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2) Proje dosyası ön incelemeden sonra İlgili Proje Değerlendirme Grubu (PDG)’ye iletilir(D2).  
PDG başvuruyu uygun bulursa Hakemleri belirler. Projeler BAP birimi tarafından 
otomasyondan Hakemlere yönlendirilir(D3).  

 

3) Hakemler 1 ay içerisinde görüş bildirir. Dönüş yapmayan hakemler için yedekler 
görevlendirilir. Görüşler tekrar PDG tarafından incelenir istenen düzeltme varsa Proje 
Yürütücüsüne iletilir. Gerekirse tekrar hakem görüşü istenir. 
 

4) Projenin, Hakem görüşleri ve ilgili PDG raporları Komisyonun aylık toplantısında incelenir 
(D4). Desteklenip desteklenmeyeceğine, desteklenecekse bütçesine karar verilir. 

 

5) Desteklenen projeler duyurulur. Proje yürütücüsü Komisyon Başkanı ile imzaladığı 
Sözleşmenin (form no 10) ıslak imzalı bir kopyasını BAP sekretaryasına teslim eder ve 
sözleşmede belirtilen tarihe göre proje resmen başlamış kabul edilir.  

 

6) Talepler için önce otomasyondan başvuru yapılır ve çıktılar dilekçe ekinde BAP birimine 
teslim edilir. Birime ulaşan talepler PDG’ye iletilir ve PDG görüşleri komisyonda karara 
bağlanır; PDG ve Komisyon zorunluluğu olmayan durumlarda Koordinatör oluru yeterlidir. 

 

7) Belirtilen bütçenin bilimsel çalışmalarda kullanılacak şekilde harcanması için doğrudan 
temin veya avans yolu ile sarf /demirbaş/yolluk/hizmet alımı gerçekleştirilir. 

 

8) Sözleşme tarihinden itibaren 6 ayda bir hazırlanan ara raporlar (Form 22) ve sonuç raporu 
(form 23) otomasyona yüklenip çıktıları dilekçe ile birime teslim edilmelidir. Raporlar, ilgili 
PDG tarafından incelenir (D16) PDG görüşü ve rapor Komisyonca incelenerek kabul veya 
reddedilir. Yönergede belirtilen hususlar uygulanır.  

 

1) BAP Komisyonu tarafından belirlenen tarihte doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık 
derecesine sahip öğretim elemanları tarafından başvuru yapılabilir. 
1. Başvuru formu (Form no 2), Bütçe Tablosu (Form no 5), proforma faturalar, ARBİS 
formatında özgeçmişler ve varsa ek bütçe için gerekli belgeler (yayın/proje) hazırlanır. 
2-Proje bütçesinde proje kapsamında üretilmiş olan verilerin bildirilerini sunmak üzere 
yurtiçi/yurtdışı düzenlenen kongre/sempozyuma katılım ve yolluk, yevmiye giderleri yer 
alabilir. 
3- Otomasyondan (EBAP) proje başvurusu yapılır(D1) ve tüm belgeler sisteme yüklenerek 
evrakların çıktısı BAP Sekretaryasına teslim edilir. 

9) Sonuçlanan proje dosyası kapatılır(D7).  Proje bitiminden sonra 2 yıl içerisinde yayın şartı 
yerine getirilerek birime bildirilmelidir. Projeden çıkacak her yayında BAP tarafından 
desteklendiğini gösterir ibare bulunmalı ve yayının bir kopyası BAP birimine teslim 
edilmelidir.  


