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Kamunun yazışma kodları, Cumhuriyet ve Osmanlı Arşivi kataloglarını ücretsiz olarak hizmete açan, 60 müstakil pro-
gram yazan Başbakanlık Bilgi İşlem’in hazırladığı 32 bin kullanıcılı BİMER’de ortalama bir ay olan işlem süresi bir 
güne düştü. 4 yılda yaklaşık 1.5 milyon başvuru yapılan proje, bir milyon TL tasarruf sağladı.

Aslıhan Bozkurt

Kamu ve özel sektördeki bilgi işlem merkezlerini (BİM) tanıttığımız bu sayfalarda bu kez 
Başbakanlık Bilgi İşlem Başkanlığı ve “Doğrudan Başbakanlık” sloganıyla uygulamaya 
konulan Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) yer veriyoruz. 51 kişinin görev yaptığı 
Başkanlığın çalışmaları hakkında Bilgi İşlem Başkanı Kamuran Yücel’den bilgi aldık. 
Başbakanlığın bütün birimlerinin ihtiyaç duyduğu yazılımlar için 14 ana projeden oluşan 60 
müstakil program yazan Başkanlık, matriks örgütlenme modeli uygulanıyor. Geliştirilen 
yazılımlarla evrak akışı bilgisayarda takip ediliyor ve geriye dönük 5 yıllık evrak bilgilerine 
ulaşılabiliyor. 
2001’den beri Resmi Gazete’nin mevzuat ve ilanları dahil tümünün yayımlandığı yazılımı da 
geliştiren Başkanlık, kamunun yazışma kodları, Cumhuriyet ve Osmanlı Arşivi kataloglarını 
ücretsiz olarak hizmete açtı. Başkanlığın ürettiği yazılımlarla Ermeni sorunu ile ilgili bilg-
iler, İngilizce ve Türkçe olarak sunuluyor, makro ekonomik göstergeler web sayfasından 

“Doğrudan Başbakanlık”ta işlemler, bir günde bitiyor 

yayınlanıyor. Başkanlığın hazırlayıp uygulamaya koyduğu ilk yıl (2006) Türk Sanayici ve 
İşadamları Derneği (TÜBİSAD) ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından düzenlenen “e-
Türkiye” ödüllerinde “Kamudan Kamuya e-Hizmetler” kategorisinde birinciliği kazanan 
BİMER , 2007’de Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Altın Pusula ödülünü de aldı. Geleneksel, 
hantal ve eski devlet bürokrasisi imajını yıkmayı hedefleyen BİMER’e vatandaş “Alo 150’’ 
hattını arayarak, “www.basbakanlik.gov.tr”  web sitesindeki BİMER linkini kullanarak, 
valilik veya kaymakamlıklarda bulunan halkla ilişkiler müracaat bürolarını kullanarak 
veya faks yoluyla başvurabiliyor. 
Başbakanlık’a yapılan başvuruların sonuçlanması daha önce ortalama 30 gün sürerken 
BİMER ile vatandaşa yanıt verme süresi bir güne indi. 81 ilde 32 bin kullanıcılı dev bir 
iletişim ağı olan BİMER, Şubat 2006’dan bugüne kadar yaklaşık bir milyon TL tasarruf 
sağladı, toplam 1.403.693 başvuru yapıldı. 
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B a ş b a k a n l ı k 
Bilgi İşlem 
B a ş k a n l ı ğ ı ’ n ı n 
kısaca tarihinden 
söz eder misiniz? 

27 Şubat 1982 tar-
ih ve 8/4334 sayılı 

“Bakanlıkların Yeniden Düzenlenmesi ve 
Çalışma Esaslan Hakkında Kararname”de 
Başbakanlık Merkez Teşkilatı danışma ve 
denetim birimleri arasında “Bilgisayar ve Bilişim 
Sistemleri Koordinasyon Daire Başkanlığı”, yer 
aldı. Ancak, 8 Haziran 1984 tarih ve 203 sayılı 
“Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hük-
münde Kararname” de söz konusu bu birim 
bulunmadı. 

