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Güneydoğu’da kuraklık alarmı
Güneydoğu’da yaşanan kuraklığın Türkiye'nin toplam buğday, arpa ve
mercimek üretimini yüzde 20 azaltması bekleniyor. Üretici ve tüccar
pandemi koşullarına bir de kuraklığın eklenmesi üzerine bölgede afet ilan
edilmesini istiyor. Çiftçi borçların ertelenmesi çağrısında bulundu.

Güneydoğu’da susuz tarımı kuraklık vurdu. İnsan eliyle yapılmayan sulama ile
yetişen ürünlerin ekildiği tarlaların yüzde 80’inin çeşitli oranlarda zarar gördüğü
belirtiliyor. Ekilen ürün başak vermeden kurudu. Bazı alanlarda ise bu yıl hiç hasat
yapılamayacak. Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak, Siirt ve Batman illerinde
buğday ve arpa rekoltesinde yüzde 80, mercimekte ise yüzde 60 kayıp yaşandığı
belirtiliyor. Güneydoğu’da yaşanılan kuraklık nedeniyle Türkiye geneli buğday
rekoltesinde yaklaşık yüzde 20’lik düşüş bekleniyor. Yetkililer, GAP’ın biran önce
bitirilmiş olması halinde kuraklıkla ilgili sorunların yüzde 90’ının çözüleceği ifade
ediyor. Diğer taraftan İç Anadolu Bölgesi’nin bazı yerlerinde yağmurdan sonra
lodosun etkisiyle toprakta nem kaybıyla birlikte kuraklığın etkili olduğu belirtiliyor.
Ayrıca çiftçiler, bu yıl hasat yapılamaması nedeniyle, büyükbaş hayvanlar için saman
da olmayacağını, kuraklığın etkilerinin büyüyerek katlanacağını söylüyorlar.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kuraklık nedeniyle çiftçi bölgede afet ilan edilerek,
çiftçilerin borçlarının ertelenmesini, tohum ve nakit desteği verilmesini istiyor.
Avşar: Hasat olmayınca çiftçinin borçları katlanacak
DÜNYA’ya konuşan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Erdal Avşar, Diyarbakır başta olmak üzere bölge illerinde yaşanan
kuraklık nedeniyle, tarlaların yüzde 80’inde ürün hasadı yapılamayacağını, aldıkları
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borçlar ile tarlalarını süren çiftçiler ve çiftçilere girdi sağlayan ancak ödemelerini
alamayan işletmelerin ciddi zararlar ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Avşar
“Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin
su/tarım yılı yağışı 303.3 mm, normali 418.7 mm ve 2020 su/tarım yılı aynı dönem
yağışı 507.5 mm. Bu yıl yağışlarda normaline göre yüzde 28, 2020 su/tarım yılı
yağışlarına göre yüzde 40 azalma gerçekleşti. 3 milyon dekar tarım alanı kuraklıktan
etkilendi ve binlerce çiftçi bu yıl hasat yapamayacak durumda” dedi.
Çiftçilerin yüksek girdi maliyetleri nedeni ile son yıllarda oldukça zorlandığını,
pandemiyle birlikte kuraklığın daha büyük zararlara yol açtığını ifade eden Avşar,
“Çiftçiler ekim döneminde kullanacakları girdiler için işletmelere borçlanıyor, kredi
kullanıyor. Hasat yapıldıktan sonra ödemelerini gerçekleştirmeye başlıyor. Aldıkları
mazot, gübre gibi girdi destekleri piyasa fiyatlarına göre oldukça yetersiz. Hasat
yapamayınca borçları katlanıyor ve bu durum ürün ve hizmet aldıkları işletmeleri de
olumsuz etkiliyor. Yaşanan bu kuraklık bir doğal afettir. Bu doğal afetten zarar gören
tüm kesimlerin acil desteklenmesi gerekir. Rekoltenin düşmesi tüketici fiyatlarına
yansıyacağı gibi, ithalatın da artmasına neden olacak” dedi.
Delil: Dicle Elektrik’ten yardım bekliyoruz
Diyarbakır Çınar Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Delil, kuraklık nedeniyle ekimi
yapılan arazilerin yüzde 80’inin zarar gördüğünü belirtti. Yüzde 20’lik kısmın ise
önceki yıllardan kalma nadas alanları ve pamuk ile mercimek arazilerinin
oluşturduğunu ifade eden Delil, söz konusu tarlaların bir hafta içinde yağış alması
halinde kısmen verimli olabileceğini söyledi. Diyarbakır’da kuru tarım yapılan buğday,
arpa ve mercimek ekim alanlarının tamamen kuruduğunu kaydeden Delil, “Ekinler 4-5
santim uzamış ve tamamen yanmış durumda. Diyarbakır’da 7 milyon dönüm tarım
arazinin yaklaşık yüzde 25’inde sulu tarım yapılıyor. Geri kalanı ise kuru tarım yapılan
arazilerden oluşuyor. Yıllık 2 milyon ton buğday üretiminin sadece 500 bin tona
ulaşacağını, 1.5 milyon ton rekolte kaybı yaşayacağımızı düşünüyoruz. Devletten
talebimiz; banka ve kooperatifl erden 1 veya 2 yıl sıfır faizsiz erteleme ve nakdi
destek. 2007 yılında yaşanılan kuraklıkta devlet dönüm başına buğdayda 22, arpada
13, mercimekte 22, nohutta ise 30 lira destek vermişti. Aynı şartlarda destek verilmesi
çiftçimize nefes aldırır. Ayrıca motopompa ile sulama ücretlerinin düşürülmesi için
Dicle Elektrik’ten yardım bekliyoruz” dedi.
Doğru: Mardin’de susuz arazilerin yüzde 100'ü kurudu
Bölgelerinde susuz olan ekinlerin tamamının kuruduğunu söyleyen Nusaybin ilçe
Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Doğru, tarlalara biçerdöver girilmeyecek şekilde
kuraklığın etkili olduğunu aktardı. Mardin’de 1.5 milyon dönüm kuru arazide başta
mercimek, nohut, arpa ve buğday üretiminin yapıldığını ifade eden Doğru, “Kuraklık
nedeniyle bu yıl hiç verim alamayacağız. Mazıdağ gibi yüksek kesimlerde olan ekinler
için de bu hafta yağmur yağmasa onlar da kuruyacak. Bölgede bir afet durumu
yaşanıyor. Çiftçi yapmış olduğu tohum, gübre, mazot gibi masrafl ara ve emeğine
karşılık hiçbir şey elde edemeyecek. Devletin bölgeyi biran öce afet bölgesi olarak
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ilan etmesi gerekiyor. Bunun yanında çiftçilerin bankalara ve kooperatifl ere olan
bütün borçlarını faizsiz ertelenmesi ve yeni kredilerin verilmesini talep ediyoruz.
Kuraklıktan zarar görmememiz için biran önce GAP’ın bitirilmesi gerekiyor. İlçe tarım
ile beraber sahalarda kuraklık tespiti yapıyoruz. Kuraklık hayvancılığı da ciddi şekilde
etkiledi. Ekinler olmadığı için hayvanlara verilecek saman da olmayacak” diye
konuştu.
İpar: Şanlıurfa’da rekolte kaybı yüzde 60
Arpa ekinlerden umutlarını kestiklerini kaydeden Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet
İpar, birkaç gün içinde yağmur yağması halinde belki mercimek ve buğday ekinlerin
yüzde 20’sini kurtarabileceklerini belirtti. Kuru tarım yapılan alanların tamamının risk
altında olduğunu aktaran İpar, Şanlıurfa bölgesinde ortalama sulanmayan alan
miktarının 3.5 milyon dönüm olduğuna işaret etti. Bölgedeki rekolte kaybının Türkiye
genelinde yaklaşık yüzde 15 ile 20 arasında yansıyacağına dikkat çeken İpar,
“Mercimek üretiminin yüzde 70’i Güneydoğu’da yapılıyor. Sadece Şanlıurfa’da
Türkiye toplamının yüzde 32’si üretiliyor. Sulama yapılan arazilerde iyi bir rekolte ile
çıkacağını umut ediyoruz. Aksi takdirde yüzde 60 oranında rekolte eksikliği olacak.
Yaklaşık 3.5 milyon dönüm sulama yapılan arazimiz var. Fakat bunun tamamı
mercimek alanı değil. Ağırlık pamuk ve mısır. Yine arpada yüzde 70 ve buğday yüzde
60 kayıp rekolte kaybı öngörüyoruz. Bu durum buğday fiyatlarını da etkileyecek.
Devletin buğdayda 2 bin 500 liranın altında bir fiyat açıklaması çiftçiye sıkıntı
yaratacak. Öte yandan GAP projesinin Urfa’da tamamlanmayan kısmı 3,6 milyon
dekarlık alanı kapsıyor. Eğer bu tamamlanmış olsaydı belki biz bu kuraklığı
hissetmeyecektik” ifadelerini kullandı.
Çiftçilere alan bazlı destek verilmesi gerektiğini söyleyen İpar, Ziraat Bankası ve
Tarım Kredi Kooperatifl eri borçlarına yönelik, faizsiz ertelemenin önemine dikkat
çekerek, “En azından ana paranın faizsiz olarak belli bir takside bölünmesi 2 ya da 3
yılda geri ödeme imkânı sağlanması gerekiyor” dedi.
Acil eylem planı çağrısı
Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu,
bölgede hububat verimi için çok önemli olan mart-nisan yağışlarının mevsim
normallerinin çok altında olması nedeniyle hissedilir verim kayıplarının olacağını
belirtti. Su kullanımında acil eylem planı yapılmasının önemine değinen Çullu, şöyle
konuştu: “Sulanmayan alanlarda kırsal bölgelerdeki ürünlerde ciddi problem var. Bu
yıl kırsal alanlarındaki arpa, buğday ve mercimek veriminde ciddi anlamda azalmalar
bekliyoruz. Genelde bitkileri incelediğimizde gelişimlerinde en az yüzde 40 azalma
görülüyor. Hayvancılık yapan çiftçilerimiz sıkıntı içerisinde. Özellikle merada otlar bir
karışı dahi olmadı. Bununla birlikte süt üretimi, peynir üretimi ciddi anlamada
etkilendi.”
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Sadece kırmızı mercimeğin %3’ü Diyarbakır’dan
Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 2019 yılı Hububat Sektör Raporu’na göre bölgeler
bazında bakıldığında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 2 milyon 198 bin ton ekmeklik
buğdayı, 1 milyon 23 bin ton makarnalık buğday üretimi ile toplamda 3 milyon 221 ton
elde edilmiş bulunuyor. 2020 yılı TÜİK tahminine göre buğday üretimi 2019 sezonuna
göre yüzde 7,9’luk artışla söz konusu rakamın 3.5 milyon tonu aştığı görüldü. Arpa
üretimi de 1 milyon tonun üzerinde olduğu belirtiliyor. Türkiye’de 2019 yılında kırmızı
mercimek üretiminin yüzde 33’ü 103 bin ton ile Diyarbakır’da, yüzde 29,4’ü 91 bin ton
ile Şanlıurfa’da, yüzde 13’ü ise 40 bin ton ile Mardin’de gerçekleştirildi. Diyarbakır’da
üretim 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18 oranında azalırken, Şanlıurfa’da
yüzde 27 oranında artmıştı. Güneydoğu ilerinde toplamda 2019’da 289 bin ton
mercimek üretimi yapıldı.
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Et fiyatları uçtu... Bir fiyatlara bakıyorlar
bir cüzdanlarına... Vatandaşı bu
duruma düşürenler utansın
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li üyesi Nadir Ataman, sosyal
medya hesabından marketteki et fiyatlarını paylaştı. Ataman’ın paylaştığı
fiyatların yüksekliği dikkat çekti.

