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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
14 Ocak 2022 Cuma 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI 

–– Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Battalgazi Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın 

Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5100) 

–– Konya İli, Karatay İlçesi, Akçeşme, Kerimdedeçeşme ve Sarıyakup Mahalleleri 

Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Yenileme Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar 

(Karar Sayısı: 5101) 

–– Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesinde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi 

Geliştirme Hizmetleri Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5102) 

–– Denizli İli, Tavas İlçesinde S:61796, S:63642 ve S:200808574 Numaralı IV. Grup 

Maden (Linyit) İşletme Ruhsatlı Sahalarda, Ruhsatlara Konu Maden Üretimine Devam 

Edilebilmesi İçin İhtiyaç Duyulan Taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 

Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5103) 

–– (Beşikdüzü-Vakfıkebir) Devlet Yolu Ayr.-Vakfıkebir Organize Sanayi İl Yolu Projesi 

Kapsamında Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele 

Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5104) 

–– Kırıkkale İli, Merkez İlçe, Aşağımahmutlar Mahallesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, 

Küçük Sanayi Sitesi Yapılması Amacıyla Kırıkkale Belediye Başkanlığı Tarafından Acele 

Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5105) 

–– 380 kV Kastamonu 380-Bartın OSB Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı 

Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele 

Kamulaştırılması ile 21/3/2019 Tarihli ve 847 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 

Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5106) 

 

YÖNETMELİKLER 

–– Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliği 

–– Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu 

Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcisinin Nitelik ve Görevleri Hakkında 

Yönetmelik 

–– Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği 

–– Kooperatiflerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik 

–– Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği 

 

TEBLİĞLER 

–– İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 

2022/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/26) 

–– Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/16)’nde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/27) 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-16.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-16.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-17.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-17.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-17.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-18.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-18.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-19.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-19.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-19.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-19.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-20.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-20.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-20.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-21.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-21.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-21.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-22.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-22.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-22.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-22.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-6.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-6.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-7.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-7.htm
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–– Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün 

Güvenliği ve Denetimi: 2022/18)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği 

ve Denetimi: 2022/28) 

–– Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/25)’nde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/29) 

 

KURUL KARARLARI 

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 13/01/2022 Tarihli ve 10042 Sayılı 

Kararı 

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 13/01/2022 Tarihli ve 10043 Sayılı 

Kararı 

 

YARGI BÖLÜMÜ 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 

–– Anayasa Mahkemesinin 21/10/2021 Tarihli ve 2017/28308 Başvuru Numaralı Kararı 

–– Anayasa Mahkemesinin 21/10/2021 Tarihli ve 2017/34502 Başvuru Numaralı Kararı 

–– Anayasa Mahkemesinin 6/10/2021 Tarihli ve 2016/9325 Başvuru Numaralı Kararı 

 

YARGITAY KARARLARI 

–– Yargıtay 2, 3 ve 6. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar 

  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-8.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-8.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-8.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-9.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-9.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-10.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-10.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-11.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-11.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-12.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-13.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-14.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-15.pdf
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Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar: 

Tarım sektörü kredi borcunu ödüyor 
Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, tarıma verdikleri kredilerle 

müşterilerinin kazandığını ve paralarını ödediğini belirterek, “Tarım 

kesiminde dünyada iklim değişikliğiyle belli dönemlerde bazı sıkıntılar 

olsa bile aslında yönetilemeyecek herhangi bir durum söz konusu değil. 

Onlar da para kazanıyorlar ki kredilerin geri ödeme oranı yüzde 99." 

ifadesini kullandı. 

 
Adana Sanayi Odası'nda (ADASO) iş insanlarının katılımıyla düzenlenen reel 

sektörün sorunları ve finansman talepleri konulu toplantıda açıklamalarda bulunan 

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, son dönemde hiçbir şeyin COVID-19 

salgınından bağımsız değerlendirilemeyeceğini söyledi. 

Salgında ülkelerin kendi ekonomilerini koruma kaygısı güttüğünü vurgulayan Çakar, 

tüm olumsuzlukların etkisiyle 2020'de dünya ekonomilerinde yüzde 3,1 küçülme 

yaşandığını, 2021'de aşının bulunmasıyla ülkelerde büyüme gerçekleştiğini belirtti. 

Çakar, bankacılık sektörünün teknolojik ve dijital altyapısını da kullanarak salgında 

reel sektörün ve piyasanın çok fazla etkilenmemesi için inisiyatif aldığına dikkati 

çekerek, "Bunların sonucu olarak Çin sadece o dönemde yüzde 3,2 büyüdü, bizim 

ülkemiz yüzde 1,8 büyümüştü." dedi. 

“Maliyet ve talep enflasyonu birleşti” 

Enflasyona değinen Çakar, şöyle konuştu: “Evet bugün itibarıyla ülkemizdeki 

enflasyon yüksek. Bunun nedenini iyi irdelemek gerek. Özellikle ithal ikameci bir 



14.01.2022 

5 

 

model uygulanan ülkemizde, yıllardır devam eden bir model. Yurt dışındaki enerji, 

emtia fiyatların artmasıyla beraber zaten bu modeli uyguluyorsanız ciddi bir maliyet 

enflasyonunu transfer edersiniz. 2020'de pandemi nedeniyle ötelenmiş talepler 2021 

itibarıyla canlanmaya başladı. Maliyet enflasyonu zaten transfer etmişsiniz, bunun 

yanında talep enflasyonu da üstüne bindi, bütün bunlar maalesef ülkede ciddi bir 

enflasyonist ortam oluşturdu." 

Çakar, Türkiye'nin tedarik merkezi olacağını vurgulayarak, "Çin'deki tedarik zincirinin 

bozulmasıyla ülkemiz özellikle coğrafi yakınlık itibarıyla temel tedarik merkezlerinden 

biri olmaya başladı. Bu tarafa doğru ciddi bir tedarik artışı var. Önümüzdeki dönem 

hem üretim kalitesi hem kalifikasyon hem de nitelikli insan kaynağı ve makul iş 

gücümüzle Türkiye, Avrupa'nın ve bu coğrafyanın önemli tedarik merkezlerinden 

olacak." ifadelerini kullandı. 

“Tarımsal kredilerdeki takip oranı yüzde 0,98'dir” 

Tarımsal kesimi finanse eden banka olduklarını hatırlatan Çakar, şunları kaydetti: 

"Bugün itibarıyla Türkiye'de tarımın finansmanı için 160 milyar TL civarında kredi 

kullandırmış durumda. Bunun yüzde 110 milyar TL'sini Ziraat Bankası tek başına 

kullandırmış. Bunun 89 milyarı TL'si Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sübvanse 

edilen bir kredi. Tamamının faiz oranı yüzde 10 ve altında. Hatta hayvancılıkta 100 

bin, bitkisel üretimde 50 bine kadarki kredileri de biz sıfır faizli kullandırıyoruz. Sıfır 

faizli kredilerin total rakam içindeki payı 28,5 milyar TL. Takibe düşme oranına 

bakıldığında 2021'de bankamızın tarımsal kredilerdeki takip oranı yüzde 0,98'dir, yani 

yüzde 1. Tarıma verdiğimiz kredilerle müşterilerimiz hamdolsun kazanıyor ve 

paralarını ödüyorlar. Tarım kesiminde dünyada iklim değişikliğiyle belli dönemlerde 

bazı sıkıntılar olsa bile aslında yönetilemeyecek herhangi bir durum söz konusu değil. 

Onlar da para kazanıyorlar ki kredilerin geri ödeme oranı yüzde 99." 

“Tarım yine bizim ana misyonumuz” 

Ziraat Bankasının Türkiye'nin en çok aktif büyüklüğe sahip, en çok kredi kullandıran, 

en çok mevduata, öz kaynağa ve şubeye sahip banka olduğunu aktaran Çakar, 

şunları söyledi: “Tarım yine bizim ana misyonumuz olmaya devam edecek ancak biz 

diğer reel sektörü, ticareti, KOBİ'leri özelikle de üretim, yatırım, ihracat ve istihdama 

katkıda bulunacak firmaları desteklemeye devam edeceğiz. Ziraat Bankası hiçbir 

zaman sadece kendi bilançosuna yoğunlaşan bir bakış açısıyla hareket etmeyecek. 

Ziraat Bankası kazanmış ancak reel sektör kaybetmiş, bunun hiçbir değeri yok. Siz 

kazanacaksınız, vergi verecek, istihdam sağlayacak, ülke bilançosuna katkıda 

bulunacaksınız. Ben size fedakarlık yaptıysam benim kaybım değil, benim 

kazanımımdır. Ziraat Bankasının ana misyonu da bu olmalıdır. Biz üretimin, yatırımın, 

ihracatın ve reel sektörün yanında olmaya devam edeceğiz." 
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Hububat ve bakliyatta hedef, 12 

milyar dolarlık ihracat 
Hububat ve bakliyat sektörünün 2021 yılında yaklaşık 9,2 milyar dolar 

ihracat rakamına ulaştığını kaydeden İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı 

Haluk Okutur, 2022 yılında 12 milyar doların üzerinde ihracat yapmayı 

hedeflediklerini söyledi. 

