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◼ An event held with the theme of 

“Blockchain Istanbul” at Istanbul 

University Cemil Bilsel Conference 

Hall on Oct 21 2022.



Greetings

◼ Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. 

◼ A famous saying is “All I know is that I know nothing.”

◼ Know very little about Türkiye but I know that

◼ GDP per capital (PPP) is more than USD38000

◼ GDP (PPP) is ranked 11th in the world.

◼ My favorite confection Turkish Delight comes from Türkiye, not to mention Kebab, Baklava, 
and many others.



This I Know
(Bildiklerim)

◼ In 2021, agriculture contributed 5.65 percent to GDP, while industry and services accounted 
for 31.07 percent and 52.74 percent respectively.

(2021'de tarım GSYİH'ya yüzde 5,65 oranında katkıda bulunurken, sanayi ve hizmetler sırasıyla yüzde 31,07 
ve yüzde 52,74 olarak hesaplandı.)

◼ Top 3 Trade Partners: Germany, Russia, and China.

(En başta gelen 3 Ticari Ortaklar: Almanya, Rusya ve Çin.)

◼ Top 3 Exported Goods: Motor Vehicles & Parts, Industrial Machinery, and Iron & Steel.

(En başta gelen 3 İhraç Ürün: Motorlu Araç & Parçaları, Endüstriyel Makineler, Demir & Çelik.)

◼ Trade to GDP Ratio is 71pc. Balance of Payment Account is in deficit.

(Ticaretin GSYİH'ya Oranı Kişi başı 71'dir. Ödemeler Dengesi Hesabı açık verdi)



Global Stagflation in the 2022
(2022’de Küresel Stagflasyon)

◼ Relatively High Inflation, Relatively High Employment, Relatively High Interest Rates

(Nispeten Yüksek Enflasyon, Nispeten Yüksek İstihdam, Nispeten Yüksek Faiz
Oranları)

◼ This is a Deglobaliztaion Inflation!

(Bu bir Deglobalizasyon Enflasyonudur!)

◼ Is this environment persistent or transitory?

(Bu ortam kalıcı mı yoksa geçici mi?)



This Time Is Different
(Bu Kez Farklı)

◼ What make it so different from the last few crises that invited unorthodox policy response?

(Politika yanıtını alışılmışın dışında kılan son birkaç krizden bu kadar farklı kılan nedir?)

◼ On-shoring and Near-shoring: This causes inflation!

(İksa ve Yakın İksa)

◼ Disruption in Supply Chain: This again causes inflation!

(Tedarik Zincirinde Kesinti)

◼ A Rush to Build Up of Food and Medical Reserve: This will further cause inflation!

(Gıda ve Tıbbi Rezerv Oluşumu)

Inflation is likely to persist.



This Time Is Different: The ABCD of Tech
(Bu Kez Farklı: Teknolojinin ABCD'si)

◼ New ways of growing the economy.

(Ekonomiyi büyütmenin yeni yolları.)

◼ ABCD: AI, Blockchain, Cloud Computing and Data Analytics

(ABCD: Yapay Zeka, Blok Zinciri, Bulut Bilişim ve Veri Analitiği)

◼ Commercialization of New Technology 

(Yeni Teknolojinin Ticarileştirilmesi)

◼ But it is the C that catches the headlines: Cryptocurrency, CBDC, Cyber Security

(Ancak manşetleri yakalayan C'dir: Cryptocurrency, CBDC, Cyber Security)



1. Cryptocurrency: The Emergence of Peer-to-Peer Technology

(Eşler Arası Teknolojinin Ortaya Çıkışı)

◼ Cryptocurrencies: Highly risky and complex financial products

(Kripto para birimleri: Son derece riskli ve karmaşık finansal ürünler)

◼ Bitcoin with a single ledger for tracking the coin called bitcoin

(Bitcoin adı verilen madeni parayı izlemek için tek bir deftere sahip Bitcoin)

◼ Ethereum with a three-ledger system for (i) tracking the order of transfer of ether; (ii) the transaction 
of Ether; and (iii) the state of the computer codes

((i) ether transfer sırasını takip etmek için üç defter sistemine sahip Ethereum; (ii) Eter işlemi; ve (iii) 
bilgisayar kodlarının durumu)

◼ The last, which includes smart contract, has altered the landscape of economics and finance.