Başbakanlık bilgi işlem hizmetleri ilk defa, 203 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de, yer alan 
Devlet Durum Merkezi Başkanlığı’nın görevler-
inin sayıldığı 17 nci maddede geçti. Dolayısıyla, 
Başbakanlık bilgi işlem hizmetlerinin bu birim 
tarafından başlatıldığı biliniyor. Devlet Du-
rum Merkezi Başkanlığı, 16 Ocak 1990 tarih 
ve 406 sayılı “Kanun Hükmünde Kararname” 
nin 6 ncı maddesiyle kaldırıldı ve aynı Karar-
namenin 4 üncü maddesiyle Başbakanlık ana 
hizmet birimlerinden olmak üzere, Bilgi İşlem 
Başkanlığı kuruldu. 3056 sayılı Kanun’un ilgili 

maddelerine, bu birime ait gerekli 
hükümler eklendi. 27 Aralık 1991 
tarih ve 475 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname’nin 5 inci maddesiyle 
Başbakanlık Merkez Teşkilatında 
programcı, çözümleyici ve bilgisa-
yar işletmenlerinin sözleşmeli el-
eman olarak çalıştırılabilecekleri 
hüküm altına alındı. 

Bilgi İşlem Başkanlığı, kuruluşundan 
sonra sistem alımı için çalışmalara 
başladı ve günün teknolojisine uy-
gun olan  en gelişmiş 2 bilgisa-
yar sistemi satın aldı. Bunların ilki 
Başbakanlık Merkez Teşkilatı hiz-
metlerinde kullanılan Data Genaral 

MV /40000 AOS/VS (400 terminal ve 200 yazıcı), 
diğeri ise Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü hiz-
metlerinde kullanılan MV /20000 AOS/VS (200 
terminal ve 100 yazıcı oldu.  

Başbakanlıkta kullanılan tüm programlar, bil-
gi işlem personeli tarafından analiz, tasarım 
ve kodlamalan yapılarak gerçekleştirildi. 
Başbakanlık ek binalanın da kiralık hatlar ile 
bağlantıları yapılarak, mevcut programlar 1991 
yılı itibariyle son kullanıcıların kullanımına 
sunuldu. MV /40000 ile MV /20000 sistemleri 
biribiri ile 512 Kbps ile iletişimi sağlandı.

Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı için İstanbul’a  
kiralık hat üzerinden bağlantı sağlandı ve pro-
gramlar kullanıma sunuldu. Bu sistemler, 7 
gün 24 saat şeklinde her türlü yedekleme ve 
güvenlik önlemleri alınarak işletildi.  

-Başbakanlık Bilgi İşlem Başkanlığı’nın 
görevlerini açıklar mısınız? 

3056 sayılı Başbakanlık Teşkilat Kanunu’nun 
değişik 17. maddesine göre, Bilgi İşlem 
Başkanlığı’nın görevlerini şöyle sıralayabiliriz:

•	 Başbakanlık	 Merkez	 Teşkilatı	 birim-
lerinin bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını 
karşılamak, bilgisayar ve yeni teknolojiler 

konusunda bu birimlere destek vermek, 
•	 Başbakanlık	Merkez	 Teşkilatı	 birimler-
inin iş akışlarını izleyerek otomasyon teknolo-
jileri doğrultusunda daha etkin ve verimli iş, 
belge, bilgi akış düzeni önermek ve buna yöne-
lik yazılımları üretmek, 
•	 Başbakanlık	 Merkez	 Teşkilatından.	
kamu kurum ve kuruluşlanndan, ilgili yurtiçi 
ve yurtdışı kaynaklardan sağlanan kamu 
yönetimine ilişkin bilgileri bilgi işlem ortamında 
toplamak, değerlendirmek ve makama hızlı, 
etkin ve özet bilgi akışını temin etmek, 
•	 Bilgi	derleme	ve	bunlann	bilgi	işlem	sis-
temlerinde değerlendirilmesi konulannda ilgili
kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, 
•	 Otomasyon	 sistemlerinin	 işletimini	
sağlamak, 
•	 Makamca	verilen	benzeri	görevleri	yap-
mak. 

