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Türkiye’nin ‘Serbest
S
bölge şehri’ İzmir oluyor
Ekonomi Zirvesi’ne katılan ve bir konuşma yapan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, iş dünyası temsilcilerinin taleplerine destek vererek, “İzmir’in serbest bölgeler şehri olmasını istiyoruz” dedi.
H.Merkezi/ E.Çözüm

İ

zmir Ekonomi Zirvesi, Ekonomi
Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımıyla Swissotel Büyük Efes’te
gerçekleştirildi. İzmir Ticaret Odası
(İTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası
(EBSO), İzmir Ticaret Borsası (İTB),
Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ve
Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi’nin
desteğiyle gerçekleştirilen zirvede
Bakan Zeybekci, İzmir’in Ege’nin
tartışmasız başkenti olduğunu ve bölgedeki diğer illerle işbirliği yaparak
büyüyeceğini söyledi.
SERBEST BÖLGELER ŞEHRİ
Reçetesini de ortaya koyan Zeybekci, “Bölgesel düşünün. Büyük
düşünürseniz, İzmir büyüyecek.
İzmir, Uşak, Manisa, Denizli ile tüm
bölge olarak bir bütündür. İzmir’i
körfeze sıkıştırarak değil Manisa,
Uşak, Aydın, Muğlası ile olabildiğince kültür sınırlarını dağıtarak Türkiye
gibi yapacağız” dedi.
Zeybekci de buna destek vererek,
“İzmir’in bir serbest bölgeler şehri
olmasını istiyoruz” dedi. “Oturalım
İzmir’i yeniden planlayalım” diyen
Zeybekci şunları söyledi; “İzmir’den
nokta atış teşviklerde özel üretim

yapmaya hazırız. Tüm kurallar zorlayalım. Başaracağız. Ama öyle bir
serbest bölgeler kuralım ki dünyadaki
o gelişmiş ülkelerdeki emeklilerini
ağırlayalım. O coğrafya İzmir olsun,
sağlık serbest, sosyal güvenlik serbest
bölgesi olsun. Orada bizim misafir
edeceğimiz 50 bin kişi 5 milyon
turiste bedeldir.”
İZMİR ÖNEMLİ BİR POTANSİYEL
Zirvenin önemli mimarlarından
biri olan Ekonomi Bakan Yardımcısı
Adnan Yıldırım da bakanlık olarak
zirvede yapacakları sunumun genel
detayları hakkında bilgi verdi. Yıldırım, “İzmir genç nüfusu olan önemli
tecrübeleri ve ticari birikimleri olan,
yüksek eğitim düzeyi ve gelişmiş alt
yapı unsurlarıyla birlikte potansiyeli
olan bir kent. İhracatta Türkiye’de
4’üncü sırada olan İzmir önemli bir
potansiyeli barındırıyor. 4’üncü büyük ihracat kenti olan İzmir, ihracat
teşvikleriyle ilgili bizden ne alıyor, ne
alabilir? Bu konuyu daha da açacağız. Bunu yeniden tanımlayacağız.
Serbest bölgeler konusunda ise, Türkiye’nin en başarılı serbest bölgesi
İzmir’de bulunan ESBAŞ’tır. Sonra
da İZBAŞ. O da gelecekte benzeri
başarıları elde edecek. Bu konuda

düşüncelerimiz var. Çalışmalar var”
diye konuştu.
İzmir’in daha da ileriye gitmesi
için reçetesini de ortaya koyan Zeybekci, “İzmir’in bir serbest bölgeler
şehri olmasını istiyoruz. Bundan
dünya çok büyük menfaatler sağlamış. Biz maalesef Türkiye, Avrupa
Birliği’ne girecek diye serbest bölgeleri ihmal ederek hata yaptık. Hâlbuki
İrlanda, Portekiz gibi ülkeler AB’ye
girerken serbest bölgelerini koruyup
30 sene ileriye taşımışlar. 50 yıldır
girmediğimiz AB’ye 53 yıl daha
girememe durumu varken bu hata
yapılmamalı. Serbest bölgelerden
sonuna kadar faydalanmalı” dedi.
İzmir’de Ege Serbest Bölgesi’nin
bu karmaşaya rağmen çok başarılı olduğunu vurgulayan Ekonomi
Bakan Zeybekci, “Oturalım, İzmir’i
yeniden planlayalım. Bakanlık olarak