(Akıllı sözleşmeyi içeren sonuncusu, ekonomi ve finansın manzarasını değiştirdi.)



2. CBDC: A New Type 

of Central Bank 

Liability in its Balance 

Sheet.

CBDC: Bilançosunda

Yeni Bir Merkez

Bankası Yükümlülüğü

Türü.



Programmable CBDC to Slow Flow of Capital and Retain Tax Revenue
(Sermaye Akışını Yavaşlatmak ve Vergi Gelirlerini Korumak için Programlanabilir CBDC)

◼ This gives rise to the stable token (mistakenly named as stablecoin as most stable coins are 
not native to the distributed ledger but created by a smart contract) that can disrupt the 
fiscal and monetary system of any open economy.

(Bu, herhangi bir açık ekonominin mali ve parasal sistemini bozabilecek stable coinler ortaya
çıkmasına neden olur.)

◼ The original thought was CBDC alone could retain the sovereignty of fiscal and monetary 
policies, where the control of the rapid flow of money and tax revenue were the main 
concerns.

(Orijinal düşünce, CBDC'nin tek başına, hızlı para akışının ve vergi gelirinin kontrolünün ana endişe
olduğu maliye ve para politikalarının egemenliğini koruyabileceğiydi.)



Cryptocurrency May Be Less Damaging to the Economy
(Kripto Para Birimi Ekonomiye Daha Az Zarar Verebilir)

◼ Cryptocurrency is the least (less) damaging to the economy because of its inability to get rid 
of intermediaries despite the decentralization thesis.

(Kripto para, ademi merkeziyetçilik tezine rağmen aracılardan kurtulamaması nedeniyle ekonomiye
en az zarar veren paradır.)

◼ Intermediaries are trusted-third-Party and cost effective alternatives to the traditional banks 
and crypto exchanges have emerged.

(Aracılar güvenilir üçüncü taraf ve geleneksel bankalara ve borsalara uygun maliyetli alternatiflerdir.)



Cryptocurrency Has Become An Asset Class for Sovereign Wealth Fund and 

Family Offices
(Kriptopara Devlet Varlık Fonu ve Aile Büroları için Varlık Sınıfı Oldu)

◼ As long as they are licensed intermediaries, the sovereignty of the fiscal and monetary 
policies are intact.

(Aracılar olduğu sürece maliye ve para politikalarının egemenliği bozulmaz.)

◼ Controlling intermediaries and software becomes the way to regulate cryptocurrencies.

(Aracıları ve yazılımı kontrol etmek, kripto para birimlerini düzenlemenin yolu haline geliyor.)



No Speculation But Responsible Innovation

(Spekülasyon Yok Ama Sorumlu İnovasyon)

◼ In my opinion (Bence)
◼ Regulating consensus algorithms is the best way to manage the ecosystem rather than banning 

cryptocurrencies altogether for fear of capital outflows, speculation and scams.

(Konsensüs algoritmalarını düzenlemek, sermaye çıkışları, spekülasyon ve dolandırıcılık korkusuyla kripto para 
birimlerini tamamen yasaklamak yerine ekosistemi yönetmenin en iyi yoludur.)

◼ More importantly, cryptocurrency has become an asset class for family offices and if regulated 

appropriately, can help create a new digital economy with responsible innovation that increases 

GDP growth and diversity.

(Daha da önemlisi, kripto para birimi aile ofisleri için bir varlık sınıfı haline geldi ve uygun şekilde düzenlenirse, 

GSYİH büyümesini ve çeşitliliğini artıran sorumlu inovasyonla yeni bir dijital ekonomi oluşturmaya yardımcı

olabilir.)



Stable Tokens are the Least Damaging
(Stabil Jetonlar En Az Zarar Verendir)

◼ Stable tokens have become the least damaging because they are issued by intermediaries.

(Stabil tokenler, aracılar tarafından verildiği için en az zarar veren tokenler haline geldi.)

◼ Algorithmic stable tokens requires relatively more skills to regulate, licensing-to-learn rather 
than banning is the most effective way to manage the ecosystem.

(Algoritmik stable coinler düzenlenmek için nispeten daha fazla beceri gerektirir, ekosistemi
yönetmenin en etkili yolu yasaklamalar yerine öğrenmek için lisans vermektir.)

