
     

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME 

KOMİSYONLARI  

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 

 27 ARALIK 2017 



 

Milli Eğitim Bakanlığının 24.11.2016 tarih ve 13271644 sayılı yazısı üzerine, 11. 

10.1983 tarih ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun ek 4 üncü 

maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından 27.12.2016 tarihinde 

kararlaştırılmıştır. 

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği: DAYANAK 



Rektörlük 

Akademik Teşvik Düzenleme, 
Denetleme ve İtiraz Komisyonu 

Birim Akademik Teşvik Başvuru 
ve İnceleme Komisyonu 

Başvuru Sahibi 

Öğretim Elemanları 

Akademik Teşvik Başvuru Süreci: KURUM İÇİ ÖRGÜTSEL YAPI 



 

2-12 Ocak 2018 tarihleri arasında,  

 

Bağlı bulunulan birimin Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna,  

YÖKSİS veritabanından indirilen Akademik Teşvik Başvuru Dilekçesi ve beyan edilen akademik 

faaliyetlere örnek/ kanıt niteliğindeki belgelerle birlikte başvuruda bulunmak, 

 

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonunun ek bilgi, belge veya açıklama talebini 

yerine getirmek, 

 

Başvuru sonuçlarının ilanını takip eden 5 iş günü içerisinde –varsa- itirazını yazılı bir şekilde 

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Başkanlığına iletmek. 

  

Akademik Teşvik Başvuru Sürecinde Yükümlülükler:  

Öğretim Elemanları  



 

Başvuru dosyalarını incelemek, 

 

Gerekli görülmesi halinde ek bilgi, belge veya açıklama talebinde bulunmak, 

 

Başvuru dosyalarını, karar tutanağı, başvuru değerlendirme raporu ve başvuruya esas puan 

tablosu ile birlikte birim yönetimi aracılığıyla 15-19 Ocak 2018 tarihleri arasında Akademik Teşvik 

Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna iletmek. 

  

Akademik Teşvik Başvuru Sürecinde Yükümlülükler:  

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu 



  

Birim komisyonlarınca gönderilen başvuru ve değerlendirme kararlarını incelemek,  

 

Gerekli görülen durumlarda ek bilgi, belge veya açıklama talebinde bulunmak, 

 

Başvurulara ilişkin değerlendirme raporunu ekinde puan tablosu ve karar tutanağı ile birlikte imza 

altına almak, 

 

Başvurularla ilgili nihai kararlar ile başvuru sonuçlarını elektronik ortamda ilan etmek, 

 

Başvuru sahipleri tarafından yapılan yazılı itirazları, itiraz süresinin bitişini takip eden 5 iş günü 

içerisinde değerlendirerek karara bağlamak. 

  

  

Akademik Teşvik Başvuru Sürecinde Yükümlülükler:  

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu 



 

TANIMLAR  

&  

AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU DOSYASINDA  

BULUNMASI GEREKEN KANITLAYICI NİTELİKTE BELGELER 

 



  

1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında,  

 

Bilim, teknoloji veya sanata katkı sağlayıcı nitelikte, yurt içinde veya yurt dışında yapılarak 

sonuçlandırılan proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi ve patent,  

 

Öğretim elemanlarının eserlerine yapılan atıflar ile  

 

Bilim kurulunda en az 5 yabancı uyruklu ya da yurtdışında görevli Türk akademisyenin bulunduğu 

uluslararası toplantılarda sunulan bildiriler  

   

 

 

FAALİYET 



Alan İndeksi   

YÖK tarafından onaylı doçentlik başvurusunda esas alınan dizinler   

  

Hakemli Dergi    

Yılda en az bir kez olmak üzere son 3 yıldır düzenli olarak yayımlanmakta olan dergiler  

 

Ulusal yayınevi      

En az 5 yıl süreyle ulusal düzeyde faaliyet gösteren ve  

Daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayımlamış olan yayınevi  

 

Uluslararası yayınevi      

En az 5 yıl süreyle uluslararası düzeyde faaliyet gösteren,  

Yayımladığı kitaplar YÖK tarafından tanınan ve yükseköğretim kurumlarında kataloglanan ve  

Daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayımlamış olan yayınevi    

 

 



Başvuru Sahibi Öğretim Elemanı Tarafından İmzalanmış Başvuru Dilekçesi 

(İmzasız başvuru dilekçeleri içeren dosyalar kesinlikle değerlendirilmeye alınmayacaktır.) 