biz terzi üretimi teşviklere de varız.
Nerede, nasıl, neyi teşvik edeceksek
tüm kuralları zorlayalım. İzmir’de
Ege Serbest Bölgesi benzeri limanlara çıkışları olan bölgeler dışında
gelişmiş ülkelerden tedavi ve yaşlı
bakımı amacıyla kullanılacak sağlık
serbest bölgeler de kurulabilir. Bunları yaparken de Manisa’yı, Aydın’ı
Denizli, Uşak’ı içine alarak bir yerde
toplayalım” dedi.
“KÖRFEZE SIKIŞTIRMAYALIM”
İzmir’den nokta atış teşviklerde
özel üretim yapmaya hazır olduklarını belirten Zeybekci, “Tüm kuralları
zorlayalım. Başaracağız. Küllerini
üstünden kaldırınca İzmir’in altında
muhteşem güzellik var” dedi.
Zeybekci, şunları kaydetti: “ABD
dahil olmak üzere Japonya, AB
ülkelerinin en büyük sorunu emeklilere ayırdığı ücretlerdir. Biz Türkiye
olarak turizmde dünyada 6. sıradayız.
O alanda hızla geliyoruz. Ama öyle
bir serbest bölgeler kuralım ki dünyadaki o gelişmiş ülkelerdeki emeklilerini ağırlayalım. O coğrafya İzmir
olsun, sağlık serbest, sosyal güvenlik
serbest bölgesi olsun. Orada misafir
edeceğimiz 50 bin kişi 5 milyon
turiste bedeldir.”

KONUŞMACILAR NE DEDİ?

A. Yener Özkesen
Ekmeleddin’i
dinledim
yener.ozkesen@ekonomik-cozum.com.tr

C

umhurbaşkanı Adayı Ekmeleddin İhsanoğlu’nu dinledim.
Hayat bilgisi, din bilgisi, tarih
bilgisi, tecrübesi ve duruşu
ile bana göre tam bir Cumhurbaşkanı
adayı. Hele muhterem eşi Füsun Hanım’la tanışması ile hayatta başarılarının
arkasında eşinin olması fevkalade güzel
özellikler.
“Sevgiyi Ekmek için, Bolluğu Ekmek için, Ekmek İçin Ekmeleddin”
yazılı pankartlar altında, Ahmed Adnan
Saygun Sanat Merkezi’nde Cumhurbaşkanlığı seçimleri için konuşma
yapan Sayın İhsanoğlu, salondakilerin
alkışlarını aldı. Bu arada onunla poz poz
fotoğraf çektirenler oldu. Diyorum ya,
benim gönlüm ondan yana. Amaaa…
Evet ‘amaaa’nın özünü ararsak,
birçok yönden görüşler ortaya çıkar.
Örneğin Ekmeleddin Bey, profesörlüğü döneminde üç genç kızı baş örtülü
olduğu halde derse soktuğu için 28
Şubat’ta yargılandığını ifade ediyor!
Burada bir soru belirmiyor mu? “Hem
huzurdan yana hem de geçmişteki
arızalardan medet ummak neyin
nesi?” diye vatandaş birbirine soruyor.
Hadi bunları bir kenara bırakalım. Cılız
bir ses tonu ile açık hava toplantıları
yerine salon toplantılarını tercih etmesi,
beklenen heyecanı vermediğini gösteriyor.
Diğer taraftan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim çalışmalarına biraz
dönelim…
İzleyenleri etkileyecek meydan
tertibatı, gümbür gümbür ses düzeni… Toplumun gönlünü fethedecek
liderin kendisine seslenen 11 yaşındaki
çocuğun yanına gidip, onunla diyalog kurması gibi küçük küçük şovlar,
sosyologların da belirttiği gibi insanı çok
fevkalade etkiler.
Üstelik meydanlardaki kalabalıklar da
konuşmacı liderin zenginliğini gösterir. Bir kişi diğerini çeker hesabıyla oy
potansiyeli çoğalır.
Şimdi tüm bu varsayımlarla hareket
edilirse, 52 milyon kişi, vicdanıyla baş
başa kalıp Cumhurbaşkanını seçecek.
12 yıldır içimizde olan Recep Tayyip
Erdoğan mı? Yoksa salon salon dolaşıp
kendini anlatmaya çalışan Ekmeleddin
İhsanoğlu’nu mu seçelim derken,10
Ağustos günü kamuoyu vicdanının sesi
tam olarak ortaya çıkacak.
Ülkemizin demokrasisi, sağlık ve barış
içinde, refah bir Türkiye için oyumuzu
vicdanımızın sesi olarak sandığa atmayı
diliyorum.