◼ Blockchain incentives and returns can be programmed to foster good human behavior, and 
appropriate regulation can attract foreign capital for an open economy.

(Blok zinciri teşvikleri ve getirileri, iyi insan davranışını teşvik etmek için programlanabilir ve uygun
düzenleme, açık bir ekonomi için yabancı sermayeyi çekebilir.)



Regulators Now Know How to Regulate Stablecoins
(Düzenleyiciler Artık Stabil Paraları Nasıl Düzenleyeceklerini Biliyor)

◼ These incentives are hard coded in the system and the coders or codes, if under the 
influence of regulators, can ensure Fairness, Ethical, Accountability and Transparency (FEAT).

(Bu teşvikler sistemde sabit olarak kodlanmıştır ve kodlayıcılar veya kodlar, düzenleyicilerin etkisi
altındaysa Adil, Etik, Hesap Verebilirlik ve Şeffaflığı (FEAT) sağlayabilir.)

◼ There seems to be a strong case for regulation as self regulation has failed as in the case in 
Singapore with the Luna and 3 Arrows Capital.

(Singapur'da Luna ve 3 Arrows Capital'de olduğu gibi öz düzenleme başarısız olduğu için düzenleme
için güçlü bir durum var gibi görünüyor.)

◼ More importantly, the Web3 industry has contributed a lot of capital inflow for open 
economy to counter the negative impact of USD as a global reserve currency, allowing 
managed depreciation.

(Daha da önemlisi, Web3 endüstrisi, USD'nin küresel rezerv para birimi olarak olumsuz etkisine karşı
koymak için açık ekonomi için çok fazla sermaye akışına katkıda bulundu ve amortismanın
yönetilmesine izin verdi.)



Is CBDC Really Needed
(CBDC Gerçekten Gerekli mi?)

◼ It appears that for most developed country, full reserve stablecoins may be the way forward.

(Görünüşe göre çoğu gelişmiş ülke için tam rezerv stablecoinler ileriye giden yol olabilir.)

◼ The USA is taking the lead to ensure the USD and the crypto industry will be an important 
part of the financial system for cross border “Payment versus Payment” and “Payment 
Versus Delivery” efficiency.

(ABD, USD'nin ve kripto endüstrisinin, sınır ötesi Ödemeye karşı Ödeme ve Ödemeye Karşı Teslimat
verimliliği için finansal sistemin önemli bir parçası olmasını sağlamak için öncülük ediyor.)

◼ Huge flow of capital into Venture Capital, in turn moving into Web3 startups, is helping the 
US build the next digital infrastructure.

(Girişim Sermayesi'ne büyük sermaye akışı, ardından Web3 girişimlerine geçiş, ABD'nin bir sonraki
dijital altyapıyı inşa etmesine yardımcı oluyor.)



The Private Sector Is Financing The Public Digital Infrastructure
(Özel Sektör Kamunun Dijital Altyapısını Finanse Ediyor)

◼ Some of these digital infrastructures will act as public goods to onboard SMEs, creating a 
new virtual economy to propel US growth.

(Bu dijital altyapının bir kısmı, ABD'nin büyümesini ilerletmek için yeni bir sanal ekonomi yaratarak, 
KOBİ'lere yönelik kamu malı olarak hareket edecek.)

◼ The same has happened in Singapore and Dubai.

(Aynısı Singapur ve Dubai'de de oldu.)

◼ Among the ABCD technology, Blockchain has been self financing by the ecosystem and 
assisting the governments to build the basic infrastructure for a future competitive 
economy.

(ABCD teknolojisi arasında Blockchain, ekosistem tarafından kendi kendini finanse ediyor ve
hükümetlerin gelecekteki rekabetçi bir ekonomi için temel altyapıyı oluşturmasına yardımcı oluyor.)



Examples
(Örnekler)

◼ Open Certs: Issuing Singapore Universities certificated on Ethereum with Private Cloud.

(Açık Sertifikalar: Özel Bulut ile Ethereum üzerinde Singapur Üniversiteleri sertifikalarının verilmesi.)

◼ Trade Trust: Streamlining trade export processes using open Blockchain.

(Ticaret Güveni: Açık Blockchain kullanarak ticaret ihracat süreçlerini kolaylaştırma.)

