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BAŞYAZI

ENSEYİ KARARTMADAN AMA 
TEMKİNLİ İLERLEMELİYİZ
Bu sene dış ticarette beklenmeyen bazı gelişmeler ortaya çıkıyor. Corona salgını farklı 
etkilere yol açabilir. Çevre coğrafyanın durumu, Suriye ve Libya meseleleri, AB, ABD ve 
Rusya ile ilişkiler de önemini korumaya devam ediyor. Tüm bunlar değerlendirildiğinde 
2020’nin ekonomi açısından yılın başında beklenildiği kadar olumlu geçmemesi ihtimali 
ortaya çıkıyor. Enseyi karartmadan ama temkinli ilerlemekte fayda var.

E konomide toparlanma 2019’un son çeyreğinde 
belirgin hale geldi. Öncü göstergelere göre 
çeyrek bazındaki büyümenin yüzde 5,5 ila 6,0 
arasında olması bekleniyor. Bu durumda yılın 

tamamı için büyüme yüzde 1’e yaklaşabilir. 2019 yılını 
pozitif büyümeyle kapatmak önemli. Öte yandan nüfus 
artışının yüzde 2 civarında olduğu yani büyümenin üze-
rinde gerçekleştiği göz önüne alındığında kişi başı gelirde 
azalma olduğu da unutulmamalı.

Büyümedeki toparlanmanın üç ana nedeni var: Maliye 
politikasının desteği (Kamu harcamalarının artırılması, 
yeni teşvikler ve vergi indirimleri), ihracat artışı ve tüketici 
kredilerindeki genişleme.

Önceki yıllardaki mali disiplin ve azalan kamu borç 
stoku kamu bütçesinde kullanılabilecek bir alan yarattı. 
Bu sayede ekonomideki küçülmeyi azaltmak üzere maliye 
politikası gevşetilebildi. Bu seneyse maliye politikasından 
büyümeye 2019’daki gibi bir katkı beklememek gerekir. 
Zira artan bütçe açığı daha fazla borçlanma ve daha 
fazla faiz yükü getirecek. Maliye politikasında toparlanma 
olmalı ve bütçe açığı tekrar makul seviyelere indirilmeli 
ki ileride tekrar ihtiyaç duyulduğunda kullanılabilecek bir 
manevra alanı ortaya çıksın.

Kamu bütçesinde yeniden disiplin sağlanmasını gere-
ğinin bir nedeni de hızla artan kamu borçlanması. 2001 
krizinden sonra uygulanan ekonomi programının başa-
rılı sonuçlarından biri de kamunun hem toplam hem de 
döviz cinsinden borcunun düşmesiydi. Sağlanan iktisadi 
ve siyasi istikrarla birlikte ekonomiye ve milli paramıza du-
yulan güven artmış, dövize yönelim azalmış, kamu borcu 
içinde döviz borcunun payı yüzde 58’den yüzde 26’ya 
inmişti. Son dönemde yeniden ve hızla artmaya başladı. 

Başkalarının bastığı para cinsinden borçlanmanın en 
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büyük sakıncası ani kur sıçramalarının borcunuzu da sıçrat-
ması. Geri ödeyeceğiniz borç miktarını artırıyor ve bütçenizi 
bozuyor. Kurun sıçradığı dönemlerde büyüme düştüğü 
için borcun milli gelire oranı da yükseliyor. Bu da hem kredi 
notunu düşürüyor hem de risk primini artırıyor. 

Türkiye 2001 krizinde yaşananlardan aldığı dersle tüke-
ticilerin döviz cinsinden borçlanmasını engelledi. Ayrıca, 
döviz cinsinden geliri olmayan şirketlerin döviz cinsinden 
borçlanması da yasaklandı. Bu yasak 2008-2009 küresel 
krizinden sonra kaldırıldı. Zira ucuz döviz borcunun daya-
nılmaz cazibesi vardı. Şirketler kesiminin döviz cinsinden 
borcu döviz cinsinden alacağını çok üzerinde çıktı. Sonra-
sında 2018’in ikinci yarısında kur sıçrayınca, şirketler çok zor 
duruma düştüler. 2018’de ekonomimizin daralma sürecine 
girmesinin temel nedenlerinden biri de buydu.

