YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ
BAPSİS ÜZERİNDEN PROJE BAŞVURUSU
1. Proje başvurusu yapmadan önce lütfen Yozgat Bozok Üniversitesi BAP Uygulama Yönergesi
ve ilgili yıla ait BAP Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzunu dikkatle
okuyunuz. İlgili dokümanlara Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (PKM) web
sitesi BAP BAP mevzuatı menüsünden ya da BAPSİS sisteminde Yardımcı Bilgiler
menüsünden ulaşabilirsiniz.
2. BAPSİS araştırmacı sayfasında Gerekli Belgeler menüsünden temin edeceğiniz Proje
Başvuru Formunu ve proje ile ilgili diğer gerekli formları hazırlayarak (proformalar vb.) pdf
formatına dönüştürünüz. Teknik şartnamelerinizi MS Word formatında hazırlayınız. Proje
başvurusu sırasında birimimiz tarafından hiçbir basılı belge istenmemekte, bütün
belgeler BAPSİS üzerinden online ortamda talep edilmektedir. Sadece kabul edilen
projeler için ileride basılı ve ıslak imzalı belgeler birimimiz tarafından talep edilecektir.
3. BAP Proje başvuruları bapsis.bozok.edu.tr adresi üzerinden yapılacak olup BAPSİS
sistemine mevcut merkezi kimlik kullanıcı adı ve şifresi (AVESİS şifresi) ile giriş yapabilirsiniz.
4. Proje başvurusu yapmadan önce AVESİS araştırmacı bilgilerinin güncellenmesi ve BAPSİS
araştırmacı ekranından ilgili bilgilerin (Banka-Şube-IBAN-Kadro derecesi-Ek Gösterge)
girilmesi gerekmektedir.

5. Proje başvurusu yapmak için Yeni Başvuru menüsüne giriniz ve ilgili bilgilendirmeleri
okuyunuz. Kabul ediyorum butonunu tıklayınız. Bu aşamada projenizin önceden
desteklenmesi reddedilmiş bir proje ile ilgili olup olmadığına dair bir ekran gelecektir. Uygun
seçeneği seçerek başvuruyu başlat seçeneğine tıklayınız ve başvurunuzu başlatınız. Bu
aşamada projeniz Taslak Başvuru olarak sisteme kaydedilecektir.

6. Genel Bilgiler menüsünü doldurarak Kaydet & İlerle butonuna tıklayınız.

7. Özet Bilgi menüsünde ilgili alanları doldurarak projeniz kapsamında performansa dayalı bütçe
limiti uygulamasından faydalanmak isteyip istemediğinizi işaretleyiniz. Performansa dayalı
bütçe uygulamasına dair esaslar ilgili yılın BAP Uygulama Esasları ve Araştırmacı
Bilgilendirme Kılavuzu dokümanında sunulmuştur. Performansa dayalı bütçe seçmeniz
durumunda ileriki aşamada kanıtlayıcı belgeleri sisteme yükleyiniz. Performansa dayalı bütçe
uygulamasından yararlanmak istemiyorsanız Normal Bütçe ile Başvuru seçeneğini seçip
Kaydet & İlerle butonuna tıklayınız.

8. Proje Ekibi menüsünden projede görev alacak araştırmacıları ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki
seçeneklerden uygun olanı seçip ilgili personelin bilgilerini giriniz.
 Yozgat Bozok Üniversitesi’nde görev yapan araştırmacıları eklemek için akademik
personel butonunu,
 Lisansüstü öğrenim öğrencilerini eklemek için Lisansüstü öğrenim öğrencisi
butonunu,
 Yurtiçindeki başka bir kurumdan araştırmacı eklemek için Yurt içinden araştırmacı
butonunu
 Yurtdışındaki başka bir kurumdan araştırmacı eklemek için Yurt dışından
araştırmacı butonunu
 Üniversitemizde diğer kadrodaki personeli eklemek için Diğer kadrodaki personel
butonu
 Lisans öğrencilerini eklemek için Lisans öğrencisi butonunu kullanınız.

9. Anahtar Kelimeler menüsünden projenizin hangi araştırma alanlarını kapsadığını ve anahtar
kelimeleri giriniz. Bu bilgilerin ayrıntılı olarak girilmesi hakemlik süreçlerinin daha hızlı ve
sağlıklı yürümesini temin edecektir.

10. Çalışma takvimi menüsünden projenizin iş paketlerini giriniz. Yeni iş tanımı ekle seçeneğini
tıklayarak iş paketlerini teker teker ekleyiniz. Siz iş paketlerini ekledikçe sayfanın alt kısmında
proje takvimi oluşacaktır. İş paketlerini eklerken her iş paketi için araştırmacıların katkı
oranlarının toplamı 100 (%) olmalıdır.

11. Proje bütçesi menüsünden ilgili açıklamalar doğrultusunda bütçe kalemlerini ekleyiniz.

12. Hakem önerileri menüsünden varsa önereceğiniz hakemlerin ve çıkar çatışması olan kişi ya
da kişilerin bilgilerini giriniz. Bu menüdeki bilgilerin girilmesi isteğe bağlıdır.

13. Dosya eklentileri menüsünden ilgili proje türüne göre talep edilen dosyaları yükleyiniz. Bu
bölümde kırmızı renkli dosyaların yüklenmesi proje başvurusunun tamamlanabilmesi için
zorunlu olup projenin niteliğine göre gri renkli dosyalar eğer gerekli ise bunlar da yürütücü
tarafından sisteme yüklenmelidir. Proje ofisimiz tarafından yapılan incelemelerde gri renk ile
gösterilen belgelerin proje için gerekli olduğu halde sunulmadığının tespiti durumunda proje ön
başvuru aşamasında tutulacak ve düzeltme için yürütücüye iade edilecektir.

14. Özet gösterim menüsünden projenizin son kontrolünü sağlayabilirsiniz.

15. Başvuruyu tamamla menüsünden başvuru kontrol et butonu ile başvurunuz ile ilgili varsa
eksiklikler BAPSİS tarafından otomatik olarak kontrol edilecektir. Yazılımsal kontrollerde hata
ya da eksiklik saptanmaması durumunda başvuru tamamla seçeneğini tıklayarak proje
başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Bu aşamadan sonra projeniz Ön değerlendirmedeki proje
olarak proje ofisimize iletilecektir. Ofisimiz tarafından bir eksiklik tespit edilmesi durumunda
yürütücüye BAPSİS üzerinden dönüş yapılarak (yürütücünün e-mail adresine uyarı e-maili
otomatik olarak gönderilmektedir) ilgili düzeltmelerin yapılması talep edilecektir. Proje için
talep edilen düzeltmelerin yapılması için süre en fazla 1 aydır. Bu süre içerisinde düzeltme
yapılmayan projeler değerlendirilmeye alınmadan iade edilir. Ofisimiz tarafından yapılacak
kontrollerde eksiklik ya da hata tespit edilmemesi durumunda projenizin hakemlik süreçleri
başlatılacaktır.

