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BAŞKAN YILMAZ’IN BAKANLAR KURULUNA YAPTIĞI SUNUM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 
Kanunu ve hesap verebilirlik ilkesi gereğince 
TCMB Başkanı yılda iki defa Bakanlar Kurulunu 
bilgilendirmektedir. Bu kapsamda, Başkan 
Yılmaz 21Mayıs 2007 tarihinde Bakanlar 
Kuruluna bir sunum yapmıştır. Başkan Yılmaz 
sunumunda 2007 yılı enflasyon gelişmelerine, 
enflasyonun görünümüne ve risk unsurlarına 
değinmiş, ayrıca para ve kur politikaları, 
uluslararası piyasalar, büyüme, istihdam ve 
ödemeler dengesi gelişmeleri hakkında bilgi 
vermiştir.
Başkan Yılmaz, enflasyonun 2007 yılında çift 
haneli rakamlara  yükselmesinde işlenmemiş gıda, yönetilen ve yönlendirilen ürün fiyatları ile 
mevsimsel fiyat hareketlerindeki düzensizliklerin etkili olduğu saptamasını yapmıştır. 
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TCMB tarafından uygulanan para ve kur politikası hakkında da ayrıntılı bilgi veren   
Başkan Yılmaz, "yüksek faiz - düşük kur" biçiminde bir politika uygulanmadığını 
belirterek, nominal ve reel faizlerin düşmesinin, başta enflasyon olmak üzere belirsizlik 
alanlarının azalmasına, makro dengelerin ve güven ortamının kalıcı bir şekilde tesisine ve 
bu yönde atılan adımların kararlılığına bağlı olduğunu ifade etmiştir.
Türkiye ekonomisinin, refah düzeyini artırmak, kişi başına gelir seviyesinde gelişmiş 
ülkelere yakın bir seviyeye ulaşmak ve genç nüfusuna istihdam yaratabilmek için 
sürdürülebilir yapıda ve yüksek hızda büyümek zorunda olduğuna dikkat çeken Başkan 
Yılmaz, bunun için makro dengelerin tesisine yönelik uygulamaların ve yapısal reformların 
kararlı bir biçimde devamının ve bu sürecin mikro reformlarla desteklenmesinin 
gerekliliğine değinmiştir.
Daha fazla bilgi için: http://www.tcmb.gov.tr (Başkanın Konuşmaları)

Sıkı maliye politikasının devam ettirilmesi 
ve başta sosyal güvenlik reformu olmak 
üzere yapısal reformların kesintiye 
uğramaması gerektiği üzerinde 
duran Başkan Yılmaz, mali disiplinin 
korunmasının özellikle önemli olduğunu 
belirtmiş, geçmişte örnekleri görülmüş 
olan seçim ekonomisinden kaçınılmasının 
önemine değinmiştir. 

Enflasyonla mücadelede yorgunluk oluşması ve önceliklerin kısa dönemler 
için bile olsa farklılaştırılması talepleri enflasyonla mücadelenin gücünü 
zayıflatacak ve son beş yıldaki tüm kazanımları tehlikeye atacaktır .

,
,

Orta ve uzun vadeli beklentilerin yönetilmesinde, Türkiye ekonomisi için 
Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Avrupa Birliği gibi güçlü, inandırıcı ve 
orta vadeli bir bakış açısı gözeten ulusal ve uluslararası çapalara sahip 
olunması gerekmektedir.

,

,



2 Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası

Bülten

Parasal Aktarım Mekanizması Nedir?
Günümüzde pek çok merkez bankası enflasyonla mücadeleyi 
ve bu kapsamda fiyat istikrarını sağlamayı ve 
sürdürmeyi temel hedef olarak benimsemekte ve 
para politikası araçlarını kullanarak bu hedeflere 
ulaşmayı amaçlamaktadır. Para politikası araçlarına 
yönelik alınan kararların enflasyon üzerindeki 
etkisi ise “parasal aktarım mekanizması” yoluyla 
gerçekleşmektedir. 