Türk ekonomisinde, korona virüs salgınının da etkisiyle yaşanan kriz devam ederken,
Türkiye İstatistik Kurumu önceki gün Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK
verilerine göre nisan ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici
fiyatları yüzde 13,70, yurt içi üretici fiyatları yüzde 19,44 arttı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Nadir Ataman da enflasyon
rakamlarının açıklanmasının ardından markete giderek, et fiyatlarını öğrendi.
“ALABİLENE AFİYET OLSUN”
Marketten aldığı et fiyatlarını sosyal medyada paylaşan Ataman, “Yıllık Enflasyonun
17,14 olarak öngörüldüğü ülkemizdeki bir marketten et fiyatları aldım. Dana
Bonfile 165TL, dana antrikot 133 TL, dana Kontrfile 103. TL, kuzu bonfile 176TL,
kuzu külbastı 129TL, kuzu pirzola 159TL, alabilene afiyet olsun” dedi.
Bilindiği üzere Türkiye’de uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından marketlerde
sadece gıda ve temizlik reyonlarının açık tutulmasına karar verilmişti.

7

06.05.2021

Pazarlar kapatılınca çiftçi ürününü
çöpe attı. Açılma kararı alındı ama iş
işten geçti
Tam kapanma tedbirleri kapsamında yasaklanan semt pazarları, çiftçinin
belini büktü. Sebze halleri mahsul alımını durdurunca çiftçiler, salatalık,
patlıcan, domates, kabak başta olmak üzere onlarca ürün çöpe atıldı.
Videoyu çeken bir vatandaş "Patates soğan dağıtan devlet, bu sebzeleri
dağıtamaz mıydı? Bu ürünler çöpe gideceğine dar gelirlinin yüzünü
güldürürdü" yorumunu yaptı.

Çiftçilerin sebze meyve hasadına başladığı dönemde tam kapanma tedbirleri
kapsamında yasaklanan semt pazarları geçim savaşı veren çiftçiyi de vurdu. Sebze
halleri bu sebeple mahsul alımını durdurunca tarım yapılan yerlerde yetiştirilen
ürünler, çöp dağları oluşturdu.
Domates, patlıcan, salatalık, kabak gibi ürünlerin görüntüsünü çeken bir kişi "83
milyon insanımız bizden taze sebze beklerken, bu ürenler pazarların
kapatılmasıyla çöpe atıldı. Bu ürünler de patates, soğan gibi vatandaşa
dağılabilse daha iyi olmaz mıydı? Bu sebze ve meyvelere ulaşamayan insanlar
var" yorumunu yaptı.
"Belki satarım" umuduna kapılan ve belki de cebindeki son kuruşu yakıt parası
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yaparak ürününü hale götüren çiftçiler de hüsrana uğradı. Halda ürününü satamayan
çiftçiler, tonlarca ürünü dökerek bir başka çöp dağları oluşmasına neden oldu.
Bu görüntüleri seyreden vatandaşlar "Bırakın kiloyu bu ürünleri tane ile alıp, evine
götüren insanlar var. Onlar yine şanslı. Tadına bile bakamayan vatandaşlarımız
olduğu da acı ama gerçek. Devlet babalığını yapsa bu ürünleri çiftçiden satın
alıp, dar gelirliye dağıtırdı. Hem çiftinin hem de dar gelirlinin yüzünü
güldürürdü" yorumlarını yaptılar.
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Gürer: En az 100 bin ton patates
çürüdü
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TMO’nun geç alım yapması nedeniyle
sadece Niğde’de en az 100 bin ton patatesin çürüdüğünü ve bir o
kadarının da hayvan yemi olarak kullanıldığını söyledi. Gürer patates
alım şartlarına uymadığı gerekçesi 100 bin ton patates çöp olduğunu
ifade etti.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) bu yıl patates alımı yapmasında önemli bir paya
sahip olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TMO
tarafından patates alımına rağmen binlerce ton patates depolarda zayi olduğunu
söyledi.
AKP davul zurna ile yaptığı alımı dahi beceremedi diyen CHP’li vekil Ömer Fethi
Gürer”Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 milyon 200 ton patates depolarda
olduğunu,Bakanlık ise 300 bin ton patates depolarda bulunduğunu açıkladı. Ne yazık
ki TMO alımı hedeflenen rakamlara eremedi.Alım hızlı yapılmadı.Havalar ısınması ile
depoda ürün bozuldu. 25 günde TMO alınan patates ,soğan toplamı 120 tonu bulsa
da ürün önemli ölçüde telef oldu. Son günlerde sevk edilen üründe gittiği yerde
bozulduğu gerekçesi ile iade edilmeye de başladı.TMO alımları eline yüzüne
bulaştırdı. Çiftçi mağdur durumdadır” dedi.
TONLARCA PATATES ZAYİ OLDU
TMO’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Nisan ayının ikinci
haftasından itibaren depolarda kalan üretim fazlası patatesleri kamyon üstünde 85
kuruştan almaya başladığını anımsatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Oysa
Nisan ayının ortalarına kadar depoda kalan patatesin filizlenip çoğunluğunun
çürüyeceği bir gerçekti. TBMM’de konuyu defalarca kez gündeme getirdik ve hatta
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Tarım ve Orman Bakanlığına soru önergeleri vererek, TMO’nun bu yıl çok büyük
sıkıntı içinde olan patates üreticilerine destek olmak amacıyla patates alımı yapması
gerektiğini belirttim. Ocak ayı başında Bakanlıktan gelen yanıtta TMO’nun görevleri
arasında patates alımının olmadığı belirtilerek, üreticilerin taleplerini içeren patates
alımı konusuna sıcak bakılmadığı belirtildi. Ancak aradan zaman geçince
Cumhurbaşkanının talimatıyla TMO patates alımı yapmaya başladı. Fakat bu alım
geç kalınmış bir alımdı. Zira en az 100 bin ton patates havaların sıcak gitmesi
nedeniyle çürüme aşamasına geldi. Çoğunlukta da patatesler havan yemi olarak
kullanıldı. TMO alım şartları içinde sevk edilen ürün boyut ve özellik olarak
tanımlandı.Gittiği yerden iade durumunda nakliye ücreti de dahil çiftçi geri alınacağı
duyuruldu. 20 gündür ağır aksak yürüyen alım sonucu ürün bozulma arttı.TMO
Seçme patates aldı.Depoda filizlenen patates çiftçi elinde kaldı ve çürüdü.TMO
patates alımında bizim çağrımıza kulak verip biraz erken davarmış olsaydı o kadar
patates çürümüş olmayacaktı” dedi.
EN AZ 100 BİN TON PATATES ÇÜRÜDÜ
Niğde’de 2020 yılında 830 bin ton patates üretiminin gerçekleştiğini ifade eden CHP
Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Hasat döneminde maliyeti 1 TL bulan patates tüccar
bir süre 60 kuruştan aldı ,sonra alımdan çekildi.alıcı bulmayan patates, üreticiler
tarafından satılamadı ve depolara kaldırılmak zorunda kalındı. Üretici fiyat artışı
beklerken geçen süreç içinde depolardaki patatesin fiyatı 25 kuruşa kadar düştü.
Üretici zarar üstüne zarar etti. Bir kısmı hayvan yemi oldu.Son olarak, TMO
patatesleri şartlı olarak almaya başladı. Alınacak patatesin filizlenmiş veya
çürümemiş olması, çuvallanıp kamyonların üstüne konulması, şayet gönderildiği
bölgelerde bozulduğu tespit edilirse,iadesi gibi şartlar getirildi. Depolardaki patatesin
bir bölümü çürüdüğü için üreticiler TMO’ya tüm ürünlerini satamadı. Geçtiğimiz
aylarda da fiyat düşük olduğu için hayvan yemi olarak kullanılan patatesten en az
Niğde ilinde 100 bin tonunun çürüdüğü ve heba olduğu ifade ediliyor” şeklinde
konuştu.
MAĞDURİYET KATLANACAK
Bazı bölgelerde yazlık erkenci patatesin hasadına başlandığını da belirten CHP
Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Niğde ve çevresindeki kışlık patateslerin bir bölümü
bozuldu ve halen depolarda duruyor. Filizlenme ve çürüme eren ürünler TMO
tarafından alınmıyor.Böylece üretici çok ciddi bir mağduriyet yaşıyor.Zarar tespiti
yapılıp çiftçi zararı karşılanmalıdır” diye konuştu.
İKTİDAR SEYRETTİ
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, İktidarın gürültüsü kadar bölge çiftçisi tim
sorununu çözecek çaba göstermedi.Çok sayıda ürünü çürüyen çiftçinin
mağduriyetinin de bir şekilde giderilmelidir, En azında bir hasar tespiti yapılıp, ürünü
çürüdüğü için satamayan çiftçilere bir destek sağlanması gerekiyor.Sevk noktasında
kabul görmeyen ürün TMO alım gecikmesi ile bozuldu .Bu nedenle zararı TMO
karşılamalıdır ” dedi.
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Tarım emtia fiyatları 8 yılın
zirvesinde
Tarım emtiası, arzdaki daralma, talep artışı ve kuraklık gibi faktörlerle 8
yıldan fazla sürenin zirvesine çıktı.