 
Hububat ve bakliyat sektörü 2022 yılına yeni ihracat hedefleri doğrultuda 

çalışmalarına hız kazandırmaya hazırlanıyor. 

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) 

Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, sektörlerinin 2021 ihracatının yüzde 25,5 

artışla 9 milyar 156 milyon dolara ulaştığını söyledi. 

Okutur, “Pandemi gibi zorlu koşullara rağmen yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları 

başarıyla aştık. Yeni yılla birlikte yönetim kurulumuzla gerçekleştirdiğimiz toplantılar 

neticesinde de yeni hedefler belirledik. Bu yıl sektör olarak 12 milyar doların üzerinde 

ihracat yapmayı hedefliyoruz. İhracat hedeflerimizi gerçekleştirmek ve daha katma 

değerli hale getirmek için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürmeye devam edeceğiz.” 

dedi. 

En çok ihracat artışı ABD’ye yaşandı 

2021 yılında hububat sektöründeki ihracat rakamlarını değerlendiren Okutur, bu yıl 

ihracat yapılan ülke sayısının 192 olduğunu aktardı. Geçen yıl ABD’ye yapılan 

ihracatın 2020’ye göre yüzde 40,8, Irak’a yüzde 26,4 Almanya’ya yüzde 7,7, İsrail’e 

26,2 ve Birleşik Krallık’a ihracatın yüzde 18 değer bazında artış gösterdiğini bildirdi. 
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Ürün bazında artışlarla ilgili de açıklama yapan Okutur, şeker ve şekerli mamuller 

ihracatı 2020 yılına göre yüzde 33,1, pastacılık ürünleri ihracatı yüzde 11, diğer gıda 

müstahzarları ihracatı yüzde 4,9, kakaolu mamuller ihracatı yüzde 19,9, değirmencilik 

ürünleri ihracatı ise yüzde 2,1 arttığını duyurdu. 

Fuarlara katılım organizasyonları devam ediyor 

İHBİR olarak 2021 yılında seyahat kısıtlamaları ve diğer olumsuzluklara rağmen ilki 

Rusya’da daha sonra ABD’de ve Meksika olmak üzere 3 fuara milli katılım 

organizasyonu gerçekleştirdiklerini ifade eden Okutur, üyelerini her koşulda dünyanın 

farklı pazarlarda ürünlerini sergilemelerine yardımcı olduklarını kaydetti. 

Almanya Köln’de düzenlenecek olan Uluslararası Şekerleme ve Bisküvi Fuarı’nın 

(ISM 2022) Türkiye Milli Katılım Organizasyonu’nu İHBİR olarak gerçekleştireceklerini 

belirten Okutur, “Üretici ve ihracatçı firmalarımız ISM fuarından çok memnun 

ayrılarak, önemli iş bağlantıları kuruyorlar. Birlik olarak fuarlarımızı dünyaya açılan bir 

kapı olarak görüyoruz.” diye konuştu. 

Fiziki heyet programları başlıyor 

Pandemi nedeniyle alım heyeti programlarına ara vermeden devam ettiklerini ve fiziki 

ortamda gerçekleştirilemeyen etkinlikleri dijital ortama taşıdıklarını kaydeden Okutur, 

üyelerinin en prestijli firmaların alıcılarıyla birebir görüşme imkanı bulduklarını anlattı. 

Okutur, üyelerinin alım heyeti programlarına çok yoğun bir talep gösterdiğini ve 2021 

yılında toplamda 11 sanal alım heyeti gerçekleştirdiklerini bildirdi. 
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Bakan Pakdemirli'den üreticiye girdi 

desteği açıklaması 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçinin artan girdi maliyetleri 

nedeniyle yaşadığı zorlukların farkında olduklarını belirterek, “Gübre ve 

mazot fiyatlarının arttığının farkındayız. Bunlarla alakalı bütçemiz dışında 

neler yapabiliriz, kurumlarımız ve bakanlıklarımızla birlikte çalışıyoruz. 

Sizlere ekstra bir girdi desteği sağlayabilir miyiz, çalışıyoruz.” dedi. 

 
Manisa’daki programı kapsamında Kula'da bir büyükbaş hayvancılık işletmesini 

ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, burada gündemde ilişkin 

açıklamalarda bulundu. 

Dünyada kuraklık ve salgın nedeniyle gıda arzında yaşanan sorunlara dikkat çeken 

Pakdemirli, üretime sağladıkları desteklerle hiçbir vatandaşın boş raflarla karşı 

karşıya bırakılmadığını, kimsenin mağdur edilmediğini ifade etti. 

Üreticiyi de tüm dünyada artan girdi maliyetlerine karşı korumak için çalışmalar 

yaptıklarını aktaran Pakdemirli, “İnşallah bu pandemiyle ilgili riskli unsurlar ortadan 

kalktığında hem enflasyonla hem de ürünlerle ilgili bir normalleşmeye gideceğimizi 

düşünüyorum.” dedi. 

Türkiye'deki bitkisel üretimin 2020'deki 128 milyon tonluk rekorun ardından geçen yıl 

kuraklığın etkisiyle 118 milyon tona gerilediğini belirten Pakdemirli, şunları kaydetti: 

"Pandeminin ve kuraklığın etkileri, dünya genelinde fiyatların dalgalanması. Bunların 

hepsinin piyasalara şu veya bu şekilde etkileri oldu. Tüm sektörleri etkileyen bir 

musibetin ortasında kaldı dünya. Biz ise bu dönemde üretici, besici ve çiftçiyi koruma 
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gayreti içinde olduk. Allah’a şükür bugüne kadar çiftçimize hiçbir konuda zarar 

ettirmedik, bundan sonra da ettirmeyeceğiz, kar ettirmeye devam edeceğiz. Bugün 

itibarıyla maliyetlerinizin çok arttığının farkındayız. Gübre ve mazot fiyatlarının 

arttığının farkındayız. Bunlarla alakalı bütçemiz dışında -bu sene inşallah 26 milyar 

liraya yaklaşan tarımsal destek bütçemiz var, neler yapabiliriz, bunlara ilgili 

kurumlarımız ve bakanlıklarımızla birlikte çalışıyoruz. Sizlere ekstra bir girdi desteği 

sağlayabilir miyiz, çalışıyoruz.” 

“Bundan sonra kuraklık yeni normalimiz” 

Bakan Pakdemirli, tarımsal üretimde kuraklığın ve iklim değişikliğinin yönetilmesi 

gereken önemli bir alan olduğunu, suyun depolanması noktasında yatırımlara hız 

verildiğini kaydetti. 

Bu konuda tarım sektörüne önemli görev düştüğüne işaret eden Pakdemirli, şöyle 

konuştu: "Bundan sonra kuraklık yeni normalimiz. Yani bundan sonra yağışlarımız 

daha azalacak. Bunun da üstesinden gelebilmenin ana yolu daha fazla depolama. 

Baraj yapacaksınız, gölet yapacaksınız, sulama yapacaksınız. Tarlayı sularken vahşi 

sulama kullanıyorsan, bunu damlama sulamaya ya da daha ötesi yer altı sulamaya 

çevireceksin. Bizim bunları yapmamız lazım, çünkü bugün kullandığımız su, 

gelecekteki evlatlarımızın içme suyudur. Biz tarım sektörü olarak bu işin yüzde 70'ini 

kullanıyorsak o zaman bizim çok daha dikkatli bir şekilde suyu kullanmamız ve suya 

iyi davranmamız lazım. Suya mücevher gibi davranmamız lazım. Bir damla suyu 

tasarruf etmenin yolunu arıyor olmamız lazım.” 
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Et ve Süt Kurumu, ilk süt tesisini 

Yozgat'ta açıyor 
Et ve Süt Kurumu, yaklaşık 45 milyon liraya mal edilen ve günlük 98 ton 

süt işleme kapasitesine sahip olacak ilk süt tesisini Yozgat'ta açmaya 

hazırlanıyor. Tesiste peynir çeşitleri ve tereyağı üretimi yapılacak. 

 
Türkiye'de hayvancılığın gelişmesine önemli katkılar sunan Et ve Süt Kurumu, ilk süt 

işleme tesisini Yozgat'ta hizmete almaya hazırlanıyor. 

Veteriner hekimlerin kontrolünde kasaplık hayvan alım ve kesimlerini yaparak, 

hijyenik şartlarda kaliteli üretim için et kombinalarını faaliyete geçiren kurum, 

Yozgat'ta kurduğu işleme tesisi ile de süt ürünleri üretecek. 