Parasal Aktarım Mekanizması Nasıl Çalışır?
Kısa vadeli faiz oranlarını para politikası aracı olarak kullanan 
merkez bankalarının faiz kararları ekonomiyi temel olarak dört kanal 
aracılığıyla etkilemektedir. Şekilden de görüldüğü gibi, kısa vadeli faiz 
oranına ilişkin alınan kararlar; beklentiler, faiz, varlık fiyatları ve döviz 
kuru yoluyla tüketici ve üreticilerin harcama, tasarruf ve yatırım kararlarını 
şekillendirmekte; ve bu süreç toplam talebi, dolayısıyla da ekonomik aktivite ve 
enflasyonu etkilemektedir.

Para politikası 
araçlarına yönelik 
alınan kararların 

enflasyon 
üzerindeki etkisi 
“parasal aktarım 

mekanizması” 
yoluyla 

gerçekleşmektedir.

*

*

PARASAL AKTARIM MEKANİZMASI

Merkez Bankasının Kısa Vadeli Faiz 
Oranlarını İndirmesi Sonucunda

Merkez Bankasının Kısa Vadeli Faiz 
Oranlarını Artırması Sonucunda

· Enflasyon beklentilerinin değişmediği 
varsayımıyla, nominal faizler düşer.  
· Tüketiciler harcamalarını artırır, tasarruflarını 
azaltır.
· Üreticilerin borçlanma maliyeti düşer, 
yatırımlar artar. 
· Kullanılan kredi miktarı artar. 

· Enflasyon beklentilerinin değişmediği 
varsayımıyla, nominal faizler yükselir.
· Tüketiciler harcamalarını azaltır, 
tasarruflarını artırır. 
· Üreticilerin borçlanma maliyeti artar, 
yatırımlar azalır. 
· Kullanılan kredi miktarı azalır.

Faiz Kanalı

Varlık 
Fiyatları 
Kanalı

Döviz Kuru 
Kanalı

Tablo: Aktarım Mekanizmasının İdeal İşleyiş Süreci

Toplam talep artar, ekonomik aktivite hızlanır, 
enflasyon artar.

Toplam talep azalır, ekonomik aktivite 
yavaşlar, enflasyon düşer.

· Bono, hisse senedi, döviz kuru ve gayrimenkul 
gibi varlıkların göreli fiyatları artar.  
· Tüketicilerin gelirleri yükselir, tüketimleri 
artar. 
· Üreticiler, varlıklarını teminat göstererek borç 
aldıkları için borçlanmaları kolaylaşır, yatırımlar 
artar. 

· Bono, hisse senedi, döviz kuru ve gayrimenkul 
gibi varlıkların göreli fiyatları düşer.  
· Tüketicilerin gelirleri azalır, tüketimleri düşer.
· Üreticiler, varlıklarını teminat göstererek borç 
aldıkları için borçlanmaları zorlaşır, yatırımlar 
azalır.

Toplam talep artar, ekonomik aktivite hızlanır, 
enflasyon artar.

Toplam talep azalır, ekonomik aktivite 
yavaşlar, enflasyon düşer.

· Her koşulun sabit kaldığı varsayımıyla, yurt içi 
faiz oranları yurt dışı faiz oranlarına karşı göreli 
olarak düşer.  
· Ülkeden para çıkışı artar, ulusal para değer 
kaybeder.
· Dış ticarete konu olan malların göreli fiyatları 
etkilenir.

· Her koşulun sabit kaldığı varsayımıyla, yurt 
içi faiz oranları yurt dışı faiz oranlarına karşı 
göreli olarak yükselir.  
· Ülkeye sermaye girişi artar, ulusal para değer 
kazanır.
· Dış ticarete konu olan malların göreli fiyatları 
etkilenir.

Enflasyon artar.Enflasyon düşer.

· Tüketici ve üreticiler enflasyonun ve ekonomik 
görünümün olumlu olduğuna inanır.

· Tüketici ve üreticiler merkez bankasının 
enflasyonla mücadeleye olan bağlılığına inanır.

Enflasyonun gelecekte izleyeceği seyre yönelik 
beklentilerini merkez bankasının hedefi ile 
uyumlu oluştururlar.

Enflasyonun gelecekte izleyeceği seyre yönelik 
beklentilerini merkez bankasının hedefi ile 
uyumlu oluştururlar.

