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DÜZENLEMELER1 

 

1. Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin 

Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  

Finansal istikrara katkı sağlanması, TL cinsinden tasarrufların özendirilmesi ve TL yatırımcılarının 

korunması amaçlanan düzenlemeye göre, uygulamadan, Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler (yurt dışında 

işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dâhil Türkiye'de kanuni yerleşim yeri 

bulunan gerçek kişiler) faydalanabilecek. Birden fazla kez yararlanılması mümkün olacak uygulamada 

alt/üst limit bulunmayacak. Karar kapsamındaki desteklerden faydalanabilmek için hesaplar, Türk lirası 

cinsinden olacak. Kur korumalı TL vadeli mevduat ve katılma hesapları, 21 Aralık 2021 ile 31 Aralık 

2022 döneminde açılabilecek ve hesapların vadeleri 90 günden kısa ve 370 günden uzun olmayacak. 

Vade başı ve vade sonu kur, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) konuya ilişkin 

hazırlayacağı uygulama talimatıyla belirlenecek. Faiz ve kar payı oranı, asgari faiz oranı TCMB 

tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo faiz oranının altında olmayacak, azami faiz oranı ise asgari 

faiz oranını 300 baz puandan fazla aşamayacak. Ödeme, vade sonunda mevduat sahibine anapara ve 

faiz ödemesi aynı gün içinde yapılacak. Vade sonu kuru vade başı kurundan düşük ise kur farkı ödemesi 

yapılmayacak. Uygulama talimatı, kararda belirlenen usul ve esasların ayrıntıları ile TCMB'nin 

bankalara yapacağı ödemeler ve kur farklarının hesaplanmasına ilişkin TCMB tarafından uygulama 

talimatı hazırlanacak 

 

2. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle yaşanılan olağanüstü durumdan dolayı Tarım 

ve Orman Bakanlığı, Türkiye’de gıda arz güvenliğinin sağlanması ve gıda ürünlerine 

erişiminde sorun yaşanmaması amacıyla zeytinyağı, fasulye ve kırmız mercimek ihracatına 

kısıtlama getirdi.  

Tarım Bakanlığı’ndan yayımlanan genelgede 27.01.2022 tarihli ve 317332 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan “Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İHRACAT: 2022/1)”de belirtilen 

ürünlerin ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapmada Bakanlığın yetkili olduğu belirtilen 

açıklamada, “Karadeniz havzasında yaşanılan olağanüstü durum nedeniyle ülkemizde gıda arz 

güvenliğinin sağlanması ve gıda ürünlerine erişiminde sorun yaşanmaması amacıyla tedbir alınmasına 

ihtiyaç duyulmuştur.” denildi.  

 

3. Tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alanlarda elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen 

madencilik faaliyetlerine izin verilebilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın maden 

yönetmeliğindeki değişiklik kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.  

Maden Yönetmeliğindeki değişiklikle, ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen 

madencilik faaliyetlerinin, tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin 

başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda, madencilik faaliyeti yürütecek kişinin 

faaliyetlerin bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini taahhüt etmesi şartıyla, zeytin 
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sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri 

yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak 

Bakanlıkça izin verilebilecek. 

 

4. Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV’sini yüzde 18’den yüzde 8’e 

düşürüldü.  

Yeni yıl itibarıyla elektriğe mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil 

ortalama yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişen oranlarda gelen zamda değişikliğe gidildi. 1 Mart’tan 

itibaren geçerli olacak bu değişiklikle; meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV’sini 

yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüldü ve meskenlerdeki düşük düşük tarife sınırı da günlük 8 kilovat saate, 

aylık 240 kilovat saate yükseltildi. Böylece tüketimine göre faturalarda net yüzde 8 ile yüzde 14 

oranında bir indirim sağlanmış olması ve mesken abonelerinin yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesi 

beklenmektedir. Uygulama mesken abonelerinin yüzde 81’ini, yani yaklaşık 32 milyon aboneyi 

kapsamaktadır. Ayrıca, kademe uygulaması ticarethane statüsündeki aboneleri kapsayacak şekilde 

genişletildi. Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilovat saate, aylık 900 kilovat 

saate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacak. Bu şekilde esnaf ve sanatkarların 

da yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesini sağlanacak. Bu düzenleme de ticarethane abonelerinin 

%91’ini, yani yaklaşık 6 milyon 315 bin aboneyi kapsamaktadır. 

 

5. Yeni teşvik kapsamında, işletmelerin kendi tüketimleri için yapacakları lisanssız enerji 

yatırımlarına en az 4. Bölge teşviki sağlanacak.  

Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar değişikliği ile lisanssız 

faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücüyle sınırlı olmak kaydıyla güneş ve 

rüzgar enerjisinden elektrik üretilmesine yönelik yatırımların faiz veya kar payı desteği hariç olmak 

üzere en az 4'üncü Bölge'deki desteklerden yararlanmasının önünün açıldığı ve yatırımcıların, yatırımın 

bulunduğu yere bağlı olarak 5 ve 6'ncı Bölge teşviklerinden de faydalanabileceği ifade edildi 

 

6. Açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı. AVM, sinema ve ulaşımda HES kodu ve 

PCR zorunluluğu kalktı.  

İçişleri Bakanlığı tarafından Covid-19 tedbirleri kapsamında hazırlanan genelge valiliklere gönderildi. 

Genelgeye göre, maske kullanımı, HES kodu sorgulaması ve negatif PCR test sonucu ibrazı 

istenilmesine dair hükümlerin uygulanması 03.03.2022 tarihi itibarıyla sonlandırıldı. Açık alanlar ile 

sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske 

kullanma zorunluluğu uygulanmayacak. Öte yandan, yeni bir karar alınıncaya kadar; okul, hastane, 

sinema, tiyatro gibi kişiler arasında gerekli sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile otobüs, 

minibüs, servis, tren, metro, vapur, uçak gibi her türlü toplu ulaşım araçlarında (şehirlerarası dahil) 

maske kullanım zorunluluğu uygulanmasına devam edilecek. 

 

 



7. Kur Korumalı Mevduatta (KKM) yurt içi yerleşik tüzel kişiler için vadesi gelen mevduatlarda 

yenileme imkânı getirildi, dövizden TL’ye dönüş için en kısa vade 6 aydan 3 aya indirildi.  

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, KKM’de vadesi 

gelen mevduatlar için yenileme imkanı getirildi. Vadesi geldiğinde KKM imkânından yararlanmaya 

devam etmek isteyenler, ilk açılışta dönüşümü yapılan döviz tutarı ve dönüşüm kuru üzerinden 

destekten yararlanmaya devam edebilecek. Diğer taraftan, yeni düzenleme ile yurt içi yerleşik tüzel 

kişiler için KKM’de dövizden TL’ye dönüş için en kısa vade 6 aydan 3 aya indirildi. Böylelikle, şirketler 

dövizlerini 3 aylık süre için KKM’ye dönüştürebilecek ve vade sonunda ise yenileme imkânına sahip 

olabilecek. 

 

8. Vadesi geçmiş vergi borçları için yeni düzenlemeye gidildi; hak sahiplerinin vadesi geçmiş 

vergi borçları, ödemenin tamamı beklenilmeksizin, Merkezi Yönetim kapsamındaki kamu 

idarelerinden olan alacaklarından mahsup edilebilecek.  

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün ödeme belgelerinde vadesi geçmiş vergi 

borçları ile yasal tevkifat ve diğer kesintilerin mahsubuna ilişkin Genel Tebliği uyarınca, hak sahibine 

ait hak edişin tamamına ilişkin ödeme süreci tamamlanıncaya kadar, hak sahibinin vadesi geçmiş vergi 

borcunu ve diğer kesintilerini karşılayacak tutara kadar olan kısmı için ödeme emri belgesi düzenlenerek 

mahsuben ödeme gerçekleştirilebilecek. Bu kapsamdaki ödemelere ilişkin işlemlerin elektronik 

ortamda yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecek. Bakanlık ayrıca tebliğ 

kapsamındaki işlemlerde kamu idareleri ve ödeme türleri itibarıyla farklı uygulamalar belirlemeye 

yetkili olacak. 

 

9. Kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağlarında gümrük vergisi sıfırlandı.  

Resmi Gazete’de 4 Mart 2022 tarihinde yayınlanan “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına 

İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı” uyarınca, yağ ham maddesi, kanola tohumu ile ayçiçeği yağının ikamesi 

olabilecek kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağlarında uygulanan gümrük vergisi oranları 30 Haziran 

2022 tarihine kadar sıfırlandı. Kararın, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz Havzası'nda yaşanan 

gelişmelerin yağlı tohum ve bitkisel yağ tedarikinde sorunlara yol açmaması, temel gıda ürünlerinde arz 

güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla alındığı bildirildi. 

 

10. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ihracatında dönemsel düzenleme yapma yetkisi kapsamına 

dahil olan ürünlerin listesi genişletildi; un, et ve yağ kapsama eklendi.  

Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle arz sıkıntısı 

yaşanılacağı düşünülen bazı un ve yağ çeşitleri de listeye eklendi. Bu kapsamda Bakanlık; pirinç, 

buğday ve mısır unu, mısır irmiği, buğday irmiği, aşurelik buğday, soya yağı, ayçiçeği tohumu yağı ve 

mısır ihracatına da kısıtlama getirebilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı iznine bağlanan ürünler arasında 

ayrıca büyükbaş ve küçükbaş hayvan eti de dahil edildi. 

 

11. Boş bırakılan, atıl durumda bulunan ve nadasa bırakılan arazilerde tarımsal üretim ile 

kurutma ve işleme tesisi kuruluşuna proje bedelinin yüzde 75'ine kadar hibe desteği verilecek.  



Resmi Gazete'de yayımlanan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesine 

İlişkin Cumhurbaşkanı Kararına göre, boş ve atıl arazilerde hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkilerin 

üretimi, işlemeli tarıma uygun olmayan arazilerde ise katma değeri yüksek bitki türlerinin üretime 

kazandırılması konuları hibe desteği kapsamına alındı. Hasat sonrası kayıpları azaltmak ve katma değeri 

artırmak amacıyla birincil üretim sonrası kurutma ve işleme tesisleri kuruluşu, aşılama, çeşit değişimi 

ve benzeri teknik uygulamalarla bitki türlerinde birim alandan elde edilen verimi artırmaya yönelik 

uygulamalara proje bedelinin yüzde 75'ine kadar hibe desteği sağlanacak. 

 

12. Kur korumalı mevduat kapsamında altın varlıklarının finansal sisteme kazandırılmasına 

ilişkin esaslar belirlendi.  

Kur korumalı mevduat sistemi kapsamında altın varlıkların finansal sisteme kazandırılmasına ilişkin 

esasları belirleyen Merkez Bankası tebliği, 14 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Tebliğe 

göre, yetkili rafineriyle anlaşması olan bankalar nezdinde altın hesabının bulunan ve uygulamaya 

katılmak isteyen yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişiler, fiziki altınlarını, milyem değeri üzerinden 

hesaplanacak gram cinsinden has altın miktarını tespit etmek üzere yetkili kuyumcuya veya bankaya 

teslim edecek. Teslim alınan altınlar işlenmek üzere yetkili rafineriye transfer edilecek. Altın hesabına 

sahip olanların talep etmesi durumunda hesabındaki has altın bakiyesi, dönüşüm fiyatı üzerinden TL'ye 

çevrilerek 3, 6 ay veya 1 yıl vadeli TL mevduat veya katılma hesabı açılacak. TL mevduat veya katılma 

hesabına dönüştürülen altınlar bankalarca dönüşüm fiyatı üzerinden Merkez Bankasına satılacak. 

Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı Merkez Bankasınca belirlenen bir hafta vadeli repo 

ihale faiz oranının altında olamayacak. Katılma hesabına sağlanacak getirinin Merkez Bankasının 

katılım bankaları ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadi ile alım 

işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki fark katılım bankasınca karşılanabilecek, 

karşılanmayan kısım için Merkez Bankasınca ödeme yapılmayacak. 

 

13. Bazı ürünlerde çiftçiye ek girdi desteği sağlandı, sertifikalı tohum desteği de arttırıldı.  

Resmi Gazete’nin 11 Mart 2022 tarihli sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre, Türkiye 

Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında 2021 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi 

kayıtları uyarınca buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünlerine bir defaya mahsus olmak üzere 

dekara 50 TL ek girdi desteği ödenecek. Sertifikalı tohum kullanan çiftçilere Çiftçi Kayıt Sitemine 

kayıtlı olmak şartıyla dekar başına halihazırda geçerli olan destekler (2021 üretim yılı için arpa, buğday, 

çavdar, tritikale, yulaf, çeltikte dekar başına 16 lira, aspirde 5 lira, nohut ve kanolada (kolza) 20 lira, 

susamda 4 lira, kuru fasulye, mercimek ve yoncada 30 lira, patateste 100 lira, fiğ, yem bezelyesi, 

korunga ve soyada 22 lira, yer fıstığında ise 17 lira) 2022 bütçesinden karşılanacak. Bu Karar’la, ayrıca, 

2022 üretim yılında arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf ve çeltikte sertifikalı tohum kullanım desteği 

dekar başına 8 lira artışla 24 liraya çıkarılıyor. Diğer taraftan, Tarım ve Orman Bakanlığınca 

yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım danışmanları ile ziraat 

odası ve üretici örgütlerinde en fazla beş tarım danışmanı olmak üzere istihdam edilen her bir tarım 

danışmanı için yıllık 46 bin lira olan destek 52 bin liraya çıkarılıyor. Bunun yanı sıra, Aydın-Efeler, 

Aydın-Köşk, Aydın-Sultanhisar, Aydın-Yenipazar, Karabük-Eskipazar, Kütahya-Domaniç ve Sivas-

Hafik havzaları destekleme kapsamına alınıyor. Belirtilen havzalarda yağlık ayçiçeği eken çiftçiler, 

ayçiçeğine verilen desteklerden yararlanabilecekler.  