Kurumun üreticilerden toplayacağı süt ile kentte süt sığırcılığının gelişmesine katkı 

sağlaması bekleniyor. Tesiste kaşar, lor ve beyaz peynir ile tereyağı üretilecek. 

Günlük 98 ton süt işleme kapasiteli, 1500 metrekare kapalı alana sahip Et ve Süt 

Kurumu Yozgat Kombinası'nın, bu ay sonunda deneme üretimine başlaması 

bekleniyor. 
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Tarım Kredi 2021'de üreticilere 11 

milyar liralık kredi verdi 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatfileri (Tarım Kredi), 2021 yılında çeşitli kredi 

enstrümanları geliştirerek, 357 bin ortağına toplam 11 milyar lira kredi 

kullandırdı. 

 
Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, kurumun 2021 yılı kredi faaliyetlerine 

ilişkin bilgi verdi. 

Poyraz, "Çiftçinin finansman yükünü hafifletmek üzere birçok yeni kredi enstrümanları 

geliştiren Tarım Kredi, 2021'de 357 bin ortağına bir önceki yıla göre yüzde 35,89 

artışla toplam 11 milyar lira kredi kullandırdı. Bu kredinin 9,2 milyar liralık kısmı 

sübvansiyonlu (düşük faizli) krediler. Bu kredilerin de 7 milyar liralık kısmı yüzde 100 

sübvansiyonlu olarak kullandırıldı" dedi. 

Toplam kredilerin yaklaşık 8,4 milyar liralık kısmının ayni olarak sağlandığına işaret 

eden Poyraz, ayni kredilerin bir önceki yıla göre yüzde 54 arttığını ve toplam içindeki 

payının yüzde 75'i bulduğunu söyledi. 

Poyraz, çiftçilerin 2021'de farklı üretim alanlarında faizsiz kredilerle desteklendiğine 

dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Üreticilerimizin kısa vadeli yem ihtiyaçlarının 

karşılanmasına yönelik olarak 350 milyon lira faizsiz kısa vadeli yem kredisi 

kullandırıldı. Besi hayvancılığına yönelik olarak geçen yıl martta başlatılan 'Kurban 

Vadeli Yem Kredisi Projesi' kapsamında üreticilerimizin Kurban Bayramı'na kadar 
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geçen süredeki yem ihtiyaçları faizsiz olarak karşılandı ve bu kapsamda 165 milyon 

lira faizsiz yem kredisi sağlandı." 

Üreticilerin akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 6 aya kadar vadelerle ve 

faizsiz 395 milyon lira motorin kredisi kullandırıldığını aktaran Poyraz, "Diğer taraftan 

borçlarını düzenli olarak ödeyen ortaklarımızın ödüllendirilmesine yönelik olarak 

Bereketli Kredi Projesi geliştirildi ve bu kapsamda borçlarını düzenli ödeyen 

üreticilerimize toplam 80 milyon lira tutarında faizsiz tohum, gübre, zirai ilaç, akaryakıt 

ve yem kredisi kullandırıldı" ifadelerini kullandı. 

200 bin çiftçiye 1 milyar lira faizsiz kredi 

Tarım Kredi'nin 2019'da tarımsal girdilerin sabit faiz oranlarıyla kredilendirilmesi 

uygulamasını başlattığını, mevcut durumda akaryakıt haricindeki bütün tarımsal 

girdilerin sabit maliyet oranlarıyla kredilendirildiğini belirten Poyraz, sabit oranlı kredi 

uygulaması kapsamında 3 yıllık dönemde toplam 8 milyar lira kredi kullandırdıklarını 

dile getirdi. 

Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi'nin sadece 2021'de yaklaşık 200 bin ortağına toplamda 

1 milyar lira faizsiz (herhangi bir kredi maliyeti ilave edilmeksizin) kredi imkanı 

sağladığını bildirdi. 

Tarım Kredi ortaklarının küresel ekonomide yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 

borçlarına sadık kaldığını vurgulayan Poyraz, şunları kaydetti: "Aynı dönemde 

kullandırılan kredilerdeki büyümeye karşın vadesi geçen alacaklarımız ve tahsilat 

oranlarımızda olumlu bir tablo ortaya çıkmıştır. 2021'de kullandırılan kredilerimizde 

tahsilat oranımız yüzde 98,15 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran, kurumumuzun bugüne 

kadar gerçekleştirdiği en yüksek tahsilat oranı olmuştur. Halihazırda faaliyetlerini 

sürdüren 1615 kooperatifimizin 614'ünde tahsilat oranı yüzde 100 olarak 

gerçekleşmiş olup, bu kooperatiflerimizde 2021 vadeli borçlarını ödeyemeyen tek bir 

ortağımız dahi bulunmamaktadır. 2021 yılında yüzde 98,15 tahsilat oranına 

ulaşmamızı sağlayan tüm ortaklarımıza ve pandemi koşullarında ortaklarımıza hizmet 

sunan kooperatifçilerimize teşekkür ederiz." 
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Perakende satış hacmi yıllık yüzde 

16,3 arttı 
Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, Kasım 2021'de yıllık bazda yüzde 

16,3 artış kaydetti. 

 
Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı kasım ayına ilişkin perakende satış endekslerini 

açıkladı. 

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 

1,3 yükseldi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,7, gıda dışı satışlar 

(otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,3 artarken, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 2,2 

azalış oldu. 

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Kasım 2021'de yıllık bazda yüzde 16,3 arttı. 

Söz konusu ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 8,8, gıda dışı satışlar (otomotiv 

yakıtı hariç) yüzde 25,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1 yükseldi. 

Perakende ciro arttı 

Cari fiyatlarla perakende ciro Kasım 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 

45,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 35,7, gıda dışı satışlar 

(otomotiv yakıtı hariç) yüzde 50,4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 46,9 artış gösterdi. 

Perakende ciro kasımda bir önceki aya göre yüzde 6,1 arttı. Söz konusu ayda gıda, 

içecek ve tütün satışlarında yüzde 4,3, gıda dışı satışlarında (otomotiv yakıtı hariç) 

yüzde 6,6, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 7,7 yükseliş kaydedildi. 
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Hazine ve Maliye Bakanı'ndan korkutan 

tahmin: Ocak'ta zirve yapacak 
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun Ocak'ta zirve 

yapacağını söyledi. Nebati ayrıca 2023 seçimlerine Türkiye'nin 

enflasyonda tek haneyle gireceğini söyledi. 

 

 
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Bloomberg'e konuştu. Nebati, enflasyonun Ocak 

ayında pik noktaya ulaşmasını, buna karşın dünyadaki gelişmeler, gıda ve enerji 

fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte mayıs ayından itibaren düşüş yaşanacağını, kasım 

ve aralık ayı enflasyonlarının bazdan çıkmasıyla sene sonunda da anlamlı bir 

düşüşün geleceğini söyledi. Nebati, “Ben seçime tek haneli enflasyonla gideceğim 

2023 Haziran ayında.” dedi. 

Yıllık enflasyonun kurdaki yükseliş, ücret artışları, yeniden değerleme oranı 

kapsamında yapılan artışlar gibi etkenlerle ocak ayında pik noktasına ulaşmasını 

öngördüğünü anlatan Nebati, bu noktada kurun stabil hale gelmesinin ise bir avantaj 

olduğunu söyledi. 

Nebati, “Biz şu anda aralık ayının kamburunu taşıyoruz. Yazın gerek gıda 

fiyatlarındaki gevşeme, ki şu an dünyada bir enflasyon da var, bu ikisinin etkisinin 

azaldığı bir döneme giriyoruz. Enerji ihtiyacımızın azalması, gıda fiyatlarındaki 

normalleşmeler bizim artık yeni bir patikaya girdiğimizi gösteren en önemli aylar 

olacak.” dedi. 

Bakan Nebati, Merkez Bankası’nın ilk çeyrekte gevşemenin etkisini izleme kararını 

desteklerken de “Merkez Bankası’nın nasıl karar alacağını bilmiyorum. Benim 
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görüşüm, ocak, şubat ve mart ayını şöyle bir görmemiz lazım.” değerlendirmesini 

yaptı. 

"TÜRKİYE'Yİ KENDİ HALİNE BIRAKIRSANIZ..." 

Nebati, 2022 için büyüme beklentilerinin sorulması üzerine de “İddialı bir şey 

söylüyorum; büyümeyle ilgili de ben piyasadaki iştahı görüyorum” dedi. Nebati aynı 

süreçte büyüme için de tek haneli bir rakam öngördüğünü söylerken, “Tek hane 

olacak zaten de, ben iyi bekliyorum. Türkiye’yi kendi halinde bıraksanız bile 5 büyür.” 

diye ekledi. 

