


Mobil elektronik haberleşme 
teknolojilerindeki gelişmeler 
özellikle son bir kaç yıldan bu 
yana insanların birbirleriyle olan 
iletişim yöntemlerini önemli öl-
çüde değiştirdi. İletişim kanalla-
rı farklılaştı ve mobil teknolojiler 
insanların vazgeçilmezleri ara-
sında yer almaya başladı. Kulla-
nıcıların mobil hizmetlere olan 
talebi her geçen gün arttı ve 
mobil şebekeler üzerinden tüm 
vatandaşlarımıza daha hızlı in-
ternet erişimi sunulması artık 
zorunlu hale geldi. 

Bu kapsamda, Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığı tarafından elektronik 
haberleşme sektöründeki tüm 
paydaşların azami ölçüde yararı 
gözetilerek IMT yetkilendirme-
sine ilişkin politika ve strateji 

belirlendi. Söz konusu politi-
ka ve strateji çerçevesinde IMT 
Yetkilendirme İhalesi, Bilgi Tek-
nolojileri ve İletişim Kurumu 
tarafından 26 Ağustos 2015 tari-
hinde gerçekleştirildi. 

26 Ağustos 2015 tarihinde 
Ankara’da Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu Binasında 
gerçekleştirilen çok başarılı bir 
ihale ile frekansların satışı ger-
çekleştirildi. İhalede satışı ger-
çekleştirilen 365,4 MHz frekans 
bandı paketi için 3.356.112.643 
Avro teklif edildi. 

IMT Yetkilendirme İhalesi 
sonucunda hizmet sunma hak-
kını elde eden mobil işletmeci-
lere IMT Yetki Belgeleri, bilgi 
teknolojileri ve iletişim alanında 
çizdiği vizyon ile yol gösterici 

olan Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın onur-
landırdığı 27/10/2015 Ankara’da 
gerçekleştirilen tören ile verildi. 

Kamuoyunda bilinen adıy-
la 4.5G hizmeti fiili olarak 01 
Nisan 2016 tarihinden itibaren 
vatandaşlarımızın hizmetine 
sunulacak. Bu sayede, vatandaş-
larımız dünya standartlarında 
yüksek kaliteli mobil genişbant 
deneyimini yaşama imkânı bu-
lacak. Haberleşme alanında 
ülkemizde önemli ilerlemeler 
kaydedilecek ve mobil genişbant 
hizmetlerde artan talep ve kulla-
nıcıların beklentileri büyük öl-
çüde karşılanacak.

Mobil iletişimdeki yeni tek-
noloji 4.5G’nin ülkemize ve mil-
letimize hayırlı olmasını diliyo-
rum.

Merhaba,  

Dr. Ömer Fatih SAYAN
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı

Dr. Ömer Fatih SAYAN
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“TRAFİKTE HIZ FELAKET, 
BİLİŞİMDE HIZ BEREKETTİR”

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Sayın Binali Yıldırım
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4.5G NEDİR ?

Mobil iletişim teknolojileri süratle gelişiyor ve deği-
şiyor. 2G mobil telefonlar üzerinden ses ve sms hiz-
metleri sunmak üzere geliştirilen birinci nesil dijital 
mobil haberleşme sistemine verilen isimdir.

4.5G ise, mobil telefonlar üzerinden yüksek hızlı ge-
nişbant hizmetler sunmak üzere geliştirilen ve tama-
men veri tabanlı  şebeke yapısına sahip dördüncü nesil 
ve devamı mobil haberleşme sistemleridir.   

3G ise mobil telefonlar üzerinden ses ve sms hizmetle-
rinin yanı sıra mobil veri/internet hizmeti de sunabi-
len üçüncü nesil mobil haberleşme sistemidir.

5G

4.5G

3G

2G
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4.5G NE GETİRECEK ?

2G’de veri hızı en fazla 384 Kbps, 3G’de 
42 Mbps, 4G’de 150 Mbps iken 4.5G ile 
1 Gbps’lik hızlara ulaşılabilecek.

8 GB büyüklüğünde yüksek çözünür-
lüklü bir filmin indirilmesi yaklaşık 
olarak 3G ile 27 dakika sürerken, 4G ile 
8 dakika, 4.5G ile ise 1 dakika sürüyor.