Binali Yıldırım :
“İzmir’e yapılacak tüm
yatırımlarda hepimizin
görevi zaman ekonomisinin paranın daha
önünde olduğu gerçeğini görüp ona göre hareket etmek, hızlı karar
vermektir. Enerjimizi
boş işlerde harcamayalım. Teşvik sistemiyle
ilgili İzmir’in beklentileri var. İzmir’in
çok daha fazlasını hak
ettiğini biliyoruz ve el
birliğiyle çalışacağız.”

Aziz Kocaoğlu (Büyükşehir Belediye
Başkanı): “Manisa
ile İzmir arasındaki teşvik farklılığı
artık kalkmalı. İzmir
Körfezi’nin yaklaşım
kanalı projesinin
başlaması ve limanın
büyütülmesi gerekiyor. Biz de Büyükşehir belediyesi olarak
kuzeye sirkülasyon
kanalı yapacağız. Akıl,
bilim ne diyorsa onu
yapmamız gerekiyor.”

Ekrem Demirtaş (İzmir Ticaret Odası Başkanı): “2009’da bölgesel
ve sektörel teşvik düzenlemesi yapıldığında
yani, sırtımıza basıldığında sesimiz çıkmadı.
Şu an İzmir’in OSB’leri
2’nci bölgedeymiş gibi
teşvik alıyor. Yanıbaşımızdakiler de 4’üncü
bölge. Yatırımcı İzmir
yerine daha fazla teşvik
alan illeri tercih ediyor.
İzmir’in sırtına basılmış
durumda.”

Ender Yorgancılar
(Ege BÖlgesi Sanayi
Odası Başkanı): “İzmir’in merkezi bütçeye yaptığı katkıyla
kamu yatırımlarından aldığı pay arasındaki makas giderek
açılıyor. Kent yeni
yatırım çekemiyor.
Petkim ve SOCAR’ın
yapacağı yatırımlar
hariç tutulduğunda
kentte önemli bir
yatırımın olmadığı
görülüyor.”

‘İkinci Büyük 500’ açıklandı
İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu” 2013 yılı araştırmasında ilk sırayı, 2012 yılı
çalışmasında 21. sırada bulunan “Gamateks” aldı.
H.Merkezi/ E.Çözüm
İSO, “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının 2013 yılı sonuçlarını açıkladı
. Bir önceki yıla göre net satışlarını yüzde 13,4
artırarak 73,6 milyar liraya çıkaran İSO, İkinci 500
Büyük Sanayi Kuruluşu arasında ilk sırayı, 187
milyon 916 bin liralık cirosu ile 2012 yılı çalışmasında 21. sırada bulunan “Gamateks” aldı. Önceki
yıl beşinci sırada bulunan “KİBSAŞ” 187 milyon
697 bin liralık üretimden satışlarıyla ikinci oldu.
2013 yılında net satışlarını 187 milyon 675 bin
liraya çıkaran “Teksüt” ise üçüncülüğe oturdu.
KARLARIN YARISI FİNANSMAN GİDERLERİNE
İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun toplam satışları 2013 yılında yüzde 13,4’lük artışla 73,6 milyar
lirayı buldu. Bunun karşılığında elde etmiş oldukları