- Bilgi İşlem Başkanlığı’nda kaç kişi 
görev yapıyor?

-51 kişi görev yapıyor. Birim kadrolarında 1 
bilgi işlem başkanı, 3 şube müdürü, çözümleyi-
ciler, programcılar ve bilgisayar işletmenleri 
bulunmasına rağmen uygulamada şube 
müdürlerinin tamamı ile bazı personel başka 
birimlerde çalışıyor.

Durumu ve Cinsiyeti İtibarıyla Dağılımı:

Birimler arası ilişkiler ve Bilgi İşlem 
Başkanlığı’nın diğer birimlerle olan ilişkileri 
göz önüne alınarak, Kurumun bilişim tabanlı 

iş ve işlemlerinin akışında etkinliği, verimliliği 
ve güncelliği sağlamak amacıyla, proje grupları 
oluşturuldu. Örgütlenmemizde matriks 
örgütlenme modeli uygulandı.
Bu yapıda; bir personel birden fazla projede 
görev üstlenirken bir proje grubunda proje yö-
neticisi olarak çalışan personel, başka bir proje 
grubunda proje elemanı olarak görev alabiliy-
or. Buna göre Başkanlığımız 5 ana grup altında 
proje bazlı alt gruplar oluşturdu ve iç genelge 
yayınladı.

-Başkanlıkta kullanılan donanım ve 
yazılım hakkında bilgi verir misiniz?

Başbakanlıktaki hizmetlerinin yürütülm-
esi sırasında, işlem ve karar sürecinin 
hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin 
artırılması amacıyla bilgi ve teknoloji 
kaynaklarından azami ölçüde faydalanılıyor. 
Başbakanlık Merkez Teşkilatı birimlerinde, 
bilgisayara dayalı hizmetlerin sunulmasını 
sağlayan veri iletişim altyapısı, sunucu bilg-
isayar sistemleri, birimlerde yer alan kişisel 
bilgisayarlar ile diğer çevre birimlerinin 
güvenli, etkin, verimli ve sürekli kullanılmasını 
temin edecek iş ve işlemler ile bilgisayara 
dayalı proje ve programların analiz, tasarım, 
kodlama, entegrasyon, dokümantasyon vb. 
safhalarından geçerek, ihtiyaçlara en uygun 
yapıda hazırlanmaları ve hizmet sürekliliğinin 
sağlanması hizmetleri yürütülüyor.
Gelişen bilişim teknolojilerinin Başbakanlıkta 
kullanılması amacıyla; bilgi güvenliği sistem-
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leri, elektronik posta, veri tabanı ve diğer sistem 
sunucularında yazılım ve donanım güncelleme-
leri yapıldı. Başbakanlık ek binası (yeni bina) 
veri iletişim altyapısı teknolojik gelişmelere uy-
gun olarak yenilendi. 
2010 faaliyet yılı için, ihtiyaç duyulan sunucu-
lar ile yazılım, donanım ve güvenlik ürünler-
inin güncellenmesine yönelik çalışmaların 
sürdürülmesi planlandı. Sürekli güncel tutu-
lan güvenlik sistemleri, donanım parkı, iletişim 
altyapısı, veritabanları, uygulama geliştirme 
yazılımları ile bilişim alanında çağın gerektirdiği 
güncel yenilikler uygulanıyor.  
Bilişim sistem, veri iletişim altyapısı cihaz ve 
yazılımları, bilgisayar ve çevre birimleri ile e-
devlet ve diğer uygulamalara ilişkin bilgiler 
aşağıda şema, tablo ve grafiklerde gösteriliyor: 

İnternet çıkışı 50 MB’ten 100 MB’e çıkartıldı. 
Ulus (Basımevi), DPT (Mevzuat), Söğütözü, 
Yüksel Caddesi, Yeni Mahalle (Devlet Arşivleri), 
konut, daire tabipliği binaları ve İstanbul 
Osmanlı Arşivi, merkezi sisteme fiber optik 
hatlarla bağlantılı. DPT binasının ilk 4 katı, 
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü (Osmanlı 
Arşivi- Cumhuriyet Arşivi-Başbakanlık) binaları 

iletişim ağı altyapıları ve sistemleri yenile-
nirken merkez teşkilatı sistemleriyle on-
line görüşebiliyor. Bunun yanında Bilgi İşlem 
Başkanlığı merkezinden her iki tarafa teknik 
destek ve yazılım olarak müdahale edilebilini-
yor, ilgili birimlere direkt ses ve görüntülü bilgi 
akışı sağlanabiliniyor. 

