmede ittifak konusu gündeme geldi mi? Çünkü Erdoğan-

Karamollaoğlu görüşmesinin en hassas noktası ittifak konusuydu. İttifak 

konusunda Temel Karamollaoğlu’nun önemli açıklamaları oldu. Onu paylaşacağım. 

Ama önce konuşulan diğer başlıkları aktarmazsam ittifak konusu askıda kalmış olur. 

BAŞKANLIK SİSTEMİ KONUSUNDA NE KONUŞTULAR? 

Görüşmede ağırlıklı olarak parlamenter sistem ile başkanlık sistemi üzerinde 

durulmuş. Erdoğan, sistemle ilgili önemli değerlendirmeler yapmış. 

Temel Karamollaoğlu görüşmeyi bütün samimiyetiyle aktardı. 

“Başkanlık sisteminde, bize göre doğru bulmadığımız yönler var. Onları 

paylaştım. Sayın Cumhurbaşkanı da başkanlık sistemini savundu. Bize göre 

istikrarın sağlanması açısından önemli dedi. Ülkede gerginliğin olmaması, farklı 

düşüncelerin ifade edilmesine imkân sağlanması gerekir dedim. Siyasette de 
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gerginliğin ortadan kaldırılması gerektiğini ifade ettim. Aslında bunlar benim 

dışarıda da söylediğim konular. Dışarıda söylediklerimi içeride de belli bir 

üslupla dile getirdim.” 

ERDOĞAN İTTİFAKA GİRMEYİ ÖNERDİ Mİ? 

Bu görüşmede tüm dikkatler ittifak konusuna çevrilmişti. Karamollaoğlu’na, “İttifak 

konusu gündeme geldi mi?” diye sordum. Aynen şu karşılığı verdi: “Elbetteki 

gündeme geldi. Sayın Cumhurbaşkanı bizden destek olmamızı istedi. Ben de 

yönetim anlamında Başkanlık sistemine temelden karşı olmadığımızı söyledim. 

Ancak denetim ve denge mekanizmalarının olmasını istiyoruz dedim. 

Amerika’da da başkanlık sistemi var ama denge ve denetleme sistemleri de 

güçlü dedim. Sayın Cumhurbaşkanı da yüzde 50 artı 1, orada bir sıkıntı var ama 

siyasi istikrar açısından başkanlık sistemini yararlı görüyoruz dedi. Biz prensip 

olarak sistem konusunu önemsiyoruz. Onu ifade ettim. Ben zaten daha önce de 

açıklamıştım. İttifak meselesi gündemde olmadığı için şimdiden o konuda çok 

konuşmayı doğru bulmuyoruz.” 

İZLENİM 

Karamollaoğlu’nun görüşmeden samimi olarak memnun olduğunu gördüm. Zaten 

bunu kendisi de ifade etti. Ama bu memnuniyeti Cumhur İttifakı’na katılacağı 

anlamına gelmiyor. Ama Erdoğan ile diyaloglarının süreceği izlenimini edindim. 
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Yalçın Bayer 

Gıdada dev kongre 

12 Kasım 2021 

Antalya’da bugün ve yarın hububat ve un sektörünün kalbi atacak. Türkiye’nin 

7 yıldır un sektöründe dünyanın ihracat şampiyonu olmasında büyük katkı 

sunan Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF), Antalya Titanic Mardan 

Palace’da 16. Uluslararası Kongre ve Sergisi’ni düzenliyor. 

Yerli ve yabancı 1000 delegenin ağırlanacağı kongrenin bu seneki teması ise ‘İklim 

Değişikliği ve Küresel Salgın’. Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş’un, Tarım ve 

Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ve Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı 

ve Genel Müdürü Ahmet Güldal’ın katılım göstereceği kongrede, buğday ve un 

piyasaları, tarımda sürdürülebilirlik dinamikleri gibi pek çok konu, uzman isimlerin 

panelistliğinde masaya yatırılacak. 

2020 yılında 3 milyon ton un ihracatıyla 1 milyar 100 milyon dolar gelir sağlayarak, 7 

yıldır Türkiye’nin dünyanın un ihracat şampiyonu olmasında büyük katkı sağlıyor 

TUSAF. Dev kongrede, aynı zamanda 50 sergi alanı bulunacak. TUSAF Başkanı 

Dr. Eren Günhan Ulusoy: “18 milyar TL büyüklüğe sahip un sanayi sektörü, 

Türkiye’yi dünya liginde birinciliğe taşıyan nadide sektörden bir tanesidir. 