Beklentiler 
Kanalı

Parasal aktarım 
mekanizmasının 

işleyiş süreci, 
faiz kararlarının 

ekonomik aktivite 
ve enflasyon 
üzerindeki 

etkisinin gücü 
ve etkileme 

süresi ülkeden 
ülkeye değişiklik 
göstermektedir. 

*

*
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Türkiye’de 2001 yılından bu yana uygulanan para ve maliye politikaları ile yapısal reformlar neticesinde, 
makroekonomik istikrar sürecinde alınan mesafeye bağlı olarak mali baskınlık azalmış, finansal piyasalarda 
derinlik artmış, politikaların ve kurumların güvenilirliği yükselmiş ve parasal aktarım mekanizmasının işlerliği 
güçlenmiştir. 

TÜRKİYE’DE PARASAL AKTARIM MEKANİZMASI

PARASAL AKTARIM MEKANİZMASI

Şekil: Basitleştirilmiş Bir Aktarım Mekanizması*

* Şeklin basitleştirilmesi için değişkenler arasındaki bütün 
etkileşimler gösterilmemektedir.

- Beklentiler kanalı bugüne kadar en etkin işleyen kanal olmuştur. 

- Faiz kanalı zaman içinde giderek güçlenmiş ve politika faiz oranlarının faizler genel düzeyini etkileme gücü 
artmıştır. Ancak, kısa vadeli faizler ile uzun vadeli faizler arasında kuvvetli ve kalıcı bir ilişki henüz istenildiği 
ölçüde tesis edilememiştir. 

- Döviz kuru kanalı ise, kur üzerinde kısa ve uzun vadeli pek çok değişkenin etkili olmasına bağlı olarak 
dönemler itibarıyla politika faizleri ile aynı veya aksi yönde çalışmış; faizlerin artırıldığı dönemlerde ulusal 
parada değer kayıpları, düşürüldüğü dönemlerde ise değer artışları gözlenmiştir.

Bu konudaki çalışmalar, kısa vadeli politika faiz oranlarına ilişkin kararların iç talebe etki süresinin yaklaşık üç 
ay ile dokuz ay arasında olduğuna; enflasyonu etkileme süresinin ise ortalama on sekiz aya ulaştığına işaret 
etmektedir. Makroekonomik istikrarda daha fazla mesafe alındıkça para politikası kararlarının enflasyon 
üzerindeki etkisinin daha güçlü bir biçimde ortaya çıkması beklenmektedir. 

Parasal Aktarım Mekanizmasının İşleyişini 
Etkileyen Unsurlar Nelerdir? 
Tabloda anlatılan aktarım mekanizmasının ideal 
işleyişi her zaman geçerli olmamakta ve bu işleyişi 
değiştiren birtakım unsurlar ortaya çıkabilmektedir. 
Fiyat katılıkları nedeniyle fiyatların sinyal etkisini 
gösterememesi, fiyatları yönetilen - yönlendirilen 
ürünlerin fiyat endekslerindeki ağırlığının yüksek 
olması, finansal sistemin derinliği ve gücü, ekonomik 
sözleşmelerin vadesi, sermaye hareketlerinin 
serbestliği ve hanehalkları ile firmaların finansman 
yapıları, kısa vadeli faiz oranlarındaki değişikliklerin 
ekonomiyi ne şekilde etkileyeceği konusunda 
belirleyici olmaktadır. 
Bu çerçevede parasal aktarım mekanizmasının 
işleyiş süreci, faiz kararlarının ekonomik aktivite 
ve enflasyon üzerindeki etkisinin gücü ve etkileme 
süresi ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. 

Gelişmiş ülkelerde etkileme süresi yirmi dört aya 
kadar uzayabilmekte, gelişmekte olan ülkelerde ise 
daha kısa olmaktadır. 

Enflasyonist geçmişin hafızalarda taze olduğu 
ülkelerde, politika kararlarının beklentileri nasıl 
etkileyeceğinin tahmini daha güçtür. Bununla birlikte, 
beklenti kanalı ekonomik aktivite ve enflasyon 
üzerindeki etkisini diğer kanallara göre daha hızlı ve 
belirgin bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. 