 



 

Proje kapsamında olmayan,  

Bağlı bulunulan kurum ile yurt içinde ya da yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşların yazılı  

mutabakatı ile başlatılmış,  

Araştırmacıların kendi kurumları dışında bir üniversite ya da araştırma kurumunda,  

En az 3 ay süre ile görevlendirilmesini kapsayan,  

Bilimsel esaslara uygun yürütülmüş ve  

Sonuç raporu, ilgili mercilerce onaylanmış sistematik çalışmalar.  

 

ARAŞTIRMA   

 



 

Faaliyet Türü 

 

Alt Faaliyet Türü 

 

Kanıtlayıcı Nitelikte Belgeler 

 

 

ARAŞTIRMA 

(30 Puan) 

 

Yurt dışı 

 

 Bağlı bulunulan kurum ile araştırmanın yapıldığı kurum 

tarafından onaylanmış araştırma mutabakat belgesi 

(Doktora Sonrası Yurtdışı Araştırma Kabul Belgesi ile ilgili 

kurumdan alınan Olur Belgesi) 

 

 Araştırmanın ilgili kurumlarca onaylanmış sonuç raporu 

 

 

Yurt içi 







ATIF    

Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı yayınlarda eserlerine yapılmış olan atıflar (Yazarın 

tezlerine yapılan atıflar ile yayınlarına tezlerde yapılmış olan atıflar kapsam dışındadır.) 

  

   

 

 

 

Faaliyet Türü 

 

Kanıtlayıcı Nitelikte Belgeler 

 

 

ATIF 

(30 Puan) 

 

Atıf alınan yayının ilk sayfası, atfın yapıldığı yayının ilk sayfası ile atıf alan yayının isminin geçtiği 

kaynakça kısmı ve atfın yapıldığı makalenin tarandığı dizinleri gösteren belge 

 





Çalışma/ proje/ yayın/ teşvik/ teşekkür belgesi ve plaketi/ burs/ onur belgesi/ hizmet belgesi ve 

öğretim elemanının kadrosunun bulunduğu kurum tarafından verilenler dışında,  

Kendi alanında gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili olarak,  

Mesleki örgütler ile kamu veya özel kuruluşlar tarafından verilen,  

Ulusal veya uluslararası nitelikteki akademik ve sanatsal ödüller 

  

 

 

ÖDÜL 

 

Faaliyet Türü 

 

Kanıtlayıcı Nitelikte Belgeler 

 

 

ÖDÜL 

(30 Puan) 

Yetkili mercilerce onaylanmış ödül belgesinin nüshası 

Bilim ve sanat kurulu olan kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi 

etkinliklerde alınan ödüller için, ilgili etkinlik ve etkinliğin yetkili kurullarına yönelik 

bilgilerin yer aldığı broşür, kitapçık sayfalarının fotokopisi veya ekran görüntüsü 

 





PATENT   

Ulusal veya uluslararası nitelikteki kurumlar tarafından tescillenmiş patentler/ buluşlar  

 

  

 

  

  

 

 

 

Faaliyet Türü 

 

Kanıtlayıcı Nitelikte Belgeler 

 

 

PATENT 

(30 Puan) 

 

TPE, ulusal veya uluslararası yetkili mercilerce düzenlenmiş patent tescil belgesinin 

nüshası 





PROJE    

Ulusal veya uluslararası kurumlarca onaylanarak bütçe desteği sağlanmış,  

Bilimsel esaslara uygun olarak yürütülmüş ve  

Sonuç raporu ilgili mercilerce onaylanmış araştırma çalışmaları  

  