2018’deki kur şokunu izleyen dönemde, şirketlerin 
döviz cinsinden borçlanmalarına doğru bir kararla tekrar 
kısıtlamalar getirildi. Oysa kamu kesimi döviz cinsinden 
borçlanmayı aynı dönemde çok yükseltti. Geldiğimiz nok-
tada kamunun borcunun yarısı döviz cinsinden olması iyi 
bir şey değil.

Dış ticaretteki gelişmelere baktığımızdaysa son çeyreğe 
kadar büyümeye buradan artı katkı sağlanırken, artan bü-
yüme ve ertelenen talebin devreye girmesiyle ithalat artışı 
ihracatı geçti. Net ihracatın büyümeye katkısı eksiye döndü. 
2019 yılının dördüncü çeyreğinde mal ve hizmet ihracatı 
yüzde 4 artarken ithalatsa yüzde 18 büyüdü.

Bu sene dış ticaret tarafında beklenmeyen bazı gelişme-
ler de ortaya çıkıyor. Corona salgını farklı etkilere yol açabilir. 
Birincisi dış pazarlarda Çin’in yerini alma fırsatı çıkabilir. 
Ancak bu durum o pazarlarda talep düşmezse yaşanabilir. 
Petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki düşüş genel-
de lehimize. Öte yandan salgının dünya ticaret hacmini, 
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taşımacılığı ve turizmi olumsuz etkilemesi bekleniyor. 
Çin’den ara malı tedarik eden üreticiler ise zor durumda. 
ABD’nin güvenli liman olarak görülmesinin dolara değer 
kazandırması da dış kaynak bulmamız ve bulunan kayna-
ğın maliyeti açısından olumsuz olabilir. Gelişmiş ülkelerin 
merkez bankalarının nasıl tepkiler vereceği de önemli bir 
faktör olacak. 

Yurt içi tüketim tarafındaysa artış eğilimi görülüyor. 
Son çeyrekte tüketim malları ithalatı yüzde 15, ÖTV yüzde 
19 ve kamu tüketim harcamaları yüzde 13 oranında artış 
gösterdi. Ancak tüketici kredilerindeki ivmelenme finansal 
istikrar açısından istenilir bir gelişme olmayabilir. Zira hem 
ticari kredilere daha az alan kalıyor, hem de büyümenin 
tüketim ağırlıklı olması sürdürülebilir gözükmüyor.

Yatırımlar tarafındaysa yılın dördüncü çeyreğindeki 
harcamaların arttığı görülüyor. Üretim kapasitesini koru-
mak açısından olumlu bir gelişme. Ancak henüz yeterli 
değil. Yapılan yatırım harcamalarını çoğunlukla yenileme 
amaçlı olduğu, ilave veya yeni üretim konusunda henüz 
istenen ivmenin yakalanmadığı düşünülüyor.

Dış politika, çevre coğrafyanın durumu, Suriye ve Libya 
meseleleri, AB, ABD ve Rusya ile ilişkiler de önemini koru-
maya devam ediyor. Bunlara ilaveten bir de henüz bizim 
gündemimizde pek öne çıkmayan ama özellikle Batı’da 
ilk sıralarda konuşulan küresel ısınma tehdidi var. Emis-
yonların sınırlandırılması ve ithal mallardan karbon vergisi 
gündemde. Kamu yatırımları, teşvikler ve sanayi politikası 
tasarımında bunları da dikkate almamız gerekiyor. Dikka-
te almazsak Özal ile başlayan dışa açılarak zenginleşme 
süreci tıkanır. Tüm bunlar değerlendirildiğinde 2020’nin 
ekonomi açısından yılın başında beklenildiği kadar olumlu 
geçmemesi ihtimali ortaya çıkıyor. Enseyi karartmadan 
ama temkinli ilerlemekte fayda var.
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GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE

T ürkiye'nin turizm geliri 2019 yılında bir 
önceki yıla göre yüzde 17 artarak 34 

milyar 520 milyon 332 bin dolar oldu. TÜİK 
verilerine göre geçen yılki gelirin 25 milyar 
355 milyon 577 bin doları kişisel harcamalar, 
9 milyar 164 milyon 755 bin doları ise paket 
tur harcamalarından geldi. Türkiye'den çıkış 
yapan ziyaretçi sayısı 2019 yılında bir önceki 
yıla göre yüzde 13.7 artarak 51 milyon 860 
bin 42 kişi oldu. Bunların yüzde 86.2'sini 44 
milyon 712 bin 970 kişi ile yabancılar, yüzde 
13.8'ini ise 7 milyon 147 bin 72 kişi ile yurt 
dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Mevduatta zaman 
aşımı için son tarih 
15 Haziran

1 0 yıldır işlem görmeyen mevduat 
hesapları 15 Haziran'da TMSF'ye ge-

çecek. 2009 yılından itibaren hareket gör-
meyen hesaplara ilişkin olarak yayınlanan 
listelerde ismi bulunan hesap sahiplerinin, 
Haziran ayının 15’ine kadar işlem yapması 
gerekiyor. TMSF'den yapılan açıklamada, 
Bankacılık Kanunu’nun 62’nci maddesi 
gereğince bankalar nezdindeki mevduat, 
katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak 
sahibinin en son işlem tarihinden başlaya-
rak on yıl içinde işlem görmeyen hesaplar 
zaman aşımına tabii olduğu hatırlatıldı. 

T icaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlık merkezinde 
gerçekleştirilen toplantıda Aralık ayı geçici dış ticaret 

verilerini açıkladı. Genel Ticaret Sistemi verilerine göre 
ihracat yüzde 2 artışla 180.5 milyar dolar, ithalat yüzde 9 
düşüşle 210.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2019 yılında 
dış ticaret açığı ise yüzde 45 düşüşle 29.9 milyar dolar 
oldu. 2019'da uluslararası ticarette Türkiye en başarılı per-
formans gösteren ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan 
Bakan Pekcan, "Dış ticaret büyümeye 4.7 puanlık rekor 
katkı sağladı. Bu Türkiye'de 18 yılda görülen dış ticaretin 
ülke büyümesine en büyük katkısıdır" ifadelerini kullandı. 

2019 ihracatı 
180.5 milyar 
dolar oldu

Turizm gelirleri Turizm gelirleri 
yüzde 17 arttıyüzde 17 arttı

Coface, Türkiye’nin 
risk görünümünü 
iyileştirdi

D ünyanın önde gelen ticari alacak si-
gortası şirketlerinden Coface, Türki-

ye’nin ülke risk değerlendirmesini bir kade-
me iyileştirerek C’den B’ye çıkardı. Coface’in 
ülke risk değerlemesi sekiz basamaktan 
oluşuyor ve kısa vadeli ticaretin risk sevi-
yesini ölçmeyi hedefliyor. Şirket tarafından 
yapılan açıklamaya göre Türkiye ekonomi-
sine ilişkin son dönemde açıklanan veri-

ler, makroekonomik risklerin dengelenme 
trendine girdiğine işaret ediyor. Enflasyon 
ve faizlerdeki gerileme iç talebin toparlan-
masını destekliyor. 2019 başında yavaşlayan 
iktisadi faaliyetin hızlanmaya başlaması, 
dengelenme tablosunu tamamlıyor. Cari 
açığın, 2020’de bir miktar artması mümkün 
olmasına karşın, milli gelire oranla düşük bir 
seviyede gerçekleşmesi bekleniyor.



iŞi DÜNYAYLA OLAN iHRACATÇILARA
DÜNYA KADAR DESTEK!

İhracatçılara uygun krediler ve dış ticaret hizmetleri İhracatçıya Destek Paketi’nde. 
İş Bankası her zaman, her yerde sizinle.