Sanayicilerimiz şu anda 163 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Un sanayisi, 11,6 

milyon tonluk dünya un ticaretinin yüzde 30’unu gerçekleştiriyor. Başka bir 

deyişle dünyaya satılan her 3 kilogram unun 1 kilogramını Türkiye satıyor. 

Dünyanın ihracat şampiyonu un sanayicilerimiz, 2020 yılında da yeni bir dünya 

rekoruna imza attılar. 2020 yılında 3 milyon ton ihracat gerçekleştirerek 

Türkiye’nin kasasına 1 milyar 100 milyon dolar girmesini sağladılar” dedi. 

Kongrede, un üreten ve un ticareti yapan Türk firmaları, Avrupa, ABD, Karadeniz, 

Ortadoğu ve Afrika Bölgeleri un ithalatçıları ve hububat ihracatçılarının yanı sıra un 

üretim makineleri alanında önemli firmalar, tedarikçiler, mühendislik şirketleri, 

bankalar, borsalar, tüccarlar ve diğer pek çok firma da katılım gösterecek. 

GÜNÜN İSTEĞİ 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/yalcin-bayer/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/yalcin-bayer/
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TÜM Emekliler Eşgüdüm Kurulu Dönem Sözcüsü İsmail Tutoğlu diyor ki: “Emekliler 

yüzde 50’den az olmamak kaydıyla maaşlarının artırılmasını istiyor.” 

ASGARİ ÜCRETLİ, 122 GÜN VERGİYE ÇALIŞIYOR 

PATRONLAR İNSAFA GELDİ 

ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu toplantısı yaklaştıkça yeni ücrete ilişkin görüş ve 

rakamlar havada uçuşuyor. 

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik komisyon, 2022 yılında 

uygulanacak ücreti saptamak üzere aralık başında ilk toplantısını gerçekleştirecek. 

Komisyona işçi tarafını temsilen katılan ‘Türk-İş’in Başkanı Ergün Atalay, “Toplumu 

tebessüm ettirecek, güldürecek, hoşnut edecek, razı gelecekleri tablo çıkarsa 

altına imza atacaklarını” açıkladı. Atalay, asgari ücretin önümüzdeki dönemde hiç 

olmadığı kadar önemli olduğunu belirterek, 45 yıla bedel bir ücretin saptanabileceğini 

ifade etti. Türk-İş Başkanı’nın sözleri, emekçi kesiminde yüksek zam beklentilerini 

artırdı. 

Siyasi iradenin de en az yüzde 30 zamdan yana olduğu belirtiliyor. 

Bugüne dek maliyeti artıracağı gerekçesiyle yüksek zamma hep karşı çıkan 

patronların komisyondaki temsilcisi TİSK insafa gelmiş olmalı ki emekçinin refah 

düzeyini yükseltecek bir asgari ücretin saptanması gerektiğini açıkladı. Komisyondan 

3500 ile 3800 lira arasında rakamın çıkması kuvvetle muhtemel. 

Açlık sınırının 3 bin 93 liraya ulaştığı ortamda zam yağmuru altında iyice bunalan 10 

milyona yakın emekçinin rahatlaması için net asgari ücretin 3800 liradan düşük 

olmaması şart. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1976 yılından bu yana, 1993, 2008, 

2012 ve 2019 yılları olmak üzere 45 yılda 4 kez oy birliği ile ücreti belirledi. Bu yıl da 

tekrarı olası. Şükrü KARAMAN 

PROF. DR. OSMAN MÜFTÜOĞLU MİLAS’TA 

MEMECİK türü 13. milyona yakın zeytin ağacı ile Muğla ilinde, Türkiye’nin en çok 

zeytin ağacının bulunduğu Milas’ın 7. Zeytin Hasat Şenliği yarın başlıyor. Kortejin 

geçişi ile hasat ve sıkım etkinliklerinden sonra Prof.Dr. Osman Müftüoğlu’nun 

beklenen söyleşisinin, şenlikteki en büyük ilgiyi yaratacağı bekleniyor. Mahalleler 

arası yemek yarışmaları, müzik dinletisi, zeytin temalı fotoğraf sergisinden sonra 

pazar günü bir başka söyleşiyi de, gazeteci-sunucu Mesut Yar’ın Ömer Rino 

Disperati, Mustafa Tuğrul Göktepe ve Bülent Aydın’la gerçekleştireceği ‘Kadim 

meyve zeytin’ konusunda olacak. İklim değişikliği ve zeytincilik panelinde 

Doç.Dr. Figen Çukur, Prof.Dr. İlkay Dellal, Doç.Dr. Ceyhun Özçelik konuşacaklar. 