  

 

 
 

Faaliyet Türü 

 

Alt Faaliyet Türü 

 

Kanıtlayıcı Nitelikte Belgeler 

 

 

PROJE 

(30 Puan) 

Uluslararası destekli 

sonuçlandırılmış proje 

 

 İlgili kurumlarca onaylanmış sonuç raporunun 

kabul  yazısı 

 

 

Ulusal destekli sonuçlandırılmış 

proje 





SERGİ    

Öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilen,  

Sanatsal veya akademik niteliğe haiz,  

İşitsel ve görsel tüm sergi, yılaşırı etkinlik, gösteri, dinleti, konser, festival veya gösterim etkinlikleri 

  

 

Faaliyet Türü 

 

Alt Faaliyet Türü 

 

Kanıtlayıcı Nitelikte Belgeler 

 

 

SERGİ 

(30 Puan) 

 

Özgün kişisel 

etkinlik  

 

 Serginin özgün kişisel etkinlik veya karma etkinlik 

(davetli/yarışmaya dayalı - ulusal ya da uluslararası nitelikte) 

olduğunu, sergi tarihini ve yerini kanıtlayıcı belge 

 

 Uluslararası sergiler için, serginin uluslararası nitelikte 

olduğuna dair bölüm, anabilim dalı veya anasanat dalı kurulu 

kararının örneği 

 

 

Karma etkinlikler 





TASARIM   

   

Öğretim elemanlarının kendi alanında tasarladığı yapı, teknik veya endüstriyel ürünün ilk taslağı      

    veya çizimi  

 

Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulanmış, belgelenmiş ve bilimsel yayınla 

tescillenmiş sanatsal ve bilimsel tasarımlar (bina, çevre, eser, yayın, mekân, obje)  

 

TSE/ TPE tarafından tescillenmiş faydalı obje 



 

Faaliyet Türü 

 

Alt Faaliyet Türü 

 

Kanıtlayıcı Nitelikte Belgeler 

 

 

 

TASARIM 

(30 Puan) 

 

Sanatsal Tasarım 

(Bina, çevre, eser, yayın, 

mekân, obje) 

 

Kamu kurumları veya özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya 

konulmuş sanatsal tasarımlar için, ilgili tasarım ve uygulamaya 

konulduğu yılı belirten belge 

Bilimsel yayınla tescillenmiş sanatsal tasarımlar için, yayının 

göründüğü derginin adı, yayımlandığı yıl ve sayısı ile yazar adı gibi 

bilgileri içeren sayfasının fotokopisi/ ekran görüntüsü 

Diğer sanatsal tasarımlar için, ilgili tasarımın yetkili kurul veya 

mercilerce tescillendiğini veya uygulamaya konulduğunu gösteren 

belge 

Faydalı Obje/Model çalışmaları için TSE veya TPE tescil belgesinin 

fotokopisi 

 

Bilimsel Tasarım 

Faydalı Obje 







    

Bilim kurulu bulunan uluslararası toplantılarda sunulmuş ve yayımlanmış bildiriler (bildiri/ özet kitabı, 

web sitesi veya CD, DVD gibi elektronik ortamlarda hazırlanmış sunular)  

 

Uluslararası kongre ve sempozyumlarda davetli olarak sunulan,  

Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve tam metin yayımlanan,  

Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve özet metin yayımlanan ve  

Uluslararası kongre ve sempozyumlarda poster olarak sunulan ve yayımlanan bildiriler 

  

 

 

TEBLİĞ 



 

Faaliyet Türü 

 

Kanıtlayıcı Nitelikte Belgeler 

 

 

TEBLİĞ 

(30 Puan) 

 

Tebliğin basıldığı kitabın kapak sayfası 

Tebliğin basılan tam metninin ilk sayfası veya özet sayfası 

Düzenlenen etkinliğin bilim kurulunda en az 5 yabancı uyruklu veya yurt dışında görev 

yapmakta olan akademisyenin bulunduğunu gösteren Bilim Kurulu listesi 

 

