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19 Ekim 2016 

Sayın Başkan,  

Sayın Osman Aksoy, 

Değerli Meclis Üyeleri, 

Meslek Komitesi Başkanları, 

OSB Başkanları, 

Değerli Basın Mensupları… 

 

EKİM ayı Meclis Toplantımıza HOŞ GELDİNİZ diyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

 

Öncelikle bu ayın başında kaybettiğimiz Körfez Ticaret Odamızın Başkanı, İlimizin değerli iş adamı Mustafa 

Efe’ye Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.  

 

Geçtiğimiz hafta Şemdinli’de gerçekleşen hain terör saldırısını diğerleri gibi şiddetle kınıyoruz. Saldırıda 

şehit olan askerlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm 

milletimize başsağlığı diliyorum. 

 

Sayın Başkan, Meclisimizin Değerli Üyeleri 

 

Konuşmamın ilk bölümünde bu ayın başında Başbakanımız tarafından açıklanan 2017-2019 dönemini 

kapsayan Orta Vadeli Programa ilişkin değerlendirmelerimle başlamak istiyorum. 

  

Kısaca Programda yer alan hedeflere bakarsak; 

 

Büyüme 

2016 → % 3,2  

2017 → % 4,4 

2018 - 2019 → %5 

olarak açıklandı. 

 

Biliyorsunuz yılın ilk yarısında ülkemiz yüzde 3,9 ile ılımlı bir büyüme performansı sergilemişti. 

 

Orta Vadeli Programa göre; ikinci yarıda yüzde 2,5 büyüme bekleniyor. 

 

Zaten sanayi üretim endeksi ve kapasiteler de bu rakamı destekliyor. 
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Ağustos ayında sanayi üretimi yüzde 2,2 oranında büyüdü. Son çeyrekte biraz artış gelecektir. 

 

Kapasite kullanım oranı da mevcut üretim kapasitemizi kullanmadığımızı gösteriyor.  

  

2019 yılından itibaren yüzde 5 büyüdüğümüzü varsayarsak ancak 2030 yılında 2 trilyon dolar GSYH’ya 

ulaşabiliyoruz. 

 

Mevcut üretim gücümüzün artması ve yeni yatırımlara ihtiyacımız var. 

 

Ülkemizin iç ve dış talebin canlanması ile çok daha fazla üretim artışı yapma gücü var. 

 

Beklentimiz yapısal reformlarla bu gücün kullanılmasıdır. 

 

 

Enflasyon 

2016 → % 7,5  

2017 → % 6,5 

2018 - 2019 → %5 

 

2016 yılı için hedeflenen yüzde 7,5 düzeyindeki enflasyonda değişikliğe gidilmemiş ve ulaşılabilir görünüyor. 

 

Ekim ayında enflasyonun baz etkisi ile bir puan düşeceğini bekliyoruz. 

 

Dövizdeki hızlı artış devam ederse enflasyonda artış olabilir. 

 

Önümüzdeki yıllarda enflasyonun yüzde 5’ler seviyesinde hedeflenmesi memnuniyet vericidir. 

 

Enflasyon yüzde 5 ve altında kalırsa ekonomide birçok veriye olumlu etkisi olur. 

  

 

İhracat (milyar dolar) 

2016 → 143,1   (aylık ortalama → 11,9 milyar dolar) 

2017 → 153,3   (aylık ortalama → 12,8 milyar dolar) 

2018 → 170   (aylık ortalama → 14,2 milyar dolar) 

2019 → 193,1   (aylık ortalama → 16,1 milyar dolar) 

 

Sık sık aylık ortalama 13-14 milyar dolar ihracat yapmamız gerektiğini söylüyoruz. 
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Ne yazık ki son iki yıldır; aylık 11-12 milyar dolar ihracat gerçekleştiriyoruz. 

 

İhracat artışını kısa vadede miktarsal, uzun vadede ise katma değerli ürünlere geçerek sağlayabiliriz. 

 

Bu bakımdan orta düzeydeki üretim teknolojimizi, daha üst seviyelere çıkarmamız gerekiyor.  