Hem veri indirme (download) hem de 
veri gönderme (upload) hızları en az 10 
kat artacak.

2014’den 2019’a kadar veri trafiğinin 6 
ilâ 10 kat arasında artması bekleniyor.

Mobil şebeke işletmecilerinin frekans 
miktarı 183,8 MHz’den 549,2 MHz’e 
çıktı. Dolayısıyla kullanıcılar daha geniş 
bantta daha hızlı hizmet alma olanağı-
na kavuşacak.

3G İLE 4.5G ARASINDAKİ 
HIZ FARKLARI

mobil  oyun 
indirme

20 MB

0,16 
saniye

4
saniye

düşük kalite 
video

800 MB

6,7 
saniye

2,5
dakika

müzik 
dinleme

10 MB

0,08
saniye

2
saniye

5 MB

fotoğraf 
gönderme 0,04 

saniye
1

saniye

3G4.5G
yüksek kalite 
video

8 GB

67 
saniye

27
dakika

3G ve 4G ile ulaşılabilecek en yüksek hızlara göre yapılan karşılaştırma
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4.5G ile yüksek hızda ve kesintisiz bağlantı sağ-
lanacağı için makineler arası iletişim (M2M), 
nesnelerin interneti (IoT), bulut bilişim, in-
ternet protokolü ile TV (IPTV), akıllı şehirler, 
uzaktan kontrol edilecek robot teknolojisinin 
tele ameliyatlarda kullanımı gibi bir takım ko-
nularda gelişmeler sağlanacak. Bu sayede ya-
şam kalitemiz yükselecek.

2022 yılında ülkemizin de aralarında olduğu 
OECD ülkelerinde ortalama 4 kişilik bir aile-
nin internete bağlı 50 cihazı olacağı öngörü-
lüyor. Bu cihazların üreteceği internet trafiği 
4.5G gibi hızlı şebekeler üzerinden rahatlıkla 
taşınabilecek. 

Doğal afet durumlarında yetkililer arasında ko-
ordinasyon sağlanması ve iletişimin kesintisiz 
sürmesi 4.5G ile daha kolay sağlanabilecek. 

Mobil sağlık (m-Sağlık) hizmetlerinin gelişme-
si ile Afrika bölgesinde 2017 yılına kadar 1 mil-
yon insanın hayatının kurtulmasının mümkün 
olacağı tahmin ediliyor. 

İnternetin güvenliğinde ve içerik servislerinde 
önemli gelişmeler yaşanacak.
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İHALE ÖNCESİ 
FREKANS MİKTARI 

183,8 Mhz

İHALE SONRASI 
FREKANS MİKTARI 

549,2 Mhz

3 KAT 
DAHA FAZLA 

BAND GENİŞLİĞİ

OECD verilerine göre genişbant penet-
rasyonunda meydana gelen %10’luk 
artış ülkelerin gayri safi yurt içi 
hâsılası (GSYİH) üzerinde %1-2 
oranında artış sağlıyor. 

Her 1000 genişbant kulla-
nıcısı için sektörde 80 civa-
rında yeni iş imkânı ortaya 
çıkıyor.

4.5G’nin sağlayacağı genişbant 
olanakların Türkiye’nin büyü-
mesine doğrudan katkısı olacak.

Fiberin çeşitli nedenlerle gitmediği alan-
larda yaşayanlar da DSL’e göre çok yüksek hızlı 
internet imkânına kavuşacak.

e-Eğitimden m-Eğitime (mobil eğitime) geçile-
cek. 

Uzaktan eğitim imkânları çoğalacak, sanal 
okullar ve kütüphaneler eğitim kalitemizi artı-
racak.

m-Sağlık uygulamaları yaygın-
laşacak, m-Sağlığın gelişmesi 
toplumsal sağlığın iyileşmesini 
sağlayacak ve hastanelerin fizik-
sel yükünü azaltacak.

Kamu güvenliğinin sağlanması 4.5G şe-
bekesi ile kolaylaşacak, emniyet güçleri ka-
rar destek mekanizmaları için yüksek kalitede 
anlık görüntü paylaşımı yapabilecek.

e-Devlet uygulamaları mobil 
olarak daha fazla yaygınlaşacak.

