Proje Başvurusu Gerçekleştirecek Araştırmacılar İçin Öneriler
Proje başvurusunu sorunsuz ve kolayca yapabilmek için lütfen aşağıdaki uyarıları dikkate
alınız.
Genel İlkeler


Proje başvurusu yapabilecek kişiler, doktora, tıpta/diş hekimliğinde uzmanlık ya da
sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılardır.



Bilimsel Etkinliklere Katılım ve Uluslararası Bilimsel İşbirliği Geliştirme Destekleri
üniversitemiz Araştırma Görevlilerinin de başvurusuna açıktır.



Üniversitemiz mensubu olan proje ekibinin APSİS Özgeçmiş Düzenleme menüsü
altındaki bilgilerinin güncellenmiş olması zorunludur.



Projede yer alacak, kurum dışı tez öğrencilerinin ve diğer araştırmacıların iletişim
bilgilerini ve pdf formatında hazırlanmış özgeçmiş dosyalarının başvuruda sisteme
yüklenmesi zorunludur.

Gerekli Belgeler


Başvurular için gerekli olan standart form ve belgelere Gerekli Belgeler menüsünden
erişebilirsiniz.



Başvuru için sisteme yüklenmesi gereken dosyalar aşağıda belirtilmiştir. Teknik
Şartname (word formatında olmalıdır) dışındaki dosyaların pdf formatında olması
zorunludur.

Başvuru Formu: Proje ve destek başvuruları için ilgili formun tüm alanları doldurulmuş olarak
sisteme yüklenmesi zorunludur.
Teknik Şartname Dosyası: Ulaşım, yolluk ve yevmiye dışındaki tüm harcama kalemleri için
şartname hazırlanması zorunludur. Şartnameler tek bir dosyada toplanabilir veya birden çok
dosya olarak düzenlenebilir.
Proforma Fatura: Ulaşım, yolluk ve yevmiye dışındaki tüm harcama kalemleri için yaklaşık
maliyeti ve her bir harcama kaleminin KDV oranını gösteren proforma faturaların sisteme
yüklenmesi zorunludur. Proforma faturaların BAP Birimi veya araştırmacıya hitaben
hazırlanmış olması gerekir. Yurt dışından temin edilebilecek, yurt içinden proforma fatura
alınması imkanı bulunmayan harcama kalemleri için zorunlu hallerde internet sayfalarından
temin edilecek ekran görüntüleri de proforma fatura olarak kullanılabilir.
Etik Kurul Onay Belgesi: Proje konusu gerektiriyor ise Etik Kurul Onay Belgesinin sisteme
yüklenmesi zorunludur.
Kabul/Davet Yazısı: Araştırmanın belirli bir kısmının başka bir merkezde yürütüleceği projeler,
araştırma işbirliği içeren projeler ve bilimsel etkinliklere katılım destekleri için kabul veya davet
yazısının sisteme yüklenmesi zorunludur.

Proje Türlerine Göre Gerekli Belgeler
Ulusal Katılımlı Araştırma Projeleri İçin: Araştırmacılar ve işbirliği yapılan kurum yetkilileri
arasında imzalanan işbirliği protokolü sisteme yüklenmelidir.
Uluslararası Katılımlı Araştırma Projeleri İçin: Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan işbirliği
protokolü sisteme yüklenmelidir.
Bilimsel Etkinliklere Sözlü Sunum Yapmak Üzere Katılım Desteği İçin: Kabul/davet yazısı,
kabul/davet yazısının Türkçe tercümesi, bildirinin örneği ve ortak yazar olan üniversitemiz
araştırmacıları tarafından imzalanmış olan Beyan Formu sisteme yüklenmelidir.
Bilimsel Etkinliklere Davetli Konuşma Yapmak Üzere Katılım Desteği İçin: Davet yazısı,
davet yazısının Türkçe tercümesi ve Konuşma metni örneği sisteme yüklenmelidir.
Mülkiyet Hakları ve Patent Desteği İçin: HTTM Değerlendirme Yazısı ve Beyan Formu
sisteme yüklenmelidir.
Uluslararası Bilimsel İşbirliği Geliştirme Desteği İçin: Çalışma yapılmak üzere gidilecek
kurumundan alınan araştırma işbirliği yapılacağına dair davet/kabul yazısı ve Türkçe tercümesi
sisteme yüklenmelidir.