Şenliklerde ‘Gece Yolcuları’ grubu ve Melek Mosso’nun konserleri var. 

ATATÜRK NE DİYOR? 



12.11.2021 

41 

 

“BEN diktatör değilim. 

Benim kuvvetim olduğunu söylüyorlar; 

Evet bu doğrudur. 

Benim isteyip de yapamayacağım bir şey yoktur. Çünkü, ben zoraki ve insafsızca 

hareket etmesini bilmem. Ben, kalpleri kırarak değil, kazanarak hükmetmek isterim.” 

M. Kemal ATATÜRK 

10 KASIM 2021 

SAAT 09.05’te ülkenin her yerinde hayat durdu! Anıtkabir gün boyu akın akın 

gelenlerle doldu taştı. Haberiniz olsun fesli Kadir hayranları, haberiniz olsun 

numaracılar! Atatürk’ün devlet himayesine ihtiyacı yok! O, artık sivil. Haberiniz olsun 

o, artık sine-i millete döndü! Kemal ANADOL 

BİLİYOR MUSUNUZ? 

ROMAN DİLİ TEHLİKE ALTINDA 

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu’nun “UNESCO tarafından 21 Şubat 2019 Dünya 

Anadili günü öncesinde yayımlanan ‘Tehlike Altındaki Diller Atlası’na 

göre, Türkiye’de 15 dil tehlike altındadır. Bu rapora göre, roman/çingene dilleri 

olarak adlandırılan dilimiz ‘Kesinlikle tehlikede olanlar’ kategorisinde 

bulunmaktadır. Dil, bir kültürün yapı taşıdır. Bu nedenle, Roman dilinin 

korunması adına üniversitelerin, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşları ve 

elçiliklerin bünyesinde Roman diline yönelik araştırmalar yapılarak, bu konuya 

ilişkin kaynaklar bir araya getirilmelidir. Çünkü dil, toplumların kültürünü 

muhafaza etmesini sağlar” dediğini... 
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Esfender KORKMAZ 

Eksi reel faiz temerrüt riskini artırdı 

12 Kasım 2021 Cuma 

2021, Ocak-Eylül 9 aylık cari açık 11,7 milyar dolar oldu. Geçen sene 28,3 milyar 

dolar olmuştu. Cari açığın azalmasında turizm gelirlerinin artması da etkili oldu. 

Aynı dönemde dış ticaret açığı da 29,3 milyar dolardan 20,3 milyar dolara 

geriledi. Dış ticaret açığının düşmesinde de altın ithalatının azalması etkili oldu. Söz 

gelimi 2020 yılında Türkiye; Ocak- Eylül arasında 9 ayda 212 bin 248 kilo altın ithal 

etti. Bu sene altın fiyatları da bu dönemde gerilediği için altın ithalatı da azaldı ve 

yalnızca 52 bin 745 kilo ithal etti. 

Cari açık sürdürülemez; zira cari açık kaynak kaybı demektir, potansiyel büyümeyi 

düşürür ve yoksullaştırır. Türkiye'nin cari açık üstüne en az onun kadar önemli 

sorunu üretimde kullanılan ithal girdi payının yüksek olması ve dış ticaret açığıdır. 

İstihdam sorunu, işsizlik sorunu ve enflasyon sorunu bu nedenle tırmandı. 

Türkiye aramalı ve hammaddeyi içerde üretmiş olsaydı, aynı zamanda istihdam da 

artardı. Enflasyonda bu kadar artmazdı. 

2018 kur şokundan beri, kur artışları ithal girdi maliyetlerini artırdı. Maliyet artışı da 

oligopol piyasa şartları içinde TÜFE'ye yansıdı. Zaten Türkiye, Faktör verimliliğinin ve 

üretim kapasitesinin düşük olması, piyasada oligopol yapının olması, kartelleşmenin 

olması, kamu kaynaklarının popülist amaçlı olarak kullanılması gibi yapısal 

sorunlardan kaynaklanan bir kronik enflasyon yaşıyordu. Kur artışları da bunun 

üstüne geldi ve enflasyonu artırdı. 

Merkez Bankası, yüksek kur cari açığı azaltacak diyor. Ancak yanlış söylüyor. Söz 

gelimi Türkiye'nin turizm geliri 50 milyar dolara çıkarsa, cari açığı kalmaz ve fakat dış 

ticaret açığı devam eder. Kastettiği dış ticaret açığı olsa gerek. 