Medya hizmetleri (canlı yayın-
lar, görüntü aktarımı) kolaylaşa-
cak.

İhale ile tahsis edilen 1 GHz altı 
frekansların getirdiği avantaj ile 
Kırsal kapsama daha kolay sağ-
lanacak ve kırsalda yaşayanlar 
bilgi toplumu hizmetlerinden 
daha fazla yararlanacak.
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Kırsalda yaşayanların m-Eğitimden ve sa-
nal kütüphanelerden faydalanabilir ol-
ması fırsat eşitliğini sağlamada önemli 
bir adım olacak.

e-Ticaretten m-Ti-
carete geçilecek, 
çok yüksek hızlı 
internetin gelişimi 
yeni iş alanlarının 
ortaya çıkmasını 
sağlayacak.

Yapılabilecek kaliteli video 
görüşmeler ile iş seyahat-
leri önemli ölçüde aza-
lacak.

Ofislerde yüksek mali-
yet ve elektrik tüketimi-
ne sebep olan sunucular 
sanallaştırılabilecek.

Mobil çalışma ortamları ve 
imkânı oluşturularak orga-
nizasyonların verimi artırı-
lacak.

Enerji sektöründe akıllı sis-
temler devreye girecek.

Mobil finans ve ödemelerde 
yeni uygulamalara imkân ta-
nınacak.

Mobil oyunlar farklılaşacak 
ve artacak.

Lojistik sektöründe ve gü-
venlik konularda yeni fırsat-
lar çıkacak.

Akıllı ev sistemleri yaygınla-
şacak ve akıllı şehirler kuru-
labilecek.
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4.5G’NİN YOL HARİTASI

İlk defa “Teknoloji bağımsız” 
yetkilendirme yapıldı. İş-
letmeciler ilerde ortaya 
çıkabilecek 5G gibi yeni 
teknolojileri kullana-
bilecek.

İşletmecilerin artan 
frekans ihtiyacı karşı-
landı. 

İşletmeciler; otoyol, hızlı ve 
yüksek hızlı tren hatları ile tü-
nellerin 3 yıl içinde en az %99’unu, 
bölünmüş karayollarının 6 yıl içinde en az %95’ini ve 
10 yıl içerisinde konvansiyonel tren hatlarının en az 
%90’ını kapsayacak.

İşletmecilere getirilen, tüm yerleşim yerlerinde 
asgari hızlarda kapsama sağlama yükümlülü-
ğü sayesinde mobil genişbant hizmetler kır-
saldaki vatandaşlara da götürülebilecek.

İşletmeciler, şebekeye ilişkin toplam yazılım 
ve donamım yatırımlarının birinci yıl için en az 
yüzde 30, ikinci yıl için en az yüzde 40 ve üçüncü 
yıl ile devam eden yıllarda en az yüzde 45’ini yerli 
malı belgeli ürünlerden tedarik edecek.

Nüfusu on binin altında olan tüm yerle-
şim yerlerinde, otoyol, hızlı tren hatları 

ve bölünmüş karayollarında “şebeke 
paylaşımı” yapılarak mükerrer yatı-
rımlar önlenecek.

İşletmecilerin Ar-Ge çalışmalarını 
da teşvik etmek amacıyla işletmeci-

lerin kendi Ar-Ge merkezleri de yü-
kümlülük kapsamında alındı.

Ar-Ge Merkezlerindeki mühendis ve 
araştırma personeli istihdamı %50 artı-
rılarak 750’ye çıkarıldı.

      Ar-Ge Merkezlerinde yapılan Ar-Ge projele-
rinin, proje süreçleri de (projelere başlanması, ge-
lişimi, izlenmesi ve çıktılarının başarı ölçütlerine 
göre kabulü gibi) dâhil olmak üzere BTK tarafın-
dan denetlenmesi sağlanacak.

         4.5G kapsamında işletmeciler mevcut internet 
paketleriyle hizmet sunabilecekleri gibi 4.5G’ye 
özel yüksek hızlı ve yüksek trafik kotalı ilave yeni 
paketleri de tüketicilerin kullanımına sunmaları 
bekleniyor. 
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TÜKETİCİLER NELERE 
DİKKAT ETMELİ?

