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Devletin tepesinde, ekonomi alanıyla ilgili gerginlik çözülmüş olsa da, 
Dolar Endeksi'nin 100 puanı kırması, TL'de aşağı yönde toparlanmayı 
geciktiriyor. 17'sinde TCMB faizi değiştirmez, 18'inde FED 'sabır' kelimesini 
metinde tutar ve 20 Mart'ta Fitch Türkiye'nin 'yatırım yapılabilir' notunu 
korursa, piyasa yumuşayabilir. 
 
 Son 6 aydır, Dolar Endeksi'ni hem konuşuyor, hem de yazıyoruz. 2 Mayıs 2011'de 73 

puanın hemen altını gördükten sonra, 7 Şubat 2012'den 1 Temmuz 2014'e, dip 

noktası 79 puan civarına oturmuş, gördüğü en yüksek seviye 84.5 puan olan bir Dolar 

Endeksi'nden söz ediyoruz. 1 Temmuz 2014'de 79.85 puanı en dip nokta olarak 

gördükten sonra, Dolar Endeksi hiç ara vermediği bir tırmanışa geçti ve 85.6 ile 86 

puan arası ilk tepe noktası sonrası, yükselişini sürdürerek, 93.5 ile 95 puan 

aralığındaki ikinci tepeye ulaştı. Bu tepe noktaya gelindiğinde, küresel piyasaların 

gözü artık 98 puanın kırılıp kırılmayacağındaydı. 10 Mart Salı günü 98.12 puan 

kırıldı ve Dolar Endeksi geçen haftayı 100.33 puan ile kapattı. 

 

 Artık, Dolar Endekesi'nde yeni tepe hedefi 102.5. Dolar Endeksi'nin 102.5'i 

yakalaması ve geçmesi, euro-dolar paritesinde 1,04 dolar düzeyinin kırılması ile, 

paritenin 1,02 dolara doğru hareket etmesi anlamına gelecek. Nitekim, Dolar 

Endeksi 100.33 puan düzeyine ulaşırken, 10 Mart Salı günü önce 1,08 dolar kırıldı; 11 

Mart Çarşamba 1,06 dolar ve nihayet 13 Mart günü 1,05 dolar seviyesi kırıldı. 15 

Mart pazar günü parite uluslararası piyasalarda 1,0472 dolardan işlem görüyordu. 18 

Mart Çarşamba günü, eğer ABD Merkez Bankası (FED) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 

'sabır' kelimesini para politikası karar metninden çıkarır ise, Dolar Endeksi'nin 

102.5 puana doğru hareketi, paritenin 1,04 doları da kırarak, 1,02 dolar düzeyine 

doğru hızla düşüşünü sürdürmesi anlamına gelecektir. Bu durum, dolar-TL kurunu 

da 2,68-2,72 TL bandına taşıyabilir. 

 

 Eğer, FOMC 'sabır' kelimesini metinde tutmayı sürdürür ise, o zaman küresel 

piyasalar rahatlayacak. Bununla birlikte, gerek FED yetkilileri arasında, gerekse de 
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ABD'nin önde gelen piyasa profesyonelleri ve CEO'ları arasında, para politikası karar 

metninden bir an önce 'sabır' kelimesinin çıkarılması gerektiği ile; FED'in 'aceleci' 

davranmasının ABD ekonomisi için 'büyük ahmaklık' olacağı noktasında karşılıklı 

atışmalar giderek sertleşmekte. Milyarder yatırımcı ve DoubleLine Capital'in 

kurucularından Jeffrey Gundlach, FED'in 2015 yılının ortalarında faizleri artırması 

durumunda, ardından ters yönde hareket etmek zorunda kalacağını söylemekte. 

Gundlach, FED'i faizleri artıran ancak daha sonra yeniden düşürmek zorunda kalan 

küresel merkez bankalarının hatalarından ders almamakla ve FED Başkanı Janet 

Yellen'ı yabancı yetkililerle çok fazla zaman geçirmekle eleştirdi.  