Brezilya’daki kuraklık, Çin’in ithalatındaki artış gibi etkenlerin arzı sınırlaması,
mısırdan soya fasulyesine kadar fiyatların yükselmesine neden oluyor.
Soya fasulyesi en iyi performansı göstererek 2008’den beri en yüksek seviyeye çıktı.
Mısır fiyatları 8 yıldan uzun sürenin en yüksek seviyesine çıkarken şeker de 4 yılın
zirvesine yaklaştı.
Para yöneticileri emtialarda daha fazla yükseliş bekliyor. ABD’nin en büyük 5 tahıl
işlemcisinden biri olan Tha Andersons mısırdaki rallinin devam edeceğini söyledi.
Brezilya’da ürünlere zarar veren kuraklığın devam etmesi bekleniyor. Tek olumlu
beklenti, ABD’de hasat dönemi için şartların şimdilik elverişli görünmesi.
Chicago Emtia Borsasında Temmuz vadeli mısır bushel başına 6.97 dolardan,
Temmuz vadeli buğday ise yüzde 0.3 düşüşle bushel başına 7.34 dolardan işlem
görüyor.
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Türk gıda ürünleri ABD pazarında
tanıtılacak
Türk gıda sektörü, ABD'yi hedef pazar alan ve dijital ortamda düzenlenen
Specialty Food Live 2021 Fuarı'na 10 firmayla katılacak. 10-14 Mayıs'taki
fuarda Türk lezzetleri, dünyanın dört bir yanından ithalatçılara tanıtılacak.

Türk gıda sektörü, ABD'yi hedef pazar alan ve dijital ortamda düzenlenen Specialty
Food Live 2021 Fuarı'na 10 firmayla katılacak.
Fuarın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu üstlenen Ege İhracatçı Birliklerinden
(EİB) yapılan açıklamaya göre, 10-14 Mayıs'taki etkinlikte Türk lezzetleri, dünyanın
dört bir yanından ithalatçılara tanıtılacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye'nin
2020 yılında ABD'ye 970 milyon dolarlık gıda ürünleri ihraç ettiği bilgisini verdi.
ABD'nin New York kentinde düzenlenen Summer Fancy Food Show Fuarı'na
yaklaşık 25 yıldır milli katılım organize ettiklerini kaydeden Eskinazi, "Bu yıl pandemi
nedeniyle fiziki fuarı düzenleyemedik. ABD pazarında varlığımızı Specialty Food Live
2021 Fuarı'na dijital ortamda katılarak sürdürmek istiyoruz. 10 firmamız bu fuarda
Türk gıda ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirecek. ABD pazarında 970 milyon dolar
seviyesinde olan gıda ürünleri ihracatımızı 1,5 milyar dolara çıkarmak için tanıtım ve
pazarlama çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
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EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep ise 6 gıda birliğinin ABD pazarında
Türk gıda ürünlerini daha etkin tanıtmak amacıyla güçlerini birleştirdiği Turquality
Projesi'nin başarılı bir şekilde devam ettiğini aktardı.
Las Vegas Üniversitesi William F. Harraf Turizm Otelcilik Okulu müfredatına Türk
mutfağının ders olarak girmesini sağladıklarına hatırlatan Celep, Türk lezzetlerini
ABD'li satın almacılar ve şeflere tanıtan "Hibrit Tadım Etkinlikleri" düzenlediklerini de
bildirdi.
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TÜRKŞEKER'e ait bazı taşınmazların
satışına onay
Özelleştirme İdaresi, Gümüşhane'de TÜRKŞEKER'e ait bazı
taşınmazların satışına onay verdi.

Özelleştirme İdaresi, Gümüşhane'de Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.
(TÜRKŞEKER) adına kayıtlı, bazı taşınmazların satışına onay verdi
Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, TÜRKŞEKER adına kayıtlı,
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Aksöğüt Köyü'ndeki bazı taşınmazlar ve üzerindekilerin,
'satış' yöntemiyle yapılan ihalesi sonucu, 2 milyon 96 bin lira bedelle en yüksek teklifi
veren Murathanoğulları Hazır Beton Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'ye satılmasına karar
verildi.
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Krediler bu yıl takibe hiç
düşmeyebilir
BDDK’nın sorunlu kredileri takibe atma süresinde sağladığı esneklik 30
Haziran’da sona erecek. Ancak BDDK’nın bankalardan aldığı görüşle bu
esnekliği Eylül 2021 hatta yılsonuna kadar uzatmayı planladığı öğrenildi.
Bankaların ise zorunlu olmasa da sorunlu krediler için ayırdığı karşılık
yüzde 9,3 arttı.