Varsa- Sözlü olarak sunulan bildiriler için Katılım Belgesinin fotokopisi 

 





 

Tez çalışmaları dışında yer alan araştırma kitabı, kitap bölümü, ansiklopedi maddesi ve makale 

yazarlığı,  

Editörlük,  

Dergi hakemliği,  

Tercüme ve tercüme editörlüğü,  

Performansa dayalı ses ve/veya görüntü kayıtları   

 

 

YAYIN 



 

Faaliyet Türü 

 

 

Alt Faaliyet Türü 

 

Kanıtlayıcı Nitelikte Belgeler 

 

 

YAYIN  

(30 Puan) 

 

 

Bilimsel Kitap  

(Tez hariç) 

 

Kitapla ilgili bilgilerin (kitap adının, 

yazarlarının, yayınevi, basım tarihi ve yayın 

numarasının) yer aldığı sayfa/sayfaların 

fotokopisi 

 

Ders Kitabı  

Kitapta Editörlük 

Kitap Tercümesi 





 

Faaliyet 

Türü 

 

Alt Faaliyet 

Türü 

 

Kanıtlayıcı Nitelikte Belgeler 

 

 

YAYIN  

(30 Puan) 

 

Kitap Bölümü  

 

 

Kitapla ilgili bilgilerin (kitap adının, yazarlarının, yayınevi ve basım 

tarihinin) yer aldığı sayfa/sayfaların fotokopisi, 

 

Yazarın adının bulunduğu kısmı gösteren sayfaların (içindekiler 

bölümü) fotokopisi 





 

Faaliyet Türü 

 

Alt Faaliyet Türü 

 

Kanıtlayıcı Nitelikte Belgeler 

 

 

YAYIN  

(30 Puan) 

 

Ansiklopedi 

Konu/ Madde 

Yazarlığı 

 

Ansiklopedinin kapak, basım ve yayınevi bilgileri ve ilgili 

konunun/maddenin yer aldığı bölüm 

E-ansiklopediler için ilgili konunun/maddenin bulunduğu web sitesinin 

adresi ve konunun/maddenin yer aldığı internet sayfasının ekran görüntüsü 

 





 

Faaliyet 

Türü 

 

Alt Faaliyet Türü 

 

Kanıtlayıcı Nitelikte Belgeler 

 

 

YAYIN  

(30 Puan) 

 

Dergi Editörlüğü 

 

Görev alınan sayının editörler kurulunu gösteren dergi web sitesinin adresi ve 

ekran görüntüsü 

Derginin son 3 yıldır düzenli olarak yayımlandığını gösterir belge/ ekran 

görüntüsü 

Derginin tarandığı dizinleri gösterir belge/ ekran görüntüsü 

 Varsa- Editörün adının bulunduğu kısmı gösteren sayfaların fotokopisi veya 

ekran görüntüsü 

 





 

Faaliyet 

Türü 

 

Alt Faaliyet Türü 

 

Kanıtlayıcı Nitelikte Belgeler 

 

 

YAYIN  

(30 Puan) 

 

Özgün/ Derleme 

Makale 

 

Web of Science ekran görüntüsü ve atıf alan yayının ilk sayfası;  

 

Web of Science dışındaki makaleler için; 

Makalenin ilk sayfasının fotokopisi/ ekran görüntüsü (Dergi ismi ve sayısının ilk 

sayfada görünmemesi halinde, makalenin ilk iki sayfasının fotokopisi/ ekran 

görüntüsü) 

Makalenin tarandığı dizini gösteren belge/ ekran görüntüsü 

Derginin son 3 yıldır düzenli olarak yayımlanmakta olduğunu gösteren belge 

(arşiv belgesi vs.) 