 

 Gundlach, çocukken oynadığı ve katılımcıların kendi sıraları geldiğinde bloklar 

kullanarak yıkmadan bir kule inşa etmeye çalıştığı bir oyunu işaret ederek, "FED 

ahmakça davranmaya niyetli" dedi. Gundlach, belediye tahvillerimi ve yüksek getirili 

tahvilleri, yatırım yapılabilir nota sahip tahvilleri ve düşük tahvil faizlerinden dolayı 

bu yıl yüzde 20 civarında yükselerek 1,400 dolar civarına çıkabileceğini tahmin ettiği 

altını kapsayan küresel varlıklarının görünümü üzerine yorumlarda bulundu. 

Gundlach, merkez bankalarının alımları dolayısıyla küresel anlamda yaklaşık 2 

trilyon dolar tutarında tahvilin negatif faizli olduğunu ve Avrupa Merkez 

Bankası'nın politikasının bunu daha da derinleştireceğini söyledi. Gundlach ayrıca, 

dolara karşı oynayarak aykırı olmaya yönelen yatırımcılara da uyarıda bulunarak; 

"Bunu yapmayın," dedi ve "Dünya lideri olan dolar, dünya lideri olacak" şeklinde 

konuştu. 

 

 ABD verileri, daha çok sayıda ABD vatandaşının işe sahip olduğuna ve ucuz petrolden 

dolayı aile bütçesinde harcanabilir gelirin arttığına işaret etmesine rağmen, ABD 

hane halkı ekonomistlerin beklentilerinden daha düşük harcama gerçekleştiriyor. 

ABD’nin perakende satışlar verisi, şubat ayında da gerileyerek düşüşünü üçüncü 

aya taşıdı. Oysa, bu üç aylık dönemde istihdam 863 bin kişi artış gösterdi. Perakende 

satışlar ve istihdam verileri şimdiye kadar genel olarak aynı yönde hareketlenme 

göstermişti. Amerikalıların harcamalara yönelik genel eğilimi eskiden olduğuna 

göre düşük seyrederse, bu durum ekonomik büyüme için kötü bir işaret olabilir. 

 

 Renaissance Macro Research LLC ABD ekonomisi müdürü Neil Dutta, “Harcamalar, 

istihdam çok daha düşük geliyor.  Eğer satışlar düşükse perakendeciler neden işe 

alım yapsın? Eğer satışlar geriliyorsa neden ücretleri artırsınlar?” dedi. Öte yandan, 

benzin fiyatlarındaki düşüş ile hane halkı tasarruflarında artış olduğu görülüyor. 

Macroeconomic Advisers LLC kıdemli ekonomisti Ben Herzon, “Şubat ayı çok soğuk 

geçti. Alışveriş yapanlar kötü hava koşullarından dolayı evde kalmak istediler. Online 
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perakendeciler Şubat ayında yüzde 2.2 yükselerek, Mart 2014’ten bu yana en büyük 

artışı gösterdi” dedi. 

 

 Biz, kendi içimize döner isek; 9 Mart Pazartesi günü Beştepe Cumhurbaşkanlığı 

Sarayı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar 

Kurulu'nda pek çok konu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu toplantıda, kamu 

bankalarının kredi faiz oranlarının gözden geçirilmesi ve reel sektör için indirim 

imkanının araştırılmasını talep etti. 11 Mart Çarşamba günü ise, Cumhurbaşkanı 

Erdoğan Başbakan Yardımcısı Babacan ve TCMB Başkanı Başçı'yı Beştepe Sarayı'nda 

kabul etti ve bu görüşme sonrası, faiz ile ilgili duyarlılıkların aktarıldığı ve faizler 

konusundaki değerlendirmelerin tatlıya bağlandığı belirtildi. Bu toplantı için, TCMB 

tarafından hazırlanmış olan 130 sayfalık bir sunum da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 

paylaşıldı. 