Pandemiyle birlikte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) sorunlu
kredi ödemelerinin takibe atılması için bekleme süresini 90 günden 180 güne
çıkarmıştı. 2020 sonunda biten esneklik 30 Haziran 2021’e kadar da uzatılmıştı.
BDDK’nın en erken 30 Eylül 2021’e en geç de 2021 sonuna kadar takibe atma
süresindeki bu esnekliği uzatması bekleniyor. Bankalardan görüş toplayan BDDK’nın
pandeminin etkisinin sürmesi ve tam kapanmanın devam etmesi nedeniyle bu
uygulamaya devam etmeyi planladığı. Bankalar ise zorunlu olmasa da sorunlu
krediler için karşılık ayırmaya ise devam etti. BDDK verilerine göre ise Mart 2021
itibariyle bankalarda sorunlu kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 3,79’a kadar
geriledi.
Bankalar karşılık ayırmayı sürdürdü
Konuya yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre esnekliğin uzatılması mümkün. BDDK
geçen günlerde banka genel müdürlerinden uygulamanın gidişatına ve geleceğine
ilişkin görüş istedi. Banka genel müdürleri geçici maddelerin uzatılması konusunda
görüş bildirirken düzenlemenin ortadan kalkmasıyla takibe dönüşüm oranlarında
yükselişin de olacağını belirtti. Bilgi veren kaynaklar bankaların zorunlu olmamasına
rağmen sorunlu krediler için karşılık ayırmaya devam ettiğini dile getirirken takibe
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dönüşüm oranının artmasının bankalara finansal bir etkisinin ise olmayacağını
düşündüklerini vurguladı. Bankaların kredi ödemelerinde özellikle turizm tarafında bir
problem yaşayabildiğini belirten kaynaklar ekonomide tam açılma olmazsa takibe
atma süresindeki esnekliğin yılsonuna kadar uzama ihtimali olduğunu belirtti.
Öte yandan bazı uzmanlar ise sürenin 30 Eylül 2021’e kadar uzatılmasına kesin
gözüyle bakıyor. Her ne kadar takibe dönüşüm oranının şu anki seviyelerinden
yükselmesinin bankalarda önemli bir finansal etkide bulunması beklenmese de kredi
kullananlarda bir alışkanlık değişimi yarattığı için tehlikeli olarak değerlendiriliyor.
Takibe dönüşme olasılığının süre uzatımı nedeniyle düşük olması kredi kullananların
geri ödeme alışkanlıklarının yok olmasına da neden oluyor.
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Ayrılan karşılık yüzde 9,3 arttı
BDDK verilerine göre Mart 2021 itibariyle kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 3,79.
Bu oran geçen yıl martta yüzde 4,96 idi. Bu 1.17 puanlık bir iyileşme yaşandığını
gösteriyor. Özellikle kamu bankalarında iyileşme daha iyi. 1.88 puan düşüş var.
Geçen yıl yüzde 3,28 iken bu yıl martta yüzde 2,40’a düştü takibe dönüşüm oranı.
Yerli özel bankalarda yüzde 6,10 olan takibe dönüşüm oranı bu yıl martta yüzde 5’e,
yabancı bankalarda ise yüzde 6,53’ten yüzde 5,05’e indi. Yabancı sahipli bankalarda
da takibe dönüşüm oranındaki iyileşme 1.48 puan oldu.
Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar da geçen yıl martta 151.5 milyar lira idi. Bu
yıl martta 149.5 milyar liraya kadar indi. Bankaların üçüncü aşama krediler için
ayırdığı karşılıklar ise artmaya devam etti. Geçen yıl martta 104.3 milyar lira karşılık
ayırmışken bu yıl martta bu rakam 114 milyar liraya çıktı. Yani takipteki alacak miktarı
azalsa da bankaların ayırdığı karşılık yüzde 9,3 artmış olduğu görülüyor. Banka genel
müdürleri de sık sık sorunlu krediler için karşılık ayırmayı sürdürdüklerini dile
getiriyorlardı.
2021 düşük takibe dönüşüm oranı ile tamamlanır
Varlık Yönetim Şirketleri Derneği Başkanı Sezin Ünlüdoğan da Avrupa’da, Avrupa
Merkez Bankası ve Avrupa Bankacılık Otoritesi’nin aldığı benzer önlemleri 2021
yılbaşı itibari ile sonlandırdığını hatırlatarak “Yapılan açıklamalarda tahsili gecikmiş
alacakların ve aktif kalitesinin şeffaf ve net bir şekilde izlenmesinin, problemlere
uygun çözümlerin gecikmeden uygulamaya alınmasının ve bankacılık bilançolarında
herhangi bir riskli aktif birikiminin önüne geçilmesinin hedeflendiği paylaşıldı” dedi.
Ünlüdoğan, Haziran ayı sonu itibari ile BDDK’nın takibe düşen alacaklara uyguladığı
süre uzatımının da sona ermesi durumunda benzer bir şekilde problemli kredilerin
teşhisinin daha net ve şeffaf bir şekilde yapılacağını, varsa alınması gereken
aksiyonların da gecikmeden alınmasının sağlanacağını düşündüklerini belirterek
şunları söyledi: “2019’un sonunda yüzde 5,4 olan TGA rasyosu alınan önlemlerle
birlikte 2020 sonunda yüzde 4,1’e düşmüştür. Süre uzatımının sona ermesi ile bu
oranda kısa süreli bir artış olabilir ancak hem portföy satışlarının gerçekleştirilmesi ile
hem de normalleşmenin getireceği ödeme gücü ile 2021 yılının benzer seviyelerde ya
da daha düşük bir TGA rasyosu ile tamamlanmasının mümkün olduğunu
düşünüyoruz. Bu süreçte Varlık Yönetim Sektörü de 18 yıllık tecrübesi ile donuk
alacakların çözümlenmesine ve ekonomik istikrara katkı sağlayacak bir rol
üstlenecektir” dedi.
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Mısır'la 8 yıl sonra doğrudan temas
Mısır Dışişleri Bakanlığı, Kahire'ye giden Türk heyeti ile Mısır tarafı
arasındaki görüşmelerin başladığını açıkladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Hafız, Twitter hesabından yaptığı
paylaşımda, Kahire'deki Dışişleri Bakanlığı konutunda başlayan siyasi görüşmelere
Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza ile Türkiye Dışişleri
Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal’ın başkanlık ettiğini belirtti.
Mısır Dışişleri Bakanlığından dün gece yapılan açıklamada, "İstikşafi görüşmeler iki
ülke arasındaki ilişkilerin ikili düzeyde ve bölgesel bağlamda normalleşmesine yol
açabilecek gerekli adımlar üzerinde odaklanacaktır." ifadelerine yer verilmişti.
Çavuşoğlu, Mısır'ın Türkiye'den bir heyeti davet ettiğini bildirmişti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Nisan'da katıldığı canlı yayında, Türkiye ve
Mısır arasında, önce istihbaratlar arasında açılan kanalın, dışişleri bakanlıkları
aracılığıyla devam etmesi konusunda mutabık olunduğunu ifade etmişti.
Siyaset ve diplomaside bazen kırgınlıklar olabileceğini ancak ortak niyet konulduktan
sonra ilişkilerin daha kolay ilerleyeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Mısır Türkiye'den
bir heyeti davet etti. Mayıs başında bir heyet Mısır'a gidecek." açıklamasında
bulunmuştu.
Çavuşoğlu, heyetin, bakan yardımcıları düzeyinde olacağını, daha sonra kendisinin
Mısırlı mevkidaşıyla görüşebileceğini belirtmişti.
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Yapılan aşı sayısı 1 milyar 180
milyonu aştı: Türkiye 7. sırada
Dünyada toplam 1 milyar 180 milyondan fazla doz COVID-19 aşısı
uygulandı. Türkiye, 24 milyon 12 bin 472 doz aşı ile yedinci sırada yer
aldı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı bugüne dek 1 milyar 180
milyondan fazla doz aşı uygulandı. Türkiye, 24 milyon 12 bin 472 doz aşı ile dünyada
yedinci sırada yer aldı.
COVID-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin, 279
milyon 900 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken onu 246 milyon 780
bin ile ABD, 156 milyon 80 bin ile Hindistan, 50 milyon 90 bin ile İngiltere, 43 milyon
960 bin ile Brezilya, 30 milyon 150 bin ile Almanya, 24 milyon 12 bin ile Türkiye, 22
milyon 410 bin ile Fransa, 21 milyon 160 bin ile İtalya, 20 milyon 170 bin ile
Endonezya, 20 milyon 110 bin ile Rusya, 18 milyon 470 bin ile Meksika, 17 milyon
130 bin ile İspanya, 14 milyon 850 bin ile Şili, 14 milyon 50 bin ile Kanada, 12 milyon
ile Polonya, 10 milyon 670 bin ile Bileşik Arap Emirlikleri (BAE) ve 10 milyon 470 bin
ile İsrail izledi.
Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller oldu. Uygulanan
doz sayısının ülke nüfusunu aştığı Seyşeller’de, her 100 kişiye düşen doz sayısı
128,98 oldu.
Bu ülkeyi 120,93 doz ile İsrail, 107,85 ile BAE, 88,22 ile San Marino, 77,68 ile Şili,
77,44 ile Malta, 75,42 ile Bahreyn, 73,92 ile Maldivler, 73,79 ile ABD, 73,78 ile
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İngiltere, 63,67 ile Macaristan, 62,27 ile Butan, 62,15 ile Monako, 55,76 ile Katar,
53,78 ile Uruguay ve 51,83 ile Sırbistan izledi.
Türkiye en çok aşı yapılan yedinci ülke
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 24 milyon 12 bin 472 doz
COVID-19 aşısı yapıldı. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 7. sırada yer
alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 27,62 oldu.
14 milyon 237 bin 187 kişiye ilk doz, 9 milyon 775 bin 285 kişiye de ikinci doz aşılar
uygulandı.
Kuzey-güney uçurumu
Aşıların kıtalara göre dağılımında, Asya kıtası 558 milyon 480 bin aşı ile ilk sırada yer
alırken onu 284 milyon 880 bin ile Kuzey Amerika ve 232 milyon 620 bin ile Avrupa
izledi.
Güney Yarım Küre'de yer alan kıta ve bölgeler ise kuzeydekilerin gerisinde kaldı.
Güney Amerika'da 78 milyon 110 bin, Afrika'da 18 milyon 800 bin, Okyanusya'da 2
milyon 570 bin doz aşı yapıldı.
Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen COVID-19 aşıları, biri hariç,
iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla uygulanan doz sayısı, aynı sayıda
bireyin aşılanmasının tamamlanmış olduğu anlamına gelmiyor.
COVID-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak küresel salgına dönüştü.
COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya
genelinde vaka sayısı 154 milyon 998 bini aşarken virüs nedeniyle 3 milyon 241
binden fazla kişi yaşamını yitirdi.
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TÜFE Yİ-ÜFE'ye takılıp giderse
yandık ki ne yandık!

