
Yayın Çeşidine Göre Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler 

• Ulusal/Uluslararası hakemli etkinlikler* için

1- Katılım Belgesi

2- Etkinlik kitapçığında yayımlanmış özet VEYA tam metin bildiri

• Ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş

makaleler için

❖ Makale yayınlanmışsa; (DOI numarası içermeli)

1- Makalenin basılan nihai hali

❖ Makale kabul edilmiş ama henüz yayınlanmamışsa;

1- Kabul edildiğini gösteren bir yazı

Sisteme yüklenmeden ilgili yazının üzerine "doğruluğunu teyit eder, aksi takdirde tüm

haklarımdan feragat ederim" yazılıp, daha sonra danışman ve öğrenci tarafından

imzalanmalı ve taratılarak sisteme (pdf olarak) yüklenmelidir.

2- Makalenin dergi tarafından kabul edilmiş nihai hali

Not: DOI numarası vermeyen Ulusal Dergiler için yayına kabul edildiğine dair bir 

yazı ve ISSN numarası   

• Başarı ile tamamlanmış bir Ulusal/Uluslararası projeler için

-Projede çalıştığını gösteren belge

veya -Projeyi finanse eden kurum tarafından başarılı olarak kabul edilmiş ara

rapor gerekmektedir. Örnek rapor için tıklayınız.
• Kabul edilmiş patent/faydalı model/endüstriyel tasarımlar için

1- Söz konusu patent/faydalı model/endüstriyel tasarıma dair belge

Uyarı: 

Yukarıdaki evraklar; elektronik formatta ise elektronik hallerinin orijinalleri, eğer basılı 

formatta iseler orijinal belgeler taratıldıktan sonra e-başvuru sistemine yüklenmelidir. 

Ayrıca tüm yayın evraklarının fotokopileri/çıktıları “Tezin İlk Teslimi” sürecinde ilgili birime 

teslim edilmelidir.  

Mezuniyet e-Başvurusu Sırasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler

• Danışman imzalı FR-0338 (YL öğrencileri için) veya FR-0299 (DR öğrencileri
için) taranarak yüklenmelidir.

• Sistem, kayıt tarihinize göre gerekli minimum yayın yükleme ortamını otomatik
olarak karşınıza getirecektir. Yayın şartınız yoksa "Yayın şartı
aranmamaktadır" uyarısı alacak; yalnızca "Kaydet" ve "Gönder" diyerek
başvurunuzu onaylayacaksınız.

*Etkinliklerin bilimsel etkinlik olarak değerlendirilebilmesi için "Bilim
Kurulu" ("Scientific Committee") bulundurması gerekmektedir.

Eğer sunmuş olduğunuz bildiri henüz etkinlik kitapçığı basılmadığı için yayımlanmamışsa etkinlik 
komitesi tarafından basılacağına dair yazı alınması gerekmektedir. Bu yazı henüz yayımlanmamış 
yayınınıza son sayfa olarak eklenmeli ve yayın bu şekilde sisteme yüklenmelidir.
Sisteme yüklenmeden ilgili yazının üzerine "doğruluğunu teyit eder, aksi takdirde tüm haklarımdan 
feragat ederim" yazılıp, daha sonra danışman ve öğrenci tarafından imzalanmalı ve taratılarak 
sisteme (pdf olarak) yüklenmelidir.

http://www.fbe.yildiz.edu.tr/media/files/BAP_Raporu_Ornekguncel.pdf



