
EndNote Referans Yönetim 

Sistemi

Özge Türkay
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ENDNOTE NEDİR?

Dünya çapında akademik enstitülerde ve araştırma
kurumlarında yaygınlıkla kullanılan, akademik
personel, öğrenciler ve araştırmacıların makale,
tez vb. çalışmalarının yazımı aşamasında baştan
sona yardım amacıyla tasarlanmış web tabanlı bir
hizmettir.

• GTÜ Kütüphanemiz 3 yıl süreyle lisans anlaşması 
imzalamıştır.
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Amaç

• Author’ (yazar), ‘keyword’ (anahtar kelime), ‘journal’ 
(dergi), ‘book’ (kitap), ‘year of publication’ 
(yayınlanma yılı) vb. bilgiler ile ilgili hızlı bir şekilde 
arama, erişim ve depolama

• Farklı kaynaklardan veri import

• Referansları kolaylıkla düzenleme ve biçimlendirme 

• Makaleleriniz için anında bibliyografyalar oluşturma 
ve yazdırma

• Cite while You Write (Metin yazarken atıf yapabilme) 
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EndNote kurulumu
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exe. dosyası, Zip dosyasından çıkarılarak kurulum yapılmalıdır. 



Terminoloji

• Kütüphane

• Referans

• Cite-Citation

• Cite While You Write Tab

• Bibliyografya (Referans Listesi)

• Connection fields (kullanılan veritabanları)

• Output Styles

• Export

• İmport
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Kurulum dosyası ile gelenler 

• Connection Files (Bağlantı Dosyaları) 

• ‘C:\Program Files\EndNote X7\Connections’ 

• ‘C:\Program Files (x86)\EndNote
X7\Connections (64-bit Windows versiyonları
için)’ 

• Styles (Stiller). 

• C:\Program Files\EndNote X7\Styles’ 

• ‘C:\Program Files (x86)\EndNote X7\Styles
(64-bit Windows versiyonları için)’
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• Bunun dışında düzenlediğiniz ya da yeni
oluşturduğunuz stiller kendi kişisel klasörünüzde
tutulacaktır.

• Windows XP: C:\Documents and Settings\[UserName]\My 
Documents\EndNote\Styles 

• Windows Vista: 
C:\Users\[UserName]\Documents\EndNote\Styles 

• Windows 7: 
C:\Users\UserName\Documents\EndNote\Styles 

• Windows 8: 
C:\Users\UserName\Documents\EndNote\Styles 
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EndNote Başlatmak 

Microsoft Word ile Başlatmak 

1. Microsoft Word’ü açın.

2. EndNote tabında “GO TO ENDNOTE” butonununa
basın. En son kullanılan EndNote kütüphanesi
default olarak açılacak ve aşağıdaki ‘Kütüphane
(Library) Penceresi’ görüntülenecektir.
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Başlat (Start) Menüsünü Kullanarak Başlatmak
1. ‘Başlat’ menüsüne tıklayın. 
2. Menüden ‘Programlar/EndNote/EndNote Program’a
tıkladığınızda en son kullanılan EndNote kütüphanesi
varsayılan olarak açılacak ve aşağıdaki ‘Kütüphane
Penceresi’ görüntülenecektir.
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Bu ekranda EndNote
programınızı başlatmak için 
üç farklı seçenek 
sunulmaktadır; 
• ‘Learn about EndNote’ 
seçeneğini kullanarak 
EndNote ‘Help’ (yardım) 
penceresine ulaşabilirsiniz. 
• ‘Create a new library’ 
seçeneği ile yeni bir 
kütüphane oluşturabilirsiniz. 
• ‘Open an existing library’ 
seçeneğini kullanarak daha 
önceden oluşturulmuş bir 
EndNote kütüphanesini 
açabilirsiniz. 

Kütüphane Açmak



• ‘File/New’ menüsünü seçin. ‘New Reference
Library’ penceresi görüntülenecektir. 

• 2. ‘Dosya adı’ alanına yeni kütüphane adını 
girin ve kütüphanenizi kaydetmek istediğiniz 
yeri belirleyin. 

• 3. ‘Kaydet’ butonuna basın. Artık EndNote
kütüphanenize referanslar ekleyebilirsini.