 

Son açıklanan Ar-Ge Reform Paketi, tasarım merkezlerini de destekliyor.  

 

Firmalarımız için bu destekleri birer fırsat olarak görüyoruz. 

 

 

Geçtiğimiz ay (Eylül ayı) ihracatımız →  10,9 milyar dolar oldu. (- % 6) 

 

9 günlük Kurban Bayramı tatiline rağmen 10,9 milyar dolarlık ihracat rakamını olumlu değerlendiriyoruz.  

 

 

İlimiz dış ticaret verileri ise (Eylül); 

*İhracat → 1,04 milyar dolar (- % 26) 

*İthalat → 2,75 milyar dolar (- % 14,3) 

 

İlimiz dış ticaretinde dikkat çeken; Türkiye genelinde otomotiv ihracatı artarken, bizde gerilemesidir. (% 17) 

 

Firmalarımızla yaptığımız görüşmelerde; bu azalışın sezonsal, firmalarımızın iş planlarından kaynaklı 

olduğunu öğrendik.  

 

Zaten kümülatif baktığımızda otomotivde bir artış olduğunu görüyoruz. 

 

Ayrıca Eylül ayında kimya sanayi ihracatında da gerileme oldu. 

 

Yılın son aylarında bölgemiz ihracatında artışlar bekliyoruz. 

 

 

Cari açık (milyar dolar) 

2016 → - 31,3  

2017 → - 32 

2018 → - 31,7 

2019 → - 31,2 
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Ağustos’ta turizmde yüzde 42 azalış olmasına rağmen, yıllık cari açığımız 31 milyar dolar oldu.  

 

Rusya’nın turizme katkısı önümüzdeki yıl yansıyacak. 

 

Diğer taraftan, kurun TL aleyhine yüksek olması, ihracatı desteklerken, cari açığın azalmasına katkı veriyor. 

 

Reel efektif döviz kuru (Eylül) → 99,74 oldu. 

 

Endeksin 100 olması halinde doların 2,9458 olması gerekiyor. 

 

 

İşsizlik 

2016 → % 10,5  

2017 → % 10,2 

2018 → % 10,1 

2019 → % 9,8 

 

Temmuz ayı işsizlik oranı → % 10,7 oldu. 

 

İşsizlik oranımız artıyor ama eleman bulmakta zorlanıyoruz.  

 

Gebze’de bir firmamız 100 kişiyi istihdam etmek için İŞKUR’a başvurdu. İŞKUR 6 bin kişiye çağrıya çıkmasına 

rağmen sadece 42 kişiden dönüş oldu.  

 

30 kişi işe alındı. Hala iş açığı devam ediyor. İşsizlik oranlarıyla örtüşmediğini görüyoruz. 

 

Burada da esas çözümün mesleki eğitim olduğunu düşünüyoruz.  

 

Mesleki eğitimdeki yapısal reformların sonucunu uzun vadede görebiliriz, ama kalıcı bir çözüm olur.  

 

 

Bütçe Dengesi  / GSYH’ya Oranı (%) 

2016 → -34,5 / -1,6 

2017 → -46,9 / -1,9 

2018 → -44,3 / -1,6 

2019 → -40,1 / -1,3 
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Buradan büyümeye esas katkının bütçe açığının artması ile yani, iç talepten geleceğini anlıyoruz. 

 

Yılın ilk 8 ayında fazla veren bütçenin kalan 4 ayda açık vermesi için kamu harcamalarının oldukça fazla 

artması gerekiyordu.  

 

 

Nitekim Eylül ayında 16,9 milyar TL açık verdik. 

 

Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, bütçede fazla para harcama sinyalini vermişti.  

 

Darbenin etkilerini minimuma indirmek için yapılan bu harcamaları, makul görmekteyiz.  

 

Temennimiz bunun kalıcı olmamasıdır. 

 

 

Programda ham petrol fiyatı ile ilgili; 

2016 → 43,3 

2017 → 50,7 

2018 → 53,5 

2019 → 55,6 

dolar olarak öngörülüyor. 