KAMU BANKALARI SATIŞ YAPTI MI 

Kamu bankalarının dolar kuru 14’e yaklaştığı zamanlarda satış yaptıkları iddiası da 

Nebati’ye sorulan sorular arasındaydı. Nebati, bu konuda “Biz şu anda izliyoruz” 

demekle yetinirken, Türkiye’nin olumsuz gelişmeler karşısında izleyici kalmayacağı 

yönündeki sözlerini yineledi. Nebati, “Sen git bak bakalım Londra’da hükümet 

oturuyor mu, Washington’da, Berlin’de, Moskova’da ne yaptıklarını zannediyorlar? 

“Hiç bir şey yapma izle.” Eee? İstedikleri gibi dövsünler, istedikleri gibi seninle oyun 

oynasınlar, ben serbest piyasayım... Yok öyle bir şey. Türkiye Cumhuriyeti askeri 

alanlarda ihtiyaç duyulduğu zaman nasıl adımlar atıyorsa, ekonomisinin de kendisiyle 

ilgili atılacak adımlarda her türlü enstrümanı kullanma hakkı ve yetkisi vardır.” 

ifadelerini kullandı. 
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Bireylerin döviz mevduatı 1 milyar 

dolar azaldı 
Kur korumalı TL mevduat üçüncü haftasında gerçek kişilerin döviz 

mevduatında 1 milyar dolarlık çözülme sağladı. 

 
Kur korumalı TL mevduatı ürününün üçüncü haftasında gerçek kişilerin döviz 

mevduatında gerileme hissedilmeye başlandı. 

Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre gerçek kişilerin döviz 

mevduatı 7 Ocak haftasında parite etkisinden arındırılmış verilere göre 1 milyar 70 

milyon dolar azaldı. 

Tüzel kişilerin döviz mevduatında ise düşüş 1 milyar 130 milyon dolar oldu. 

21 Aralık’ta devreye giren kur korumalı TL mevduatı ile 24 Aralık haftasında gerçek 

kişilerin döviz mevduatlarında parite etkisinden arındırılmış olarak 136 milyon dolarlık 

azalma yaşanmışken 31 Aralık haftasında 351 milyon dolarlık artış gerçekleşmişti. 

7 Ocak haftasında toplam döviz mevduatında ise parite etkisinden arındırılmış olarak 

2 milyar 200 milyon dolar geriledi. 
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Uluslararası net rezervler 7.9 milyar 

dolara indi 
Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri, 7 Ocak itibarıyla 392 

milyon dolar düşüş kaydederek 7 milyar 947 milyon dolar oldu. 

 
Merkez Bankası net uluslararası rezervleri, 7 Ocak 2022 itibarıyla, bir önceki haftaya 

göre 392 milyon dolar düşüş ile 7 milyar 947 milyon dolar oldu. Böylece TCMB'nin 

net uluslararası rezervleri Ağustos 2002'den bu yana yeni en düşük seviyelerdeki 

seyrini sürdürdü. Toplam rezervler ise 7 Ocak haftasında 1 milyar 607 milyon dolar 

azalarak 109 milyar 445 milyon dolara geriledi. 7 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz 

rezervleri 1 milyar 575 milyon dolar azalışla 70 milyar 989 milyon dolara geriledi. Brüt 

döviz rezervleri, 31 Aralık'ta 72 milyar 564 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu 

dönemde altın rezervleri, 33 milyon dolar gerileyerek 38 milyar 489 milyon dolardan 

38 milyar 456 milyon dolara düştü. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 7 

Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 607 milyon dolar azalarak 111 

milyar 52 milyon dolardan 109 milyar 445 milyon dolara geriledi. 

Yabancı hem hissede hem DİBS’te satıcı 

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yabancı yatırımcılar 7 

Ocak 2022 haftasında net 142.9 milyon dolarlık hisse senedi ve 71.6 milyon dolarlık 

Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 1.9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma 

Senetleri (ŞBS) aldı. Yurt dışında yerleşik kişilerin 31 Aralık 2021 itibarıyla 18 milyar 

434,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 7 Ocak 2022'de 18 milyar 868,5 milyon 

dolara çıktı. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 3 milyar 482,6 

milyon dolardan 3 milyar 297,5 milyon dolara, ŞBS stokları da 154,5 milyon dolardan 

149 milyon dolara geriledi. 
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Bireylerin döviz mevduatı 1 milyar dolar azaldı 

Kur korumalı TL mevduatı ürününün üçüncü haftasında gerçek kişilerin döviz 

mevduatında gerileme hissedilmeye başlandı. Merkez Bankası haftalık para ve 

banka istatistiklerine göre gerçek kişilerin döviz mevduatı 7 Ocak haftasında parite 

etkisinden arındırılmış verilere göre 1 milyar 70 milyon dolar azaldı. Tüzel kişilerin 

döviz mevduatında ise düşüş 1 milyar 130 milyon dolar oldu. 21 Aralık’ta devreye 

giren kur korumalı TL mevduatı ile 24 Aralık haftasında gerçek kişilerin döviz 

mevduatlarında parite etkisinden arındırılmış olarak 136 milyon dolarlık azalma 

yaşanmışken 31 Aralık haftasında 351 milyon dolarlık artış gerçekleşmişti. 7 Ocak 

haftasında toplam döviz mevduatında ise parite etkisinden arındırılmış olarak 2 milyar 

200 milyon dolar geriledi. 
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Sermaye mi rezerv için, rezerv mi 

sermaye için? 

 
Ferit Barış PARLAK  

14 Ocak 2022 Cuma 

 

Ekonomi canlıysa “rezerv” birikir… 

*             *             * 

Rezerve yatırım, geliştirme, üretim, ticaret, ihracat, istihdam, verimlilik ve cari fazlanın 

yüksekliği sağlık verir… 

*             *             * 

Yatırım iklimi ise “sermaye” ve “güven” temellidir…  

*             *             *  

Dolayısıyla… 

Ekonominin can suyu olan sermayenin piyasadan çekilmesiyle, rezerv biriktirilmez… 

Çoğunluğu ithalat vergileriyle biriktirilen rezerv, sağlıklı değildir, sürdürülemez… 

Ve tabi ki… 

Rezerv biriktirmek/artırmak, sadece döviz piyasasına müdahale için düşünülmez… 

*             *             * 

Tersi politika/davranış/uygulama… 

Sürekli müdahale edilmesi gereken “zayıf bir piyasanın” nedenidir… 
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Zayıf piyasalara yapılacak, yapısal olmayan “suni müdahaleler” ise, daha büyük 

sorunlar/müdahaleler ve çok daha önemlisi güvensizlik getirir… 

Bu döngü, birbirinin tetikleyicisidir… 

*             *             * 

Sonuçta… 

Güven, “rezervin” temelidir… 

*             *             * 

Merkez Bankaları neden rezerv biriktirir? 

Öncelikle, para ve kur politikalarına olan güveni sağlamak ve bu politikaları 

desteklemek ve uluslararası piyasalarda ekonomiye duyulan güveni artırmak için… 

Hazine'nin yabancı para iç ve dış borç ödemelerini gerçekleştirmek ve 

karşılaşılabilecek iç ve dış şokların yarattığı olumsuzlukları gidermeye gerekli dövizi 

hazır bulundurmak için… 

VELHASIL… 

Alım gücü ve iç talep düşmüşken… 

Güven, dolayısıyla sermaye ve rezerv biriktirme aracı olarak “ihracat”, elimizde kalan 

birkaç kalemden biriyken… 

İhracatta araştırma, geliştirme, risk, dünya ihtiyacına göre üretim için sermaye 

lazımken… 

İhracatçının güvenini, dolayısıyla verimliliğini, dolayısıyla dünya pazarlarındaki 

sürdürülebilirliğini, dolayısıyla rezervleri olumsuz etkileyecek “günü kurtarabilir 

kararlar” alınmamalı…  
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Sahi bütün bunlar niye gündeme 
geldi? 

 
Alaattin AKTAŞ  
14 Ocak 2022 Cuma 
 

✔ Üç haftadır önlem üstüne önlem almaya çalışıyoruz. Tüm çaba kur artışını 

frenlemek, bu sayede enflasyonu düşürmek. 

✔ İyi güzel de bu duruma gelmemize yol açan faiz indirimini başlatırken bunların 

yaşanacağını hesap edemedik mi? Hadi edemedik; şimdi böylesine dolambaçlı ve 

maliyetinin ne olacağı bilinmeyen yöntemler denemek yerine en kestirme yolu izlesek 

daha makul olmaz mı? 

✔ Sözüm ona faizi indirdik. İnen yalnızca Merkez Bankası faizi. Asıl gerilemesi 

gereken kredi faizleri ve Hazine'nin borçlanma faizi ise giderek artıyor. 

Türkiye son üç haftadır, yani 20 Aralık’tan bu yana ekonomide bir dizi yeni 

uygulamaya gitti, gitmeye de devam ediyor. Her bir uygulama için alt dal niteliğinde 

işlemler gerekti. Onlar yapıldı, yapılmaya çalışılıyor, eksiklikler giderilmeye gayret 

ediliyor. Hani bir anlamda “Kervan yolda düzülür” denir ya, o durumu yaşıyoruz. 