Alaattin AKTAŞ
06 Mayıs 2021 Perşembe
✔ 2018'in sonbaharı; rahip krizi, faiz artırmama kararı, tırmanan kur ve sonuç:
Üretici fiyat endeksinin tüketici fiyat endeksinin çok üstüne çıkması...
✔ 2021'in ilkbaharı; Merkez Bankası operasyonu, güvensizlik, tırmanan kur ve
sonuç: Üretici fiyat endeksinin tüketici fiyat endeksinin çok çok üstüne
çıkması...
Hani “Urfa Urfa olalı böyle zulüm görmedi” diye bir benzetme varya... TÜFE de
TÜFE olalı Yİ-ÜFE'nin hiç böylesine gerisinde kalmadı. İki endeks arasındaki makas
hiç bu kadar açılmadı.
Dolayısıyla bu farkın kapanacağı kaygısı yüzünden tüketiciyi de hiç böylesine yüklü
zam korkusu sarmadı.
Çok dikkatli ve hazırlıklı olmak durumundayız. Tahmin edemeyeceğimiz kadar
sıkıntılı bir süreç bizi bekliyor gibi görünüyor.
Nasıl ki “Bu ateşe kar dayanmaz” diyorsak, fiyat artışı konusunda da “Bu üretici
fiyat artışına tüketici fiyat artışı dayanmaz” demek durumundayız.
220 ayın rekoru
Gerek TÜFE, gerek Yİ-ÜFE 2003 yılından bu yana hesaplanıyor, iki endeksin
başlangıç yılı aynı. 2003 yılı ocak ayından bu yılın nisanına kadar tam 18 yıl 4 ay,
yani 220 ay geçti. Ve Yİ-ÜFE ile TÜFE arasında bu 220 ayda bu yılın nisanındaki gibi
bir fark hiç görülmedi.
2003 yılı ortalaması 100 olan endeksler nereye mi geldi? 4 Mayıs’ta da yazmıştık.
Nisan ayındaki Yİ-ÜFE 641.63, TÜFE ise 532.32 düzeyinde.
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Yani Yİ-ÜFE, TÜFE’den yüzde 20.53 daha yukarıda. Bu 220 ayda Yİ-ÜFE ile TÜFE
arasında oluşan farkı gösteren grafiğimiz durumu aslında öylesine açık bir şekilde
ortaya koyuyor ki...
Döviz kuru kaynaklı
Yİ-ÜFE ile TÜFE arasındaki makas daha önce 2018’in sonbaharında rahip krizinin
yaşandığı dönemde de çok açılmıştı. 2018’in eylülündeki fark yüzde 12’yi aşmıştı.
Hatırlıyoruz değil mi, o dönemin temel özelliği de aynıydı:
“Faizi düşük tutma uğruna dövizin tırmanmasına göz yummak...”
Sonra ne yaptık, faizi rekor düzeyde artırıp yüzde 24’e çıkardık ve çok yüklü bir bedel
ödemek suretiyle dövizi aşağı çektik, üretici fiyatlarının da gerilemesini sağladık.
Aradan iki yıl geçti, o zaman yaptığımızı, neredeyse aynısını bir kez daha denedik.
Geçen yıl kasım ayına kadar faizi düşük tuttuk; kur arttı, üretici fiyatları tırmandı. Hani
bünyeye giren zehir benzetmesi yapıyoruz ya, kurdan kaynaklanan maliyet yükü
fiyatlara giriyor ama bu yükün çıkması hiç kolay olmuyordu. Kasımdan sonra kur
gerilemekle birlikte hızı kesilse de fiyatlar artmayı sürdürdü.
Bu iyi gidiş bize “iyi gelmedi”, tuttuk martta Merkez Bankası operasyonu
yaptık; “Faiz indirilmeli” diyen bir görüşü Merkez Bankası’nda hakim kıldık ve
olanlar oldu.
Olan ne mi, işte nisan ayında oluşan tablo!
Faiz düşmediği halde sanki düşmüş gibi bir etki doğdu, her an her şeyin
yaşanabileceği kaygısıyla yeniden tırmanışa geçen kur kasımdan nisana V çizdi.
Üretici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 35’i aştı. Bunun yarısı kadar da tüketici fiyat
artışı var.
Hep söylüyoruz, bir kez daha tekrar edelim. İki endeks arasındaki yüzde 21'e
yaklaşan fark tüketici fiyatlarına aynen yansımayacak tabii ki. Ancak, buradan
tüketiciye yansıma olmayacağını da kimse söyleyemez. İşte bu yüzden diyoruz
ya “Yüzde 17’lik tüketici fiyat artışını arayabiliriz” diye...
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Düzeltme: 4 Mayıs günkü yazımda bir hata yaptığımı fark ettim. Yİ-ÜFE ve TÜFE
2003 yılı bazlı olarak o yılın ocak ayından bu yana hesaplanıyor. Oysa ben
hesaplamanın 2003’ün şubatında başladığını, ocak ayı endeksi bulunmadığını
yazdım. Ocak ayında oluşmayan veri, değişim oranı. Çünkü her iki endekste de ocak
ayı öncesi yok. Bu yüzden ne aylık değişim hesaplamak mümkün, ne yıllık. Ben
değişim oranı hesaplanamayacağı gerçeğini bir anlığına endeks yokmuş gibi
düşünüp öyle yazarak hata yapmış oldum.
TÜİK’i eleştirelim de doğru yerden eleştirelim
İçinde bulunduğumuz günlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının TÜİK’in fiyat
derlemesini büyük ölçüde sekteye uğrattığı, bu yüzden de bunun adeta fırsata
çevrileceği ve mayıs ayı fiyat artışının düşük çıkması için kullanılacağı iddiası var.
TÜİK’i ya da başka bir kurumu varsayımlar üstünden giderek değil, somut verilerden,
bilgilerden hareket ederek eleştirelim.
Ama pek tutarlılığı olmayan “Fiyat toplamayacaklar, böylece enflasyonu düşük
gösterecekler” iddiasının peşine takılarak ayakları yere basmayan eleştirileri
yapmayalım.
TÜİK’in fiyat derlemesinde normal zamana göre elbette bir sıkıntı var. Bu gayet
normal. Üstelik bu sıkıntı ilk kez de ortaya çıkıyor değil, geçen yıl da benzer dönemler
yaşandı.
Ama TÜİK bunun için çare üretmeye çalışıyor. Örneğin gıda maddelerinin fiyatı zaten
derlenebiliyor; fiyatı eksik derlenebilen ürünlerde son fiyat dikkate alınıyor. Tümüyle
kapalı olan sinema gibi, halı saha gibi yerlerden fiyat toplanması mümkün olmadığı
için buralarla ilgili olarak önceki fiyatlar geçerli varsayılacak. Hem kaldı ki buraların
toplam endekste ağırlığı varla yok arası.
Şunu da düşünmek gerek. Diyelim TÜİK mayısın fiyatlarını çok düşük gösterdi ve
endeksi öyle hesapladı, mayıs enflasyonu düşük çıktı. Peki haziranda normal
fiyatlarla hesaplama yapılırken bu kez mayısın düşük fiyatları başa bela olmayacak
mı?
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İbrahim Girgin kurumlara hayat
katan insandı