 

Benim tahminim Ocakta petrol fiyatının 40 doların altında olacağıdır. 

 

Tabii Musul’daki hareket çok büyümez ise… 

 

 

İş dünyasını ilgilendiren düzenlemelere bakarsak; 

*İş uyuşmazlıklarını arabuluculuk müessesesi ile çözülmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacak, 

*Yargılama sürelerinin kısaltılmasına yönelik tedbir alınacak, 

*Rekabet Kurumunun vermiş olduğu kararlara yönelik uzlaşma müessesesi kurulacak,  

*Firmalara ihracat artış oranına bağlı olarak prim desteği verilecek, 

*Vergi Usul Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunları yasalaştırılacak,  

*Çıraklık eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alınacak,  

*Mesleki ve teknik eğitim reformunu yaparak ekonomimizin üretim gücü ve niteliği artırılacak, 

*Sanayide yerli üretimin kamu alımları yoluyla destekleyecek programlar uygulamaya konulacak,  

*Enerji verimliliğini artıracak uygulamalar yaygınlaştırılacak.  
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Değerli Üyeler, 

 

İş uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin düzenlemeler bizleri sevindirdi. 

 

Burada İstanbul Tahkim Merkezini ve TOBB Tahkim Merkezini bir fırsat olarak görüyorum.  

 

Türkiye’ye yatırım çekebilmek için tahkim merkezinin büyük önemi var. 

 

Ayrıca, yapılan düzenlemelerde ihracatçıya prim desteğinin verilmesini memnuniyetle öğreniyoruz.  

 

Mesleki ve teknik eğitim reformunu önemsiyor, bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz. 

 

Ancak unutulmamalıdır ki, eğitim ile ilgili yapılan yatırımların sonucunu uzun vadede alabiliriz. 

 

 

Genel hatlarıyla yeni dönem OVP’yi destekliyoruz.  

 

Programı mütevazi ve hatta hedeflerin olması gerekenin altında olduğunu düşünüyoruz. 

 

Rusya ile problemimiz çözüldü. Irak ve Suriye sorunu çözülürse, büyüme ve ihracat rakamlarımızın OVP’de 

hedeflenenin çok üzerinde olacağına eminiz. 

 

 

Temmuz ayında uluslararası kredi ve derecelendirme kuruluşlarından S&P ve daha sonra Moody's, 

Türkiye'nin notunu “yatırım yapılabilir” seviyenin altına düşürdü. 

 

Neyse ki Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR, Türkiye'nin kredi notlarını BBB-, not görünümlerini de 

"durağan" olarak teyit etti. 

 

Tabii S&P ve Moody’s’in kararlarını tamamen siyasi olarak değerlendiriyoruz. 

 

Not düşürülmesine konu olacak kabul görmüş ekonomik veriler belli: büyüme oranı, bütçe açığı ve cari açık 

 

Ülkemize ait bu verilerin derecelendirme açısından pozitif algılanması gerektiğini düşünüyoruz. 

 

Ülkemize yabancı sermaye çekmek için derecelendirme kuruluşlarının verdiği not kuşkusuz önemli.  
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Notun düşmesi ülkemize gelen sermayenin maliyetini artırıyor. 

  

12-13 Kasım tarihlerinde yapacağımız Müşterek Meslek Komitesi toplantımızda “notumuzu nasıl 

artırabiliriz” çalışmasını birlikte yapacağız. 

 

Toplantımız Kartepe’de olacak. Takvimi şimdiden ajandanıza not etmenizi istiyorum. 

 

 

Değerli Üyeler, 

 

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü (6 Ekim) Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın başkanlığında, Başbakan 

Yardımcısı Nurettin Canikli, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik katıldığı TOBB’un 9’uncu Ticaret ve Sanayi Şurasına katıldım. 

 

Kocaeli Odaları adına sözcülüğü ben yaptım. 