 

 Toplantı sonrası açıklamalar ile, dolar-TL kuru 2,60 TL'nin altına yumuşasa da, 

Dolar Endeksi'nin yükselişini sürdürmesi ile, dolar kuru tekrar 2,60 TL'nin üstüne 

çıktı. 130 sayfalık sunumun temel mesajına bakıldığında ise; TCMB ve Başçı diyor ki, 

para politikasının ana kurgusu büyümeyi sağlayamaz. Kaldı ki, yüksek enflasyon ve 

cari açık sorunu ile birlikte zaten sürdürülebilir büyüme de olmaz. Maliye 

politikasının büyümeye katkıları üzerinde hiç durulmuyor ve sadece para 

politikasına yükleniliyor. 

 

 TCMB ve Başkan Başçı diyor ki, 'faiz ancak; istikrar ve güven artırıcı adımlar, mali 

disiplin (kamu borç yükünün hafifletilmesi) ve fiyat istikrarına odaklı bir para 

politikası duruşu ile düşebilir. Bu yolla, enflasyon beklentileri ve enflasyon risk primi 

düşeceğinden, piyasa faizleri de kademeli olarak düşebilir". Yani, benim faiz 

indirmem değil, piyasanın kendi kendine faizleri düşürmesi daha önemli, diyor. 

Özel sektör yatırımları ise; ancak piyasa güveni yerindeyse ve yapısal reformlar 

devam ediyor ise sürebilir; diyor. TL ciddi değer kaybettiğinde, ihracata katkısından 

çok, ithal mallar kanalından enflasyona olan etkisi çok daha kötü diyor. Yani, 'Sn. 

Cumhurbaşkanım, ağır eleştiriye maruz kaldık; ama bize gelene kadar, büyüme, 

özel sektör yatırımları üzerinde çok daha farklı parametreler etkili' demek istendiği 

anlaşılıyor. 

 

 TCMB'nin, bir kaç ay öncesine kadar, ayda iki kez açıklanır iken, şimdi ayda sadece bir 

kez açıklanan 'Beklenti Anketi', 71 ekonomistin, içinde bulunduğumuz mart ayı için 

tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisini, bir önceki ankette beklenti yüzde 0,61 iken, 

bu ankette yüzde 0,69'a yükselttiklerini gösterdi. Bir sonraki nisan ayı TÜFE beklentisi 
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ise, bir önceki ankete göre değişmeyerek, yüzde 0,73'te kaldı. Mayıs ayı TÜFE 

beklentisi ise yüzde 0,49 olarak şekillendi. 2015 yıl sonu TÜFE beklentisi ise, bir 

önceki ankette yüzde 6,77 iken, bu ankette yüzde 6,98'e yükseldi. 12 ay ve 24 ay 

sonrası TÜFE beklentileri ise, sırasıyla, yüzde 6,78 ve yüzde 6,51 olarak şekillendi. 

Ekonomistlerin enflasyon beklentilerinin bozulması, Başkan Başçı'nın 

Cumhurbaşkanlığı sunumun detayları incelendiğinde, TCMB Para Politikası 

Kurulu'nun faiz indirimini zorlaştırıyor. 

 

 Bununla birlikte, BIST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz 

oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,02 iken, bu anket döneminde 

yüzde 9,91'e gerilemiş. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti beklentisi ise, bir 

önceki anket döneminde yüzde 7,99 iken, bu anket döneminde yüzde 7,91'e düşmüş. 

2015 yıl sonu dolar/TL kur beklentisi, bir önceki anket döneminde 2,50 TL iken, bu 

anket döneminde 2,61 TL'ye yükselmiş durumda. 12 ay sonrası, yani mart 2016 

dolar/TL kur beklentisi ise, bir önceki ankette 2,54 TL iken, son ankette 2,65 TL'ye 

yükselmiş. Bu tablo, yükseleceği beklentisi ile, dolara bireysel ve kurumsal talebin 

devam edebileceği anlamına geliyor. 