İşletmeciler tarafından 4.5G ile birlikte yüksek 
hız ve yüksek kotalı tarifeleri sunulabileceğin-
den tüketicilerin bu paketler arasından kendi 
kullanım profilleri ve ihtiyaçlarına uygun 
olarak seçim yapmaları gerekiyor. 

Tüketiciler cihaz alırken internet hiz-
metinde alabilecekleri maksimum hız 
seviyesi için söz konusu cihazın hangi 
sınıf (CAT4, CAT6 ve CAT9) cihaz ol-
duğuna dikkat etmelidir. CAT4 cihaz-
lar en fazla 150 Mbps hız desteklerken 
CAT9 cihazlar 450 Mbps internet hızı-
nı destekliyor. 

4.5G ile birlikte hız artışı dolayısıyla abo-
nelerin kotaları daha çabuk bitebilecek. 
Bu kapsamda mağduriyetlerin oluşmaması 
için tüketicilerin internet kullanımlarını dik-
katli takip etmeleri gerekiyor. BTK düzenleme-
lerine göre mobil internet kotası %80’e ve %100’e 
ulaştığında işletmeciler tarafından abonelere mesaj 
gönderiliyor.

4.5G’de 1 Gbit/s’ e varabilecek hızların, 5G ile 10 
Gbit/s’e kadar ulaşması öngörülüyor.

Mobil haberleşme standartlarını belirleyen 
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği 

(ITU)’nun 5G (IMT-2020)’de hangi fre-
kansların kullanılacağına 2019 yılında 
karar vermesi bekleniyor.

Ticari olarak kullanımına ise 2020 
sonrasında geçilmesi bekleniyor.

Yeni özellikler eklenerek geliştirilme-
ye devam edecek olan IMT-Advanced 

(4.5G) standardının 3 GHz’in altındaki 
bantlarda 5G’ye temel oluşturması bekle-

niyor. 

5G ile yüksek frekans bantlarında yüksek per-
formans sunabilecek yeni bir telsiz erişim tekno-

lojisinin geliştirileceği tahmin ediliyor.

HEDEF 5G
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IMT İHALESİNE İLİŞKİN 
DETAYLAR

26 Ağustos’ta Ankara’da yapılan ihalede kıran 
kırana rekabet yaşandı. Şeffaf bir şekilde ger-

çekleştirilen ihalenin bütün aşamaları canlı 
olarak bütün kamuoyuna yayınlandı. 

İhaleye yeni şirketlerin de katılabilme-
sine yönelik olarak ayrılan iki paketin 
satışı yeni bir isteklinin teklif verme-
mesi nedeniyle iptal edilmiş olup, top-

lamda 365,4 MHz frekansın satışı ger-
çekleştirildi. 

İhale sonucunda mobil haberleşme hizmetleri 
için tahsis edilen toplam frekans miktarı 183,8 
MHz’den 549,2 MHz’e çıktı.

Satışa çıkarılan tüm frekansların toplam asgari 
değeri 2.298.067.661 Avro olarak belirlenmiştir.

Kamuoyunda 4.5G olarak bilinen IMT İhalesi kap-
samında;

800 MHZ BANDINDA 2X30 MHZ, 
900 MHZ BANDINDA 2X10,4 MHZ, 
1800 MHZ BANDINDA 2X59,8 MHZ, 
2100 MHZ BANDINDA 2X10 MHZ VE 
1X10 MHZ, 
2600 MHZ BANDINDA 2X60 MHZ VE 

1X40 MHZ 

olmak üzere toplamda 390,4 MHz frekans sa-
tışa sunuldu.

Mobil hizmetlerin sunumu amacıyla daha önce tahsis edilmiş 
olan frekanslara iki kattan fazla frekans ilave edilerek mobil 
genişbant hizmetlerin daha hızlı ve kaliteli bir şekilde ve daha 
ucuza sunulması amaçlandı.
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İhale sonucunda asgari değerin %46,04 
üzerinde bir artışla KDV hariç top-
lam 3.356.112.643 Avro tutarında ge-
lir elde edildi. İhale sonucunda KDV 

dâhil oluşan toplam ihale bedeli ise 
3.960.212.918,74 Avro olup, bu değer 
yaklaşık 13,4 milyar TL’ye karşılık gel-
mektedir. 