 

Konuşmamda; 

*İlimizin ulaşım sorunlarına değinerek; limanlarımızın ve OSB'lerimizin yük taşımacılığı için demiryolu 

bağlantısını ve personel taşınması için Gebze ve İzmit’e Marmaray hattının getirilmesini, 

*Güney Otoyolu projesinin 2017 yılında ihale edilmesini, 

*Körfez İlçemizin 3. Köprü Otoyoluna bağlanmasını, 

*Bu yatırımların finansmanı için mevcut il yatırım harcamalarının, İlimizde üretilen katma değer ile orantılı 

olmasını, 

*Petrol dışı ürünlerin depolandığı antrepolarda millileşmeyen ürünler için uygulanan teminat oranının 

düşürülmesini, 

*Cengiz Topel havaalanımızdan 3-4 İlimize günlük düzenli seferlerin yapılmasını, 

*İlimizde kentsel dönüşümün hızlandırılmasını ve 

*Son olarak; Meslek liselerindeki devlet desteğinin öğrenci başı 10 bin TL'ye çıkartılmasını talep ettik. 

 

 

Diğer Oda Başkanlarının talep ettiği konu başlıkları ise; 

*Ulaşım – Lojistik ( Demiryolu bağlantıları, yol yapımları vb.) 

*Gümrüklerle ilgili sorunlar 

*Mesleki eğitim 

*OSB’lerde yatırım, doluluk ve yeni OSB’lerin açılması 

*İSG Mevzuatı zorunlulukları 

*İmar Planları 
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*Teşviklerin arttırılması 

*Finansmana erişim 

*Sektörel sorunlar (kırmızı et, zeytin sektörü, iplik sektörü, maden ocakları, gıda sektörü vb.)  

*Göç 

*Tarım ve hayvancılık 

*İl’e özel spesifik sorunlar (yol, sağlık, tarım ve hayvancılık vb.) 

 

 

Ayrıca Başbakanımızdan da bazı notları paylaşmak istiyorum; 

*Yasalar, düzenlemeler yeterince var, asıl mesele ise uygulamada. Bunları bütün Bakanlarımız tek tek takip 

edecekler ve gereğini yapacaklar. 

* Artık bütün şirketler için bir kayyum olacak: TMSF 

*FETÖ ile mücadelede iş alemi için ölçümüz çok net. Biz şirketleri değil, sorumlu şahısları cezalandıracağız. 

*Ticaretin canlanması için yaklaşık 15 milyar liralık piyasalarda ek canlanma sağlayacak tedbirler paketini 

yürürlüğe koyduk. 

*Bütçe açığı olsa bile yatırımlarda kısıntıya gitmeyeceğiz. 

*Yapısal reform değişikliklerine devam edeceğiz. 

*Çıraklık eğitiminde de 12 ay desteklemeye başlıyoruz. 

*OSB’lerde meslek lisesi açmak için her türlü desteği veriyoruz. 

*EXIMBANK desteklerini 2017’den itibaren 3 kat arttırıyoruz. 

*Kalkınma Bankası’nı yeniden yapılandırıyoruz. 

*Bütçe dengelerini bozmadan “Türkiye Varlık Fonu”nu Türkiye’nin geleceğine katkı sağlayacak projelerde 

kullanacağız. 

*Bütçe açığını şişirmemek için kamu yatırımlarına az bir pay bırakıyoruz. Bu yatırımları farklı finansman 

modelleri ile yapmaya çalışıyoruz. 

*Avrupa kredi notumuzu düşürürken, Japonya notumuzu yükseltti. 

*Türkiye dünyanın en büyük havalimanını yapıyor. Dünya bunu gördü; Türkiye Uluslar arası Sivil Havacılık 

Örgütünün konsey üyeliğine seçildi. 

*TOBB ve sanayicilerimizden özellikle 23 şehirden oluşan Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya hamle 

başlatmasını rica ediyorum. 

*Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yeni bir teşvik paketi hazırlandı. Yakın zamanda bu paketi 

kamuoyu ile paylaşacağız. (Paket – milli tarım reform paketi - geçtiğimiz hafta Cuma günü açıklandı.) 

 

 

Değerli Üyeler, 

 

5-7 Ekim tarihlerinde İran Tahran Uluslararası Sanayi Fuarı’na heyet ziyareti yaptık. 
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4 firmamız ile gittiğimiz Fuarda, bizler için İran’da önemli fırsatlar olduğunu gördük.  