brüt karlılık ise yüzde 24,6 artarak 12 milyar 783 milyon liraya ulaştı. Önceki yıla göre 1,8 puanlık bir artış
yaşayan İkinci 500’ün 2012 yılında yüzde 5,5 olan
faaliyet karı, 2013 yılında yüzde 7,3’e çıktı.
Açıklamada, bu artışın asıl nedenin özellikle ithalata
dayalı temel hammaddelerin, dalgalanma öncesindeki
düşük kurla ithal edilmesi ve sonrasında yaşanan kur
artışlarının fiyatlarda ve dolayısıyla gelir tablolarında
yarattığı olumlu etki olduğu ifade edildi.
İkinci 500 şirketlerinin geçen yıl esas faaliyetlerinden elde ettikleri karlarının yarısı ile finansman
giderlerini karşıladıkları görüldü. 2013 yılında
faaliyet karları 5,4 milyar lirayı bulan İkinci 500
Büyük Sanayi Kuruluşu, bunun 2,7 milyar lirasını
finansman gideri olarak kaybetti. İkinci 500’ün
sanayicileri 2012 yılında ise 3,6 milyar liralık faaliyet karlarının sadece 1,6 milyar lirasını finansman
giderlerine vermişlerdi.

Goldman-Petlim ortaklığına imza atıldı
H.Merkezi/ E.Çözüm
PETKIM, yüzde yüz iştiraki olan Petlim Limancılık A.Ş.’de sahip olduğu hisselerin devri hususunda
Goldman Sachs’a münhasıran müzakere hakkı tanıdığını açıkladı. Yapılan ön anlaşma ile Petlim hisselerinin yüzde 30’unun, 250 milyon Amerikan Doları
bedel ile Goldman Sachs’a satılması planlanıyor.
SOCAR Türkiye Başkanı Kenan Yavuz, söz
konusu gelişmeyi şöyle değerlendirdi: “Dünyanın
en büyük yatırımcılarından birinin liman şirketimize ortak olması, projemizin ekonomisinin ve
değerinin tescili anlamına gelmektedir. Liman
yatırımımızın proje finansmanı kapsamında da ön
anlaşmasını Türkiye’nin en büyük bankalarından
biri olan Akbank ile imzaladık. Akbank ile imza-

lanan term-sheet kapsamında 13 yıl vade ile 211
milyon USD finansman sağlamış olacağız.”
SOCAR Türkiye’nin tarihi günlerinden birini
daha yaşadığını belirten Kenan Yavuz, Goldman Sachs ile yapılan ön anlaşma ile çok önemli bir adım
atıldığını ve dünyanın en büyük yatırımcılarından
birini İzmir’e getirdiklerini söyledi. Yapılan anlaşma
hakkında bilgi veren Yavuz, “Petlim Limancılık’ın
yüzde 30 hissesinin Goldman Sachs’a devredilmesinin yanı sıra, 7 yıl içerisinde, Petlim’in halka arz
çalışmalarının yürütülmesi ve Goldman Sachs International’a ait olacak hisselerin halka arz edilmesi
için Goldman Sachs International’a yetki veriyoruz.
Bu işbirliği sayesinde Petkim’de yarattığımız değer
tescil edilmiş oluyor. Bu anlaşmayı stratejik ve uzun
vadeli bir işbirliğinin temeli olarak görüyoruz” dedi.