Başbakanlık Veri İletişim Altyapısı:

Resmi Gazete, artık daha hızlı ve verimli 

-Başkanlık olarak hangi projeleri 
yürütüyorsunuz?

Bilgi İşlem Başkanlığı yazılım grubu personeli 
tarafından ViSUAL BASIC, ASP, C ve CC + dil-
lerinde, MS SQL Veritabanında çalışan 14 ana 
projeden oluşan 60 müstakil program yazıldı. 
Bu yazılım projelerinden 50’si ilgili Başbakanlık 
birimleri tarafından kullanılıyor. İdari ve Mali 
İşler Daire Başkanlığı, Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü, Kanunlar ve Kararlar Genel 
Müdürlüğü, Bakanlar Kurulu Sekreterliği, 
Genel Evrak gibi Başbakanlık teşkilatına bağlı 

bütün birimler evrak akışını bilgisayarda takip 
ediyor ve geriye dönük 5 yıllık evrak bilgiler-
ine ulaşabiliyor. Kurum ve Kuruluş Kodları, 
Hükümetler Programı, Mevzuat Külliyatı, Re-
smi Gazete, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Programları, Web Master Uygulamaları, Halkla 
İlişkiler Yazılım ve Uygulamaları, Kurum içi 
iletişim sayfası yazılımı (Anadolu Haber Ajansı, 
Duyumlar, İlanlar, Telefon Rehberi, Nöbet lis-
tesi, Bilgisayar arıza takibi vb.) 

TBMM’ye gönderilen kanun tasarıları, şeffaflığın 
bir gereği olarak web sayfasında yayımlanıyor. 
Resmi Gazete’nin mevzuat ve ilanları dahil 
tümü günlük ve 2001’den itibaren arşivi ile 
birlikte yayımlanıyor. Ancak Resmi Gazete, 
daha çok resim (GİF, JPG,vb.) formatında 
basıldığından sayfanın trafik yoğunluğu nede-
ni ile uç kullanıcıları zaman zaman gecikmeli 
ulaşabiliyor. Bu yönde daha hızlı ve verimli 
hizmet vermek için çalışmalar bitirildi, uygu-
lamaya geçirildi. 

Kamu kurum ve kuruluşlarında yazışma kodları, 
Cumhuriyet ve Osmanlı Arşivi katalogları ücret-
siz olarak hizmete açıldı. Ermeni sorunu ile il-
gili bilgiler ise İngilizce ve Türkçe olarak sunu-
luyor. Makro ekonomik göstergeler 15 günde 
bir aylık olarak web sayfasından yayınlanıyor. 

Bilgi İşlem Başkanlığı tarafından, Başbakanlık 
Merkez Teşkilat birimleri dışında, devlet 
bakanlıklarına web sayfası hazırlama hizmetleri 
veriliyor. Ayrıca altyapı ve yazılım konularında, 
Bilgi İşlem Başkanlığı’ndan yazılı istekte bulu-
nan kamu kuruluşlarına danışmanlık ve yazılım 
destek hizmetleri de veriliyor. 

1999 yılından itibaren www.basbakanlikgov.tr 
adresinden sunulan Mevzuat Bilgi Sistemi, (Ka-
nunlar, KH.K, Mülga Kanun, Tüzükler, Yönet-
melikler, Geçici Tüzükler) ücretli abone hiz-
meti olarak verilen bu bilgi bankası, 29 Ağustos 
2003’ten itibaren ücretsiz olarak aynı web 

adresinden halka açıldı. Ayrıca İnternet’i ol-
mayan, sözü edilen bilgi sisteminden faydalan-
mak isteyen vatandaşlar, boş CD karşılığında 
Bilgi İşlem Başkanlığı’na müracaat etmeleri 
halinde bu bilgiler kendilerine ücretsiz veriliy-
or.