 

Türkiye’nin de bulunduğu ve 20’nin üzerinde ülkenin katıldığı Fuarda, endüstriyel otomasyon, makine ve 

parçaları sektörlerinde faaliyet gösteren 450 yerli, 273 yabancı firma yer aldı.  

 

Fuara milli katılım sağlayan ülkemizden 55 firma vardı.  

 

Fuar ziyaretinin yanı sıra; Tahran Büyükelçiliği ziyaret edildi.  

 

Ticaret Başmüşaviri Cengiz Gürsel’den, İran ile ticari işbirlikleri ve iş fırsatları konularında bilgi alındı.  

 

Ayrıca, İranlı sanayici Davoud Hosseini ile yapılan toplantıda, İran’daki yatırım ve işbirliği fırsatları 

görüşüldü. 

 

Bugün konuğumuz Osman Bey’den biz sanayiciler için İran’daki fırsatları dinleyeceğiz. 

 

 

11-14 Ekim tarihlerinde İKV organizasyonunda Brüksel ziyaretim oldu. 

 

Ziyarette;  

 

*Türkiye’nin Belçika Büyükelçisi Hakan Olcay, Türkiye’nin AB Nezdinde Daimi Temsilcisi Selim Yenel görüştüm. 

 

*AP Türkiye Raportörü Kati Piri ile görüşmemde;  

Türkiye AB ilişkilerinin onarılma ihtiyacında olduğu ve AB’nin özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 

Türkiye’ye yeterince destek olmadığı ve duyarsız kaldığı kabul edilmektedir.  

 

*AB DIŞ EYLEM SERVİSİ TÜRKİYE DAİRESİ BAŞKANI JAVIER NINO PEREZ, AB DIŞ İLİŞKİLER YÜKSEK 

TEMSİLCİSİ MOGHERINI’NIN KABİNE ÜYESİ ANNA VEZYROGLOU 

Son dönemde Türkiye’de AB’ye yönelik eleştirilerin yükselmesi sebebiyle, iki tarafın birbirleri hakkında değil 

birbirleri ile daha çok konuşması gerektiği, megafon diplomasinin kesilmesi gerektiği, söylenmektedir.  

  

*AVRUPA KOMİSYONU GENİŞLEME KOMİSERİ JOHANNES HAHN’IN KABİNE ŞEFİ MICHAEL KARNITSCHNIG 

OHAL sonrası siyasi gelişmelerden endişe edilmektedir. Terör örgütleri ile mücadelenin haklı olduğu 

belirtilmekle birlikte, Türkiye’de özellikle gazeteci ve akademisyenlerin tutuklu olması ifade özgürlüğü 

açısından bir ihlal olarak görülmektedir.  

 

*AVRUPA KOMİSYONU GÖÇ VE İÇ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE UZMANI ANITTA HIPPER 
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Türkiye’nin Vize Serbestliği için kalan 5+2 kriteri de yerine getirmesi beklenmektedir. Terörle mücadele 

kanununun, ifade özgürlüğünü kısıtlamayacak şekilde revize edilmesi bu kriterler arasındadır.  

 

*AVRUPA PARLAMENTOSU ECR GRUBU ÜYESİ JAN ZAHRADIL 

Türkiye için vize serbestliğinin Avrupa Parlamentosunda onaylanmasında yeterli çoğunluğun sağlanmasında 

sorun çıkabilir. 

 

*AVRUPA KOMİSYONU KOMŞULUK POLİTİKASI VE KATILIM MÜZAKERELERİ  GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

STRATEJİ VE TÜRKİYE DİREKTÖRÜ SIMON MORDUE  

-2016 yılı Türkiye ilerleme raporunun oldukça eleştirel olacağı ve özellikle hukukun üstünlüğü ve ifade 

özgürlüğü konularında geriye gidiş olduğunun belirtileceği söylenmiştir. 

-Gümrük birliğinin modernizasyonunun iki taraf için de fayda sağlayacağı belirtilmektedir.  