Bazı ülkelerde ise finansal piyasaların yeterince 
gelişmemiş olması ya da yüksek kamu borcu 
neticesinde görülen kuvvetli mali baskınlık, 
faiz kanalının arzu edildiği ölçüde çalışmasını 
engelleyebilmektedir. 
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MERKEZ BANKASINDAN HABERLER VE YAYINLAR

İKTİSADİ YÖNETİŞİMDE GÜNCEL KONULAR KONFERANSI
Başkan Yılmaz 3-4 Nisan 2007 tarihlerinde, Bilkent Otel'de düzenlenen “Current 
Issues in Economic Governance” (İktisadi Yönetişimde Güncel Konular) konulu 
konferansın açış konuşmasını yapmıştır. Başkan Yılmaz, konuşmasının başlangıcında 
iyi yönetişimin kavram olarak ister ülke, ister firma bazında olsun, bir sistemin 
kurallarının her birey için adil, eşit ve açık olmasının garanti altına alınmasını ifade 
ettiğini belirtmiştir. İyi yönetişim ve iyi kurumların yüksek sürdürülebilir büyüme ve 
ekonomik kalkınmanın anahtarı olduğunun altını çizen Başkan Yılmaz, Türkiye’nin 
2001 yılından sonra ekonomide çok önemli yapısal değişiklikler gerçekleştirdiğini; 
TCMB'nin bağımsız ve hesap verebilir bir yapıya kavuşmasının bu çerçevede 
gerçekleştirilen kurumsal değişikliklerin başında geldiğini ve Ülkemizde iyi 
yönetişim ilkelerinin yerleşmesi yönünde önemli kazanımlar elde edilmiş olduğunu 
ifade etmiştir. 

Daha Fazla Bilgi İçin: http://www.tcmb.gov.tr (Başkanın Konuşmaları) 

TCMB 75. HESAP DÖNEMİ 
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TCMB'nin 75. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 
6 Nisan 2007 tarihinde İdare Merkezi Konferans Salonunda 
gerçekleştirilmiştir. Genel Kurulda Bankanın 2006 yılı bilançosu 
ile kâr ve zarar hesapları onaylanmıştır. Kurulda ayrıca Banka 
Meclisinde açılan bir üyeliğe seçilmiş bulunan Prof. Dr. Necdet 
Şensoy’un üyeliği onaylanmış ve görev süreleri sona erecek 
olan Dr. M. İbrahim Turhan ve Necati Şahin üyeliklere yeniden 
seçilmişlerdir.

ULUSLARARASI PARA FONU - DÜNYA BANKASI 2007 YILI BAHAR TOPLANTILARI
Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankasının yıllık bahar toplantıları 14-15 Nisan 2007 
tarihlerinde ABD’de gerçekleştirilmiştir. Toplantılara katılan Başkan Yılmaz, Türkiye ekonomisi 
ile ilgili olarak çeşitli platformlarda konuşmalar yapmış ve yatırımcılar ile görüş alışverişinde 
bulunmuştur.

"BANKA SANAT KOLEKSİYONUNDAN SEÇKİLER; 75 YILIN İZİ"
RESİM SERGİSİ
TCMB'nin 75. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Ankara 
Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde “Banka Sanat Koleksiyonundan Seçkiler; 
75 Yılın İzi” isimli bir resim sergisi düzenlenmiştir. 

Denetleme Kurulu üyeliklerine ise Mehmet Tüfekçi, Prof. Dr. Ekrem Yıldız, Abdullah Yalçın (yeniden) ve Mustafa Saim 
Uysal (yeniden) seçilmişlerdir. 

19 Mart - 2 Nisan 2007 tarihleri arasında gerçekleştirilen sergide, 
Bankanın yaklaşık 800 eserden oluşan koleksiyonundan seçilen 116 
esere yer verilmiştir. Resim sergisi, aralarında Abidin Dino, Bedri 
Baykam, Bekir Sami Çimen, Burhan Doğançay, Erol Akyavaş, Fikret 
Mualla, İbrahim Çallı, Komet, Nuri İyem, Şefik Bursalı ve Turan Erol 
gibi ressamların bulunduğu 68 sanatçının eserlerinden oluşmuştur.
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Sergide, Cumhuriyet Dönemi boyunca tedavüle 
çıkarılan banknotların yanı sıra, genel olarak banknot 
üretim teknikleri ve ön tasarımlardan örnekler yer 
almakta, banknotlara ilişkin özelliklerin ayrıntılı şekilde 
incelenebileceği bölümler ile banknot üretiminde 
kullanılan kamuoyunun belki de ilk defa karşılaşacağı 
bazı özel nesneler de gösterime sunulmaktadır. 

