ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ PROJELER OFİSİ PROJE BAŞVURU EL KİTABI
BAP OTOMASYON SİSTEMİ PROJE BAŞVURU ADIMLARI
Projelerim sekmesi tıklanır.
Sol menüden “Yeni Proje Başvurusu için Tıklayınız” yazılı bağlantıya tıklanır.
BAP Online Proje Başvurusu Genel Bilgileri içerikli metin ana ekranda açılır.
Metin okunduktan sonra sol altta bulunan “Başvuru Adımlarına Geçiş” bağlantısına tıklanır.

Proje Tipi seçilir.
Proje Tipine bağlı olarak Sol menüde bulunan proje başvuru adımları tek tek doldurulur.
Bu adımlardan ilki olan “Genel Bilgiler” bağlantısında projenin adı, kapsamı ve süresi bilgileri
doldurulur. Eğer Etik kurul onayı gerekli ise sayfanın en altında yer alan “Projelerde Denek Kullanımı”
kutusu tıklanır ve ilgili belge yüklenir. Tüm işlemler bittikten sonra “Kaydet” tuşuna basılır. Sol
menüde “Genel Bilgiler” bağlantısının başında bulunan
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işareti,

işaretine dönüşecektir.

Başvurunun ikinci adımı olan “Proje Özeti” bağlantısında proje özetinin Türkçe ve İngilizce olarak
yazılması gereklidir, özetler girildikten sonra “Kaydet” tuşuna basılır.,
Üçüncü adım olan “Proje Metni” adımında, “Proje Metni” bağlantısına tıklanarak açılan ekranda
“Formlar/Forms” bağlantısından proje metni şablonu indirilir. Gereken bilgiler girildikten sonra metin
sisteme yüklenir ( Göz Gezdir/ Browse tuşuna tıklanarak) ve Kaydet tuşuna basılır.

Dördüncü adım olan “Anahtar Sözcükler” adımında projenin içeriği ile ilgili anahtar sözcüklerin
girilmesi gereklidir. Sağ tarafta bulunan ilk iki kutucukla “Anahtar Sözcük Ekle” tuşuna basarak
sistemde var olan anahtar sözcük seçilip girilebilinir. Manuel olarak girilmek istendiğinde sonraki
kutucuklar kullanabilinir.
Bir sonraki adım olan “Proje Ekibi” bağlantısına tıklanarak, proje ekibi oluşturulacak ise ekipteki kişiler
ve bilgileri sisteme tanıtılmalıdır. Eğer proje ekibi olmayacak ise “Proje Ekibi Olmayacak” kutucuğu
işaretlenir. Kaydet tuşuna basılır.

Eğer proje ekibine kişi eklenecek ise Proje Ekibi Olmayacak” kutucuğundaki işaret kaldırılır ve ekleme
yapılabilecek dört farklı alan görüntülenir:
1. Personel Veritabanından Ekle
2. Lisansüstü Öğrenciler
3. Personel Veritabanında Bulunmayan Yardımcı Araştırmacılar
4. Kurum Dışından Katılan Yardımcı Araştırmacılar
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Bu alanlardan proje ekibine eklenecek kişiler bilgileri girildikten sonra “Ekle” tuşuna basılarak
kaydedilir.
Altıncı adım olan “Proje Takvimi” sayfasında “Takvimi Düzenle” bağlantısına tıklanarak açılan
pencerede projenin başlangıç süresinden bitiş süresine kadarki geçecek zaman içerisinde yapılacak
işler başlıklar halinde aylara bölünmüş bir şekilde belirtilmelidir. İşlem bittikten sonra Kaydet tuşuna
basılır.

Proje başvuru adımlarının sonuncusu olan “Talep Listesi” bağlantısına tıklandıktan sonra açılan
ekranda talep edilecek kalem (Makine/Teçhizat, Tüketim, Hizmet, Yazılım, Yolluk) belirlenir. Talep
edilecek kalem tiplerinin altında bulunan 1. yıl, 2. yıl gibi bağlantılar proje süresi ile ilgilidir, talep
hangi zaman diliminde alınmak isteniyorsa (1. yıl, 2. yıl) o zaman dilimine tıklanılır, açılan ekranda
talep ile ilgili bilgiler doldurulmalıdır.
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Talep işlemleri bittikten sonra sol menüdeki proje başvuru adımlarının en altında bulunan “Proje
Başvurusu” bağlantısına tıklanarak taslak durumundaki proje, BAP biriminin onayına yollanmış olur ve
durumu “Taslak” tan “BAP birimi onayında” şeklinde değişir.
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