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HAZIRLAMA REHBERİ 

 

 

 

 1-PROJE ÖNERİ FORMUNUN DOLDURULMASI (Ek-1/1) 

 A-PROJE BAŞLIĞI 

 Proje adını kısaltma yapmadan yazınız. 

 B-PROJE TÜRÜ 

 Sunulmak istenen projenin türünü işaretleyiniz. Tez Projeleri; Yüksek lisans, doktora ve tıpta 
uzmanlık tezlerini kapsayan, bir öğretim üyesinin yöneticiliğinde öğrencileri ile yürüttükleri araştırma 
projeleridir. Bireysel Araştırma Projeleri; Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, 
tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların hazırladıkları projelerdir. 
Altyapı Projeleri; Üniversitenin araştırma altyapısını güçlendirmeye yönelik projelerdir. Güdümlü 
Altyapı Projeleri; Senato tarafından kesinleştirilen öncelikli alanlarda Üniversitenin bilimsel ve 
teknolojik altyapısını geliştirmeye yönelik hazırlanan projelerdir. 

 C-YÖNETİCİ 

 

 Proje yöneticisi : Üniversitemiz kadrolu akademik personelinden, doktorasını 
tamamlamış, (Tıp projeleri için tıpta uzmanlığını tamamlamış) 
personel olmalıdır. Proje yöneticisinin aynı dönemde birden 
fazla projesi (tez projeleri hariç) desteklenmeyecektir. 

 Ünvanı : Proje yöneticisinin başvuru yaptığı tarihteki ünvanı yazılacaktır 
(Ör; Arş.Gör.Dr., Yrd.Doç.Dr. vb.) 

 Adı, Soyadı : Proje yöneticisinin adı ve soyadı yazılacaktır. 

 Fak., Y.O., MYO., Bölüm, A.D. : Kadrosunun bulunduğu Birim, Bölüm, Anabilim Dalı yazılır 

 E-posta adresi : Öncelikle üniversitemiz e-posta adresi ve diğer e-posta adresleri 
yazılacaktır. 

 Telefon bilgileri : Proje yöneticisine ulaşılabilecek telefonlar yazılmalıdır. 

 İmza : Proje yöneticisi tarafından imzalanmalıdır. 

 D-DESTEKLEYEN DİĞER KURULUŞLAR 

 Talep edilen destek dışında, başka bir kuruluştan da destek alınıyorsa bu bölümde belirtilmelidir.  

http://www.google.com.tr/imgres?start=390&um=1&hl=tr&biw=1280&bih=907&tbm=isch&tbnid=fmVkBqjT8yxAnM:&imgrefurl=http://www.cnnturk.com/yazarlar/yuce.zerey/yonetici.insanlari.vi.final/117.6515/&docid=8XQVQWB5pL0h8M&imgurl=http://cdn1.cnnturk.com/Handlers/File.ashx?FileID=631042&w=391&h=285&ei=ySj2UZvnKoimtAbL7YG4Bg&zoom=1&ved=1t:3588,r:91,s:300,i:277&iact=rc&page=17&tbnh=168&tbnw=263&ndsp=9&tx=75&ty=62
http://www.google.com.tr/imgres?start=390&um=1&hl=tr&biw=1280&bih=907&tbm=isch&tbnid=fmVkBqjT8yxAnM:&imgrefurl=http://www.cnnturk.com/yazarlar/yuce.zerey/yonetici.insanlari.vi.final/117.6515/&docid=8XQVQWB5pL0h8M&imgurl=http://cdn1.cnnturk.com/Handlers/File.ashx?FileID=631042&w=391&h=285&ei=ySj2UZvnKoimtAbL7YG4Bg&zoom=1&ved=1t:3588,r:91,s:300,i:277&iact=rc&page=17&tbnh=168&tbnw=263&ndsp=9&tx=75&ty=62
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 E-TARİH/BÜTÇE/SÜRE 

 Projenin öngörülen başlangıç tarihi, toplam bütçesi burada belirtilmelidir. Projenin ne kadar 
süreceği de ay olarak yazılır (6 Ay, 12 Ay, 18 Ay gibi…). 