 



14. Avrupa Birliği (AB) dışı ülkelerden posta veya kargo ile gelecek ticari miktar ve mahiyet arz 

etmeyen ve kıymeti 150 euroyu geçmeyen eşya üzerinden alınacak maktu gümrük vergisi 

yüzde 10 artırıldı.  

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, bu kapsamda söz konusu eşya için 

ödenecek tek ve maktu gümrük vergisinde değişiklik yapılmadı. Bu eşyanın AB ülkelerinden gelmesi 

halinde yüzde 18 vergi ödenecek. Eşyanın diğer ülkelerden gelmesi durumunda ödenecek maktu vergi 

yüzde 20'den yüzde 30'a çıkarılırken, eşyanın ÖTV kanununa ekli IV sayılı listede yer alan eşya olması 

halinde bu vergi oranlarına ilave olarak yüzde 20 vergi daha tahsil edilecek. Bu limitler dâhilinde 

getirilecek eşyanın brüt 30 kilogramı geçmemesi gerekiyor. Kararla, karar kapsamına 1.500 euroyu 

geçmeyen ilaç gönderileri de eklendi. 

 

15. Kur korumalı mevduat sisteminde değişikliğe gidildi. 

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan döviz ve altın hesapları Türk lirasına 

çevrilebilecek, sisteme dahil olan TL mevduat ve katılım hesapları yenilebilecek, yabancı uyruklu kişi 

ve şirketler de yararlanabilecek. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğlere göre; 

 Uygulama başlangıcında gerçek kişilerin Dolar, Euro ve Sterlin cinsinden döviz tevdiat hesaplarının 

kur korumalı mevduat sistemine dahil olabilmesi için getirilen ve 21 Aralık 2021 olarak belirlenen 

tarih sınırı kaldırıldı. Yurt içi yerleşik tüzel kişi/şirketlerin kur korumalı mevduat sistemine dahil 

olabilecek hesapları için ise 31 Aralık 2021 tarihi belirlendi. 

 Benzer kararlar altın hesabından TL'ye dönüşüm için de alındı; gerçek kişilerin bankalardaki altın 

hesabı için 28 Aralık 2021 olan tarih sınırı kaldırıldı. Şirketlerin 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 

bankalarda olan altın hesabı TL'ye dönüşleri desteklenecek. 

 Ayrıca, düzenlemeye eklenen yeni hükümle kur korumalı mevduat için Merkez Bankası'nın 

belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde komisyon ve masraf ödenebilmesine imkan sağlandı. Kur 

korumalı mevduat sistemine dahil olanlara bir defaya mahsus destek ödenmesi hükmü de 

değiştirildi ve sisteme dahil olan TL mevduat ve katılım hesaplarına vade sonunda yenileme imkanı 

getirildi. 

 Yurt dışında yerleşik Türk vatandaşları için uygulanan ve devlet destekli yuvam hesabıyla ilgili 

hükümler de değişti. Yuvam hesabına artık bankalarda hesap açma şartlarını taşıyan yabancı 

uyruklu kişi ve şirketler de dahil olabilecek. 

 

16. Kur korumalı mevduat sistemine ilişkin yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, TL vadeli 

mevduat hesapları ile döviz hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden TL'ye çevrilen 

hesaplardan elde edilen gelirlerde stopaj vergisi alınmayacak. 

Kur korumalı TL vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden 

TL’ye çevrilen mevduat hesaplarında sıfır stopaj uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, kur korumalı sistem kapsamında açılan katılma 

hesapları da sıfır stopaj uygulamasından yararlanacak ve kur korumalı mevduat hesabındaki tasarruflar, 

vade sonunda döviz olarak değerlendirilirse de vergi alınmayacak. 

 

17. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) 18 Mart 2022 tarihinde toplandı, politika faizini %14’te 

sabit bıraktı.  