İhaleyi kazanan şirketler 30 Nisan 2029 
tarihine kadar IMT hizmetlerini sunma 
hakkını kazandı. 

Yetkilendirilen işletmeciler fiilen IMT 
hizmetleri sunumuna 1 Nisan 2016 ta-
rihinde başlayacak.
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26 AĞUSTOS 2015 TARIHINDE BTK TARAFINDAN YAPILAN 4.5G IHALESI-
NI KAZANAN OPERATÖRLERE YETKI BELGELERI CUMHURBAŞKANI SAYIN 
RECEP TAYYIP ERDOĞAN TARAFINDAN VERILDI.

4.5G YETKİ BELGELERİNİ 
CUMHURBAŞKANI VERDİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ta-
rafından  düzenlenen törenle 4.5G ihale-
sini kazanan işletmecilere yetki belgeleri 
verildi.

İşletmecilere Yetki Belgelerini Cumhur-
başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Baş-
kanı Dr. Ömer Fatih Sayan verdi. Törende 
BTK Kurul üyeleri de hazır bulundu. 

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Er-
doğan, Turkcell Yönetim Kurulu Başka-
nı Ahmet Akça, Vodafone Yönetim Ku-
rulu Başkanı ve CEO Gökhan Öğüt ve 
Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı 
Muhammed Hariri’ye yetki belgelerini 
verdi.

YETKİ BELGELERİ VERİLDİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan ile Turk-
cell CEO’su Kaan Terzioğlu, Vodafone 
CEO’su Gökhan Öğüt ve Türk Telekom 
CEO’su Rami Aslan yetki belgelerini 
karşılıklı olarak imzaladı. 

Törende Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu Başkanlığı tarafından hazırla-
tılan tanıtım filmi de ilk defa yayınlandı.
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Öncelikle ilgili işletmeciye SMS, çağrı 
merkezi, internet ve benzeri yollar ile 
4.5G geçiş onayının iletilmesi gerekiyor. 
Abonelik geçişlerinde aboneler tarafın-

dan gönderilecek SMS’ler ücretsizdir. Abonenin talebi halinde ben-
zer yöntemler ile 2G veya 3G hizmetine geri dönüşü mümkündür. 

4.5G’YE GEÇİŞ

Ayrıca 4.5G hizmetinin alınabilmesi için 
cihazın ve SIM kartın 4.5G teknolojisi 
ile uyumlu olması, telefon ayarlarından 
4.5G/LTE seçeneğinin açık tutulması ve 

4.5G kapsama alanında bulunulması gerekli.

4.5G’ye geçiş yapan abonelerin geçiş ön-
cesindeki tarifeleri ve diğer hakları ko-
runuyor.  4.5G aboneliğine geçiş yapıl-
dığında, abonenin aksi yönde bir talebi 

olmadığı sürece varsa taahhütnamesi kapsamındaki hakları taahhüt 
süresince korunuyor ve abonenin onayı dışında tarife paketi veya 
tarife değişikliği yapılmıyor.

İşletmeciler tarafından, geçiş yapmamış 
abonelere 4.5G’ye geçişe ilişkin olarak, 
SMS, Flash SMS, çağrı merkezi, internet, 
kayıtlı e-posta, IVR(Sesli yanıt sistemi) 

ve benzeri yöntemler ile yılda en fazla 4 kez teklif sunulabilecek. 

İşletmeciler tarafından, 4.5G’ye geçmek 
isteyen abonelere, geçmek istediği tarife 
paketi, tarife paketinin yürürlüğe gire-
ceği tarih, tarife paketinin ücreti dahil 

tüm özellikleri, 4.5G hizmeti için cihaz, SIM kart uyumu ve kapsama 
alanında bulunulması zorunluluğu ile varsa SIM kart ücret bilgisine 
ilişkin ayrıntılı bilgilendirme yapılacak.