Rüştü BOZKURT
06 Mayıs 2021 Perşembe
Iğdır’dan Edirne’ye, Sinop’tan Anamur’a ülkemiz insanın üretim heyecanına bir
kıymık değer katkımız olsun diye koşuşturduğumuz günlerdi. Edirne’de kurulmak
istenen OSB’yi sorguladığımız toplantıda, genç bir insan kulağıma eğilerek, “Hocam,
bizim Hamzadere Havzası’na hiç uğramıyorsunuz. Ülkemizin AB’ye açılan kapısını
ihmal etmek olur mu? Sizi en kısa zamanda havzamızda görmek, düşüncelerinizi
almak, özellikle de eleştirel değerlendirmelerinizden yararlanmak isteriz” dedi. Elime
tutuşturduğu kartına baktım, İpsala Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Girgin’di daveti
yapan.
Trakya Bölgesi’nde adım atmadık yer bırakmayan DÜNYA Gazetesi’nin Maslak
Bürosu’nun atom karıncaları Güray Erdoğan ile Alper Bakır’ı aradım. İlk fırsatta
İpsala, Enez ve Keşan’ı kapsayan Hamzadere Havzası’ndaki bir etkinliğe katılmak
istediğimi söyledim.
Aradan iki ay geçmişti ki, arkadaşlar, İpsala’da “Çeltik Üretimi Çalıştayı” yapılacağını,
İpsala Borsa Başkanı İbrahim Girgin’in daveti olduğunu aktardılar.
Çalıştay öncesinde önce Enez’de saha gözlemleri yaptım. Çalıştay günü de çok
erken saatlerde İpsala’ya eriştim, öğleden sonra yapılacak olan toplantıya kadar
tarlalarda üreticilerin değerlendirmelerini derledim. Bölgedeki büyük üreticiler ile
geçimlik üretim yapan küçük çeltik üreticilerinin ne düşündüklerini kavramaya
çalıştım.
Tarımsal üretimin yönü
Çeltik üretiminde “tohum ıslahı” konusunda Edirne’de yapılan çalışmalarla ilgili
yapılmış yayınları taramıştım. Çeltik üretiminde hangi tarım teknolojilerinin
kullanıldığını, bu konuda Japonya’dan Tayland’a büyük ölçekte çeliştik üreticisi
ülkelerin dönüm başına verimi ile Hamzadere Havzası üreticilerinin verimliliklerini
karşılaştırdım.
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Ülkemiz çeltik üretiminin üçte birine yakınını üreten Hamzadere Havzası’nda çeltik
üretiminin tohumdan tarlaya, teknoloji kullanımından su yönetimine, hasat
veriminden, işleme tekniklerine kadar olup bitenler hakkında genel bir kanıya
erişmiştim.
Çalıştayda söylenenleri anlayacak kadar ön-bilgi sahibiydim; anahtar sözcüklerin
anlamlarını biliyordum.
Çalıştayda çeltik üretiminin ve Hamzadere Havzası’nın bütün sorunlarının içtenlikle
sorgulandı.
Üretimin içinde bulunan, eli taşın altında olan kırsal kesim insanları, John Berger’in
anlatımıyla, “ Köylü, hayatı bütünüyle var kalmaya adanmıştır. Belki de dünyanın her
yerindeki köylülerin ortak olarak paylaştığı tek özellik budur. Araçları, ürünleri,
toprakları, efendileri farklı olabilir ama ister kapitalist bir toplumda, ister feodal bir
toplumda ya da bu kadar kolay tanımlanamayan başka bir toplum biçiminde olsun;
ister Cava’da pirinç yetiştirsinler, İskandinavya’da buğday ya da Güney Amerika’da
mısır eksinler; iklim, din ve toplumsal tarihleri ne kadar farklı olursa olsun, köylülük
her yerde var kalma çabasında bir sınıf olarak tanımlanabilir”.
Çalıştayda çeltik üreticisinin değişen koşullarını, var olmak için Berger’in tanımladığı
kararlılığını ve direncini gözlemiş, İpsala Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Girgin’in de
bir hayalinin cazibesine kapılmıştım: AB fonlarıyla gelir düzeyini yükselten
Yunanistan vatandaşlarının akın akın ülkemize geldikleri o günlerde, bu geçiş
kapısını ülkemizin vitrini haline getirmek düşüydü o…
Çalıştaydan sonra Hamzadere Havzası odak noktamız oldu. Havzanın iş insanlarıyla
birlikte bitkiden süt, yoğurt ve diğer ürünler ürettiğini ileri süren firmanın yetkilileriyle
Münih’te görüşmeler yaptık. Maceralı bir tren yolculuğuyla Hanover’e geçerek Tarım
Teknolojileri Fuarı’nda İbrahim Başkan’la bir günde 15 kilometreyi aşan standı
gezerek gözlem yapmış, verdiğimiz her molada bir önceki yıllarda gördüklerimizle,
incelediğimiz fuardaki gelişmeleri karşılaştırarak, tarımsal üretimin ne yönde
geliştiğini kavramaya çabalamıştık.
Bilmediğini kime soracağını bilirdi
İbrahim Girgin, bildiğini net anlatan, bilmediğini kime soracağını bilen, bilmedikleri
üzerine söz söylememe erdemini gösteren açık zihinli, açık yürekli insandı.
Derdimiz hep ülke, bölge, özellikle de Hamzadere Havzası oldu… Son aylarda
telefonla yaptığımız söyleşi iki konuya odaklanmıştı: Birincisi, tohum ıslahı
çalışmalarında, çeltik tohumlarına ilişkin uzun soluklu bir gelişmeye nasıl katkı
yapabileceğimizdi. Salgın belası önümüzü kesmeseydi, tohum konusunda bir hayli
yol almış olacaktık. Diğeri de, ülkemizin büyük açığı olan yağlı tohumlar konusunda
doğruyu bulabilmek için kimlere danışmak gerektiğini, bir ortak toplantı yaparak, ortak
aklın gücünden yararlanmayı planlıyorduk.
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Yağlı tohumlar konusunda edindiğim bilgileri paylaşmak, yapacağımız ortak
toplantının gündemini belirlemek için aradığımda, İbrahim Girgin’in kalbinde özel bir
yeri olan kızı, yoğun bakımda olduğunu söyledi. Huzurum kaçtı. Ve acı haberin
gelmesi de uzun sürmedi. Pazartesi sabahı Güray Erdoğan acı haberi iletti: İbrahim
Girgin son yolculuğuna çıkmıştı…
Sistemlerin ve sistemleri oluşturan kurumların belirleyici rolüne inanırım ama onların
içine hayat katanların da insanlar olduğunu unutmam. İbrahim Girgin açık zihni,
kendine olan özgüveni, dostluk üreten ilişkileri, bilmediğinin peşinde koşan merakları
ile hem kendi işine hem de görev aldığı STK’larda sosyal sorumluluklarına hayat
katan biriydi.
Hamzadere Havzası üreterek, değer katarak yaptığı işi “anlamlandıran” bir önderini
yitirdi. İnanıyorum ki, o bereketli topraklar, İbrahim Girgin’in düşlerini gerçeğe
dönüştürecek önderler yetiştirecek, ideallerini yaşatacaktır.
Hamzadere Havzası’nın üretken insanlarına başsağlığı diliyorum. İbrahim Girgin’in
eşi, çocukları, yakınları ve sevdiklerinin acılarını yürekten paylaşıyorum. Sonsuz
yolculuğunda kendisine rahmet diliyorum.
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Abdulkadir Selvi