• NOT: Kütüphanelerin uzantısı «.enl» 
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Kütüphane Açmak



• Eğer kütüphaneyi açamıyorsanız dosya zarar 
görmüş olabilir, sorunu gidermek için 
‘Tools/Recover Library’ menüsünden veri tabanını 
onarmayı deneyin. 

• EndNote ile aynı anda birden fazla kütüphane ile 
çalışabilirsiniz. Açık olan kütüphane listesine 
‘Window’ menüsünden ulaşabilirsiniz. 

• EndNote default olarak en son kullanılan EndNote
kütüphanesini otomatik olarak açacaktır. 
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Kütüphane Açmak



Kütüphane ve Data Dosyası

• Kütüphanaye verdiğiniz isimle (Örn.Marketing)
aynı isimde ve lokasyonda Marketing.DATA
adındaki klasör otomatik olarak oluşacaktır.

• Bu dosya da, Endnote içerisindeki veri
tabanlarından edindiğiniz tüm yayınların pdf i
bulunacaktır.

• Kütüphanenizi flash diske aktarırken, mail
atarken vs.. bu data dosyasını da yanında
kullanınız. Ya da sıkıştırın «enlx»
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Endnote Penceresi

13

Arayüzü tanıyalım



Araç Çubukları 
1.Main Araç Çubuğu 

2.Text Style Araç Çubuğu  

3.Cite While You Write Tab (CWYR)
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Power point ve PDF de CWYR tab var.



Web of Science Kullanımı
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Online veri tabanlarında arama yapmak için arama yapılmak istenen
veri tabanı ‘Kütüphane Penceresi/Groups Paneli/Online Search’
grubunun altında bulunan listede yer alıyorsa listeden seçilebilir.

Eğer listede bulunmayan bir veri tabanında arama yapılacaksa
‘more…’ seçeneği ya da menülerden ‘Tools/Online Search...’ komutu
kullanılabilir.

Açılan ‘Choose a Connections’ ekranında arama yapılmak istenen
veri tabanı seçildiğinde veri tabanı bağlantısı kurulur ve ‘Tab
Paneli’nde yeralan ‘Search’ tabı otomatik olarak aktif duruma gelir.

‘Search’ tabı aktif hale geldikten sonra arama kriterleri girilerek
arama işlemi gerçekleştirilebilir



Scince Direct Kullanımı
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• aramak istediğiniz kelimeleri 
yazarak ‘Arama’ butonuna basın 



Kütüphanenize export etmek istediğiniz referans kayıtlarını işaretleyin 

ve ‘Export Citations’ butonuna basın.Export formatını RIS format (for

Reference Manager, ProCite,EndNote) işaretleyerek ‘Export’ 

butonuna basın. 
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Google Scholar Kullanımı 
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EndNote’u kullanabilmek için, ‘Ayarlar’ linkine tıklayın ve açılan ekranın alt 
bölümünde yer alan ‘Kaynakça Yöneticisi’ bölümdeki ‘Alıntıları EndNote konumuna 
aktarma bağlantılarını gösterin’ şeçeneğinde bulunan listeden EndNote’u seçin. 



• aramak istediğiniz kriterleri yazarak ‘Arama’ butonuna basın 
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İstediğiniz referans kaydını EndNote kütüphanesine 

aktarmak için kaydın hemen altında bulunan ‘EndNote

konumuna aktar’ linkine tıklayın. 

‘Dosya Yükleme’ ekranında ‘Kaydet’ (Save) butonuna

basarak referans kaydınızı EndNote import dosyası olarak

kaydedip daha sonra istediğiniz EndNote kütüphanenizi

açtıktan sonra kaydedilen dosyanın üzerine çift

tıklayarak import işlemini gerçekleştirilebilirsiniz.
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İndirdiğiniz 

yayına çift 

tıklayınca, 

yayının 

ayrıntılarına 

erişeceksiniz.
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Manuel Referans Ekleme

Bir referansın ayrıntılarını gördüğümüze göre, benzer şekilde citation bilgileri 
bulunmayan bir referans oluşturabiliriz.
‘Main’ araç çubuğunda ‘New Reference ’ butonunu, menülerden ‘References/New 
Reference’ komutunu seçerseniz aşağıdaki ekran karşınıza gelecektir.
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Manuel Referans Ekleme

Author (Yazar)
İki farklı yazım şekli mümkündür ;
1) Soyadı,İlk Adı İkinci Adı

EndNote virgül işareti sayesinde ad ve soyad ayrımını yapmaktadır.
Yazarın birden fazla ismi varsa hepsini girmek mümkündür.

2) İlk Ad, Soyad

Year (Yıl) 
‘in press’ (basım) veya ‘in prepatation’ (hazırlanma) tarihine ait bilgiyi dört 
hane olarak girmelisiniz, örneğin; 2008. 

Title (Başlık) 
Başlık bilgisini girerken sonuna nokta veya başka herhangi bir noktalama 
işareti kullanmayın. 
EndNote da başlık girerken Enter tuşunu kullanmayın; uzun başlıklarda cümle 
otomatik olarak alt satırdan devam edecektir. 
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Manuel Referans Ekleme

Publisher (Yayımcı) 

Publisher adını girin. 

Volume (Cilt) 

Derginin volume sayısını girin. 

Issue (Baskı Sayısı) 

Issue sayısını girin (köşeli parantez yok). 

Pages (Sayfa) 

Sayfa aralığı tam olarak girilebilir, örnek 241-249 (virgül yok). 

Sayfa aralığı kısaltılarak girilebilir, örnek: 241-9. 

DOI (Digital Object Identification) 

Bu alan bir dokümanın dijital olarak PDF veya imaj şeklinde yerini 
belirlemek için kullanılır. Referans verilerini online veri tabanlarından 
doğrudan import ederken etkin olarak kullanılmaktadır. 



Referans tipine göre minimum girilmesi gerekli 

alanlar listesi aşağıda yer almaktadır: 

• Journal Article: Author, Year, Title, Journal, Volume, 
Issue, Pages. 

• Book: Author , Year , Title , City, Publisher. 
• Book Section: Author, Year, Title, Edition, Book Title, 

City, Publisher, Volume, Pages, Series Editor, Series 
Title , Edition. 

• Edited Book: Editor, Year, Title, Series Edition, Series 
Title, City, Publisher, Volume, Number of Volumes, 
Edition. 

• Conference Proceedings: Author, Year of Conference, 
Title, Editor, Conference Name, Conference Location, 
Publisher, Volume, Number of Volumes, Pages, Series 
Editor, Series Title, Edition Date. 
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PDF import

PDF manuel import işlemi ile daha önceden yapmış olduğunuz
çalışmalarınızda kayıt altına aldığınız PDF dosyalarınızı tek tek ya
da bir klasör altında bulunan PDF dosyalarınızın tümünü import
ederek yazacağınız makalelerde kullanabilirsiniz.

Tek bir PDF dosyası import etmek için; 

1. PDF’i import etmek istediğiniz EndNote kütüphanenizi açın. 
2. ‘File/Import/File...’ menüsünü seçin. ‘Import File’ ekranı 

açılacaktır. 
3. ‘Choose...’ butonuna basın ve kütüphanenize import etmek 

istediğiniz PDF dosyasını seçin. 
4. ‘Aç’ (Open) butonuna basın. ‘Import File’ ekranına geri 

dönülecektir. 
5. ‘Import Option’ listesinde ‘PDF’i seçin. 
Import All: Tüm referansları import etmek için kullanılır. 
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EndNote kullanmaya sonradan 
başlayanların önceden indirdiği 
makaleleri yükleyebilmesi için



PDF import

PDF dosyalarınızın bulunduğu 
klasörleri import etmek için; 

1. PDF dosyalarınızı import
etmek istediğiniz EndNote
kütüphanenizi açın. 

2. ‘File/Import/Folder...’ 
menüsünü seçin. ‘Import
Folder’ ekranı açılacaktır. 

3. ‘Choose...’ butonuna basın ve 
kütüphanenize import etmek 
istediğiniz PDF klasörünü 
seçin.
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Kütüphanede çalışma 

Referansları Sıralama

Referansları Düzeltme

28



Kütüphanede çalışma 

• İstediğiniz referans seçili iken sağ tuş menüsünden 
‘Find Full Text/Find Full Text’i ya da menülerden 
‘References/Find Full Text/Find Full Text’i seçin.

• ‘References’ menüsünden ‘Find Reference
Updates...’ komutuna basın.EndNote seçmiş 
olduğunuz referans kaydına ait güncelleme varsa bu 
güncellemeleri ‘Rewiev Avaible Updates’ ekranında 
yan yana görüntüleyecektir.
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Duplicate Bulma
Çift Kayıt Referanslar: Kütüphanede bulunan çift referans 

kayıtlarının listelendiği gruptur. ‘References/Find Duplicates’ 
menüsü kullanılarak kütüphanedeki çift kayıtlar listelenir. 
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Grup oluşturmak
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1. Custom Groups (Kişisel Gruplar) 
EndNote kütüphanenizde bulunan referans kayıtlarınızı daha kolay yönetmek ve 
görüntülemek için kişisel gruplar oluşturabilir ve referanslarınızı sürükle bırak ile 
gruplara ekleyebilirsiniz. 

2. Smart Groups (Akıllı Gruplar)
Belirleyeceğiniz kriterlere uyan referans kayıtlarını dinamik olarak (EndNote
kütüphanenize yeni referans kayıtları eklendiğinde ‘Smart’ gruplar için 
belirlediğiniz kriterler yeni eklenen referans kayıtları içinde otomatik olarak 
uygulanacaktır.) bir grup altında toplamanızı sağlayan gruptur. 

3. Combination Groups (Kombinasyon Grupları) 
Yeni grup kombinasyonları ile referanslarınızı daha etkin bir şekilde 
düzenleyebilirsiniz. ‘And, Or ve Not’ bağlaçları ile mevcut ‘Custom’ ve ‘Smart’ 
gruplarınızda yer alan ortak, farklı veya tüm kayıtları tek bir grup altında 
toplayabilirsiniz. 



Yeni Bir Custom Grup Oluşturma 
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Yeni bir grup oluşturmak için iki farklı yol kullanılabilir: 
Önce gruba eklenecek referanslar seçilir, daha sonra seçilen 

referanslar için yeni bir grup oluşturulur, 
Önce yeni bir grup oluşturulur, sonrasında referanslar bu gruba 

eklenir. 

Birinci metod için aşağıdaki işlem sırası takip edilmelidir: 
1. Yeni gruba eklemek istediğiniz referansları seçin (‘Shift’ veya ‘Ctrl’ 
tuşlarını kullanarak). 
2. Seçilen referansların üzerinde sağ tuş menüsünü açın. 
3. Açılan menüden ‘Add References to’ ve ‘Create Custom Group...’u 
seçin. 
4.‘New Group’ sol tarafda bulunan ‘Groups Paneli’nde 
listelenecektir. Görüntülenen ‘New Group’ yerine bir grup adı girin. 
‘Enter’a bastığınızda işlem tamamlanacaktır. 



Yeni Bir Custom Grup Oluşturma 
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Yeni bir grup oluşturmak için iki farklı yol kullanılabilir: 
Önce gruba eklenecek referanslar seçilir, daha sonra seçilen 

referanslar için yeni bir grup oluşturulur, 
Önce yeni bir grup oluşturulur, sonrasında referanslar bu gruba 

eklenir. 

Birinci metod için aşağıdaki işlem sırası takip edilmelidir: 
1. Yeni gruba eklemek istediğiniz referansları seçin (‘Shift’ veya ‘Ctrl’ 
tuşlarını kullanarak). 
2. Seçilen referansların üzerinde sağ tuş menüsünü açın. 
3. Açılan menüden ‘Add References to’ ve ‘Create Custom Group...’u 
seçin. 
4.‘New Group’ sol tarafda bulunan ‘Groups Paneli’nde 
listelenecektir. Görüntülenen ‘New Group’ yerine bir grup adı girin. 
‘Enter’a bastığınızda işlem tamamlanacaktır. 



Yeni Bir Custom Grup Oluşturma 
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Sağ tuş menüsü kullanılmak istenirse: 
1. ‘Groups’ alanında sağ tuş tıklayın. 
2. Açılan menüden ‘Create Group’u seçin. 
3. Yeni grup adını girin ve ‘Enter’ a basın. Yeni grup solda bulunan 
‘Groups’ alanında alfabetik olarak listelenecektir. 



Smart (Akıllı) Grup Oluşturma 

• ‘Groups Paneli’nden sağ tuş menüsünden ‘Create Smart
Group’ seçeneği  seçilir. 

• Açılan ‘Smart Group’ ekranında ‘Smart Group Name’ 
alanına grubunuzun adını girin ve grup altında 
toplamak istediğiniz referans kayıtları için gerekli 
kriterleri belirleyin. 
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Word entegrasyonu
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Açılan ekranda ‘EndNote cwyw.dll’ seçin ve ‘Etkinleştir’ (Enable) butonuna basın. 



Word entegrasyonu ve Atıf Yapma (Cite
While You Write)
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1) 'Find Citation(s)' Özelliğinin Kullanımı

2) ‘Insert Selected Citation(s)’ Özelliğinin 
Kullanımı 

Word içerisinde atıf 
yapıldığı zaman, 
referanslar otomatik 
olarak wordun en alt 
kısmında  sıralanır. 



1) 'Find Citation(s)' Özelliğinin Kullanımı 

Atıf yapmak istediğiniz referansları içeren kütüphane ya da kütüphaneleri 

açın. 

2. Microsoft Word’ü başlatın ve yazdığınız dokümanı açın. 

3. İmleç, metinde atıfı koymak istediğiniz yerde olmalıdır. 

4. ‘Find Citation(s)’ butonuna veya‘Insert Citation’ listesinden ‘Insert

Citation...’ komutunu kullanın. 

Önceki arama sonuçlarının bulunduğu 'EndNote X7 Find & Insert My

References' ekranı görüntülenecektir. 

5. ‘Find' kutusuna belirlenen metni girin (Echolocation) ve ‘Search’ 

butonuna basın. EndNote uygun referansları getirecektir. 

6. EndNote belirlenen metinleri referanslarınızda karşılaştıracak ve 

eşleşenleri listeleyecektir. Eklemek istediğiniz referansı belirleyin ve 'Insert' 

butonuna basın. 
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Atıf Yapma (Cite While You Write)
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1) 'Find Citation(s)' Özelliğinin Kullanımı 



• Insert: Atıf ve/veya atıfları dokümana eklemek için kullanılır. 

• Insert & Display as: Author (Year): Atıf ve/veya atıflarınızda yazar 
adını parantez dışında görüntülemek için kullanılan komuttur. 

• Insert & Exclude Author: Atıf ve/veya atıflarınızda yazar adının 
görüntülenmemesi için kullanılan komuttur. 
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•Insert & Exclude Year: Atıf ve/veya 
atıflarınızda yıl bilgisinin 
görüntülenmemesi için kullanılan 
komuttur. 
•Insert in Bibliography Only: Atıf 
ve/veya atıfların görüntülenmeden 
doğrudan referans listesine eklenmesi 
için kullanılan komuttur.



• Prefix: Bkz. (boşluk ve noktalama işaretleri önemlidir) 

• Suffix: : 15-20 (boşluk ve noktalama işaretleri önemlidir) 
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EndNote kütüphane listesinden istediğiniz sayıda referans kayıdını

belirledikten sonra bu kayıtları Word ile hazırladığınız makalenizde 

istediğiniz yere ekleyebilirsiniz. Seçilen atıflar EndNote ya da Word’den 

eklenebilmektedir. 

EndNote’da ‘Main’ araç çubuğundan ‘Insert Citation’ butonuna basın 

ya da 

Microsoft Word’de EndNote tabında ‘Insert Citation’ listesinden ‘Insert

Selected Citation(s)’ butonuna basın. 
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2) ‘Insert Selected Citation(s)’ 

Özelliğinin Kullanımı 



Önemli hususlar
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• Word içindeki endnote atıfları griye boyanır ve 
silinemez ve değiştirilemez. 

• Çalışılan word dosyasını Endnote penceresinde 
sağ panelde, word dosyasının adı neyse o ad ile 
görüyoruz. Belgenin adına tıklayarak sadece o 
belge içerisinde yapılan atıfların referanslarını 
görebiliriz. 

• Word’de oluşan referansların yazı stilini 
değiştirebiliriz. 



• 1. EndNote X7 tabında ‘Bibliyography’ grubunda 
‘Bibliyography Preferences’ butonuna basın. 

• 2. 'EndNote X7 Format Bibliography' ekranı 
görüntülenecektir. Farklı sekmelerden ayarları 
değiştirebilir veya var olan ayarları kullanabilirsiniz. 
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Output Styles (Çıktı Stilleri)
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Output Style (ya da sadece ‘style’) terimi çalışmanızı biçimlendirmenin 
özel yöntemini belirlemek için kullanılır. Her bir stil;
•metin içi atıflarınızı (in-text citations), 
•dipnot atıflarınızı (footnote citations) ve 
•bibliyografyalarınızı (bibliographies) 
biçimlendirme ve sıralanmak için  bir çözüm olarak tasarlanmıştır. 



Output Style’ları Açma 

• Stilin nasıl çalıştığını anlamanın en iyi yolu bir 
tanesini açıp incelemektir. 

• 1. ‘Edit/Output Styles/Open Style Manager’ı
seçin. ‘EndNote Styles’ penceresi 
görüntülenecektir.

• 2. Output Style (Nature) seçin. 

• 3. ‘Edit’ butonuna basın. ‘Edit Style’ penceresi 
görüntülenecektir. 
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47



48

Kullanacağınız çıktı stilini endnote
içerisinde işaretledikten sonra, bu stil 
Word içerisinde style kutucuğunda 
seçilebilir olacaktır. Buradan o stili 
seçtiğiniz anda bütün referanslar 
değişecektir. 

Endnote programı içerisinde stili seçmeniz Word’de seçildiği 
anlamına gelmez. 



İnternetten stil indirme
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1. http://endnote.com/downloads/styl
es web sayfasına girilir ve aradığımız 
dergi adı girilir.Bulunan derginin stili 
‘download’ a basılarak indirilir. 

2. (.ens) uzantılı bu dosya C:\Program 
Files\EndNote X7\Styles’ içine 
taşınır. 

3. Daha sonra Endnote penceresinde 
‘edit’ e basılarak “Output Styles” ve 
‘Open Style Manager’ seçilir. Açılan 
ekranda indirdiğimiz dergi ismi 
bulunarak yanındaki kutucuk  
işaretlenir. 

http://endnote.com/downloads/styles


Manuel Çıktı Stili Oluşturma
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1. ‘Edit/Output Styles/Open Style Manager’ı seçin. 
2. ‘EndNote Styles’ yöneticisinden ‘Nature’ı seçin. 
3. ‘Edit’ butonuna basın. 



GTU Tez Yazım Kılavuzu (Fen Bilimleri Enstitüsü) 
http://www.gtu.edu.tr/Files/Tez_Yazm_Klavuzu_-GTU.05.01.14.pdf
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GTU Tez.ens (Stilimiz)
• Stilin kullanımı ile ilgili olarak;

*Windows:
'C:\Program Files\EndNote X7\Styles' (32 bit)
'C:\Program Files(x86)\EndNote X7\Styles' (64 bit) klasörünün altına

*Mac: 'Applications\EndNote X7\Styles' klasörünün altına kopyalayarak ya 
da

- Stil dosyasına çift tıklayarak açın.
- 'File' menüsünden 'Save as'i seçin.
- 'copy' kelimesini kaldırın ve 'Save' butonuna tıklayın.
- 'File' menüsünden 'Close Sytles Manager'a tıklayarak EndNote'a ekleyin.

*Kelime işlemcinizde;

- EndNote tabına tıklayın.
- 'Style' açılır listesinde 'Select Another Style...' komutuna tıklayın.
- Kullanacağınız stili seçtikten sonra OK butonuna basın.
- Dokümanınız seçtiğiniz stile bağlı olarak düzenlenecektir.
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• - Referans tipi Web page ise,

Author alanına
Web 1,
Web 2,
şeklinde girişin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Farklı biçimlerde (Yazar
bilgisininde olması gereken) bir kullanımda söz konusu ise yazar alanı not
alanını ile değiştirilebilir.

- Resmi gazete referans tipi Newspaper article olarak girilmiştir. Referans
listesi gösterimi ile ilgili;
Author Alanına
ResGaz 1,
ResGaz 2,
şeklinde girişin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. (Yazar bilgisininde
olması gereken) bir kullanımda söz konusu ise yazar alanı not alanını ile
değiştirilebilir.

Referans tipi Standart ise;
Author alanına
ISO,
TSE,
şeklinde girişin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Tarihler ilgili;
Veri tabanlarından alınan referans kayıtlarında tarih alan formatı ya da dil
seçeneği farklı olabileceğinden o referans kaydı içerisinden manuel olarak
istenilen biçimde girişin yapılması gerekmektedir.
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Teşekkürler
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