◼ Project Ubin Phase 1-6, Project Partior and others using Distributed Ledger Technology for 
TradeFi, cross border payments, as well as Payment Versus Delivery.

(Ubin Projesi Fazı 1-6, Project Partior ve diğerleri, TradeFi, sınır ötesi ödemeler ve Ödeme Karşı
Teslimat için Dağıtılmış Ledger Teknolojisini kullanıyor.)



Crypto, Cyber Security and More
(Kripto, Siber Güvenlik ve Fazlası)

◼ Singapore’s sovereign wealth fund Temasek has invested into Aid:Tech for charitable 
donation, helping refugees, and making grants transparent and accountable.

(Singapur'un egemen servet fonu Temasek, hayırsever bağışlar, mültecilere yardım ve hibeleri şeffaf
ve hesap verebilir kılmak için Aid:Tech'e yatırım yaptı.)

◼ Temasek investment into Distributed Identity (DID) for future mass adoption and global 
blockchain business

(Gelecekteki kitlesel benimseme ve küresel blok zinciri işi için Dağıtılmış Kimlik'e (DID) Temasek
yatırımı)



Banning May Mean Losing Talents, Tax Revenue, Growth and Monetary Control

(Yasaklamak Yetenekleri, Vergi Gelirlerini, Büyümeyi ve Para Kontrolünü Kaybetmek

Anlamına Gelebilir)

◼ Web3 security projects to build up talents base and to defend against cyber attack on Web2 and CBDC.

(Web2 ve CBDC üzerinden gelebilecek olan saldırılara karşı ve yetenek tabanı oluşturmak için Web3 güvenlik
projeleri)

◼ The emergence of new crypto banks and licensed entities under Payment Tokens Act to create jobs, attract 
capital and Learning-by-licensing.

(İstihdam yaratmak, sermaye çekmek ve Lisansla Öğrenmek için Ödeme Jetonları Yasası kapsamında lisanslı yeni
kripto bankalarının ortaya çıkması.)

◼ If one does not regulate, there will be no information. By regulating, the industry may be directed towards 
B2B rather B2C business cultivating talents, collecting tax revenues, inducing economic growth that spills 
over to other sectors (conferences, hospitality, legal accounting etc.) and retaining monetary control.

(Biri düzenleme yapmazsa, hiçbir bilgi olmayacaktır. Düzenleme ile endüstri, yeteneklerin yetiştirilmesi, 
vergi gelirlerinin toplanması, diğer sektörlere (konferanslar, konaklama, yasal muhasebe vb.) yayılan ekonomik
büyümeyi teşvik eden ve parasal kontrolü elinde tutan B2C iş yerine B2B'ye yönlendirilebilir.)



Risks and Solution 1: Drain on Demand of National Currency
(Riskler ve Çözüm 1: Ulusal Para Biriminin Talebi Üzerine Tahliye)

◼ In the short term, cryptocurrencies can be seen to drain the liquidity and the demand of the 
national currency.

(Kısa vadede, kripto para birimlerinin likiditeyi ve ulusal para biriminin talebini tükettiği görülebilir.)

◼ However, in the long run, it will be other stablecoins issued by other countries that will 
seriously drain the liquidity.

(Bununla birlikte, uzun vadede, likiditeyi ciddi şekilde tüketecek olan diğer ülkeler tarafından çıkarılan
diğer stabilcoinler olacaktır.)

◼ In response, Project Bakong of Cambodia has a full reserve payment system with a USD coin 
and a local currency coin on a blockchain.

(Buna karşılık, Project Bakong of Kamboçya, bir blok zincirinde bir USD jeton ve bir yerel para birimi
jetonlu tam bir rezerv ödeme sistemine sahiptir.)



Crypto Tech Can Create Jobs
(Kripto Teknolojisi Yeni Meslekler Yaratabilir)

◼ They build up resilience by opening up the banking system to licensed payment companies 
that are more innovative.

(Bankacılık sistemini daha yenilikçi olan lisanslı ödeme şirketlerine açarak dayanıklılık sağlıyorlar.)

◼ They not only monitor the usage of USD coin but maintain its tax revenue, and financial 
inclusion now includes corporate inclusion with very low counterparty risk.

(Sadece USD coin’in kullanımını izlemekle kalmıyor, aynı zamanda vergi gelirini de koruyorlar ve
finansal katılım artık çok düşük karşı taraf riski olan kurumsal katılımı içeriyor.)