 F-ONAY 

 Bu bölümü proje yöneticisinin bağlı olduğu anabilim dalı başkanı, bölüm başkanı ve dekan/müdür 
imzalar. (Proje eksiksiz olarak dekanlık/müdürlük üst yazısı ile Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
birimine gönderilir) 

 

 G-EKİP 

 Projede yer alan proje ekibi bu bölüme yazılır. Proje ekibine başka birimler veya kurumlardan da 
araştırmacı yazılabilir. Diğer kurumlardan araştırmacı yazıldığı takdirde, aynı şekilde bilgileri doldurulur. 
Tüm ekibe eksiksiz imzalattırılır. 

 H-BÜTÇE ÖZETİ 

 Bu bölümün doldurulabilmesi için Ek-1/3 bölümünün öncelikle doldurulması gereklidir. Ek-1/3 
bölümünde yazılan malzemelerin kodlara gore toplamları alınır ve bu bölüme yazılır. Buradaki genel 
toplam bize proje bütçesini vermelidir. 

 

 2-PROJE HAKKINDA BİLGİLER (Ek-1/2) 

 Projenin özeti, amacı, yöntemi ve projeye ait diğer bilgiler bu bölümde yazılır. Özette, konunun 
tarihçesi ve/veya literatürdeki yeri kısaca belirtildikten sonra projenin özgün değeri ve beklenen sonucun 
etkileri vurgulanmalı, ayrıca projenin nasıl yürütüleceği (deneysel tasarım/yaklaşım, yöntemler, ekip, 
aşamalar ve zaman) özetlenmelidir. 

 A-ÖZET 

 Proje başlığı ile birlikte amacı, yöntem/veri toplama teknikleri ve beklenen sonuçları içeren 200 
kelimelik özeti anahtar kelimelerle birlikte verilmelidir. 

 B-KONU VE AMAÇ 

 Konu kısmında ise literatürler ışığında planlanan proje anlatılmalıdır. 

 C-MATERYAL VE YÖNTEM/ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 

 Projede uygulanacak araştırma yöntemi tanımlanmalıdır. Yapılacak ölçümler (ya da derlenecek 
veriler, yapılacak anketler), kurulacak ilişkiler, gerçekleştirilecek yorumlama işlemleri ayrıntılı 
anlatılmalıdır. 