 

VİZE SERBESTLİĞİ İÇİN KALAN KRİTERLER: 5+2 

• Terörle mücadele kanununun Avrupa standartları uyarınca revizyonu 

• Yolsuzlukla mücadele eylem planının gözden geçirilmesi 

• Kişisel verilerin korunması kanunun ab standartlarına getirilmesi 

• Europol ile operasyonel işbirliği anlaşması imzalanması 

• Tüm ab üyesi devletlerle cezai konularda etkin işbirliği sağlanması (GKRY dahil) 

• Teknik şartlar 

• AB-Türkiye geri kabul anlaşmasının uygulamaya koyulması 

• Türkiye’nin ab ile uyumlu biometrik pasaportlar basmaya ve dağıtmaya başlaması  

 

Ayrıca 13 Ekim’de TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyete eşlik ederek EURCHAMBRES 

tarafından iki yılda bir düzenlenen Avrupa Şirketler Meclisi toplantısına katıldım.   

 

Aynı gün Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelen Türk kadın girişimciler ile TOBB Brüksel Temsilciliğinde 

“TOBB Avrupa Kadın Girişimciler Ağı” tanışma toplantısına, İKV heyeti olarak katıldık. 

 

Değerli Üyeler, zamanınızı almamak için diğer aylık faaliyetlerimizi çıkışta sizlere 

dağıtacağız. 

 

Önümüzdeki döneme ilişkin iki etkinliğimizi hatırlatarak sözlerime son 

vereceğim. 
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*1-2 Kasım tarihlerinde Bahreyn’de TOBB ve Körfez İşbirliği Konseyi Odaları Federasyonu tarafından, 

ülkemizden ve Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Oman ve Suudi Arabistan’dan firmaların 

katılımıyla,  “Körfez İşbirliği Konseyi 2. Forumu” düzenlenecek.  

 

TOBB Başkanı Sayın Hisarcıklıoğlu’nun ve Mehmet Şimşek’in katılacağı Foruma sizlerin de katılımını 

bekliyoruz. 

 

 

*Ayrıca; TOBB MEYBEM ile yaptığımız işbirliği ile Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavlarını yapıyoruz. 

 

Odamız adına sınavları ABİGEM yapıyor. 

 

Biliyorsunuz 48 meslekte mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale geldi.  

 

OCAK 2017’den sonra idari para cezası uygulanmaya başlanacak. 

 

Bugüne kadar, çelik kaynakçı mesleğinde; 6 firmamızdan 23 kişiye sınav düzenledik. 

 

Ekim ve Kasım ayı içerisinde; 

*Çelik Kaynakçı, 

*Makine Bakımcısı, 

*Metal Saç İşlemeci, 

*CNC Programcısı mesleklerinde 8 firmamızdan 74 kişiye Mesleki Yeterlilik Sınavı düzenleyeceğiz. 

 

BRİSA’nın tüm çalışan ve alt tedarikçi çalışanlarının sınavlarını Odamız yapıyor. 

 

Kocaeli Sanayi Odası olarak Mesleki yeterlilik kapsamında çalışmalarımıza devam etmekteyiz. 

 

 

Son olarak; 

 

*BİZİMKÖY’ün toplam 5800 m2’lik kapalı alanına, çatı kaplaması ile 3000 m2 kapalı yeni üretim alanı ilave 

ettik. 

 

Bu inşaat çalışmalarını siz değerli firmalarımızın katkılarıyla yaptık. 

 

Buradan; inşaata malzeme katkısı veren Yücel Boru, Nuh Panel, Polisan’a ve 
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Daimi desteğinden ötürü Henkel’e teşekkür ediyoruz. 

 

Ayrıca yeni destekçilerimiz; Nuh Beton, Ege Profil A.Ş. (Winsa) ve Ytong’a da teşekkür ediyoruz. 

 

Hala hem nakdi, hem de ayni desteğe ihtiyacımız var. 

 

Katkılarınızı bekliyor, 

 

 

Yönetim Kurulumuz adına sizleri saygıyla selamlıyorum.  