Bütün bu adımları atmaya niye gerek duyduk; onu yazımızın diğer bölümünde 

anlatmaya çalışacağız. Ama önce gelin neler yapılıyor, ne gibi adımlar atılıyor, sırayla 

hatırlayalım: 

- 20 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçek kişiler için “kur korumalı mevduat” ve 

“döviz hesaplarından TL’ye geçişi özendiren” uygulamayı açıkladı. Doğrudan TL ile 

ya da döviz hesapları bozdurularak açılacak hesaplarda vade süresi boyuncu 

uygulanan faiz o dönemdeki kur artışından düşük kalırsa kur lehine olan fark 

Hazine’den ödenecekti. Böylece TL cinsi mevduat bile doların getirisine 

endekslenmiş oldu. Bu uygulama çok talep görürse dövizin artmayacağı umuluyordu 

ama hem uygulama yoğun ilgi görür, hem de kur artışı faizin çok üstüne çıkarsa 

Hazine’ye çok büyük bir yük binecekti. Ayrıca bu uygulama Hazine’nin “mevduatı 

olmayandan mevduat sahibine” kaynak transfer etmesi anlamına geliyordu. Öte 

yandan Hazine’nin böyle bir yetki kullanmasının Anayasa’ya aykırı olduğu iddiası da 

gündemdeydi. 
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- Döviz, bu uygulamanın açıklandığı gün büyük oranda değer kaybetti. “Bakın, ne 

şahane bir uygulama başlattık, dövizdeki artışı anında durdurduk” yaklaşımı 

sergilendi ama dövizi frenleyenin bu uygulama değil çok yüklü döviz satışı olduğu 

kısa sürede anlaşıldı. Ve biliniyor ki o satışlar hala devam ediyor. 

- Ana önlem çerçevesinde uygulamaya konulan alt düzenlemeleri de aktaralım. Kur 

korumalı mevduat hesabı için Merkez Bankası’nın her gün saat 11.00’de doların 

döviz alış kurunu açıklayacağı ilan edildi. Merkez Bankası'na yalnızca dolar kurunu 

açıklamak adeta yetmedi, başlangıçta tüm dövizler, hem de alış satış kuruyla ve 

çapraz kurla açıklandı. Sonra işlem konusu olan üç dövize inildi ama bu kez döviz 

satış kuru da açıklandı. Nihayet doğru bulundu; üç dövizin yalnızca döviz alış kuru 

ilan edildi, o gün de kurun yanlış hesaplandığı anlaşıldı. Sonunda saat 11.00 

açıklaması terk edildi ve her saat başı açıklama yapılmaya başlandı. Yani anlaşıldı ki, 

Merkez Bankası’nın bu sistemle ilgili hiç mi hiç hazırlığı yoktu. 

- Kur korumalı TL cinsi mevduatta en düşük faizin Merkez Bankası’nın politika faizi 

olması kararlaştırıldı. O oran da yüzde 14’tü. Faizde bir tavan görünmüyordu. Aradan 

üç gün geçti, bu sefer tavan faiz ilan edildi. Bu oran, politika faizinin 3 puan üstü 

olabilecekti, yani mevcut duruma göre yüzde 17 aşılmayacaktı. Ne var ki tavan faiz 

kavramının henüz gündemde olmadığı o kısa sürede yüzde 17’nin üstünde faizle 

hesap açılmıştı. Onlar ne olacaktı, bilinmiyordu. Ayrıca faize niye tavan getirilmişti, bu 

hiç anlaşılamadı. Bir yıl vade için söylersek; örneğin kur artışı yüzde 30 olsa şu 

durumda Hazine aradaki 13 puanlık farkı ödemek durumunda. Ama faize tavan 

konmasa ve yine örneğin bir banka yüzde 20 faizle hesap açsaydı, yüzde 30 kur 

artışında Hazine’nin yükü 10 puan olacaktı. Dolayısıyla faiz tavanı, kur artışının 

faizden yüksek olması halinde Hazine’ye artı yük bindirecek bir uygulama. “Niye 

böyle bir tercihte bulunuldu” sorusu ise yanıtsız. 

- TL cinsinden hesap açtıranlar için bir faiz tavanı var ama döviz hesabını bozdurarak 

TL’ye geçip hesap açtıranlar için tavan yok. Olmaması iyi tabii ki ama bu bir çelişki 

sayılmaz mı? Niye doğrudan TL hesabı açıldığında faiz tavanı var, DTH’den geçişte 

yok? Son haberler, dövizden TL’ye geçerek hesap açtıranlara yüzde 20’nin üstünde 

faiz uygulandığı yönünde. Bu konudaki detaylı haber Dünya’nın dünkü sayısında da 

yer aldı. 

- TL ve dövizle başlatılan uygulamanın çok ilgi gördüğü ve milyarlarca liralık hesap 

açıldığı söyleniyor; evet yalnızca söyleniyor ama bu tutarları ne BDDK’nın, ne Merkez 

Bankası’nın web sayfasında görebildik. Oysa herkes biliyordu ki resmi bir veri sözel 

olarak açıklanmaz; açıklansa bile bu ilk bilgilendirme olur sonra kayıtlara girmesi 

açısından resmen ilan edilir. Demek ki bu uygulama pek de arzulanan sonucu 

vermemiş. Hem zaten kapsamın giderek genişletilmeye çalışılması bu yargıyı 

doğrular nitelikte. 
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- Başlangıçta “Herhalde bize fazlasıyla yeter” denilen gerçek kişiler umulan ilgiyi 

göstermemiş olacak ki, tüzel kişilere de yalnızca dövizden TL’ye geçmek kaydıyla bu 

uygulamadan yararlanma olanağı tanındı. 

- Gerçek kişilerin TL ile açtıracakları hesaplarda vade 3, 6, 9 ve 12 ay. Dövizden 

TL’ye dönülerek açılacak hesaplarda ise vade 3, 6 ve 12 ay. Dövizden geçişle 

oluşturulacak hesaplarda niye 9 ay vade yok, bilinmiyor. Ayrıca tüzel kişiler için ise 

vade 6 ay ya da 12 ay olacak. Vadeler niye böylesine farklı, bu konuda da bir 

bilgilendirme yok. 

Peki sonuç; ne elde ettik? 

Giriş bölümünde sıraladıklarımız özünde dövizdeki artışı frenlemeye dönük adımlar. 

O zaman dövizin niye arttığına bakmak gerek. 

Gelin şimdi biraz daha geri gidip 20 Aralık’tan öncesini hatırlayalım... 

Merkez Bankası martta yüzde 19’a çıkarılan politika faizini eylüle kadar sabit tuttu. 

Merkez Bankası’nın yeni yönetimi doları mart ayının son haftasında 7.27’den 

devraldı. Eylül ayında, faiz indirimi başlamadan önceki kur da 8.66 düzeyinde 

bulunuyordu. Dolar, altı ayda yüzde 20’ye yakın artmıştı. 

Düğmeye eylülde bastık! Merkez Bankası’nın politika faizi eylülde 1, ekimde 2, kasım 

ve aralıkta da 1’er puan olmak üzere toplam 5 puan aşağı çekildi. 

Eylülden aralık ayına; üç ayda faiz 5 puan indirildi; bu dönemde dolar yüzde 100'ün 

üstünde artışla 8.66’dan 18’e tırmandı. 

Şimdi bu durumu şöyle mi açıklayalım: 

“Kur bir takım nedenlerle arttı, Merkez Bankası’nın faiz indirimi de aksilik bu ya, bu 

döneme tesadüf etti!” 

Aklımıza acaba “Kurun, Merkez Bankası faizi indirdiği için artmış olabileceği” hiç 

gelmiyor mu? 

Kur, ekranda ya da kağıt üstünde durduğu gibi durmuyor! Kurdaki bu tırmanma 

sonucu eylül sonunda yüzde 20 olan yıllık TÜFE artışı aralık sonunda yüzde 36’ya 

çıktı, ocak sonundaki oran da yüzde 50-55 arasında gelebilir. 

Üretici fiyatlarında eylül sonunda yüzde 44 olan artış da aralık sonunda yüzde 80’e 

ulaştı. Üretici fiyatlarında ocak sonunda ise yüzde 100’ü aşan bir oran bekleniyor. 
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Hani faizler düşecekti! 

Biz Merkez Bankası politika faizini niye indirdik; yüksek faizle mücadele etmek için... 

Böylece üretim, yatırım ve ihracatın önündeki yüksek faiz engelini ortadan 

kaldıracaktık. 