 

 2015 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 40,3 milyar dolar 

iken, bu anket döneminde 39,4 milyar dolara gerilemiş. 2016 yılı cari işlemler açığı 

beklentisi ise, bir önceki ankette 44,6 milyar dolar iken, son ankette 43,7 milyar dolar 

olarak gerçekleşmiş. Gelelim büyümeye. 2015 yılı GSYH reel büyüme beklentisi bir 

önceki anket döneminde yüzde 3,5 iken, bu anket döneminde yüzde 3,3'e 

gerilemiş. 2016 yılı büyüme beklentisi ise, bir önceki anket dönemine göre 

değişmeyerek yüzde 3,8 olmuş. Esasen, büyüme ile ilgili beklentiler çok hoş 

gözükmüyor ve bu da Türk ekonomisine yönelik beklentileri olumsuz yönde 

etkileyebilir. TCMB Beklenti Anketi'nin ortaya koyduğu tablo, 20 Mart Cuma günü, 

uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch'in açıklayacağı Türkiye rating 

değerlendirmesinin, derecelendirme notunun 'yatırım yapılabilir ülke' konumunda 

tutulduğu; ancak, görünümün 'negatif'e çekildiği bir karar olarak 

şekillenebileceğine işaret ediyor. Bu durumda, 17 Mart TCMB faiz indirmedi, 18 

Mart FED metinde 'sabır' kelimesini korudu ve 20 Mart Fitch Türkiye'nin 'yatırım 

yapılabilir' notunu teyit etti, 23 Mart haftasına daha yumuşak bir piyasa ile 

başlayabiliriz. 

 

 Dünya merkez bankalarının önemli bir bölümü, 'küresel vasat büyüme' riskine bağlı 

olarak, para politikası faiz oranlarını aşağı çekerken, enerji fiyatlarında yaşanan 

düşüş, emtia fiyatlarını 12 yılın en düşük seviyesine indirmiş durumda. ABD Doları'nın 
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2008'den bu yana en büyük rallisinin ham maddelere rağbeti azalttığı ve petrolden 

şekere birçok üründe yaşanan arz fazlasının da fiyat gerilemesinde etkili olduğu 

belirtilmekte. Uluslararası ekonomi ve finans haber ajansı Bloomberg'in Emtia 

Endeksi 98.2304 puana kadar gerilemiş durumda ve Ağustos 2002'den bu yana en 

düşük seviyeye anlamına geliyor. Ham petrol, doğal gaz ve şeker fiyatları, bilhassa 

endeksi aşağı çekmiş durumdalar. Bloomberg Spot Dolar Endeksi ise, 2015 yılının ilk 

çeyreğinde, 2008'den bu yana en iyi çıkışı yakalama noktasında. Endeks 2004'ten bu 

yana en yüksek seviyeyi görmüş durumda. 

 

 ABD ekonomisi toparlanırken diğer ekonomilerin yavaşlaması, doları yükselterek, 

emtia fiyatlarında gerilemeye yol açıyor. Londra'da bulunan Natixis Emtia Araştırma 

Bölüm Başkanı Nic Brown "FED'in faiz artırma olasılığı ve Avrupa ile Japonya'da 

parasal genişlemeler, doların yükselişinin süreceğini gösteriyor. Güçlenen dolar da 

büyük olasılıkla dolar cinsinden işlem gören emtia fiyatlarına aşağı yönlü fiyat baskısı 

uygulayacaktır" yorumunu paylaşıyor. Goldman Sachs'a göre, artan arzın petrol ve 

bakır fiyatlarını aşağı çekmesi üzerine, emtia fiyatları ayda yüzde 20 gerileyebilir. 

Jeffrey Currie'nin de aralarında bulunduğu analistlerin 13 Mart'ta kaleme aldığı 

raporda, petrole bağlı ETF'lere ciddi sermaye akışı olması sayesinde fiyatların ralli 

yaptığı tespiti yer alırken, piyasaların arz açısından yoğun olduğu ve ham petrol 

stoklarının artmayı sürdüreceğinin tahmin edildiği belirtildi. 