Başbakanlık Merkez Teşkilatı Birimleri, dev-
let bakanlıklarının özel kalem müdürlükleri ve 
makam sekretaryalarında kullanılmak üzere 
ihtiyaç duyulan proje ve programların analiz, 
tasarım, kodlama, entegrasyon, doküman-
tasyon vb. safhalarından geçerek, ilgili birim 
ihtiyaçlarına en uygun yapıda hazırlanmaları, 
kullanıcı hizmetlerine açılmaları ve hiz-
met sürekliliğinin sağlanması iş ve işlemleri 
yapılıyor. Kurum çalışanlarına düzenli 
aralıklarla ve ihtiyaçlar doğrultusunda, değişik 
seviyelerde bilgisayar eğitimleri veriliyor.

Bilgi İşlem Başkanlığı “e-Kurum” oluşması için 
önemli bir çalışma başlattı. İnternet sunumu 
imkânı olmayan 20’ye yakın kamu kurumuna 
Internet (web, e-mail, DNS) hizmetleri veren 
Başkanlık, Yargıtay, Tapu-Kadastro, Kredi- 
Yurtlar Kurumu, Özürlüler İdaresi, SYDTF, Sivil 
Savunma Genel Müdürlüğü, Samsun ve Gazi 
Antep Valiliği gibi 10’a yakın kuruluşa da e-
Devlet oluşumunu hızlandırmak amacıyla web, 
e-mail, DNS hizmetleri sunuyor.  

- Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) 
uygulaması hakkında da bilgi alabilir 
miyiz? 

Merkez, Başbakanlık Merkez Teşkilatının 
bilişim teknolojileri ihtiyacını karşılamak; 
daha etkin ve verimli iş, belge, bilgi akış düze-
ni önermek ve buna yönelik hizmetleri sun-
mak; ilgili yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan 
sağlanan bilgileri, değerlendirip makama hızlı, 
etkin ve özet bilgi akışını temin etmek ile bil-
gi derleme ve bunların bilişim sistemlerinde 
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değerlendirilmesi konularında ilgili kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği yapmayı amaçlıyor. 

Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)-
Doğrudan Başbakanlık projesi, bilişim ve 
iletişim teknolojileri kullanılarak hayata geçir-
ilen bir halkla ilişkiler uygulaması. 20 Ocak 
2006 tarih ve 26055 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 2006/3 sayılı Genelge ile hizmete 
girdi. BİMER ile oluşturulan sistem sayes-
inde vatandaş ile devlet arasındaki iletişim 
kanallarının tümü açık tutularak müracaatların 
her zaman ve her yerden yapılabilmesi yanı 
sıra, müracaatlara cevapların da hızlı, etkin ve 
daha ekonomik bir şekilde verilebilmesine im-
kân sağlandı. 

Bu düzenlemeyle, vatandaş-devlet arasındaki 
iletişim kanallarının tümü açık tutular-
ak müracaatların her zaman ve her yerden 
yapılabilmesinin yanı sıra; müracaatlara hızlı, 
etkin ve daha ekonomik bir şekilde cevap ver-
ilebiliyor. BİMER uygulaması bir yazılım ile web 
üzerinden yapıldığı için yurdumuzun en ücra 
köşesinden yapılan müracaatın ve bu müracaa-
ta ilişkin yapılan işlemlerin Başbakanlıktan 
koordine edilerek izlenebilmesi de mümkün.

BİMER’e 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına 
Dair Kanun, Kamu Görevlileri Etik Kuru-
lu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun ile İnsan Hakları 
İhlallerine ilişkin müracaatlar da yapılabiliyor.  

BİMER’e şahsen ulaşılabileceği gibi ALO 
150, telefon, İnternet, faks ve mektup ile 
de ulaşılabilir. BİMER’e başvuruda bulunan 
vatandaşlar, müracaatlarının durumunu www.
basbakanlik.gov.tr adresindeki “Başbakanlığa 
istek ve şikâyetlerinizi bildirin” butonunu 
tıklayıp, BİMER sorgu ekranında başvuru tar-
ih ve sayısını yazarak öğrenebiliyorlar. Ayrıca 
BİMER’e bimer@basbakanlik.gov.tr  e-posta 
adresinden de ulaşılabiliniyor. 