◼ Cost of payments is reduced, jobs are created, revenue are retained, and businesses grow.

(Ödemelerin maliyeti azalır, işler yaratılır, gelir korunur ve işletmeler büyür.)



Risk and Solution 2: Scams and Speculations
(Risk ve Çözüm 2: Dolandırıcılık ve Spekülasyonlar)

◼ The increase in scams and the blowup of Luna and Three Arrows Capital were a good turning 
point for Singapore.

(Dolandırıcılıklardaki artış ve Luna ve Three Arrows Capital'in patlaması Singapur için iyi bir dönüm
noktası oldu.)

◼ It points to the shortages of talents and the need for experienced intermediaries.

(Yetenek eksikliğine ve deneyimli aracılara duyulan ihtiyaca işaret ediliyor.)

◼ Singapore started issuing licenses to crypto exchanges with low trading volume initially and 
as the regulators’ skillet increases, more licenses were issued to larger institutions with 
proper governance and strict compliance in place.

(Singapur, başlangıçta düşük ticaret hacmine sahip kripto borsalarına lisans vermeye başladı ve
düzenleyicilerin tavası arttıkça, uygun yönetim ve sıkı uyumluluk ile daha büyük kurumlara daha fazla
lisans verildi.)



Crypto Helps to Attract Huge Inflow of Talents and Capital
(Kripto, Büyük Yetenek ve Sermaye Girişini Çekmeye Yardımcı Oluyor)

◼ Five digital bank licenses, Green Finance, Asset Digitalization and Payment Licenses are also issued to 
facilitate and learn about the new tech for green finance and digital literacy, with some of these 
digital banks using the latest tech to help monitor the crypto industry payment patterns.

(Yeşil finans ve dijital okuryazarlık için yeni teknolojiyi kolaylaştırmak ve öğrenmek için beş dijital banka
lisansı, Yeşil Finans, Varlık Dijitalleştirme ve Ödeme Lisansları da verilir, bu dijital bankalardan bazıları kripto
endüstrisi ödeme modellerini izlemeye yardımcı olmak için en son teknolojiyi kullanır.)

◼ Family offices are encouraged to set up with more stringent capital requirements and large Asset 
Under management.

(Aile ofisleri, daha katı sermaye gereksinimleri ve büyük Yönetim Altındaki Varlıklar ile kurulmaya teşvik
edilir.)

◼ The entire ecosystem has attracted talents and huge capital inflow, allowing for SGD to manage 
depreciation against the USD.

(Tüm ekosistem, yetenekleri ve büyük sermaye akışını kendine çekerek SGD'nin USD karşısındaki değer
kaybını yönetmesine olanak sağladı.)



Risks and Solution 3: Familiarity and Literacy
(Riskler ve Çözüm 3: Aşinalık ve Okuryazarlık)

◼ New digital economy including web3, metaverse, digital assets, quantum resistance, privacy 
and data protection technology are deep tech that need time to learn and master.

(Web3, metaverse, dijital varlıklar, kuantum direnci, gizlilik ve veri koruma teknolojisini içeren yeni
dijital ekonomi, öğrenmek ve ustalaşmak için zamana ihtiyaç duyan derin teknolojilerdir.)

◼ Programs for empowerment were initiated with many private public partnership projects (e.g. JP 
Morgan, DBS and others), courses were created to ensure specific skills are trained (of which our 
Global Fintech Institute is involved with IFC, UNDP), Fintech development unit was set up, and 
funding the local Fintech and Blockchain associations – All driven by the Monetary Authority of 
Singapore.

(Pek çok özel kamu ortaklığı projesiyle (örneğin JP Morgan, DBS ve diğerleri) güçlendirme programları
başlatıldı, belirli becerilerin eğitilmesini sağlamak için kurslar oluşturuldu (Küresel Fintech Enstitümüz IFC, 
UNDP ile birlikte çalışıyor), Fintech geliştirme birimi kuruldu ve yerel Fintech ve Blockchain derneklerini
finanse ediyor - Hepsi Singapur Para Otoritesi tarafından yönlendiriliyor).



Government Just Needs to Establish Digital Trade Agreement
(Hükümetin Sadece Dijital Ticaret Anlaşması Oluşturması Gerekiyor)

◼ These efforts are paying off with private sector funding the building of digital infrastructure.