ÇALIŞMA TEBLİĞLERİ
• Exchange Rates and Fundamentals: Is there a Role for Nonlinearities in Real Time?

(Kurmaş Akdoğan, Yunus Aksoy, Çalışma Tebliği No. 07/03, Mart 2007)

Daha Fazla Bilgi İçin: http://www.tcmb.gov.tr (Araştırmalar)

MERKEZ BANKASINDAN HABERLER VE YAYINLAR

ENFLASYON RAPORU 
Enflasyon Raporu’nun 2007 yılı ikinci sayısı 27 Nisan 2007 tarihinde yapılan bir basın 
toplantısı ile kamuoyuna açıklanmıştır. Rapor’da Ocak-Mart 2007 dönemine ilişkin ekonomik 
gelişmeler, enflasyon gelişmeleri ve beklentiler, toplam arz ve talep, mali piyasalar, kamu 
maliyesine ilişkin gelişmeler, mevcut duruma ilişkin saptamalar, tahminler ve risk unsurlarını 
içeren orta vadeli öngörüler ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Rapor’da ayrıca son üç 
aydaki gelişmeler dikkate alınarak enflasyon tahminleri güncellenmiş, orta vadeli hedeflere 
ulaşılabilmesi amacıyla para politikasındaki temkinli duruşun süreceği belirtilmiştir.

Daha Fazla Bilgi İçin: http://www.tcmb.gov.tr (Süreli Yayınlar) 

YILLIK RAPOR
2006 yılına ilişkin Yıllık Rapor, 6 Nisan 2007 tarihinde Genel Kurula sunulmuştur. Rapor 
ile TCMB'nin stratejik planı, uygulamaları, idari yapısı ve karşılaştırmalı finansal tabloları 
kamuoyuyla paylaşılmıştır. 

Daha Fazla Bilgi İçin: http://www.tcmb.gov.tr (Süreli Yayınlar) 

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
TCMB bilançosu ve gelir-gider tabloları 2000 yılından bu yana bağımsız denetimden geçirilmekte ve sonuçları 
kamuoyuna duyurulmaktadır. Şeffaflığın ve hesap verebilirliğin önemli bir göstergesi olan söz konusu raporların 
sonuncusu 2007 yılı Mart ayında yayımlanmış ve İnternet sitemizde kamuoyuna duyurulmuştur.

Daha Fazla Bilgi İçin: http://www.tcmb.gov.tr (Süreli Yayınlar)

“CUMHURİYET DÖNEMİ BANKNOTLARI” SERGİSİ  
TCMB'nin kuruluşunun 75. yıldönümü nedeniyle Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi'nin işbirliğiyle “Cumhuriyet Dönemi 
Banknotları” konulu bir sergi açılmıştır. Açılışı Başkan 
Yılmaz tarafından 23 Mayıs 2007 tarihinde gerçekleştirilen 
sergi, 24 Mayıs - 15 Haziran tarihleri, 8.30 - 19.00 
saatleri arasında Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde ziyaret 
edilebilmektedir. 
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2009’DA “YENİDEN” TÜRK LİRASI
Bilindiği üzere 1 Ocak 2005 tarihinde Türk lirasından altı sıfır atılarak 
Yeni Türk Lirası banknot ve madeni paralar dolaşıma çıkarılmış ve “Para 
Reformu” gerçekleştirilmiştir. 

Para Reformu sırasında altı sıfır atılmış banknot ve madenî paraların 
kullanımının zaman içinde benimsenmesi ile birlikte, Yeni Türk 
Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan “Yeni” ibarelerinin kaldırılacağı 
duyurulmuştu. Bu doğrultuda, Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta 
yer alan “Yeni” ibareleri 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılacak olup, 
banknotlar aşağıdaki ilkeler doğrultusunda değiştirilecektir:

1- Üzerinde “Yeni” ibaresi yer almayacak olan Türk lirası 
banknotlar 1 Ocak 2009 tarihinde dolaşıma çıkarılacaktır.