Hani üretici, yatırımcı, ihracatçı doğrudan “Merkez Bankası’ndan kredi kullanıyor 

olsa” iyi! Biz dolaylı etkiye bel bağladık, Merkez Bankası faiz indirince diğer faizler de 

gerileyecek diye umduk. 

Ama olmadı! Hatta tam tersi yaşandı. 

Tüm kredilerin faizi yükseldi. 

Daha kötüsü Hazine ancak çok daha yüksek faizle borçlanabilir hale geldi. 

Ne uğruna! 

Bütün bu operasyonlara ne uğruna giriştik? 

Bu kur artışları, bu fiyat artışları niye yaşanıyor? 

İnsanlar kış günü niye doğalgaz yakmaya korkar hale geldi? 

Orta boy sanayicisinden en küçük esnafına, vatandaşına kadar elektrik faturası niye 

böylesine dert oldu, herkesin gözü niye elektrik düğmesinde? 

Çünkü Merkez Bankası faizini düşürdük! 

Bunun yanlış olduğunu, büyük maliyetler doğurduğunu hemen her aşamada gören 

çok da, bunu ifade edebilecek yetkili konumda bir kişi bile yok mu? 
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Abdulkadir Selvi 

Cumhurbaşkanlığı hesabı uğruna bu 

yapılır mı? 

14 Ocak 2022 

Kılıçdaroğlu, HDP milletvekilinin elinde silahla, PKK’lı teröristle çektirdiği 

fotoğrafın sorumlusu olarak da Erdoğan’ı ilan etti ya, pes doğrusu. 

Kılıçdaroğlu’nun ve Akşener’in PKK’lı teröristle fotoğrafı nedeniyle HDP 

milletvekili Semra Güzel’le ilgili tek bir laf etmemelerini eleştirmiştim. Ama bu 

kadarını beklemiyordum. Kılıçdaroğlu sorulardan kaçamayacağını anlayınca, “Bu 

fotoğrafın muhatabı Erdoğan’dır” dedi. 

Sen, PKK kampına giden, PKK’lıların giydiği kıyafetleri giyen, eline silah alıp PKK’lı 

teröristle fotoğraf çektiren HDP milletvekiline tek bir söz söyleme, bir de kalk bu işin 

faturasını da Erdoğan’a kes. 

Sayın Kılıçdaroğlu, Atatürk’ün partisinin genel başkanı olarak siz PKK’lı teröristle 

fotoğrafa tepki göstermezseniz millet seçimde size gereken cevabı verir. 

Ha bir siyasetçinin elinde silah olmaz deseniz, bir siyasetçinin yeri PKK’nın terör 

kampı değil, Parlamento’dur deseniz, bir siyasetçi teröristlerle birlikte fotoğraf 

veremez deseniz, ondan sonra çözüm sürecini mi eleştiriyorsunuz başka bir şey mi 

söylüyorsunuz onun bir anlamı olur. 

HDP’Lİ MİLLETVEKİLİNE SESSİZ 

Ellerinde binlerce şehidimizin kanı olan PKK’lı teröristlere, onlarla fotoğraf çektiren 

HDP milletvekiline, elinde silahlı Semra Güzel’e bir çift söz etme, ondan sonra 

kalk, “Bizim parlamentomuzda, PKK terör örgütünün uzantılarını görmek 

istemiyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a faturayı kes. 

Sayın Kılıçdaroğlu, sizin faturayı keseceğiniz yer Türkiye Cumhuriyeti’nin 

Cumhurbaşkanlığı makamı değil, Kandil olmalı. Sizin eleştireceğiniz Erdoğan değil; 

elinde silahlı, PKK’lı teröristle görüntü veren HDP Milletvekili Semra Güzel olmalı. O 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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silah kime karşı kullanılacak? Bir milletvekilinin elinde, Mehmetçiğe doğrultulan 

terörist silahı olur mu? 

HDP İLE İŞBİRLİĞİ SÜRECİ 

Cumhurbaşkanı olacağım diye, HDP’lilerin oylarını alacağım diye PKK terörü 

hakkında dahi bir duruş gösteremiyorsanız, sizin HDP-PKK ile girdiğiniz ilişki soru 

işaretleriyle dolu demektir. Bu ilişki ürkütücü demektir. 

Zaten siz PKK ile mücadele için Irak ve Suriye’de bulunan Mehmetçikle ilgili 

tezkerenin uzatılması yönünde değil, HDP ile birlikte reddedilmesi yönünde oy 

kullandınız. 

Bundan dolayı PKK yöneticilerinden Murat Karasu size teşekkür etti. Sanıyorum 

hayatınızda aldığınız en acı teşekkür bu olmalıydı. 

PKK’nın Suriye kolu olan ve ABD’nin Türkiye’ye karşı silahlandırdığı YPG için de 

terör örgütü diyemediniz. YGP’nin terör örgütü olmadığını söylediniz. Genel Başkan 

Yardımcınız Muharrem Erkek, “Biz kardeşsek sınırımızda başkası olacağına PYD 

olsun. Bizim için sakıncası yok” diyebildi. 

Biz PKK ile, PYD ile, YPG ile, KCK ile kardeş değiliz. Onlar bizim ülkemizi bölmeyi 

amaçlayan terör örgütleri. Atatürk’ün partisi ne zaman kardeş oldu bilmiyorum. 

Belki burada milat, Kılıçdaroğlu’nun Afrin’e girilmesi çıkışı olabilir. PKK 

şehirlerimizde bombaları patlatırken, terörü kaynağında kurutma konsepti 

kapsamında Mehmetçik Afrin’e operasyon düzenledi. Buna ABD karşı çıktı, PKK 

direndi, bir de Kılıçdaroğlu “Afrin’e girilmesin” dedi. 

CUMHURBAŞKANI SEÇİLMEK İÇİN 

2023 seçimlerinde Erdoğan’ı devirmek için umudunuzu HDP’ye bağlayacaksınız, 

cumhurbaşkanı seçilmek amacıyla HDP’nin oylarını almak için elinde PKK silahı olan 

milletvekiline ses çıkaramayacaksanız, yarın cumhurbaşkanı seçilseniz onlara ne tür 

tavizler verirsiniz düşünmek bile istemiyorum. 

BU MİLLET UNUTMAZ 

Son söz, Kılıçdaroğlu’nun içine düştüğü durum çok acı. Ulusalcılığın karargâhı olan 

CHP’nin içine düşürüldüğü durum çok üzüntü verici. Ama şu unutulmasın, bu milletin 

bir hafızası vardır. 2023 seçimlerinde meydana çıkınca, bunlar tek 

tek Kılıçdaroğlu’nun önüne gelir. 

Siyaset, bir duruş ve tavır işidir. Bu millet PKK’ya taviz veren bir cumhurbaşkanı 

istemez. PKK silahıyla fotoğraf çektiren HDP’liye tepki göstermeyen birini başında 

cumhurbaşkanı olarak görmek istemez. 
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MUHALEFETTE DAVUTOĞLU TRAFİĞİ 

2023 seçimlerine uzun bir süre var ama muhalefet cephesinde pazarlıklar şimdiden 

başladı. 

Seçim sürecine girildiğinde, cumhurbaşkanı adaylığı ve paylaşım konusunda kıran 

kırana bir mücadele yaşanacağı gözüküyor. Kılıçdaroğlu bunu gördüğü için liderler 

kabinesi modelini yayıyor. Böylece muhalefet liderlerine cumhurbaşkanı yardımcılığı 

ile sus payı veriyor. Ama iş orada bitmiyor. Bir de bakanlıkların paylaşımı var. 

Muhalefet cephesinde son dönemlerde bir trafik dikkatimi çekti. Meral Akşener, 

Davutoğlu’nu evinde ziyaret etti. Bu pek alışık olunan bir durum değildi. 

Sonra Kılıçdaroğlu, Davutoğlu ile yemekte bir araya geldi. Sonra Davutoğlu, 

Akşener’i ziyaret etti. 

DAVUTOĞLU’NUN TALEPLERİ 

Kılıçdaroğlu ve Akşener’in, Davutoğlu’na yeterince ilgi göstermediği, bunun da 

Gelecek Partisi’nde rahatsızlığa neden olduğu söyleniyordu. Ama bu görüşmelerin bir 

gönül alma ziyareti olmadığı ortaya çıktı. 

Davutoğlu’nun bazı talepleri olduğu kulislere yansıdı: 

1) Millet İttifakı’nda yer alacak partiler, oy oranlarına bakılmaksızın eşit sayılmalı. 

2) Parti liderlerinin cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı deklare edilmeli. 

3) Kabine oluşturulurken partilerin temsili sağlanmalı. 

4) Gelecek Partisi açısından çok önemli olan nokta ise Millet İttifakı’ndaki partilerin oy 

oranlarına bakılmaksızın Meclis’te belli sayıda milletvekili tarafından temsil edilmesi 

için bir model oluşturulması. 

Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Akşener’i ikna etti mi, onu ileride göreceğiz. 
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Esfender KORKMAZ 

Artan güvensizlik istikrarı bozdu 
14 Ocak 2022 Cuma 

2021 yılında dünyada enflasyon oranları arttı. En yüksek enflasyonun yaşandığı 

ülkeler aynı zamanda siyasi kaos, iç  savaş yaşayan ülkelerdir. Bu ülkeler; 

Venezuela, Sudan, Lübnan, Suriye, Surinam ve Zimbabvedir. 

Dünya da enflasyonu karşılaştırırken bu ülkeleri ayrı tutmak gerekir. Bu ülkelerin yurt 

dışı tahvilleri de alınıp satılmıyor. 

Bu ülkeler dışında 2021 yılında en yüksek enflasyon yüzde 51,2 oranı ile Arjantin'de 

oldu. İkinci sırada yüzde 36,08 oranı ile Türkiye geliyor. 

Aslında 2001 yılından beri Arjantin'le Türkiye'ye kriz ikizleri deniliyor. Bugün 

aralarındaki fark, Arjantin'de enflasyon düşüyor, Türkiye'de artıyor. 

Aslında Arjantin'de bizim gibi siyasal sürecini bir türlü tamamlayamayan bir ülkedir. 

Kurumsal yapıyı oluşturamadı ve sürekli popülist politikalar istikrarı bozdu. 

Türkiye'nin geçmişine bakarsak, enflasyonun yüzde 115 olduğu 1980 yılı öncesi 

siyasi istikrar yoktu. 24 Ocak kararları ile de devalüasyon yapıldı. 

Aynı şekilde enflasyonu yüzde 125,5 olduğu 1994 yılında da hükümet faiz konusunda 

bocalamıştı. 5 Nisan kararları ile de  devalüasyon yapıldı . 

Bugün enflasyonu artıran birçok neden var… Devletin parti devleti olması gibi yapısal 

nedenler, kur şokları, mal kıtlığı, hükümetin zamları gibi. Ama Türkiye'de aynı 

zamanda kişiye ve partiye özgü Başkanlık rejimi ile halkın yönetime güveni kalmadı. 

Güven sorunu üretici ve tüketicide panik yarattı. 

Türkiye son 4 yılda üç kur şoku yaşadı; 13 Ağustos 2018; Ekim 2020 ve Ekim- Aralık 

2021 . 

Kur şokları ile halk iki gerçeği öğrendi. 
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* Hükümetin ''faiz sebep - enflasyon sonuçtur'' demesine rağmen tersine enflasyon 

arttı. 

* Hükümetin faiz inadı kur patlaması yaptı, halk yoksullaştı. 

FED başkanı; Jerome Powell, enflasyon artışını durdurmak için faizleri artırılacağını 

söylüyor. Nasıl oluyor da ABD enflasyonu düşürmek için faizi artırmak istiyor da 

Türkiye'de hükümet enflasyonu düşürmek için tersine faizleri düşürüyor. 

Faiz inadı ile halkın yaşadığı gerçekler birbirine uymadı ve hükümete olan 

güven dip yaptı. 

Yine  Sayın Erdoğan; ''Türkiye'nin elbette Enflasyon sorunu var. Ancak diğer 

ülkelerin altında, kurdaki gibi buradaki şişkinliği de alacağız '' diyor. Bu söz 

internete bakanların moralini bozuyor ve umudunu kırıyor. Zira aşağıdaki tabloya 

isteyen ulaşabilir. Bu tabloda Türkiye ikinci sıradadır. O zaman diğer ülkelerde daha 

yüksek demek, bilerek algı yaratmaktır.  

2021'DE DÜNYADA GERÇEKLEŞEN 

EN YÜKSEK ENFLASYON ORANLARI   

ARJANTİN                          :    51,20 

TÜRKİYE                              :     36,08 

BREZİLYA                            :     10,06 

RUSYA                                  :      8,40 

MEKSİKA                             :      7,36 

ABD                                        :      7,00 

İSPANYA                              :      6,70 

EURO BÖLGESİ   :      5,00 

Kaynak: Trading Economomics. 

  

Yine AKP Genel Başkanı olarak Erdoğan grup toplantısında diğer ülkelerde 

enflasyonun yedi-sekiz kat arttığını söyledi. Enflasyon yüzde 1 olan bir ülkede, 

enflasyon 7 kat artarsa, yüzde 7 olur. Oysaki Türkiye'de yüzde 36,08' dir.  
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Bu şartlarda enflasyon artmaya devam eder. Hükümetin yaptığı zamlarla ocak ayında 

yıllık enflasyon yüzde 40'ı geçer. 

Hükümet enflasyonu da siyasi kavga içinde tartışıyor. Gerçekleri göremiyor. Ama 

halk bizzat yaşıyor. Söz gelimi asgari ücret arttı ve fakat artan şekliyle bir asgari 

ücretli aldığı ücretle ancak 4 depo benzin doldurabiliyor. Yani asgari ücreti bir ay 4 

depo benzine çalışıyor. 

Hükümet sürekli algı yaratmak peşindedir. Ama ekonomi siyasette olduğu gibi 

algı üstünde yürümez. Çünkü halk gerçekleri yaşıyor. 
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İbrahim Kahveci 

Faizler inecek enflasyon düşecek 

hikayesi... 

İlk günden beri ‘temelsiz bir fikir’ diyordum. Hatta kendileri dahi ifade ederken 

çelişki üzerine çelişki ile anlatıyorlardı. 

Mesela, ABD örneğini veriyorlardı. Orada enflasyon yüzde 5-7 ama faiz sıfıra yakındı. 

ABD’nin faiz düşürerek enflasyonu düşürdüğünü söyler gibiydiler. 

Oysa hiç öyle değildi. ABD ‘gelişmiş ülke durgunluğu’ ile 2008-09 küresel krizinden 

çıkmak için faizleri düşürdü. Faizleri düşürdü ve dedi ki, bu düşük faizle; 

1- Enflasyonu artırmayı hedefliyorum. 

2- Enflasyondaki artış yetmez, ücretlerin de artmasını istiyorum. 

Nitekim enflasyon ve beraberinde ücretlerde de artışlar geldi. 

Ve ABD şimdi ise enflasyonu düşürmek için faiz artırımlarına geçeceğini ilan etti. 

Kısaca FED açıklamaları başkaydı ama bizimkilerin FED’e dayanarak yaptıkları 

açıklamalar bambaşkaydı. 

Neyse artık... 

İnanın yazacak bir konu da değil ama.. Ülkemizin durumu bu... Mecburen belki bir 

yetkili anlar diye yazalım yine de. 

*** 

Merkez Bankası Eylül ayı başında Başkan Şahap Kavcıoğlu dil değiştirerek enflasyon 

düşmeden faiz indirimine gideceğini belirtti. Ve 24 Eylül’de de ilk faiz indirimini 

gerçekleştirdi. 
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Aralık ayı faiz indirimi ile artık Merkez Bankası faizi yüzde 19,0 seviyesinden yüzde 

14,0 seviyesine düşürülmüş oldu. 

Evet, Merkez faiz indirdi ama ya piyasa faizleri ne oldu? 

Dün Merkez Bankası verileri açıklandı. 

24-31 Aralık haftası verilerine göre (Eylül başı verilerine kıyasla); 

İhtiyaç kredileri %23,03’den %29,55’e 

Taşıt kredileri %20,70’den %26,24’e 

Konut kredileri %17,80’den %17,48’e (aaa tek düşen kredi) 

Ticari krediler %20,72’den %24,37’ye 

Tüketici kredileri de %22,03’den %26,14’e çıktı. 

*** 

Sadece kredi faizleri artmadı tabii. 

1 aya kadar vadeli TL mevduat faizleri %17,62’den %19,03’e 

1-3 aya kadar vadeli TL mevduat faizleri %18,90’dan %20,77’ye 

3-6 aya kadar vadeli TL mevduatları ise %17,85’den %17,75’e (0,05 puan düşüş) 

1 yıla kadar vadeli TL mevduatı %18,66’dan %19,21’e 

Böylece toplam TL mevduat faizi %18,04’den %19,53’e yükselmiş oldu. 

Bu veriler elbette resmi veriler. Bankaların çok farklı oranlar uyguladıklarını nerede 

ise herkes biliyor. Bugün mevduat faizinde tavan %30’lara gelirken, kredi faizinde de 

tavan %40’lara gelmiş durumda. 

Neden gelmesin ki? 

Şu anda devletin tahvil faizleri yüzde 24-26 seviyelerinde... 

Tahvil faizlerinin bu seviyesine karşılık örtülü mevduat faizlerinin ne olacağını 

düşünebiliriz. 

YOL BİTTİ! 
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Yola nasıl çıktık ve şimdi neredeyiz? 

Acaba bir kez dahi bu soruyu kendimize soruyor muyuz? 