Karar notunda, bir önceki toplantı kararında da belirtilen “cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin 

güçlenerek devam etmesi” söylemi yerine “cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı 

hale gelmesi” ifadesi yer aldı. Ayrıca, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz 

etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağı ifade edildi. Piyasa beklentileri 

de Merkez Bankası’nın Mart ayında politika faizini değiştirmeyeceği yönünde şekillenmişti. 

 

18. Birleşik Krallık ve Türkiye arasında 2,1 milyar Euro tutarında temiz ulaşım finansmanı 

anlaşması imzalandı.  

Birleşik Krallık resmi İhracat Kredi Kuruluşu (UKEF), 503 km uzunluğundaki Ankara-Izmir elektrikli 

hızlı tren hattının inşaatı ve tamamlanması için Türk Hükümeti’ne 2,1 milyar Euro tutarında bir kredi 

verilmesini sağlıyor. Birleşik Krallık’ın bu desteğinin bir koşulu olarak, proje için Britanyalı demiryolu 

tedarikçileri ile yüksek katma değerli alım sözleşmeleri yapılacak. Birleşik Krallık – Türkiye Yeşil 

Finansman Konferansı’nda açıklanan anlaşma, Türkiye’nin büyük ölçekli iklim dostu projelerini 

finanse etmesine ve COP26 taahhütlerini yerine getirmesine yardımcı olmak üzere tasarlandı. Söz 

konusu anlaşma, UKEF tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek değerli sürdürülebilir 

altyapı finansmanı anlaşması niteliğini taşıyor. 

 

19. 2021 yılında 50 TL olan yurt dışına çıkış harcı 150 TL’ye yükseltildi.  

Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu ile yurtdışına çıkış yapan yolculardan tahsil edilen çıkış başına 50 TL 

harç bedeli 150 TL oldu. 18 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda, 

8/3/2007 tarihli ve 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1’inci maddesinde yer alan harç tutarı 150 Türk Lirası olarak 

yeniden belirlendiği belirtildi. 

 

20. Et ve Süt Kurumu (ESK), kırmızı et ve tavuk ürünleri fiyatlarını yüzde 48 artırdı.  

Kurumun yeni fiyat listesi internet sitesinde yer aldı. Yapılan zamların ardından 1 kg kıymanın kilosu 

56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62,50 liradan 92 liraya yükseldi. ESK, et satış fiyatlarını 

yükseltirken, karkas kesim fiyatlarını ise sabit tuttu. Kesim fiyatı yerli hayvanda 60 lira, ithal hayvanda 

58 lira olarak devam ediyor. 

 

21. 8. Ulusal Süt Konseyi (USK), 4 lira 70 kuruş olan çiğ süt tavsiye satış fiyatını 1 TL (yüzde 21) 

artırarak 5 lira 70 kuruş olarak açıkladı.  

USK'dan yapılan açıklamaya göre, 29 Kasım 2021 tarihinde 8 Aralık 2021’den itibaren geçerli olmak 

üzere kalite esaslı soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatının 4,70 TL/Litre olarak belirlendiği ancak, çiğ 

süt üretim maliyetinde yaşanan artış sebebiyle Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu’nun soğutulmuş çiğ 

süt tavsiye satış fiyatını belirlemek üzere 18 Mart 2022 tarihinde toplandığı belirtildi. İlgili toplantıda, 

31 Ocak 2018 tarih ve 30318 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım 

Satımına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri kapsamında Gıda 

ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesinin görüşü doğrultusunda; 1 Nisan 2022 

tarihinden itibaren Nisan ayı sonuna kadar soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatının (çiğ süt destek primi 



hariç) 5,70 TL/Litre olarak oy çokluğu ile belirlendiği ifade edildi. Ayrıca, Nisan ayı sonu itibarıyla 

piyasa şartlarına göre tekrar değerlendirme yapılacağı not edildi. 

 

22. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) tanımı güncellendi.  

18 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliğine göre, 250 kişiden az çalışan 

istihdam eden işletmelerin KOBİ tanımına girebilmesi için yıllık net satış hasılatı veya mali 

bilançosundan herhangi biri için daha önce 125 milyon lira olarak belirlenen mali kriter 2 katına 

çıkartıldı ve 250 milyon lira oldu. Diğer taraftan, 10 kişiden az çalışanı olan mikro işletmelerin yıllık 

net satış hasılatı veya mali bilançosu limiti 3 milyon liradan 5 milyon liraya, 50 kişiden az personeli 

olan küçük işletmeler için limit ise 25 milyon liradan 50 milyon liraya, 250’den az çalışanı olan orta 

büyüklükteki işletmeler için üst limit 125 milyon liradan 250 milyon liraya yükseltildi. 

 

 


