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TÜRKİYE İPOTEK ALTINA GİRİYOR 
  
ZİRAAT BANKASI SATIŞI İLE TÜRKİYE TOPRAKLARI DA SATILACAK 
Son 25 yılda yapılan özelleştirme çalışmaları ile Atatürk Cumhuriyetinin bütün 

birikimleri özellikle yabancılara satılmış ve sona yaklaşılmıştır. 
Atatürk döneminde kurulan Sümerbanklar, demir çelik fabrikaları, Petkim, Tüpraş gibi 

ağır sanayi yatırımları, Süt Endüstrisi Kurumu, Et Balık Kurumu, Şeker Fabrikaları, Zirai 
Donatım Kurumu gibi tarımsal kuruluşlarımız, Teletaş, Telekom gibi iletişim kurumlarımız 
hep satıldı.  

Bir mirasyedi gibi hepsini sattık. Sonuç ne oldu? Borcumuz azaldı mı? Hayır. Yeni 
yatırımlar yapabildik mi? Hayır. Ne oldu öyleyse? Bütün bu kurumlar satıldı. Elimize ne 
geçti? Borçlarımızın faizini bile ödeyemedik. Son 10 yılda borçlarımızın 40 milyar dolardan 
400-500 milyar dolarlara çıktığı konuşuluyor. Satılan bütün bu kurumların parası, borcumuzu 
azaltmadıysa, borcumuz nasıl arttı? 

Bir aile ekonomik krize girdiği zaman ne yapar? Önce tasarruf yapar. Yaptığı tasarruf 
ekonomik krizden çıkmaya yeterli gelmezse ikinci yapacağı iş bir iki tasarrufunu elinden 
çıkarmak olacaktır. Bu da yetmezse çalışarak ek gelir elde etme yoluna girecektir. Yani 
üretimini artıracaktır.  

Son 25 yılda bütün bu satışlar sonrası üretimi artıracak faaliyetler yapıldı mı? Hayır. 
Üretimimiz artmadı. Tam tersine çoğu alanda üretimimiz düştü. Tarımda bile dışarıya bağımlı 
hale geldik. Buğday ithal eder hale geldik. Türk tarımı girdi fiyatlarındaki son astronomik 
artışlar sonrası can çekişiyor. Üretici de bitiyor. 

Bütün bu satışlardan sonra borçlarımızı ödemek için AKP hükümetinin ömrü yeterse, 
sıra su kaynaklarımız ve topraklarımıza gelecek. Su kaynaklarımızın satışı ile ilgili çalışmalar 
son hızı ile sürüyor. Kızılırmak, Yeşilırmak, Fırat ve Dicle nehirlerinin sularının satışı veya 
kiraya verilmesi ile ilgili çalışmaların yürütüldüğünü basından izliyoruz.  

  
Ya topraklarımız?  
Şimdiye kadarki toprak satışları Anayasa Mahkemesinden hep geri döndü. Ancak 

burada bir tehlike daha var. 
 
Özellikle Ziraat Bankası satışı ile Türkiye Toprakları yarı fiyatına Ziraat 

Bankasını alacak olan şirkete yani yabancılara geçebilir.  
Bu satış mutlaka engellenmelidir. Diğer banka satışları ve yabancı bankaların verdiği 

tarımsal krediler ile topraklarımızın bir kısmı zaten yabancıların eline geçti. Ancak asıl toplu 
satış Ziraat Bankası ile gerçekleşeceğinden halkımızın dikkatini bu konuya çekmek istiyorum. 
Ziraat Bankası Türk Çiftçisine en fazla kredi kullandıran ve çiftçimizin hemen hemen % 75 
inin toprağını ipotek ettiği bir devlet bankasıdır. Ancak devlet elindeki bu kurumu sattığı 
takdirde Ziraat Bankasının satışı ile topraklarımızın da satışı aynı anda gerçekleşecektir. 

  
İsrail’de vatandaşa ait bir karış toprak yok. Hepsi devletin malı. 
İsrail devletinin aynı şekilde Filistinlilerden satın alınan topraklar üzerinde kurulduğunu 

hatırlarsak konunun önemi daha fazla anlaşılır. Bugün İsrail devletinde İsrail vatandaşlarına 
ait tapulu bir karış toprak yoktur. Bütün topraklar devletin tapulu malıdır. Bir karış toprak bile 
özel mülkiyete ait değildir. İsrail elde ettiği toprakların değerini o kadar iyi bilmektedir ki 
kendi vatandaşına bile mülkiyetini bırakmamaktadır. Biz ise yabancılara teslim etme hazırlığı 
içindeyiz.  
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Soros; Asıl sermayeniz askeriniz.  
George Soros Amerika’dan sesleniyor. “Asıl sermayeniz Askeriniz” diyor. Türk 

Cumhuriyetleri ve Balkanlardaki Turuncu devrimlerin yani milli devletlerin yok edilişinin 
proje ve finans babası Soros, ülkemiz için asıl sermayeniz yani toprak ve sudan sonraki 
elinizde kalan son sermayeniz de Askeriniz diyerek Türkiye’nin geldiği acı noktayı 
görmemizi sağlıyor. 

  
Türkiye’nin her yeri gibi, Anamur’da ipotek altında… 
Bütün Türkiye’nin olduğu gibi Anamur ilçesinde de bankalardan kredi kullanan çiftçiler 

mecburen kredileri alırken ellerindeki tek sermayeleri olan topraklarını ipotek ettirdiler. Şimdi 
tarımsal girdilerin artması, ürün satış fiyatlarının yerinde sayması nedeniyle borçlarını 
ödeyememeye başlayınca ellerindeki topraklarını kaybetmeye başladılar. Şimdi masum bir 
şekilde ticari faaliyet olarak gözüken bu toprak satışlarının, bazı bankaların Yunanistan 
sermayesinin elinde olduğunu düşünürsek ne kadar tehlikeli hale geldiğini görebiliriz. Yani 
bankaya verilen tarla ipoteği ile toprağımız bir anda Yunanlıların eline geçebiliyor. Üretici 
zaten bu bankaların adını koydu. Tefeci Bankası. 

  
Şehitlerimizin kemikleri sızlıyor.  Bir karış toprağımızın düşman eline geçmesini 

engellemek için canlarını vermiş milyonlarca şehidimizin kemikleri sızlıyor. Yabancıların 
ekonomik işgali sonrası, topraklarımızın yabancılar tarafından işgal edilişinde hükümetlerin 
büyük payı bulunmaktadır. Bir sürü boş şeyle vatandaşımızın dikkati başka yönlere 
çekilirken, şimdi elindeki toprağı yarı fiyatına yabancıya kaptırma noktasına gelinmiştir.  

  
1900 lü yılların başındaki fiili durumun benzerini yaşamaya başlayan ülkemizi, o kötü 

günlerden kurtaran iradenin tekrar kurtaracağına inanıyoruz.. 20080912 
 