 İhracat Kredileri
e-Teminat Mektubu

İhracatçı Kart
Dış Ticaret Paketleri

e-İhracat Hizmet Paketi
Nakliyat Sigortası

Muhabir Garantili İhracat Faktoringi
e-Mail Bilgilendirme Hizmetleri

Kampanya çerçevesinde firma başına 2.000.000 €/2.000.000 $/5.000.000 TL limite kadar kredi verilebilecektir.
Kredi talepleri için son karar İş Bankası tarafından verilecektir. İş Bankası, kredi talebini reddetme ya da gerekli gördüğü takdirde

farklı şartlarda kredi tahsis etme ve teminat talep etme hakkına sahiptir.  
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B üyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi 
Avrupa Birliği'nde (AB) Aralık 2019 itibarıyla yıllık 

bazda yüzde 3.6 azalırken, Türkiye aynı dönemde üreti-
mini yüzde 8.6 artırdı ve verileri açıklanan AB ülkelerin 
tamamını geride bıraktı. AB genelinde Nisan 2019'dan 
itibaren negatif seyreden sanayi üretimi Aralık 2019'da 
da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.6 geriledi. Euro 
Bölgesi'nde ise yıl boyunca düşüşün gözlendiği sanayi 
üretimi aynı dönemde yüzde 4.1 azaldı. Türkiye'de ise 
2018'in son çeyreğinden itibaren daralmaya başlayan 
sanayi üretimi, reel sektörde yaşanan dengelenmenin 
ardından artış eğilimine girdi ve geçen yılın son çeyre-
ğinden bu yana güçlü seyretti.

Kişi başına 17. 4 bin TL 
tasarruf edildi

T ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Banka-
cılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 

(BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre 
Türkiye'de geçen yıl 1 trilyon 446 milyar 381 
milyon 259 bin liralık tasarruf mevduatı top-
landı. Bu rakam 2018'de 1 trilyon 153 milyar 
768 milyon 94 bin lira düzeyinde gerçekle-
şirken tasarruf mevduatlarındaki artış oranı 
yüzde 25.4 oldu. 

Geçen yıl için nüfusu 83 milyonu aşan 
Türkiye'de, kişi başına ortalama tasarruf mik-
tarı da 17 bin 394 lira olarak hesaplandı. 

T ürkiye İstatistik Kurumu’nun Ocak ayına ilişkin 
Tarım ÜFE verilerine göre Ocak’ta bir önceki aya 

göre yüzde 3.02 artışla 169.63 değerini alan Tarım 
ÜFE, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.41 ve 12 
aylık ortalamalara göre yüzde 21.48 yükseldi. Tarım 
ve avcılık ürünlerinde aylık yüzde 2.94, ormancılık 
ürünlerinde yüzde 3.37, balıkçılıkta yüzde 5.54 artış 
gerçekleşti. Bir önceki aya göre değişimde, tek yıllık 
bitkisel ürünlerde yüzde 5.82, canlı hayvanlar ve hay-
vansal ürünlerde yüzde 2.55 artış gözlenirken, çok 
yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1.6 düşüş kaydedildi.

Tarım ÜFE 
Ocak'ta arttı

Sanayi üretimi artışında Sanayi üretimi artışında 
AB ülkelerini geride bıraktıkAB ülkelerini geride bıraktık

Otomotiv üretimi Otomotiv üretimi 
109 bin 783 adet oldu109 bin 783 adet oldu

Y ılın ilk ayında toplam üretim 2019'un 
aynı dönemiyle benzer seviyede ka-

larak 109 bin 783 adet olurken, otomobil 
üretimi yüzde 6 artarak 75 bin 396 adet 
seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde 
traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 112 
bin 298 adet oldu. Geçen ay traktör üretimi, 
yüzde 137 artarak 2 bin 515 adet olarak 
gerçekleşti. 2019'un Ocak ayını 14 bin 847 

adetlik sınırlı satışla kapatan otomotiv paza-
rı, bu yılın ilk ayını yüzde 89 artışla 28 bin 25 
adet seviyesinde tamamladı. Bu dönemde 
otomobil pazarı, yüzde 101 arttı ve 22 bin 
16 olarak gerçekleşti. Son 10 yıllık ortala-
malara göre, 2020'nin ocak ayında toplam 
pazar yüzde 16, otomobil pazarı yüzde 2, 
hafif ticari araç pazarı yüzde 42 ve ağır ticari 
araç pazarı yüzde 57 düşüş gösterdi. 

GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE

Emlak Katılım;
bir asra dayanan tecrübesiyle 
gücünüze güç katmak için 
hizmetinizde
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GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

İ spanya'da sol koalisyon hükü-
meti, Google, Apple, Facebook, 

Amazon, Instagram gibi ABD'li dev 
internet şirketlerine vergi getirilme-
si için harekete geçti. Bakanlar Kuru-
lu’nda alınan ve meclise gönderilen 
yasa tasarısında, küresel ölçekte en 
düşük ciroları 750 milyon Euro, İs-
panya içinde ise 3 milyon Euro olan 

internet şirketlerinden İspanya'da 
elde ettiği gelir üzerinden yüzde 3 
vergi alınması öngörülüyor. Maliye 
Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Maria 
Jesus Montero, yeni verginin, "Mev-
cut ekonomik gerçekliğe uyum sağ-
layan, daha adil bir vergi sisteminde 
ilerleme yolunda atılmış bir adım 
olduğunu" söyledi.

İspanya'dan internet İspanya'dan internet 
devlerine vergi hazırlığıdevlerine vergi hazırlığı

OECD Bölgesi'nde 
işsizlik oranı değişmedi

E konomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) 
bölgesinde Aralık ayında işsizlik oranında de-

ğişiklik olmadı. OECD'den yapılan açıklamaya göre 
işsizlik oranı yüzde 5.1 seviyesinde kaldı. Bir önceki 
ay 32.91 milyon olan işsiz sayısı 32.56 milyon olarak 
açıklandı. OECD ülkeleri arasında en yüksek işsizlik 
oranı yüzde 13.7 ile İspanya'da kaydedilirken, G7 
ülkelerinde işsizlik oranı yüzde 4.2 olarak kaldı. AB 
ülkelerinde işsizlik oranı da yüzde 63'ten 6.2'ye indi.

A BD'de dış ticaret açığı, 2019'da bir önceki yıla göre 
yüzde 1.7 azalışla 616.8 milyar dolara gerileyerek, 

son altı yılda ilk kez düşüş gösterdi. ABD Ticaret Bakan-
lığı’nın raporuna göre dış ticaret açığı Aralık 2019'da bir 
önceki aya göre yüzde 11.9 artarak 48.9 milyar dolara 
yükseldi. Ülkenin ihracatı bu dönemde aylık bazda yüz-
de 0.8 artışla 209.6 milyar dolar olurken, ithalatı ise yüz-
de 2.7 artarak 258.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

ABD'nin dış ticaret açığı, yıllık bazda ise 2013'ten bu 
yana ilk kez düşüş gösterdi. Ülkedeki dış ticaret açığı, 
2019'da bir önceki yıla göre yüzde 1.7 azalarak 616.8 
milyar dolara geriledi.

ABD'de ABD'de 
ticaret açığı ticaret açığı 
altı yılda ilk altı yılda ilk 

kez düştükez düştü

Londra merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar 
Enstitüsü’nün (IISS) raporuna göre küresel askeri 

harcamalar reel olarak 2019’da bir önceki yıla göre 
yüzde 4 arttı. Söz konu artış, son on yılda en yüksek 
yıllık artış olarak kayıtlara geçti. IISS’ye göre Çin’in 
hipersonik füze programlarını da içine alan askeri 
modernizasyon programı Washington’u endişelen-
direrek Donald Trump Yönetimi'nin geçen yıl askeri 
harcamalarını artırmasını sağladı. 

Raporda ABD’nin askeri harcamalarının geçen yıl 
bir önceki yıla göre 53.4 milyar dolar arttığına vurgu 
yapıldı. 2019’da ABD ve Çin’in askeri harcamalarının 
yüzde 6.6 arttığına da vurgu yapıldı.