MAVI KIRMIZI SARI
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orumuzun
cevabına
geçmeden önce
aşağıda yer alan iki
alıntıya dikkatinizi
Şiketler niçin
çekmek ve konuya
batar?
girmeden önce
hemen şu soruları
coskunkucukozmen@ekonomik-cozum.com.tr
sormak isterim:
“Acaba söz konusu
zararlardan rahatlıkla kurtulaşirketler ne yapsaydı ya da ne
biliyorsunuz. Bir tür önleyici
tür bir önlem alsalardı bathekimlik... En ucuz maliyeti
mazlardı? Eksik olan neydi?
olan hekimlik. Tedavi oldukça
Göremedikleri şey neydi?
pahalı… Ama biz genellikle
(1) “Alacak sigortası şirketi
otopsi ile uğraşmayı seviyoruz,
Euler Hermes Baş Ekonomisti
battıktan sonra oturup kara kara
Ludovic Subran ABD Merkez
düşünüyor, sonunda kendimiBankası’nın (FED) tahvil alım
zin dışında her şeyi çok rahat
programında kademeli sıkıbir şekilde “suçlu” olarak ilan
laştırmaya gidecek olmasıyla
edebiliyoruz. Tıpkı “Sigaradan
belirsizliğin giderek artacağını, hastalandım” demek gibi. Hâl2014’te Türkiye’de 19.000’e
buki sigara içmezseniz sigara
yakın şirketin iflas edebileceği- size zarar vermez, yani önleyici
ni belirtti. Subran 2013’te iflas
hekimlik sizi korur hem de en
eden şirket sayısının 18.050
az maliyetle.
olduğunu bildirdi (Hürriyet
Birkaç yıl önce yaşanan GaGazetesi, 15 Aralık 2013).”
latasaray Üniversitesi yangını,
(2) “Son günlerde krize süHaydarpaşa Garı yangını ya da
rüklenen, iflas eden şirketlerle
geçen Haziran ayında yanan
ilgili haberler dikkatimi çekiHüseyin Avni Paşa Köşkü
yor. İlginç olan bu şirketlerin
önleyici yöntemlerle korunabattıkları ana kadar “saygın ve
maz mıydı? (sabotaj olmadığı
başarılı” diye biliniyor olmavarsayımı altında ki- alınacak
ları. Çok başarılıyken batmak,
önlemlerle sabotaj ihtimali
şirket büyürken iflas etmek
bile minimuma indirilebitüm dünyada giderek popülerlirdi). Libya’da ya da güney
leşti. Anlaşılan bir zamanlar
sınırımızdaki savaş nedeniyle
dünya çapında olmak, ilkler, en batan şirketler acaba işlerini bu
büyükler listesinde olmak veya tür riskleri de hesaba katarak
ödüller almak da kâr etmiyor.
planlasalardı uğrayacakları
İşte “hayrola, n’oluyoruz?”
zarar daha az olabilir miydedirten birkaç başlık: (http://
di? Her yıl sel nedeniyle can
serkanbolat.com/2013/06/27/
kaybının yanı sıra milyonlarca
cok-basariliyken-batmak-sirliralık mal kaybı basit tedbirket-buyurken-iflas-etmek/)
lerle önlenemez miydi? Trafik
Türkiye’de şirketlerin yüzde kazalarının en aza indirilmesi
65′i ilk 5 yılda kapanıyor.
çok mu zordu? Trafik kazalaSon 10 yılda 100′den fazla
rında son on yılda 42 bin den
otobüs firması kapandı.
fazla insanımız ölürken 275 bin
Son 15 yıl içinde
insanımız da yaralanmış. Adeta
TMSF yaklaşık 30 bankaya ve
büyük bir savaşa girilmiş gibi,
yüzlerce şirkete el koydu.
değil mi?
İflas zinciri büyüyor: TanHer yıl LYS öncesinde
rıverdi, Fi Yapı, Ukra, Şeker
gazete ve dergilerde geleceğin
Piliç, Wenice Kid’s, Seven Hill. meslekleri kategorisinde sağ2013′te Türkiye’de iflasların dan soldan devşirme haberleryüzde 5 artacağı öngörülüyor.
le şişirilen listeler yayınlanır.
İstanbul Menkul Kıymetler
Listede yer alan birçok mesleBorsası’nda 26 yılda 55 şirket
ğe ilişkin bırakın fakülte ya da
battı.”
bölümü, yetişmiş akademisyen
Bu tür haberleri, alıntıları
bile yoktur! Yüksek işsizlik
çoğaltmak mümkün... Ancak
oranına rağmen öğrencibiz şimdilik bunlarla yetinelim
ler –büyük ölçüde ailelerin
ve tekrar soralım, şirketler
de yönlendirmesiyle- klasik
niçin batıyor? Acaba şunlar
alanları seçerler ve bir şirket
neden olabilir mi? MuhaseCEO’sunu örnek göstererek,