http://www.google.com.tr/imgres?start=281&um=1&hl=tr&biw=1280&bih=907&tbm=isch&tbnid=qXMQYiJKjrEU6M:&imgrefurl=http://www.yenimoda.tv/armani-exchange-erkek-saat-modelleri.html/lavivert-tarih-gostergeli-uc-ayar-dugmeli-armani-exchange-erkek-saat-modeli&docid=_VZv7xO_xppGnM&imgurl=http://www.yenimoda.tv/wp-content/uploads/lavivert-tarih-g%C3%B6stergeli-%C3%BC%C3%A7-ayar-d%C3%BC%C4%9Fmeli-armani-exchange-erkek-saat-modeli-500x341.jpg&w=500&h=341&ei=3Sn2Uf2JNonBswa27YCIAw&zoom=1&ved=1t:3588,r:95,s:200,i:289&iact=rc&page=12&tbnh=185&tbnw=272&ndsp=26&tx=165&ty=82
http://www.google.com.tr/imgres?um=1&hl=tr&biw=1280&bih=907&tbm=isch&tbnid=29dSh3UemKtl5M:&imgrefurl=http://www.bilgeturist.com/2012/06/yatarim-proje-analizi.html&docid=2TgZv0lRsmc6sM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-qjogxIS-vWY/T-L1SbDdERI/AAAAAAAAAZg/67LLQp9BXsA/s320/56916882.jpg&w=400&h=400&ei=fEf2Uf33D4ak4gSV5YHYCw&zoom=1&ved=1t:3588,r:49,s:0,i:238&iact=rc&page=3&tbnh=183&tbnw=170&start=48&ndsp=27&tx=82&ty=89
http://www.google.com.tr/imgres?start=281&um=1&hl=tr&biw=1280&bih=907&tbm=isch&tbnid=qXMQYiJKjrEU6M:&imgrefurl=http://www.yenimoda.tv/armani-exchange-erkek-saat-modelleri.html/lavivert-tarih-gostergeli-uc-ayar-dugmeli-armani-exchange-erkek-saat-modeli&docid=_VZv7xO_xppGnM&imgurl=http://www.yenimoda.tv/wp-content/uploads/lavivert-tarih-g%C3%B6stergeli-%C3%BC%C3%A7-ayar-d%C3%BC%C4%9Fmeli-armani-exchange-erkek-saat-modeli-500x341.jpg&w=500&h=341&ei=3Sn2Uf2JNonBswa27YCIAw&zoom=1&ved=1t:3588,r:95,s:200,i:289&iact=rc&page=12&tbnh=185&tbnw=272&ndsp=26&tx=165&ty=82
http://www.google.com.tr/imgres?um=1&hl=tr&biw=1280&bih=907&tbm=isch&tbnid=29dSh3UemKtl5M:&imgrefurl=http://www.bilgeturist.com/2012/06/yatarim-proje-analizi.html&docid=2TgZv0lRsmc6sM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-qjogxIS-vWY/T-L1SbDdERI/AAAAAAAAAZg/67LLQp9BXsA/s320/56916882.jpg&w=400&h=400&ei=fEf2Uf33D4ak4gSV5YHYCw&zoom=1&ved=1t:3588,r:49,s:0,i:238&iact=rc&page=3&tbnh=183&tbnw=170&start=48&ndsp=27&tx=82&ty=89
http://www.google.com.tr/imgres?start=281&um=1&hl=tr&biw=1280&bih=907&tbm=isch&tbnid=qXMQYiJKjrEU6M:&imgrefurl=http://www.yenimoda.tv/armani-exchange-erkek-saat-modelleri.html/lavivert-tarih-gostergeli-uc-ayar-dugmeli-armani-exchange-erkek-saat-modeli&docid=_VZv7xO_xppGnM&imgurl=http://www.yenimoda.tv/wp-content/uploads/lavivert-tarih-g%C3%B6stergeli-%C3%BC%C3%A7-ayar-d%C3%BC%C4%9Fmeli-armani-exchange-erkek-saat-modeli-500x341.jpg&w=500&h=341&ei=3Sn2Uf2JNonBswa27YCIAw&zoom=1&ved=1t:3588,r:95,s:200,i:289&iact=rc&page=12&tbnh=185&tbnw=272&ndsp=26&tx=165&ty=82
http://www.google.com.tr/imgres?um=1&hl=tr&biw=1280&bih=907&tbm=isch&tbnid=29dSh3UemKtl5M:&imgrefurl=http://www.bilgeturist.com/2012/06/yatarim-proje-analizi.html&docid=2TgZv0lRsmc6sM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-qjogxIS-vWY/T-L1SbDdERI/AAAAAAAAAZg/67LLQp9BXsA/s320/56916882.jpg&w=400&h=400&ei=fEf2Uf33D4ak4gSV5YHYCw&zoom=1&ved=1t:3588,r:49,s:0,i:238&iact=rc&page=3&tbnh=183&tbnw=170&start=48&ndsp=27&tx=82&ty=89
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 D-PROJENİN ÖNEMİ/BEKLENEN YARARLAR 

 Projeden beklenen katkı ve yararlar belirtilerek, elde edileceği umulan sonuçlardan kısa ve uzun 
vadede kimlerin (nihai paydaşlar), ne şekilde yararlanabileceği belirtilmelidir. Projenin literatürde hangi 
boşluğu dolduracağı tartışılmalıdır. 

 E-ÇALIŞMA PLANI 

 Projede yer alan iş türleri, faaliyetin kısa adı yazılıp, yapılacağı zamana uygun bir çalışma takvimi 
belirlenip, hangi aşamaların hangi sürelerde tamamlanacağı yazılmalıdır. 

 F-YÖNETİM DÜZENİ 

 Proje yöneticisi ve araştırıcıların projeye ayıracakları ortalama zaman belirtilerek, her birinin 
projedeki sorumluluğu ve görevleri tabloda belirtilmelidir. Yönetici ve araştırıcılar, toplam mesailerinin 
en az %10’unu (haftada 4 saat) projeye ayırmak zorundadırlar. 

 G-PROJE OLANAKLARI 

 Proje için gerekli olup, Projenin yürütüleceği Kurum (veya Kurumlarda) bulunan alet, cihaz, 
laboratuvar, malzeme ve diğer fiziki olanaklar ile bunların ne ölçüde ya da miktarda kullanılacakları 
hakkında açıklayıcı bilgiler verilmelidir. Proje için BAP tarafından sağlanması istenen araştırma 
olanaklarının neden vazgeçilmez derecede gerekli olduğu, olanaklar sağlandığı takdirde, Üniversitemizin 
sağlayacağı nihai faydalar açıklanmalıdır. 