 

 Bankaya göre emtia yatırımcıları 12 ay boyunca ellerindeki varlıkları tutmaları 

halinde yüzde 4.5 getiri sağlayacak. Raporda "Son dönemde petrol ETF'lerinde 

yaşanan giriş çok erken oldu ve tersine dönebilir. Henüz fiyatların dip noktasını 

gördüğünü düşünmüyoruz" tespitleri yer aldı. Standard & Poor's GSCI emtia endeksi 

Ocak ayında 6 yıla yakın sürenin düşüğünden yüzde 7.5 toparlandı. Toparlanmada, 

ABD üretimindeki düşüşün küresel arz fazlasını azaltacağı ve talebin yeniden arttığı 

yönündeki söylentiler etkili oldu. Dünyanın en büyük tahvil fonu Pacific Investment 

Management Co. (Pimco) ise, Çin’de çelik talebinin büyüme potansiyelinin düşük 

olduğunu belirtti. Pimco, ülkenin konut pazarının yavaşladığına ve bu durumun 

küresel sanayi görünümüne ve demir cevheri fiyatlarına zarar verdiğine işaret etti. 

Asya kredi araştırmaları yöneticisi Raja Mukherji ve analist Emily Au-Yeung’un 

hazırladığı raporda, “Çin’in konut pazarında yıllardır süren büyüme sona erdi. Bu 

durum, küresel çelik üretimi görünümü için uzun vadede zor zamanların yaşanacağı 

sinyali veriyor. En iyi ihtimalle, ülkedeki çelik talebi bu yıl tek haneli düşük 

rakamlarda bir genişleme gösterebilir” ifadeleri kullanıldı. 
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 Konut sektöründeki gerilemeden olumsuz etkilenen Çin, 2014’te, 1990’dan bu yana 

en zayıf büyümeyi kaydetti ve ekonominin 2015’te daha da yavaşlaması 

bekleniyor. Çin küresel çelik üretiminin yaklaşık yarısından sorumlu ve deniz yoluyla 

taşınan demir cevherinin en büyük alıcısı. Demir cevherinin fiyatı, küresel arz fazlası 

sorunu ile birlikte bu hafta 2008’den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Çin Demir 

Çelik Birliği, 11 Mart Çarşamba günü yaptığı açıklamada Çin’in çelik üretiminin bu 

yıl daralacağı tahmininde bulundu. UBS Group AG üretimde 1980’lerin başından bu 

yana ilk düşüşün yaşanacağı değerlendirmesini yaptı. Analistler konu ile ilgili, “Konut 

inşaat büyümesi oranlarının istikrarsız olmasından dolayı çelik talebindeki aşağı 

yönlü risklerin sürmesini bekliyoruz. Makine, otomobil ve beyaz eşya sektörleri gibi 

çeliğin kullanıldığı başka alanlar da olsa da bunların Çin’in çelik talebini canlandırması 

düşük bir ihtimal” değerlendirmelerinde bulundu. 

 

 Konu Çin'den açılmışken; Çin Merkez Bankası'nın bazı bankalardan mevduat 

faizlerini maksimumdan indirmelerini istediği belirtiliyor. Konu ile ilgili kişilerin 

verdiği bilgilere göre PBOC, bazı bankalara mevduat faiz oranlarını düşürmelerini 

söyledi. Bankalar faizleri izin verilen seviyelerin en yükseğine çıkarmıştı. PBOC’un, bu 

ay başında “pencere rehberliği” olarak adlandırılan ve bankaları faiz oranlarını 

düşürmeye teşvik eden bir eylem gerçekleştirdiği ifade edildi. PBOC’un bankaların 

mevduat faiz oranlarını artırmada aşırı agresif hareket ettiğinden endişe ettiği 

belirtiliyor. Çin Merkez Bankası Başkanı Zhou Xiaochuan, Çin’in mevduat faizi 

tavanını bu yıl kaldırması ihtimalinin yüksek olduğunu ve ilk yarıda başlamak üzere 

bir mevduat-sigorta sistemi sunacağını belirtti. 

 

 Güney Kore Merkez Bankası,12 Mart Perşembe günü, beklenmedik şekilde aldığı 

karar ile, gösterge faiz oranını tüm zamanların en düşük seviyesine çekti. Kurum 

faiz indirimi ile ülkenin deflasyona düşmesini önlemeyi ve ekonomik büyüme 

desteklemeyi amaçlıyor. Banka, 7 günlük repo faiz oranını yüzde 1.75’e düşürdü. 