İmamoğlu’na soruşturma yanlışı
6 Mayıs 2021
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mağduriyetten
beslenen, polemiklerle gündemde kalmayı seven bir politikacı. AK Parti’nin
İstanbul seçimlerinde yaptığı yanlışlar İmamoğlu’nun kazanmasını sağladı.
İmamoğlu 2 yıllık belediye başkanlığı süresince başarılı bir icraat ortaya
koyamadı. İcraatla değil, polemiklerle anılan bir başkan olma yolunda. O
nedenle de başarı grafiği aşağıya doğru iniyor.
Tam bu aşamada Ekrem İmamoğlu’na can suyu olacak bir gelişme yaşandı. İçişleri
Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “ön inceleme” diyor. Ama
kamuoyu, ‘Ekrem İmamoğlu’na türbeye girerken elini arkasına attığı için
soruşturma açıldı’ şeklindeki açıklamayı satın aldı. Algı, olgunun önüne geçti. AK
Parti’den önemli bir hukukçu “Bu işler ceza hukukunun değil, milletin ferasetinin
konusudur. Ciddiye alınmayıp, inceleme konusu dahi yapılamaz” dedi.
CEZAEVİNDEN CUMHURBAŞKANLIĞINA
Siyaset, soruşturmalarla tanzim edilecek bir alan değil. Tam tersine teper. Bu ülkenin
Cumhurbaşkanlığı koltuğunda şiir okuduğu için hapse atılan Recep Tayyip
Erdoğan oturuyor.
‘TÜRBEDE ELİN ARKADA’ SAVUNMASI
“Elin arkada türbeye girdin” diye bir söylem, bir soruşturma konusu olur
mu? Ekrem İmamoğlu yazılı savunmasında, “Fatih Sultan Mehmet’e ait
türbe” dedikleri yerin Fatih Camisi haziresinde bulunan “Gülbahar
Hatun” türbesinin önü olduğundan bile bihaber bu müfteri, aziz hatırasını ve
emanetini korumak üzere iki yıllık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığım
süresince yaptıklarım ortadayken, Fatih Sultan Mehmet Han’a saygısızlık
edebileceğimi; Gülbahar Hatun’a ya da bu dünyadan göç etmiş herhangi tarihi
şahsiyete ait bir türbeye ya da hatıraya karşı özensiz olabileceğimi ima edebilecek
kadar izandan yoksun birisidir. Bu nedenlerle Yüce Han’ın fethettiği; bir çağın
kapanmasına, yeni bir çağın başlamasına vesile olan Dünya Kenti İstanbul’un
seçilmiş bir Belediye Başkanı olarak bu yakıştırmayı şiddetle reddediyorum, iftira
atanı da kınıyorum” diyor.
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İMAMOĞLU’NUN HDP’Lİ BELEDİYELERİ ZİYARETİ
AK Parti, İstanbul seçimlerinde Kürt oylarını alamadığı için seçimi kaybetti. 2023
seçimlerini kazanabilmesi için Kürt oylarını alması gerekiyor. Ancak tam
aksine Ekrem İmamoğlu’na, “HDP’li belediyeleri niye ziyaret ettin” diye soruluyor.
İmamoğlu, “‘Görevinden uzaklaştırılan HDP’li belediye başkanlarını’ ziyaret
etmiş değilim. 31 Ağustos 2019 günü, Diyarbakır’da Cumhuriyet Halk Partisi İl
Başkanlığı’nı ve Belediye Başkanı Kezban Yılmaz’ın daveti üzerine Kayapınar
Belediye Başkanlığı’nı ziyaret ettim. Söz konusu ziyarette, kısa bir süre önce
görevlerinden alınmış olan Diyarbakır eski büyükşehir belediye başkanı Selçuk
Mızraklı ile Mardin eski büyükşehir belediye başkanı Ahmet Türk’ün de Kayapınar
Belediye Başkanı Kezban Yılmaz’ın davetlisi olarak bulunmaları nedeniyle bu
soruşturma açılmış ise, hatırlatmak isterim ki; bir belediye binasında, kamuoyunun
gözü önünde, basın mensuplarının katılımıyla tamamen aleni bir biçimde
gerçekleşmiş bir ziyaret, ancak o ziyarette söylenen sözler ve yapılan davranışlar
sebebiyle soruşturma konusu haline getirilebilir” diyor.
NİYET SORGULANAMAZ
Ekrem İmamoğlu’nun savunmasında iki nokta dikkati çekiyor. İlk olarak, türbe
ziyaretiyle ilgili bölümde, insanın iç dünyasının ve niyetinin sorgulanması konusunda
yaptığı bir itiraz var. Hiçbir ceza yasasının konusu yapılamaz. Ayrıca AK Parti
Anayasa Mahkemesi’ndeki kapatma davasındaki savunmasında, “Niyetler
sorgulanamaz” diye esaslı bir eleştiri getirmişti.
İMAMOĞLU’NUN SORUSU
İkinci nokta ise İmamoğlu’nun, “Bu ziyarette benim hangi söz ya da davranışım
soruşturmayı gerektirir bulunmuştur? Seçilmiş belediye başkanlarının
kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmaksızın görevden uzaklaştırılmasının milli
iradenin üstünlüğüne, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerine aykırı olduğunu
söylemem mi? Ziyaretine gittiğim Kayapınar Belediyesi’ne Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün bir tablosunu hediye
etmiş olmam mı?” sorusu.
Bu sorunun yanıtını ise İmamoğlu’na bu fırsatı verenler düşünsün.
YENİ SİYASET VE YENİ DİL
“BiZE yeni siyaset gerekli” başlıklı yazım nedeniyle dün çok yoğun görüşmeler
yaptım. Çok farklı kesimlerden olumlu olumsuz tepkiler aldım. Belli ki toplum
bunalmış. Belli ki toplum tef gibi gerilmiş.
Siyaset bir sıkışmışlık içinde.
2023 seçimlerine giderken yeni bir siyaset, yeni bir dil, yeni siyasete yeni bir üslup
gerekiyor.
Siyasi paradigmaların değişmesi gerekiyor.
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Özal’ın ölümü ile Türkiye el değiştirmişti.
Değişimci, reformist Türkiye’den statükocu Türkiye’ye geçilmişti.
Ne oldu? 90’lı yılların cehennemini yaşadık. 2023’te benzer bir tehlikeyi görüyorum.
CAVİT ÇAĞLAR’IN İTİRAZI
Eski bakanlardan Cavit Çağlar’ın, Demirel’le ilgili değerlendirmeme itirazları
oldu. Cavit Çağlar, o dönemin önemli tanıklarından biriydi. Ancak Özal’la değişim
sürecinin bitip, 90’lı yıllarda statükonun Türkiye’yi teslim aldığı analizinde samimiyim.
Cavit Çağlar, Rus uçağının düşürülmesinden sonra Türkiye ile Rusya arasında
diyaloğu kuran, hem Putin’le hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’la “Güvenilir
ilişkiler” kurabilen bir devlet adamı.
DEMOKRAT MİSYON
Cavit Çağlar dünkü görüşmemizde çok önemli bir noktaya dikkat çekti.
DP-AP ve DYP olarak devam eden demokrat misyonun bugün partisinin
olmadığını, Erdoğan’ın bu kesime ilgi göstermesi gerektiğini
söyledi. “Cumhurbaşkanı Erdoğan demokratları yanına almalı” dedi.
DYP’nin baraj altında kalması nedeniyle demokratlar CHP, MHP ve son olarak İYİ
Parti arasında dağıldı. Çok az bir kısmı DP’de. Ama hiçbiri bulunduğu partide mutlu
değil. Çünkü temsil edilmiyorlar.
Yüzde 50 artı bir nedeniyle seçimler artık yüzde 1’in seçimleri oldu.
O nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski DYP seçmenini ilgi alanına almalı.
MİLLİ GÖRÜŞ OLMALI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaretiyle birlikte AK Parti ile Milli
Görüş arasında yeniden köprüler kuruldu. Milli Görüş’ün oy oranından ziyade AK
Parti’ye taşıyacağı önemli değerler var. O nedenle Tayyip Bey doğru olanı yapıyor.
Ama AK Parti kitle partisi özelliğini korumalı.
AK PARTİ VE KÜRT OYLARI
Çok önemli kesim ise Kürtler.
AK Parti Kürtlerin ikinci partisi. Kürtleri kazanmadan seçim kazanamaz. MHP ile
Cumhur İttifakı’nda olmak buna mani değil. Hem MHP, hem Kürt seçmen bunu aşmış
durumda.
AK Parti hem Kürt sorununa yaklaşım, hem Kürtlerin temsili açısından iyi işler yaptı.
Ama son dönemde Kürtlere yönelik dilde ve uygulamalarda aksaklıklar yaşanmaya
başlandı. 2023’e giderken AK Parti Kürtlerle ilişkisini “kayyum kıskacı” ve HDP’nin
kapatılması parantezinin dışına taşımayı başarmalı.
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TENCERE PARTİSİ
Seçimlerin kaderini ekonomi belirliyor. AK Parti refahını artırdığı için 19 yıldır
iktidarda.
2023’e giderken AK Parti’nin üç önceliği olmalı.
Ekonomi,
Ekonomi,
Ekonomi...
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Esfender KORKMAZ