Editör ve hakem listesinin olduğu sayfaların fotokopisi/ ekran görüntüsü 

 



Web of Science ta taranan dergilerde yayımlanan makaleler için ekran görüntüsü; 



Web of Science dışındaki dergilerde yayımlanan makaleler için: 



 

Faaliyet Türü 

 

Alt Faaliyet Türü 

 

Kanıtlayıcı Nitelikte Belgeler 

 

 

YAYIN  

(30 Puan) 

 

Hakemlik  

 

Derginin ilgili sayısındaki makalede hakemlik yapıldığına dair belge/ 

ekran görüntüsü (Teşekkür belgesi, sertifika veya elektronik posta çıktısı) 

Hakemlik yapılan derginin tarandığı dizinleri gösteren belge 





 

Faaliyet 

Türü 

 

Alt Faaliyet Türü 

 

Kanıtlayıcı Nitelikte Belgeler 

 

 

YAYIN  

(30 Puan) 

 

Diğer (Teknik not, kısa 

makale, yorum, vaka 

takdimi, editöre mektup, 

özet, kitap eleştirisi, 

araştırma notu) 

 

İlgili yayının ilk sayfasını gösterir belge/ ekran görüntüsü 

Makalenin tarandığı dizin(ler)i gösteren belge 



 

Faaliyet 

Türü 

 

Alt Faaliyet Türü 

 

Kanıtlayıcı Nitelikte Belgeler 

 

 

 

YAYIN  

(30 Puan) 

 

Uluslararası boyutta 

performansa dayalı  

Ses/ Görüntü Kaydı 

 

Etkinliğin ulusal veya uluslararası niteliğini ve ilgili yılda yayımlanmış 

olduğunu gösteren belge/ ekran görüntüsü 

 

CD, DVD vb ortamdaki kayıtlara yönelik denetim pulu (bandrol) 

verildiğini gösterir belge/ ekran görüntüsü 

 

Bestecilik, yorumculuk, koreograflık, yönetmenlik, oyun yazarlığı, 

dramaturji ve sahne tasarımcılığı için etkinliğin ulusal veya uluslararası 

boyutunu ve ilgili yılda yayımlanmış olduğunu gösteren belge/ ekran 

görüntüsü 

Ulusal boyutta performansa 

dayalı  

Ses/ Görüntü Kaydı 





 

1. Başvuru dosyalarında yer alan faaliyetlere ilişkin belgelerin, YÖKSİS’ten alınan başvuru 

dilekçesindeki sıraya göre düzenlenmesi gerekmektedir. 

 

2. Başvuru belgeleri poşet dosya içerisine sıkıştırılmamalıdır; klasörlenerek Birim Komisyonlarına 

teslim edilmelidir. 

 

3. Birim komisyonları tarafından incelenen başvuru dosyaları, 15-19 Ocak 2018 tarihleri arasında, 

eksiksiz bir şekilde ve teşvik yönetmeliğindeki esaslara uygun olarak Akademik Teşvik Düzenleme, 

Denetleme ve İtiraz Komisyonuna KLASÖRLENEREK iletilmelidir.  

 

4. Başvuru belgelerinin gerçeğe aykırılığının tespiti halinde, akademik teşvik başvuru ödeneği, ilgili 

öğretim elemanından faiziyle tahsil edilir.  

  

 

 

Akademik Teşvik Başvuru Süreci:  

Dikkât Edilmesi Gereken Genel Hususlar  



 

5. Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna iletilen başvuru dosyaları üzerinde,  

13 Ocak 2018 tarihinden itibaren başvuru sahibi öğretim elemanları tarafından değişiklik yapılamaz.  

 

6. Öğretim elemanlarının yalnızca devlet yükseköğretim kurumlarında çalıştıkları süre içerisinde 

gerçekleştirdikleri faaliyetler esas alınır.  

 

7. Aynı yıl içerisinde yürütülen projede, projenin konusuyla ilgili bildiri sunulabilir, sunulan bildiri; 

makale, kitap ya da kitap bölümüne dönüştürülebilir ve bu faaliyetlerden atıf ve ödüller alınabilir. Bu 

gibi durumlarda, alt faaliyetler birbirinden bağımsız olarak puanlamaya dâhil edilir.  

  

 

 



 

8. Lisans düzeyindeki öğrencilerle birlikte yürütülen projeler, öğrencilerin araştırma kültürünün 

desteklenmesine yönelik projeler ile sosyal sorumluluk projeleri akademik teşvik kapsamı dışında 

kalmaktadır (Bkz. Akademik Teşvik Yönetmeliği Madde 7).  

 

9. Hakemli dergilerde yapılan editörlükte yalnızca o yıl editörlüğü yapılan sayılar değerlendirmeye 

alınır. Yayım veya basımı geciken ya da belgelenemeyen sayılar değerlendirmeye dâhil edilemez.  

 

10. Belgelendirilemeyen dergi hakemlikleri değerlendirmeye alınamaz. Derginin ilgili sayısında 

hakemlik yapıldığına dair teşekkür belgesi, sertifika veya elektronik posta çıktısı ile derginin tarandığı 

dizinleri gösteren belgelerin ibrazı gerekmektedir.  

  

 

 



 

11. Uluslararası tebliğler, düzenlenen etkinliğin bilim kurulunda en az 5 yabancı uyruklu veya yurt 

dışında görev yapmakta olan akademisyenin bulunması halinde değerlendirmeye alınabilir.  

 

12. Anabilim veya anasanat dalları tarafından uluslararası  niteliği onaylanmamış olan sergiler, bu 

kategoride değerlendirilemez.  

 

13. Yönetmelikte tanımlanan alt faaliyetler arasında yer almayan çalışmalara yapılan atıflar 

değerlendirmeye dâhil edilebilir.  

 

14. Belgelendirilemeyen atıflar değerlendirmeye alınamaz.  

 



 

15. Değerlendirmeye alınacak kitaplar, öğretim elemanlarının kendi alanında ve bilimsel niteliklere haiz 

olmalıdır.  

 

16. Tekrar baskısı yapılmış olan kitap veya kitap bölümleri ile aynı yıl içerisinde tekrar eden sanatsal 

faaliyetler (sergi, konser, gösteri vb. etkinlikler), mevcut değerlendirme yılındaki faaliyet puanının %50 

si alınarak hesaplanır.  

 

17. Yüksek lisans ve doktora tez danışmanlıkları, kesinlikle akademik teşvik kapsamı dışında 

değerlendirilmektedir (Bkz. Akademik Teşvik Yönetmeliği Madde 3). 

 

18. Birden fazla ödül alınan faaliyetlerde her bir ödül için ayrı puanlama yapılır.  

 

 



 

KSÜ AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU TAKVİMİ 2018 

TARİH  SÜREÇ 

22 Aralık 2017 Bölüm ve Programlar bünyesinde Birim Komisyonlarının oluşturularak Üniversitemiz Akademik 

Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna bildirilmesi 

02-12 Ocak 2018 Akademik teşvik başvurularının öğretim elemanları tarafından Birim Komisyonlarına yapılması 

15-19 Ocak 2018 Başvuruların Birim Komisyonları tarafından değerlendirilmesi ve sonuçlarının tutanakla 

birlikte, Rektörlüğe Bağlı Bölüm Başkanlıkları, Dekanlıklar veya  Müdürlükler aracılığıyla 

Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna sunulması 

22-26 Ocak 2018 Birim Komisyonlarından alınan başvuru değerlendirme sonuçlarının  Düzenleme, Denetleme ve 

İtiraz Komisyonu tarafından incelenerek nihai karara bağlanması ve sonuçların Üniversitemiz 

resmi web sayfasında ilan edilmesi 

29 Ocak-2 Şubat 2018  Üniversitemiz resmi web sayfasında ilan edilen sonuçlara yönelik itirazların Düzenleme, 

Denetleme ve İtiraz  Komisyonuna  yazılı olarak iletilmesi 

05-09 Şubat 2018 İtirazların  Düzenleme, Denetleme ve İtiraz  Komisyonunca görüşülerek karara bağlanması, 

kesin sonuçların ilanı ve ilgili ödeme birimlerine iletilmesi 



 

Katılımlarınız için teşekkür ederiz. 
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