 H-KAYNAKLAR 

 Projeye temel oluşturan çalışmaların yer aldığı kaynaklar liste halinde verilmelidir. 

 I-PROJE YÖNETİCİSİNİN YÜRÜTMEKTE OLDUĞU PROJELERİ 

 Yöneticinin halen yürütmekte olduğu projeler; proje adı, destekleyen kuruluş ve varsa projeden 
yapılmış olan yayınlar belirtilmelidir. 

 J-PROJE YÖNETİCİSİNİN TAMAMLANMIŞ PROJELERİ VE YAYINLARI 

 Son 5 yıl içinde yapılmış ve tamamlanmış olan tüm projeler bu bölümde yazılmalıdır. Proje adı, 
destekleyen kuruluş, proje kapsamında yapılmış Lisansüstü tezler, projeden çıkarılan yayınlar ve varsa 
alınan patentler belirtilmelidir. 

 K-PROJE YÖNETİCİSİNİN KONU İLE İLGİLİ YAYINLARI 

 Yöneticinin, önerilen konu ile doğrudan ilgili yayınları varsa bu bölümde yazılmalıdır. 

 

 3-PROJE BÜTÇESİ (Ek-1/3) 

 

 A-DETAY BÜTÇE 

 Detay bütçe hazırlanırken, ayrıntılı bilgi için “Analitik Bütçe Sınıflandırması” incelenebilir; 
(www.bumko.gov.tr).  

http://www.bumko.gov.tr/
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=vp3hqcJSstouvM&tbnid=yNyWIceV4k16JM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.haberler.com/para-yuva-yikar-mi-4220775-haberi/&ei=oE32UZrwF4vntQbl24HABA&psig=AFQjCNH1gRlRP8U9_IkZUO22pDqy5SPk4w&ust=1375182530226031
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1) “03.2” TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEMELERİN DÖKÜMÜ 

Bu bölümde yazılabilecek malzemelerin içeriği genel olarak şöyledir; 

- Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 
- Yem Alımları 
- Laboratuar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları 
- Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları 
- Zirai Malzeme ve İlaç Alımları 
- Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri 
- Akaryakıt ve Yağ Alımları 
- Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 

 
2) “03.3” YOLLUKLAR 

Yolluklar kısmına, “Yurtiçi Geçici Görev Yollukları” ve “Yurtdışı Geçici Görev Yollukları” yazılabilir. 
Ancak proje ile ilişkili olmak kaydıyla yolluk verilmektedir. 

3) “03.5” HİZMET ALIMLARI 

Hizmet alımları bölümüne yazılacak olan talepler; araştırma ve geliştirme giderleri (analizler, veri 
girişleri, tez basımı, anket çalışmaları vb.), ilan giderleri, taşıt kiralaması ve projeden elde edilecek verileri 
sunmaya yönelik kurslara katılma ve eğitim giderlerini içerebilir. Bu taleplerin gerekçelendirilmesi 
önemlidir. Kurs katılımı ve eğitim gideri olarak yapılacak talepler proje sonuçlarının sunumu ile ilişkili 
olmak zorundadır. 

 

4) “03.7” MENKUL MAL, GAYRİ-MADDİ HAK ALIMLARI, BAKIM VE ONARIM  

Bu bölüme, Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları, Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları ile 
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri yazılmalıdır. 

5) “06.1” MAMÜL MAL ALIMLARI 

Her yıl belirlenen “doğrudan temin” limitinin üzerinde olan ve tüketime yönelik mal ve malzeme 
alımları kapsamında yer almayan ürünler (cari nitelikli olmayan, ihale ile alınması gereken) bu bölüme 
yazılmalıdır. 

Not: Bu kalemden alınacak cihazlar “Resmi Gazetede” yayınlanacağından “3.5” harcama kalemine ilan gideri 
olarak 2.000,00-TL ödenek yazılması gerekmektedir. 