4.5G’nin sunduğu yüksek hız nedeniyle 
internet kullanımlarınızda önemli ölçü-
de artış olacak. Kota aşımında karşılaşa-
bileceğiniz muhtemel maliyetler açısın-

dan dikkatli olmanız yararınıza olacaktır. Kotalı paketlerinizin %80 
ve %100’üne ulaşılması halinde işletmecilerden bilgilendirme mesaj-
ları gönderilecek.
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4.5G hizmeti, 1 Nisan 2016 tarihin-
den itibaren abonelere sunulmaya 
başlanacak.

Aboneler fatura üst sınır değerini 100 TL olarak belirleyebilecek 
veya işletmeciler tarafından sunulacak alternatif fatura üst sınır 
değerleri arasından tercih yapabilecekler. Aboneler  belirlenen fa-
tura üst sınır değerine ulaştıklarında işletmeciler tarafından bil-
gilendirilecek ve fatura tutarlarını ücretsiz sorgulayabileceklerdir.

Uluslararası mobil veri dolaşım (roaming) hizmetinden yararlanan aboneler de, veri kullanım 
tutarları 100 TL ve 250 TL’ye ulaştığında işletmeciler tarafından bilgilendirilecekler.

İnternet paketi bulunmayan aboneler, internete girmek istediklerinde ya da cihaz internete 
erişmeye çalıştığında, “internete bağlanmak üzere olduğu ve bağlantının sağlanması halinde 
yansıtılacak ücret bilgisi” verilerek, onay verilmesi durumunda ücretlendirme başlayacak ve 
bu onay abone hattı internet hizmetlerine kapatıncaya kadar geçerli olacak.

Aboneler; mobil hatlarını, SMS göndererek, online işlemler veya müşteri hizmetleri aracılığı 
ile internete açıp kapatılabilecekler.  

İşletmecinizin 4.5G aboneliğine geçiş için size 
göndermiş olduğu SMS’i cevaplayabilir veya 
4.5G abonesi olmak için işletmeciniz internet 
sitesi ve diğer  tanıtım mecralarında yer ver-

diği kısa numaraya SMS gönderebilirsiniz.

4.5G GEÇİŞ SEÇENEKLERİ

Cihazınız ekranına gelen 4.5G abonelik tek-
lifini, dokunmatik olarak cevaplayabilirsiniz.

Sesli yanıt sistemi üzerinden aranmanız ha-
linde, kayıtta belirtilen işlemleri yaparak 4.5G 
abonesi olma yönündeki talebinizi iletebilir-

siniz. 

1’e Basın
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CİHAZ KATEGORİLERİ VE HIZLARI
Kullanılan cihazlara göre değişmekle birlikte, 4.5G teknolojisi ile veri indirme hızı 375 
Mbps seviyelerine çıkabilecektir. 4.5G ülkemizde kullanıma girdiğinde deneyimlenecek 
hız aşağıdaki parametrelere bağlı olacaktır:

•	 Frekans
•	 Kapsama alanı
•	 Hizmet alınan baz istasyonu
•	 Coğrafi koşullar
•	 Şebeke yoğunluğu
•	 Baz istasyonundan uzaklık
•	 Kullanılan cihazın kategorisi

İşletmecinizin çağrı merkezi nu-
marasını arayarak 4.5G geçişi 
için talebinizi iletebilirsiniz.

İşletmecinizin internet sitesi üze-
rinden sunulan ve şifre vb yön-
temler ile giriş yapılan menüler 
üzerinden 4.5G abonesi olma ta-

lebini iletebilirsiniz.

KATEGORİLERİNE GÖRE BAZI CİHAZLAR

Kategori 9 (Cat 9)’u (450Mbps) destekleyen mobil telefonlardan bazıları aşağıda yer almaktadır:

Kategori 6 (Cat 6)’yı (300Mbps) destekleyen mobil telefonlardan bazıları aşağıda yer almaktadır:

Kategori 4 (Cat 4)’ü (150Mbps) destekleyen mobil telefonlardan bazıları aşağıda yer almaktadır:

Kategori 3 (Cat 3)’ü (100Mbps) destekleyen mobil telefonlardan bazıları aşağıda yer almaktadır:
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Bu Kitapçıkta yer alan bilgiler kaynak gösterilmeden kullanılamaz