-Proje kapsamında kaç kaymakamlık, 
valilik ve bakanlıkta “Halkla İlişkiler 
Müracaat Bürosu” kuruldu? “ALO 150” 
hattını yanıtlamak üzere nerelerde 
çağrı merkezleri oluşturuldu? 

Türkiye genelinde 81 ilde 32 bin kullanıcı 
ile dev bir iletişim ağı oluşturuldu. BİMER 
uygulaması kapsamında kaymakamlık, vali-
lik ve bakanlıkların tümünde “Halkla İlişkiler 
Müracaat Büroları” kuruldu. “ALO 150” hattını 
cevaplamak üzere valiliklerimizde çağrı merke-
zleri bulunuyor. “ALO 150” numarası herhangi 
bir ilimizden arandığında o ilin valiliğindeki 
halkla ilişkiler görevlisi telefonu açıyor. 
Önündeki bilgisayarda Başbakanlık web sayfası 
üzerinden telefonla arayan vatandaşın kişisel 

bilgileri ile müracaatının konusu ve detaylarını 
kayıt ediyor. Müracaat eden vatandaşa sistem 
tarafından otomatik bir kayıt numarası veriliy-
or. Bu numara ile Başbakanlık web sitesinden 
veya ALO 150 numarası aranarak müracaatın 
aşamaları takip edilebiliyor. Daha sonra kayıt 
altına alınan bu müracaat, valilikteki yetkili 
tarafından kaymakamlık, il müdürlüğü veya 
bölge müdürlüğüne sistem üzerinden gönder-
iliyor. 
Gönderilen müracaat, kaymakamlık, il 
müdürlüğü veya bölge müdürlüğü tarafından 
sonuçlandırılıp müracaat sahibine cevap ver-
iliyor. “ALO 150” numarasına yapılan müracaat 
herhangi bir bakanlığı veya başbakanlığı ilg-
ilendiriyor ise, yine valilik tarafından halkla 
ilişkiler görevlileri aracılığı ile başbakanlık 
web sayfası kullanılarak sistem üzerinden 
başbakanlığa gönderiliyor. 

Buradaki değerlendirme sonrasında müracaat 
bakanlık yetkilisi tarafından bakanlığın ilgili 
birimine yine sistem üzerinden gönderiliyor ve 
müracaat ilgili birim aracılığıyla cevaplandırılıp 
vatandaşa da cevap veriliyor. Ayrıca, verilen 
cevaba ilişkin detaylar sisteme kaydediliyor. 
Bu sayede yerel düzeyde çözülebilecek mü-
racaatlar bakanlık ve başbakanlığa gelmeden 

cevaplandırılıyor. Böylece zaman ve ekonomik 
olarak tasarruf ediliyor.

-BİMER projesi kapsamında yıllar itibar-
iyle ne kadar başvuru gerçekleştirildi? 

BİMER’e Şubat-Aralık 2006 tarihleri arasında 
172.470; Ocak-Aralık 2007 tarihleri arasında 
208.899; Ocak-Aralık 2008 tarihleri arasında 
217.859; Ocak-Aralık 2009 tarihleri arasında 
384.852; Ocak–16.09.2010 tarihleri arasında 
419.613 başvuru yapıldı. Şubat 2006 tari-
hinden bugüne toplam 1.403.693 başvuru 
gerçekleştirildi. 

-Proje Başbakanlığın hangi hizmetler-
inde ne gibi avantajlar (zaman, maliyet 
ve iş gücü açısından) sağladı?

BİMER projesi,  Şubat 2006 tarihinden bugüne 
kadar yaklaşık 1 milyon TL tasarruf sağladı. Bu 
kapsamda, Başbakanlıktan en alt idari birime 
kadar tüm kamu kurum ve kuruluşlarına hız 
ve etkinlik kazandırıldı, ortalama 30 gün olan 
işlem süreci bir güne indirildi.