Yani Merkez Bankası ihracatta rekabet gücümüz artsın, ithalat fiyatları artsın, dış 

ticaret açığı azalsın demek istiyor. Ama girdi ithalatının azalması için aynı malın 

içerde üretilmesi gerekir. Ama Merkez Bankası ve hükümete güven o kadar düştü 

ki, kimse yatırım yapmıyor. O zamanda üretim yapmak için ithalat zorunlu oluyor. 

Dahası kur artışları dış borçların ve döviz borçlarının TL maliyetini artırıyor. 
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Bu demektir ki; MB kendi hayal dünyasında yaşıyor; Çünkü ya yanlış hesap yaparak, 

veya bilmediğimiz bir amaçla eksi faize devam ediyor. Kur artıyor ve Türkiye'nin ülke 

riski artıyor. Bu politikası ile Merkez Bankası Türkiye'nin dış borçlarını da riske 

sokuyor. 

Merkez Bankası'nın açıkladığı Ocak- Eylül 9 aylık ödemeler blançosuna göre, 

gayrimenkul dışında doğrudan yabancı yatırım sermayesi girişi ve portföy yatırımları 

girişi düşük kalmış. (Aşağıdaki tablo) 

 

Resmi rezervlerde 32,8 milyar dolar artış var ve fakat bankanın yükümlülükleri de 

yüksektir. 

15 Ekim 2021 Merkez Bankası resmî rezervleri; 

* Resmî döviz varlıkları 125,8 milyar dolar, 

* Merkez Bankası yükümlülükleri 146,9 milyar dolar (Döviz kredileri -25,6 milyar 

dolar; Forward-Futur açık pozisyonu -62,7 milyar dolar; şarta bağlı yükümlülükler -

53,5 milyar dolar; diğer -5,3 milyar dolar) 

* Merkez Bankası net rezervi - 21.1 milyar dolar. 

Dahası 9 ayda nerden geldiği belli olmayan 13,5 milyar dolar döviz girişi var. İşlem 

hatalarından bu kadar yüksek meblağ ortaya çıkmaz. Kayıt dışı giren dövizler, kayıt 

dışı da çıkar. 

Özetle; MB eksi faize devam ederse, hem dış ticaret açığını düşüremez, hem de dış 

borçlarda temerrüt riskini daha çok artırır. 
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12 Kasım 2021, Cuma 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Erdoğan yeniden seçilmeli 
 

Geçen günlerde Türk siyasetini çığırından çıkaran yanlışlıklara değindik. 

Bunlar sırasıyla yalancılık, FETÖ'cülük, PKK'lılık ve küfürbazlıktı 

Herkesin bu konuda görüş birliğinde olacağını zannettim. Yani yalancılığı ya da 

küfürbazlığı herkesin reddedeceğini zannettim. 

 

PKK'yı desteklemenin veya FETÖ'cü olmanın çok büyük bir ayıp teşkil edeceğini 

düşündüm. 

 

YALANCILAR HEP KAYBEDER 

 

Meğer yanılmışım; yalancılığa, küfürbazlığa, FETÖ'cülüğe düşkün ve onsuz 

yapamayacak ne kadar çok siyasetçi varmış. 

 

Her gün televizyon programlarında kendilerini muhalif olarak sunanlar, küfürbazlığı, 

yalancılığı, FETÖ'cülüğü över gibi konuştular. 

 

Bu hastalıkları nasıl tedavi edeceğimizi bilemiyorum. 

 

Aslında her seçim sonunda yalancılar ve küfürbazlar kaybediyor. 

 

Bu arada Fetullahçılık, sanki bazılarının vazgeçilmez bir özelliği. 

 

Adliye, polis, güvenlik güçleri arıyorlar, tarıyorlar, buluyorlar ama bir türlü sonunu 

getiremiyorlar. 

 

Aynı şekilde 1984'ten beri binlerce Türk'ün hayatına mal olan PKK terörü, hâlâ bazı 

partiler açısından itibarlı bir olay. 

 

O kadar ki PKK'ya karşı harekâta girişilirken bazı partiler bunu kınıyorlar. 

Daha da ötesi, en büyük müttefikimiz Amerika, PKK'yı silahla ve parayla besliyor. 

 

BOĞUŞAN TEK SİYASETÇİ 

Beklentimiz Paris İklim Anlaşması'yla dünyanın sonunun gelmesini önlemek. 

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
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Ama Türkiye için dünyanın sonu, sözünü ettiğim hastalıkların topluma egemen 

olmasıyla mümkündür. 

 

Bu bakımdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'te kesin bir zafer kazanması için ne 

yapmak mümkünse yapacağız. 

 

Çünkü sözünü ettiğim çarpıklıklarla boğuşan tek siyasetçi, Tayyip Erdoğan'dır. 

 