 

http://www.google.com.tr/imgres?um=1&hl=tr&biw=1280&bih=907&tbm=isch&tbnid=Nlt4IJKTyKsVQM:&imgrefurl=http://www.teknoistanbul.com.tr/laboratuvar-kimyasallari.html&docid=m8oczrhFzQzzTM&imgurl=http://www.teknoistanbul.com.tr/laboratuvar-kimyasallari.jpg&w=695&h=273&ei=yEr2UcnJEYip4gS0lIDYDA&zoom=1&ved=1t:3588,r:93,s:0,i:371&iact=rc&page=5&tbnh=141&tbnw=358&start=90&ndsp=22&tx=179&ty=75
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=5AtSeOzkw3aY4M&tbnid=n-NLT98r1EnezM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.binbirdekor.com/decortie-kitaplik-modelleri.html&ei=A032UefjH4LaswbGvYGQBg&psig=AFQjCNFR4s5w51ATRUTO0biW09Jc3L2eeg&ust=1375182411547112
http://www.google.com.tr/imgres?um=1&hl=tr&biw=1280&bih=907&tbm=isch&tbnid=Nlt4IJKTyKsVQM:&imgrefurl=http://www.teknoistanbul.com.tr/laboratuvar-kimyasallari.html&docid=m8oczrhFzQzzTM&imgurl=http://www.teknoistanbul.com.tr/laboratuvar-kimyasallari.jpg&w=695&h=273&ei=yEr2UcnJEYip4gS0lIDYDA&zoom=1&ved=1t:3588,r:93,s:0,i:371&iact=rc&page=5&tbnh=141&tbnw=358&start=90&ndsp=22&tx=179&ty=75
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=5AtSeOzkw3aY4M&tbnid=n-NLT98r1EnezM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.binbirdekor.com/decortie-kitaplik-modelleri.html&ei=A032UefjH4LaswbGvYGQBg&psig=AFQjCNFR4s5w51ATRUTO0biW09Jc3L2eeg&ust=1375182411547112
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 B-BÜTÇE GEREKÇESİ 

İstenen parasal desteğin her bir kalemi için ayrıntılı gerekçe verilmelidir. İstenen teçhizat ile ilgili 
teknik şartname ve proforma fatura ya da teklif mektubu eklenmelidir. Projede personel desteği talep 
edilmiş ise görev dağılımı, Ek-1/2 bölümündeki“Çalışma Planı” ve “Yönetim Düzeni” içerisinde ayrıntılı 
olarak belirtilmelidir. 

 4-ÜNİVERSİTE DIŞINDAN SAĞLANMIŞ / SAĞLANACAK PARASAL DESTEK (Ek-1/4) 

Talep edilen BAP desteği dışında farklı kaynaklardan destek alınmış veya alınacak ise hangi 
kuruluştan, hangi bütçe kalemi için destek alındığı ve destek miktarı yazılmalıdır. 

 5-HAKEM ÖNERİ LİSTESİ (Ek-1/5) 

Bu bölümde, proje yöneticisinin sunduğu proje konusu ile ilgili alanda uzman olan beş kişiden 
oluşan bir hakem önerisi sunulmalıdır. Hakemlerin unvanları, ad-soyadları, adresleri ve e-mail adresleri 
ilgili alanlara yazılmalıdır ve bu bilgiler güncel olmalıdır. 

 

 

 Deney hayvanı veya klinik çalışmalar için ilgili etik kurullardan alınmış onay belgesi sunulmalıdır 
(Etik kurul onayı olmadan projeye ait harcamalara başlanamamaktadır). 

http://www.google.com.tr/imgres?start=258&um=1&hl=tr&biw=1280&bih=907&tbm=isch&tbnid=Yg9fw6hRQ83XUM:&imgrefurl=http://www.haberelbistan.com/ihaleler/61-elbistan-huzurevi-mudurlugu-personel-calistirilmasina-dayali-temizlik-hizmeti-alimi.html&docid=maxf_ekrZLtKwM&imgurl=http://www.haberelbistan.com/img/ihale/Elbistan-Huzurevi-Mudurlugu-Yasli-Bakim-Hizmeti809.gif&w=233&h=211&ei=cUv2UdnJMLSa4gSco4HIBg&zoom=1&ved=1t:3588,r:82,s:200,i:250&iact=rc&page=12&tbnh=167&tbnw=179&ndsp=27&tx=95&ty=79