Krizden çıkışımız zor ve zahmetli
olacak (2)
6 Mayıs 2021 Perşembe
Dün bu köşede, içinde bulunduğumuz krizden çıkış için, siyaset kurumu ve hukukun
üstünlüğü sorununu yazmıştım. AKP devlet ve eğitimde de kurumsal yapıyı bozdu.
3- Devlet yeniden kurumsal yapı kazanmalıdır:
Devleti yeniden yapılandırmak, liyakat esasına göre laik demokratik devlet hüviyetine
dönmesini sağlamak gerekir. Devleti parti devleti olmaktan çıkarmak lazımdır. Yerel
yönetimlere Avrupa Birliği standartlarında özerklik verilmelidir. Merkezi devlet ve
mahalli idarelerin, yetki ve sorumluluğu yeniden tarif edilmeli; yetki çatışması
önlenmelidir.
4-Eğitim din ve ideoloji çizgisinden çıkarılmalı, ihtiyaçtan fazla olan imam-hatip
okulları mesleki ve teknik okullar yapılmalıdır.
Ekonomide yıllardır söylenen ve fakat lafta kalan yapısal reformlar yapılmalıdır:
1- Yapısal sorunlarımızın başında piyasa yapısı geliyor. Piyasada rekabetin
sağlanması, tekel ve oligopol yapıların önlenmesi, spekülasyon ve manipülasyonun
engellenmesi, mülkiyet haklarının güvence altına alınması ile mümkün olur.
Özelleştirme, Telekom gibi devlet tekellerinin, elektrik dağıtımı gibi halkın refahında
stratejik öneme sahip hizmetlerin, Et-Balık gibi piyasada fiyatları düzenleyen
kurumların özelleştirilmesi, tekelci, oligopol piyasalar yaratmıştır. Bu kurumların
yeniden devletleştirilmesi gerekir.
2- Piyasada rekabeti artırmak için devlet-piyasa optimum dengesini kurmak gerekir.
Sosyal faydası yüksek eğitim ve sağlık hizmetlerinde bütçeden daha fazla yatırım
yapılmalıdır. Uluslararası standartlara uymayan, özel sağlık kurumları, kolejler ve
ayrıca hem standartlara uymayan hem de kâr amaçlı olan vakıf üniversiteleri
devletleştirilmelidir.
3- Reel sektör-finans sektörü arasındaki dengeyi yeniden kurmak ve finans
sektörünün reel sektörü temsil edebilmesi için sermaye piyasasının ve bankacılık
sektörünün yeniden yapılanması gerekir.
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4- Bankalar kanunu değiştirilip, bankaların iştiraklerine sınırlama getirilmeli, kredi
faizlerine reel faiz sınırı getirilmelidir. Bankaların gizli faiz almaları önlenmelidir.
Bankaların yabancıya satışına sınır getirilmelidir. Off-shore bankacılık şeffaf kurallara
bağlanmalıdır.
5- Banka ve kredi kartları azami faizlerini Merkez Bankası tayin ediyor. Tüm bankalar
da aynı azami faiz üstünden işlem yaptıkları için kartel oluşturmuş oluyorlar. Ayrıca
bankalar kredilere aylık faiz üstünden faiz alıyor ve fakat mevduata yıllık faiz
üstünden faiz ödüyorlar. Banka kârlarına üst sınır getirilmeli ve faizlerin tamamının
yıllık faiz olarak uygulanması sağlanmalıdır.
6- Tasarruf ve yatırımların artırılması gerekir. Yatırımları artırmak için de yine
öncelikle yukarıda ifade ettiğimiz gibi mülkiyet haklarını güvence altına almak gerekir.
Özellikle de kırılganlığın ve belirsizliğin önlenmesi gerekir. Belirsizliğin nedeni,
uygulanmakta olan günübirlik politikalardır. Ciddi plan-program olmayınca, yatırım
hesapları, fizibilite yapmak imkânı kalmaz.
7- Üretimde, ithalata bağımlılık oranı %45'ten %10 seviyesine çekilmelidir. Bunun için
ithal ara malı ve ham madde sektöründe ithal ikamesine dayalı politikalar esas
olmalıdır. Bu alanda yerli yatırımlara ve üretime yüksek teşvikler verilmelidir.
Gerekirse devlet geçici olarak bu sektörde üretim yapmalıdır.
8- Gelir dağılımını düzeltici politikalar oluşturmak gerekir. Gelir dağılımının bozuk
olması, üretimi de etkiliyor. İşletmeler kitlesel üretim yerine, daha lüks ve fakat
kârlılığı daha yüksek üretime öncelik veriyorlar. Sanayi düşük kapasitede çalışıyor.
Bu nedenle üretim maliyetleri artıyor. Gelir dağılımının iyileşmesi için çalışanların
maaş ve ücretlerini artırmak, yeni istihdam yaratmak gerekiyor. (Yarın orta ve kısa
vadeli önlemlerle devam edecek.)
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İbrahim Kahveci

Babacan teoriyi açıkladı
Bu güzel ülkemiz yıllardır ne çekti şu teoriden.
Efendim yüksek faiz bir maliyettir ve maliyetleri artırır. Bu maliyet artışı nedeniyle de
yüksek enflasyona yol açar. Oysa biz faizleri düşürerek maliyetleri aşağıya çekmiş
olur ve böylece de enflasyonu da düşürmüş oluruz.
Kağıt üzerinde sonuna kadar atabilirsin.
Teorini de savunabilirsin.
Mesele koltuğa oturunca yazdıklarını yapabiliyor musun?
Bakınız, o teoriyi Londra zenginlerine de açmıştık. Salondaki hayal kırıklığını
düzeltmesi için Mehmet Şimşek’i geri oraya göndermiştik.
2013’lerde Bakanları uçuk fikirli danışmanlarla muhataba zorlamadık mı?
Şu fikrimizi uygulayın diye MB Başkanını sıkıştırmadık mı?
Kısaca başkalarına elimizden geleni yaptık ama olmadı. Sonra birer birer sonbahar
yaprakları gibi dökmeyi amaçladık ve hepsini etrafımızdan yollamadık mı?
O da ne?
Bizim diye getirdiğimiz yeni adamlar da bizim teorimizi uygulamadılar. Direndiler ve
gece yarısı görevden alındılar.
Faiz neden
Enflasyon sonuçtur
teorisi öylece açıkta kaldı.
Ama önceki akşama kadar.
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TV5’de Hasan Basri Akdemir yönetiminde Zeynep Gürcanlı ve Mustafa Yılmaz
eşliğinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a sorular sorduk.
Ali Babacan bu teoriyi açıklamaya çalıştı ama iki kez dili sürçtü. Zorlandı epeyce...
Sonra sorduğumuzda yanlışı ifadenin zor olduğunu söyledi.
Ama hiç durmadan gerçek teoriyi açıkladı:
1- Yüksek faiz sonuç
2- Yüksek enflasyon sonuç
3- Erdoğan sebep
Evet, bu kadar kısa ve öz şekilde teori tamamlanmış oldu.
Bu arada bu teori yüzünden yolgeçen hanına dönen Merkez Bankası Başkanlığı
hakkında da “Mevsimlik İşçiler” gibi tanımlamasında bulundu.
***
Bu iki argümanı da farklı açıdan görmek lazım.
Bir örnek vererek izah edeyim:
Kemal Kılıçdaroğlu twitterdan:
Bu ülkenin 128 milyar doları ve bir de damadı kayboldu Meral Hanım. Soruyoruz,
farklı farklı yanıtlar alıyoruz; siz nerede olduklarını biliyor musunuz? @meral_aksener
Meral Akşener cevap:
Biz de milletimizin hazinesine uzanan elleri takipteyiz Kemal Bey. İktidar istediği
kadar kaçsın, istediği kadar saklansın yılmadan kovalamaya devam.
Sayın @T_Karamollaoglu
sizde yeni bir bilgi var mı?
Temel Karamollaoğlu
Meral Hanım, insanımız her şeyin farkında. İnanıyorum ki milletimiz, pek yakın bir
zamanda bu keyfiliğe, hukuksuzluğa, israfa, yıllardır alın teriyle biriktirileni çarçur
edenlere dur diyecek ve güzel bir ders verecektir.
Evet, ifade etmeye çalıştığım nokta da tam burası.
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Türkiye’de sorunların dile getirilmesinde artık bir miktar mizaha ihtiyaç var. O kadar
ciddi ve o kadar umutsuz bir vaka haline geldik ki, ruhsal durum bununla baş edemez
noktada.
Ali Babacan önceki akşam bunu oldukça iyi ifade etti.
Bir taraftan acı gerçek ama diğer yandan da mizah...
Zaten Türkiye’de böyle değil mi?
Ağlanacak halimize gülmüyor muyuz?
Babacan’da teoriyi açıkladığına göre artık herkes yerine oturabilir.
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BAŞYAZIMEHMET BARLAS

Artık markete ve pazara İçişleri
Bakanlığı yön veriyor
Türkiye'yi yönetmek güçleşiyor. Eski Türkiye'de pazarda ve markette nelerin
satılacağını esnaf belirlerdi. İçişleri Bakanlığı, asayiş ve güvenlik gibi sorunlarla
ilgilenirdi. Ama artık nerede neyin satılıp neyin satın alınacağına İçişleri Bakanlığı
karar veriyor.
Bir pazar dilencisi
Eski Ankara'da Kızılay'da oturanlar Çarşamba Pazarı'na giderlerdi. Alışveriş
ertesinde küfeciler, alınanları eve taşırlardı. O pazarda dilenciler de vardı...
Annem Emine Barlas, bir gün Çarşamba Pazarı'ndan gülerek döndü. "Ne oldu" diye
sorunca anlattı. Sakat bir dilenci yolunu kesmiş. Çocuğun hasta olmasın, kocan
ölmesin falan diyerek dileniyormuş. Annem, "Eğer iyi şeyler söyleseydin sana
sadaka verirdim" deyince dilenci sinirlenmiş... "Hanım, 40 yıllık mesleğimi sen mi
bana öğreteceksin" diyerek annemi azarlamış.
Çocuklar başa bela
Eski pazarlar böyle eğlenceli olurdu. İçişleri Bakanlığı "Sadece meyve ve sebze
satılacak" diye pazarcıların işine karışmazdı. Hele marketlerin raflarındaki
ürünlerden hangilerinin satılacağına karışmak kimsenin aklına gelmezdi. Baksanıza...
Vaka sayılarının düştüğü söylenen Edirne'de tam kapanma uygulamasında 18 yaş
altı çocuklarıyla alışverişe gidenlere polis ceza kesmiş... Bazıları da ceza yememek
için yanlarındaki çocukların babası olduklarını inkâr ediyormuş.
Para cezası
Edirne'de ekipler sokağa çıkma kısıtlamasında yoğun denetimlerde bulunuyormuş.
Kent genelindeki uygulamalarda ekipler, marketlere araçlarıyla gelenler ile yürüyüş
mesafesi dışında alışverişe gidenlere para cezası uygulamış. İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Bakkala, markete gidiyorum deyip
tüm şehri gezmeye kalkan olursa buna kesinlikle müsaade etmiyoruz. Bu hakka
girmektir" demişti.
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