PROJE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR ?
1- Üye olunup sisteme giriş yapıldıktan sonra sol tarafta bulunan menüden Başvuru Projelerim
butonuna tıklıyoruz.

2- Karşımıza gelen ekranda üstte bulunan Yeni Proje Başvurusu ile proje bilgilerini girmeye
başlayabilirsiniz. Altında 3 sekmeli alan var bunlar;
Yarım Kalmış Proje Başvurularım: Proje başvurunuzu onaylayana kadar sisteme istediğiniz zaman giriş yapıp
düzenleme yapabilmenizi sağlar.
Onay Bekleyen Proje Başvurularım: Projenizin BAP birimi tarafından onayı beklenmektedir. BAP birimi
onaylayana kadar projeyi iptal edip düzenleme yapabilirsiniz.
Kabul Sürecindeki Proje Başvurularım: BAP biriminin projenizi kabul ettiği ve projenin durumu hakkında bilgi
almanızı sağlar.

3- Proje başvurusu 8 adımda yapılmaktadır. İlk adım kısa proje bilgilerini içerir. Bu adımın
içeriklerini doldurduktan sonra Kaydet butonu ile bu adımı kaydedip ikinci adıma
geçebilirsiniz.

4- 2.adım proje personel bilgilerinin girişi. Gerekli bilgileri girdikten sonra Ekle diyerek istediğiniz
proje personeli ekleyebilirsiniz.

5- 3.adım proje bilgilerinin girişi. İlk olarak 1 numaralı ok ile gözüken alandan proje bilgilerinin
girileceği Word dosyası indirilir. İndirilen dosya içerisindeki gerekli bilgiler ile doldurup .pdf
olarak bilgisayarınıza kaydediniz. Kaydettiğiniz .pdf uzantılı dosyanızı 2 numaralı ok gösterilen
alandan seçilir. Ekle diyerek sisteme gönderilir.(Not: Dosyanın boyutuna ve internet hızına göre sisteme
yüklenmesi zaman alabilir). 3 numaralı ok ile gösterilen alan ile eklediğiniz dosyanın önizlemesine
bakabilirsiniz.

6- 4.adımda projeden kullanılacak alım bilgilerini giriyoruz. (Not : Miktar ve birimleri alımlarda yapacağınız
şekilde seçiniz. Örn: 2 defa da alıcak 1 kilogramlık bir maddeyi 1000 gram olarak kaydediniz)

7- 5.adım BAP bütçe ödeme planı ile ilgili bilgileri gireceğiniz alan.

8- 6.adım Hakem Önerilerinin yapılacağı alan. Öncelikte seçmek istediğiniz hakemi sistemden
arayınız. Bulduğunuz hakemleri yanda bulunan Ekle butonu ile ekleyebilirsiniz. Bulamadığınız
hakemleri Yeşil Buton (Sisteme Yeni Hakem Ekle) ile yeni hakem ekleyebilirsiniz.

9- 7.adım Proje ile ilgili ek dosyaları ekleyebileceğiniz alan.

10- 8.adım Kabul ve Taahhüt Beyanlarının yapılacağı alan. Bilgilendirmeyi okuyup kabul
ediyorsanız ok ile belirtilen alanı işaretleyip Projeyi Tamamla Butonu ile projenizi tamamlayıp
BAP birimine göndermiş oluyorsunuz.