Hani faizler düşünce enflasyon düşecekti? 

Ne oldu şimdi? 

Enflasyonu da patlattınız, faizleri de... 

Defalarca söyleyeceğiz bunları. 

Ters yönde araba kullanarak daha ne kadar karşı yönden gelenleri 

suçlayacaksınız? Ters yönde tek ama bir tek sizsiniz. 

Artık yeterli değil mi? 

Ülkemizin çektiği bunca acı sizde bir şey ifade etmiyor mu? 

Umarım anlarsınız. 

Umarın ders alırsınız. 
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14 Ocak 2022, Cuma 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Açıp açıp kapatmak 
 

Çok partili demokrasiye geçtiğimiz günden beri parti kapatmaya da alıştık. 

Cumhuriyet'in ilanı ile 1946 arasında 2 tane parti kapatmıştık. 

 

Sonra Anayasa Mahkemesi'nin devrede olduğu dönemde partilerin sürekli 

kapatılmasıyla sayı galiba 50'ye ulaştı. 

 

Ama Türkiye'nin en büyük seçilmiş partisi, yani Celal Bayar ile Adnan Menderes'in 

Demokrat Partisi, 1960 sonrasında Ankara'da bir asliye hukuk mahkemesi tarafından 

kapatıldı. 

 

Kimse de bunu garipsemedi. 

 

HAYDUTLAR BASTI ZANNETMİŞ 

 

27 Mayıs günü hatırlıyorum; rahmetli sanatçı Necmi Rıza Ahıskan'ın ağabeyi, saf ve 

temiz bir insandı. 

 

Sabah radyoyu açınca askerlerin bildirisini duymuş: "Türk milletinin içine düştüğü 

kardeş kavgasını önlemek için Silahlı Kuvvetlerimiz duruma müdahale 

etmiştir. NATO'ya ve CENTO'ya bağlıyız." 

 

Necmi Rıza'nın ağabeyi 3 gün doğru düzgün konuşamadı. Durmadan kekeliyordu. 

Hayatında ilk defa ordu yerine "Silahlı Kuvvetler" kavramını duyduğu için radyoyu 

haydutlar bastı zannetmiş. 

 

Yani biz böylece "demokratik darbeler!" konusunda da bilgi sahibi olduk. 

 

YA FETULLAH'IN PARTİSİ 

Şimdi gündemde yine parti kapatmaya ilişkin yaygın konuşmalar var. 

 

Burada ilgi çekici olan, galiba parti kapatma konusunda gücümüz yeterse sadece 

HDP kapatılacak. Ama teröristbaşı Fetullah Gülen'in partisini kapatmaya kimsenin 

gücü yetmiyor. 

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
https://www.sabah.com.tr/haberleri/anayasa-mahkemesi
https://www.sabah.com.tr/haberleri/ankara
https://www.sabah.com.tr/haberleri/fetullah-gulen
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
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Ayrıca bu partinin kaç tane komiseri, kaç tane bölge yetkilisi olduğu bilinmiyor. 

Sadece Kılıçdaroğlu'nun, Meral Akşener'in, Abdullah Gül'ün, Fetullah Gülen'e 

karşı aşırı özenli davrandıkları görülüyor. 

 

Recep Tayyip Erdoğan 30 senedir Türkiye'yi A'dan Z'ye değiştirmeyi, reforme 

etmeyi başardı. 

 

Ancak son durum şu: HDP'nin kapatılması konuşulabiliyor ama PKK konusunda 

böyle şeyleri konuşmak mümkün değil. 

 

Ayrıca PKK konusunda fazla ileri gidilirse Amerika'nın öfkeleneceğinden de endişe 

ediliyor. 

 

Ne diyelim, yaşasın demokrasi. 

  



14.01.2022 

36 

 

 
Oktay TAŞ 

Tarım arazileri de satılıyor 
14 Ocak 2022 Cuma 

 

Ülkemiz dünyada bulunan 186 ülkeden 184’ünün vatandaşlarına gayrimenkul satışı 

yapıyor. Sadece geçtiğimiz yıl içinde yabancılara satılan konut satışı yüzde 40 

oranında bir artışla 60 bine yaklaştı. Bunda, son aylarda Türk lirasının döviz kurları 

karşısında yaşadığı sert değer kaybının da etkisi oldu. Son beş yılın rakamlarına 

baktığımızda ise bu sayının 150 bine yaklaştığını söyleyebiliriz. Yabancılar en çok 

İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir, Mersin ve Bursa gibi illerimizdeki konutlara rağbet 

ediyor. 

Türkiye’den en çok konut alanlar ise son yıllarda İranlılar. İranlıları, Iraklılar, Ruslar, 

Almanya, Afganlar ve Yemenliler izliyor. Öyle ki, Cezayir, Pakistan, İsveç, Mısır, 

İngiltere, Ukrayna ve ABD’den de konut almak üzere ülkemize gelenler var. 

Konut satışı olabilir özellikle turizmin yoğun olarak yaşandığı illerimizde, Alanya, 

Marmaris, Bodrum, Didim, Çeşme gibi ilçelerimizde yabancıların konut edindiklerine 

şahit oluyoruz. Bizim burada asıl üzerinde durmak istediğimiz konu tarım 

arazilerimizin elde çıkması ve yabancı büyük sermaye gruplarının Anadolu’nun çeşitli 

yerlerinde büyük arazileri ele geçirmeleri. 

Yabancılar ülkemizde ev, arsa, tarla, bağ, bahçe ve fındıklık gibi gayrimenkul 

ediniyorlar. Son beş yıl içinde yabancıların tarla, bağ, bahçe, zeytinlik, fındıklık ve 

buna benzer arazi edinimleri 18 milyon 451 bin metre kareyi geçmiş durumda. 

Yabancıların rağbet ettiği ve tarım arazileri satın aldıkları illerin başında Manisa ve 

Konya geliyor. Bu illerimizi, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Antalya, Muğla, 

Eskişehir ve Edirne izliyor. 

Türkiye’den en çok tarım arazisi alan ülkelerin başında Suudi Arabistan uyruklular 

geliyor. İkinci sırayı ise Mısırlılar alıyor. Bu iki ülkeyi, Katar, Filistin, Irak, Almanya, 

Kuveyt, İran, Afganistan ve Azerbaycanlılar izliyor. 
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Bu Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi kayıtlarına göre böyle. Ancak biliyoruz ki, el 

altından Türk ortaklıklar vasıtasıyla da büyük oranda arazilerimiz yabancıların eline 

geçmiş durumda. 

Son yıllarda ülkemize mülteci olarak gelenlerin de tarım arazisi satın almaya 

başladıklarından söz ediliyor. Bu konuda elimizde resmi bir veri yok ama gezdiğimiz, 

gördüğümüz yerlerde sık sık böyle söylemlerle karşılaşıyoruz. 

Tarım, stratejik sektörlerin başında geliyor. Kendi tarım ürünlerini üretemeyen 

ülkelerin geleceklerinin karanlık olduğu konunun uzmanlarınca belirtilirken, 

ülkemizden de tarım arazilerinin yabancılara atılması bir hayli düşündürücü. Düne 

kadar tarlasını sürüp-eken bir vatandaşımızın bir süre sonra bu tarlaları başkası 

adına ekip-biçtiğini düşünmek bile istemiyorum. 

Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir diğer nokta ise şöyle. Biliyorsunuz, 

ülkemizdeki bankaların önemli bir kısmı yabancı bankaların eline geçmiş durumda. 

Bunların önemli bir kısmı da zirai kredi adı altında çok sayıda çiftçimize kredi vermiş 

durumda. Bu kredilerin karşılığında ise tarlalar, bağlar, bahçeler ve meyvelikler ipotek 

edildi. Şimdi çiftçilerimizin büyük bir kısmı borçlarını ödeyemedikleri için bu arazileri 

ellerinde çıktı ve bankaların mülkiyetine geçti 

Bu konuda nasıl bir çalışma yapılıyor, ne kadar arazi bankalar yoluyla el değiştirdi 

bunun da tespiti önemli.  Çünkü Anadolu’da mülkiyet yapısı süratle değişiyor. Araziler 

tarım dışı bırakılıyor, çiftçiler büyük şehirlerde asgari ücreti işçi, AVM’lerin kapılarında 

güvenlik görevlisi durumuna getiriliyor. 

Konunun tarım boyutunun yanında ekonomi boyutu da önemli. Ayrıca, köylerden 

kentlere olan nüfus göçü ve bunun yarattığı sosyolojik sorunlar da her geçen gün 

değişik başlıklar altında önümüze çıkıyor. Yani konu çok yönlü ele alınmalı ve tüm 

boyutlarıyla değerlendirilmeli. Çünkü, ülkemizin geleceği açısından, yıllar sonra 

büyük sıkıntılar yaşayabiliriz.  

 