Bloomberg anketine katılan 17 ekonomistin sadece 2’si alınan kararı doğru şekilde 

tahmin etti. Güney Kore’nin enflasyonu 1999’dan bu yana en yavaş seviyede ve 

ihracatları geriliyor. Güney Kore Merkez Bankası aldığı faiz indirimi kararı ile bu yıl 

politikasında gevşemeye giden 20’den fazla merkez bankasına katılmış oldu. 

Tayland Merkez Bankası ise, 11 Mart Çarşamba günü sürpriz şekilde faizi indirimine 

gitmişti. 

 

 Güney Kore Merkez Bankası Başkanı Lee Ju Yeol, 23 Şubat’ta parlamentoda yaptığı 

konuşmada, ekonomik durumun kötüleşmesi durumunda merkez bankasının faiz 

oranları yoluyla cevap vermek zorunda kalabileceğini söylemişti. HI Investment & 
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Securities Co. ekonomistlerinden Park Sang Hyun, “Merkez bankası gösterge faiz 

oranını sabit tutarak küresel genişleme hızının arkasında kalmaktan endişelenmiş 

olabilir. Ek faiz indirimleri bundan sonra gelecek ekonomik verilere bağlı olacak” 

dedi. Bu arada, Rusya Merkez Bankası da, aralık ayında yüzde 17'ye çıkardığı 

politika faizini, önce yüzde 15'e düşürdükten sonra, 13 Mart Cuma günü, 1 puan 

daha düşürerek, yüzde 14'e çekti. Küresel ekonomide, emtia fiyatlarının daha da 

gerileyeceğine dair beklentiler ve buna bağlı olarak deflasyon veya negatif 

enflasyon beklentileri kuvvetlendikçe, ülkelerin merkez bankaları politika faiz 

oranını aşağı çekerek, büyümeye daha fazla ağırlık vermeye başladılar. 

  

 Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) küresel petrol talep tahminini yükseltirken, Petrol 

İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretmesi gereken petrol miktarını da artırdı. 

IEA talebin bu yıl günlük 1 milyon varil artarak günde ortalama 93.5 milyon varile 

ulaşacağını belirtti. Ajans ayrıca küresel ekonomik büyümede yaşanan hafif yükselişi 

gerekçe göstererek, küresel üretim tahminin de günlük 130 bin varil yükseltti. Ajans, 

ABD'de rekor düzeydeki petrol arzının yakında ülkenin depolama kapasitesini 

etkileyerek, fiyatlardaki düşüşü sürdürebileceğini ve üretimi azaltabileceğini 

belirtiyor. IEA, sondaj kulelerinde yaşanan düşüşün üretimde gerilemeye yol 

açmamasının da etkisiyle, Amerika'nın 2015 petrol üretim tahminini artırdı. 

 

 Ajansa göre ham petrol stokları tankları tamamen dolmasına yol açabilir. Ülkenin en 

büyük petrol depolama merkezi olan Cushing, Oklahoma yüzde 70 dolmuş durumda. 

IEA bu yıl için yaptığı küresel talep tahminini ve OPEC'in arz etmesi gerekecek miktar 

tahminini yukarı çekmişti. Paris merkezli ajansın aylık piyasa raporunda "Stoklar 

depolama kapasite sınırını yakında zorlayabilir. Bu da fiyatlarda yeniden zayıflığa yol 

açacaktır. Böylece daha önce başvurulmayan üretimi düşürme kartı kullanılabilir" 

ifadeleri yer aldı. Petrol, ABD'deki üreticilerin 2008'den bu yana yaşanan fiyat 

krizine karşılık olarak sondaj kulelerinin sayısını düşürmelerinin ardından, son iki 

ayda Londra'da yüzde 20 değer kazandı. Petrol, OPEC'in diğer üreticileri arz fazlası 

ile baş başa bırakması sonrası, Haziran'dan Ocak ayına kadar yüzde 61 değer 

kaybetmişti. 

 