be hileleri/hataları, denetim
“Bak bu müdür şu bölümü
eksikliği, borç-alacak yönebitirmiş” diyerek savlarını
timsizliği, nakit akımlarının
pekiştirirler. Aslında her yıl
sekteye uğraması, tedarikçileri
hangi fakülte ve bölümlerden
kaybetmek, nakit sıkıntısına
kaç kişinin mezun olduğu, bu
düşmek, hukuki davalar, artan
kişilerden ne kadarının ne tür
maliyetler, kötüleşen ekonomik işler buldukları gibi istatiskoşullar, rekabet edememek
tiklere bakınca birçok bölüm
vd. Listeyi artırmak mümkün.
hatta fakülte mezunlarının
Eminim sizlerin de ekleyeceiş bulma şansının %50’nin
ği birçok madde vardır. Hele
altında olduğu kolayca görüledeneyimlerinize bağlı olarak bu bilir. Diğer taraftan iş dünyası
listeye yapacağınız her katkılar muhtelif yollarla ihtiyaçları
hiç şüphesiz çok değerli. Peki,
olan alanlarda yetişmiş eleman
tüm bu batışların ortak tarafı
bulamadıklarını sıkça dile
nedir? İpuçlarını verelim: Kötü getirirken yerleşik eğitim anmü yönetilmişler? Riskleri
layışı bu tür talepleri yeterince
mi görememişler? Evet, bu
dikkate almaz.
iki soruyu birleştirince ortaya
Ülkemiz gerçeklerinden
“Risk Yönetimi” çıkıyor. Batan yola çıkarak geleceğin en
tüm şirketlerin ortak paydası
önemli meslekleri arasında sirisk yönetimsizliği, ya da diğer
gortacılık ve risk yönetimini ilk
bir ifadeyle risk yönetimini göz sıralara yazabiliriz. Gelişmeye
ardı etmek, risk yönetimine
müsait bir sigortacılık sektörü
yetersiz kaynak ayırmak, hatta
ve her alanda ihtiyaç olan risk
hiç kaynak ayırmamak.
yöneticileri en kolay iş bulacak
Evet, çözüm “risk yönehatta kendi işlerini kolayca kutiminde” dedik. Son derece
rabilecek ve uzmanlık isteyen
kapsamlı ve geniş bir konu
mesleklerdir.
olmasına karşın geleneksel
Şirketlerimizce risk yönetive kaderci toplumlarda ya da
minin öneminin henüz gereğin“bana bir şey olmaz” anlayışıce kavranamamış olması üzünnın hakim olduğu topluluklarda tü verici olmaktan öte endişe
risk yönetimi maalesef göz ardı vericidir. Bu konuda bankalaediliyor, bir maliyet kalemi
rımız nispeten iyi durumdadır.
olarak görülüyor.
Bankalarımızın sahip oldukları
Geçen hafta ODTÜ Elektrik risk yönetimi birikimlerini
ve Elektronik Mühendisliği
ilişki içinde oldukları şirketlere
Bölümü öğretim üyelerinden
aktarmalarının önemi büyüktür.
sevgili hocam Prof. Dr. Osman
Her ne kadar yeni TTK bu koSevaioğlu ile sohbet ederken
nuda bir dizi hükümler getirse
sordum: “Hocam özellikle
de şirketlerin risk yönetimi
elektrik kontağından çıkan
sürecine çok sıcak bakmadıkyangınlarla ilgili olmak üzere
ları da acı bir gerçek. Peki, bu
benzer birçok davada bilirkişi
durum nasıl aşılabilir? Şirketoldunuz, bu yangınlar neticelerimizin “muhasebecim / mali
sinde milyonlarca liralık zarar
müşavirim bilir” ve “avukata
uğrandı can kayıpları oldu,
soralım” ikileminden çıkmaacaba bu zararları önlemek
ları, risk yönetimini yavaş
mümkün müydü? Önlemenin
yavaş iş görme kültürlerinin
maliyeti çok mu yüksekti?”
bir parçası haline getirmeleri
Hocamın yanıtı çok çarpıcıydı: gerekiyor. Risk yönetimi ciddi
“Örneğin yangın neticesinde
iştir, uzmanlık gerektirir ve hiç
uğranılan 20 milyon TL’lik bir
beklemediğiniz riskler bir anda
zararı yangın öncesinde yaptıortaya çıkarak bırakın batmayı
racağınız bir risk değerlendiryok olmanıza bile neden olabime analizi neticesinde bertaraf
lir. Acaba iyi bir risk yönetimi
edebilirsiniz ve bunun maliyeti
ve denetimi yapılsaydı So20 bin TL’yi geçmez” dedi.
ma’da yiten canlar bugün neşe
Yani1/1000 tutarında bir
ile evlerine ekmek götürüyor
kaynak ayırarak bile büyük
olamaz mıydı?

Doç. Dr. Coşkun
Küçüközmen