Küresel askeri Küresel askeri 
harcamalar yüzde 4 arttıharcamalar yüzde 4 arttı
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GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

A lmanya Merkez Bankası (Bun-
desbank), Alman ekonomisi-

nin bu yılın ilk çeyreğinde ihracat 
ve Çin'deki koronavirüs salgını ne-
deniyle zayıf kalacağı uyarısında 
bulundu. Bundesbank’ın raporun-
da Alman ekonomisinde geçen 
yıl görülen yüzde 0,6'lık düşük 
büyümede imalat sektöründeki 
durgunluğun önemli rol oynadığı 

vurgulandı. Alman ekonomisi için 
2020'nin ilk çeyreğinde köklü bir 
değişiklik belirtisi olmadığı aktarı-
lan raporda, "Sanayi siparişlerinde 
düşüş eğilimi, hızın azalmasına kar-
şın 2019'un sonuna kadar devam 
etti" denildi. Geçen yıl ekonomi 
yüzde 0.6 büyürken, Alman hükü-
meti bu yıl büyümenin yüzde 1.1 
yükselmesini bekliyor.

OPEC, petrol üretimini 
Haziran’a kadar 
azaltabilir

C ezayir Enerji Bakanı ve Petrol İhraç Eden Ülke-
ler Örgütü (OPEC) Başkanı Muhammed Arkab, 

Haziran ayına kadar petrol üretimini azaltmayı dü-
şündüklerini söyledi. Karar alınması halinde, petrol 
üretiminin azaltılması anlaşmasının ikinci defa uzatıla-
cağını belirten Arkab, "Petrol üretiminin bu sürede ne 
kadar azaltılacağı henüz kararlaştırılmadı. Üye ülkelerin 
kapasitesine göre planlama yapılacak" dedi. OPEC 
üyesi ülkeler arasında yürürlükte olan anlaşmada, 2019 
yılının Haziran ayına kadar petrol üretiminde azaltmaya 
gidilmesi öngörülüyordu. Ancak söz konusu anlaşma, 
Mart ayına kadar uzatılmıştı. 

A vrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölge-
si ve Avrupa Birliği'nin (AB) 2019 yılı 4'üncü 

çeyrek büyüme verilerini yayımladı. Buna göre, 
19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten 
arındırılmış GSYH, 2019'un 4'üncü çeyreğinde 
bir önceki 3 aylık döneme kıyasla yüzde 0.1 
yükseldi. Euro Bölgesi'nde GSYH artışı, 2018'in 
4'üncü çeyreğine göre de yüzde 0.9 olarak 
belirlendi. AB'de ise GSYH, geçen yılın 4'üncü 
çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0.1, 
2018'in 4'üncü çeyreğine göre de yüzde 1.2 
arttı. Böylece 2019'da Euro Bölgesi yüzde 1.2, 
AB ise yüzde 1.4 büyüdü.

Euro Bölgesi yüzde 1.2Euro Bölgesi yüzde 1.2
AB ise yüzde 1.4 AB ise yüzde 1.4 

büyüdübüyüdü

“Almanya ekonomisi “Almanya ekonomisi 
durgunlukta”durgunlukta”

A vrupa Birliği (AB), Suriye'deki Beşar Esad yöneti-
mine uyguladığı yaptırım listesine, sekiz iş ada-

mı ve iki şirketi ekleme kararı aldı. AB Konseyi’nden 
yapılan açıklamada, Esad yönetimi ve destekçilerine 
yönelik yaptırım listesinin genişletildiği belirtildi. 
Açıklamada, Suriye'de yerinden edilmiş vatandaşla-
rın arazilerinde yönetime doğrudan fayda sağlayan 
projeler geliştirdikleri gerekçesiyle sekiz iş adamının 
ve iki şirketin yaptırım listesine eklendiği kaydedildi. 
Yaptırımlar uyarınca mal varlığı dondurulan ve seya-
hat yasağı uygulanan kişi sayısı 277'ye, şirket sayısı 
da 71'e çıktı.

AB, Suriye'ye yönelik 
yaptırımları genişletti
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Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. 
Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi.

KANUNI SULTAN SÜLEYMAN 
(27 NISAN 1495 - 7 EYLÜL 1566)