2- 2009 yılında Yeni Türk Lirası banknotlar ile Türk lirası banknotlar 
1 yıl süreyle birlikte dolaşımda olacaktır.

3- Halen dolaşımda bulunan Yeni Türk Lirası banknotlar ise 1 Ocak 2010 tarihinde 
dolaşımdan kaldırılacaktır.

4- Dolaşımdan kalkacak olan Yeni Türk Lirası banknotlar için 1 Ocak 2010 tarihinde 
işlemeye başlayacak olan 10 yıllık zaman aşımı süresi 31 Aralık 2019 tarihi mesai saati 
sonuna kadar devam edecektir. 10 yıllık zaman aşımı süresince bu banknotlar TCMB ve 
T. C. Ziraat Bankası şubelerinde değiştirilebilecek, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ise 
değerlerini tamamen yitireceklerdir.

Para Reformunun bu ikinci aşamasında güncel teknolojik gelişmeler kullanılarak 
banknotların emniyet özellikleri artırılacak ve görsel biçimleri değiştirilecektir. Bu 
banknotlar ve özellikleri önümüzdeki dönemde başlayacak tanıtım kampanyası 
çerçevesinde kamuoyuna tanıtılacaktır.

TCMB, Finansal İstikrarı Neden Gözetmektedir ve Sorumlulukları Nelerdir?
Günümüzde finansal sistemin parasal aktarım mekanizmasının bir parçası olması 
ve finansal istikrarsızlığın sürdürülebilir büyüme ve fiyat istikrarı gibi 
makroekonomik hedefler açısından tehdit yaratması gibi nedenlerle 
merkez bankaları finansal istikrara önem vermektedir. 

Bu çerçevede finansal istikrar, TCMB Kanunu'nda destekleyici amaç olarak 
tanımlanmıştır. TCMB, finansal sistemi bir bütün olarak değerlendirmek 
ve finansal istikrara ilişkin görüş ve değerlendirmelerini şeffaflık 
ilkesi doğrultusunda kamuoyu ile paylaşarak sisteme ilişkin kırılganlık 
ve riskler konusunda uyarılarda bulunmak amacıyla, yılda iki kez 
Finansal İstikrar Raporu yayımlamakta ve Kanunu'nun 4. maddesi 
çerçevesinde mali piyasaların sağlıklı işlemesine yönelik yöntem ve 
esasları belirlemektedir.  

TCMB Faiz Oranları*
Gecelik (o/n. %)

TCMB Döviz Kurları*1

Dolar
Euro

Borç Alma
17,50

Döviz Alış
1,3259
1,7816

Borç Verme
22,50

Döviz Satış
1,3323
1,7902

Merkez Bankası Döviz Rezervleri
(18.05.2007. Milyar ABD Doları)

Enflasyon-Nisan 2007
(TÜFE, Yıllık %)

64,41

10,72

Türkiye
Cumhuriyet Merkez 

Bankası tarafından üç 
ayda bir yayımlanır. 

Sayı: 6
Haziran 2007

Türkiye
Cumhuriyet Merkez 

Bankası adına 
Sahibi ve Sorumlu Yazı 

İşleri Müdürü:                 
Nesrin Doğaneli

Yayın Kurulu:      
Aydın Özmen 
İlhan Koçaker 

Ufuk Şenol
Yücel Yazar

Gamze Doğan
Ayşen Üstün
Tangül Hınçal

Dilek Kalındemir
Mesut Kümbetlioğlu
Zeynep Özge Yetkin

Baskı:
 Türkiye

Cumhuriyet Merkez 
Bankası Banknot 
Matbaası Genel 

Müdürlüğü

Ücretsiz dağıtılmaktadır. 
Abonelik için: 

iletisimbilgi@tcmb.gov.tr

SIKÇA SORULAN SORULAR

KISA KISA...

* 25 Mayıs 2007 tarihi itibarıyla, 1Gösterge niteliğinde