(Bu çabalar, dijital altyapının inşasını finanse eden özel sektörle karşılığını veriyor.)

◼ These public infrastructures will be available to as far as Africa, India, Philippines etc.

(Bu kamu altyapısı, Afrika, Hindistan, Filipinler vb.)

◼ Government are signing Digital Trade Agreements with different countries and the RCEP 
(Regional Comprehensive Economic Partnership) is now in force.

(Hükümet, farklı ülkelerle Dijital Ticaret Anlaşmaları imzalıyor ve RCEP şu anda yürürlükte.)



Metaverse the Digital Twins

• My Definition: Metaverse is the creation of a mixed reality environment 
in the virtual and physical world with the convergence of ABCD and 
hardware via user-friendly computer interfaces.

• Software: AI, Blockchain, Cloud and Data Analytics

• Manufacturing: Chips, Devices, Interfaces, Robots and others



Spilling Over to Manufacturing Sector

(İmalat Sektörüne Sızma)

◼ Türkiye has advantages over Singapore and Dubai as it has a strong manufacturing base for 
ABCD technology, especially hardware for data and privacy protection.

(Türkiye, ABCD teknolojisi, özellikle veri ve gizlilik koruması için donanım konusunda güçlü
bir üretim tabanına sahip olduğu için Singapur ve Dubai'ye göre avantajlara sahiptir.)



Is Metaverse the Future
(Metaverse Gelecek mi?)

◼ Japan, Korea, Hong Kong, Thailand, Dubai, Singapore are all developing the Metaverse
economy.

(Japonya, Kore, Hong Kong, Tayland, Dubai, Singapur Metaverse ekonomisini geliştiriyor.)

◼ Most open economies are aware of the potential of the metaverse, which is predicted to 
grow 38pc annually and worth USD1.7trillion in 2030, more than twice the GDP of Türkiye

(Çoğu açık ekonomi, 2030'da yıllık yüzde 38 büyüyeceği ve Türkiye'nin GSYİH'sinin iki katından fazla, 
1,7 trilyon ABD doları değerinde olacağı tahmin edilen metaverse potansiyelinin farkındadır.)



New Economic Problems May Only Be Mitigated By New Approaches
(Yeni Ekonomik Sorunlar Sadece Yeni Yaklaşımlarla Azaltılabilir)

◼ The impact of USD as the world reserve currency can be very negative for open economies at times.

(USD'nin dünya rezerv para birimi olarak etkisi, zaman zaman açık ekonomiler için çok olumsuz olabilir.)

◼ Investment in Web3 Metaverse digital infrastructure offers a great opportunity to build resilience and 
increases competitiveness.

(Web3 Metaverse dijital altyapısına yatırım, dayanıklılık oluşturmak ve rekabet gücünü artırmak için harika
bir fırsat sunuyor.)

◼ A carefully crafted tokens/digital asset legislation, coupled with a full reserve payment token with DLT 
payment system, can facilitate the growth of a twin economy consisting of both digital and physical.

(DLT ödeme sistemiyle birlikte tam rezerv ödeme belirteci ile birlikte özenle hazırlanmış bir token/dijital
varlık mevzuatı, hem dijital hem de fizikselden oluşan ikiz bir ekonominin büyümesini kolaylaştırabilir.)



From Turkish Delight to Metaverse Delight
(Türk Lokumundan Metaverse Lokumuna)

◼ As one of the most famous confections in the world is Turkish Delight.

(Dünyanın en ünlü tatlılarından biri olarak Türk Lokumu.)

◼ With the build up of digital infrastructure for the metaverse, with so much tradition, history 
and rich culture, I will not be surprised that the world’s best metaverse may just be the 
Turkish Metaverse (Metaverse Delight)!

(Bu kadar çok gelenek, tarih ve zengin kültüre sahip meta veri tabanı için dijital altyapının
oluşturulmasıyla, dünyanın en iyi meta veri tabanının sadece Türk Meta Evreni olabileceğine
şaşırmayacağım!) Metaverse Zevk!

◼ Turkey has all the competitive advantages to be the best metaverse in the world.

(Türkiye, dünyanın en iyi metaverse'i olmak için tüm rekabet avantajlarına sahiptir!)



Çok teşekkürler!

Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir


