
BİLİMSEL ALAN VE TEKNOLOJİ KODU SEÇİMİ 

Bilimsel ve Teknoloji Kodu başlangıç ekranı aşağıdaki gibidir. 

 

Kırmızı kutu içindeki “Bilimsel ve Teknolojik Alan Seç:” bölümü tıklanır. 

Tıklandıktan sonra aşağıdaki gibi bir pencere açılır.(pop up şeklinde) 

 

 

 



Bu ekranda Bilimsel ve Teknolojik Alan Listesi bulunmaktadır. Durumunuza uyan 

bilimsel ve teknolojik alanı aşağıdaki resimdeki gibi seçiniz. Resimde örnek 

bulunmaktadır. 

 

 

Resimdeki örneğe göre; 

Mavi kutucuktaki gibi Teknik Bilimler bilim alanının Çevre Mühendisliği bilim dalının 

Çevre Bilimleri dalının Çevre Kimyası bilim dalı seçilmiştir. Tıklanan bilim dalının alt 

dalları resimde görüldüğü gibi kırınımlı yapı şeklinde olacaktır. Bilim dalı seçme işlemi 

bittikten sonra kırmızı kutucuk içindeki Seçimi Kaydet butonu tıklanmalıdır. 



Seçimi Kaydet butonu tıklandıktan sonra bu pencere otomatik olarak kapanacaktır. 

İlgili modülde seçtiğiniz bilim dalı kırınımlı yapı şeklinde görünecektir. Örnekte Çevre 

Kimyası seçimi aşağıdaki şekilde görüldüğü gibidir. 

 

Bu şekilde bir ekran aldığınızda (tabiki doğru bilimsel alan ve teknoloji kodu seçmeniz 

koşuluyla) BİLİMSEL ALAN VE TEKNOLOJİ KODU SEÇİMİ işlemi tamamlanmış 

bulunmaktadır. 

 

BİLİMSEL ALAN VE TEKNOLOJİ KODU SEÇİMİ 

KARŞILAŞILABİLECEK PROBLEMLER 

Karşılaşılabilecek problem tarayıcınızın (browser) pop up blocker ının (açılır pencere 

engelleyicisi) aktif olmasıdır. Bu durumda açılır pencere engellenmiş olur ve seçim 

ekranı açılmaz. 

Bu durumla karşılaşırsanız aşağıdaki işlemleri yapmalısınız. Her tarayıcı için 

yapılması gerekenler aşağıda bulunmaktadır. 

Firefox için: 

Firefox açılır: 

Araçlar tıklanır. 

 

 

 

 

 



Açılan listeden Seçenekler seçilir. 

 

İçerik sekmesinde Açılır pencereleri engelle seçeneğindeki seçim kaldırılır(tik işareti 

kaldırılır.). 

 

Tamam butonuna basılır. Açılır pencere (popup) engelleyicisi kaldırılmış olur. 



Internet Explorer için: 

Internet Explorer açılır. 

Araçlar  Internet Seçenekleri seçilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Açılan pencerede Gizlilik sekmesi seçilir. Açılır Pencere Engelleyicisini Aç 

seçeneğinin seçili olup olmadığı kontrol edilir. Bu seçenek seçili olmamalıdır.  

 

Tamam butonuna basılır. Açılır pencere (popup) engelleyicisi kaldırılmış olur. 

 

 

 

 

 

 



Chrome için: 

Tarayıcının adres çubuğunun en sağındaki kırmızı ile kutu içine alınmış yer tıklanır. 

Açılan listeden Ayarlar seçilir. 

 

Açılan Ayarlar penceresinde Gelişmiş ayarları göster.. tıklanır. 



 

İçerik Ayarları tıklanır. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Açılan pencerede 

Tüm sitelerin pop-up göstermesine izin ver seçeneği seçilir ve Bitti butonuna tıklanır. 

 

Açılır pencere (popup) engelleyicisi kaldırılmış olur. 

 

Programa başvurduktan sonra, tarayıcınızın açılır pencere engelleyicisini aynı 

basamakları uygulayarak tekrar aktifleştirebilirsiniz. 

 


