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Sayfa	Hakkında		

Bu ekran proje yöneticisinin devam eden projesi için “Proje Adı”, “Proje Ekibi”, Proje Süresi” ve/veya 

“Malzeme”  değişikliği  taleplerini  yapabileceği  ve  yapılan  değişiklik  taleplerinin  durumunu  takip 

edebileceği  ekrandır.  Aktif  durumda  olan  proje  için  bu  pencere  açıldığında  değişiklik  talebi 

oluşturulmuş olur. Sonrasında; istenen değişiklik yapılarak onaylanır.  

 

Yapılabilecek	İşlemler	

 Yapılmış ya da yapılacak olan değişikliğin Değişim Sayısı, Değişim Türü, Talep Tarihi, Son Durum, Onay 

Durumu, Onay Tarihi ve Onay Açıklama bilgilerinin görüldüğü kısımdır. 

 : Oluşturulan değişiklik talebinden vazgeçilmesi halinde bu düğme tıklanarak talebi 

silme işlemi gerçekleştirilebilir. 

 

 :  Bu  düğmeye  basılarak  açılan  ekranda  projede  yer  alan 

malzeme/demirbaş/hizmet/görevlendirme  birim  fiyat, miktar  vb.  bilgileri  görülmektedir.  Değişiklik 



yapabilmek  için öncelikle kilidi kaldırmak gerekir. “PROJE MALZEMELERİNİ DEĞİŞTİRMEK  İÇİN KİLİDİ 

KALDIRMAK İSTİYORUM” onay kutusunu seçili hale getirmek gerekmektedir. Onay kutusu tıklandığında 

aşağıdaki pencere açılmaktadır. Eğer proje malzeme bilgilerinde değişiklik yapılmak isteniyorsa “EVET” 

düğmesini tıklayarak kilit açılmalıdır. Kilit açıldıktan sonra tekrar kilitleme işlemi gerçekleştirilemez. 

 

 

Kilit açıldıktan sonra ekran aşağıdaki gibi olacaktır.  



Mevcut malzeme bilgileri ekranda listelenir. Listeden çıkarılmak istenen malzeme  düğmesine 

tıklanarak  silinir.  Listeye  eklenmek  istenen  malzeme  ise  düğmesine basılarak açılan 

ekrandan istenilen malzeme seçilerek eklenir. Arka planı renkli olan malzemeler alınma aşamasında ya 

da alınmış olan malzemelerdir.  Eğer mevcut malzemelerden birinin malzeme miktarı değiştirilecekse 

  düğmesi  tıklanarak  istenen  malzeme  miktarı  girilir.  Malzeme 

ekleme,  çıkarma, miktar ve  fiyat değişikliği gerekçeleri aşağıdaki açıklama alanına girilmelidir. Tüm 

malzeme değişiklikleri girildikten sonra oluşan toplam tutar projenin kabul edilen bütçesini aşarsa, aşan 

miktarın “İstenilen Ek Bütçe” bölümüne ve açıklamasının  ise “Açıklama Giriniz” Bölümüne girilmesi 

gerekmektedir. 

“Malzeme Listesi”’nde bulunmayan malzemelerin  listeye eklenmesi  için   

düğmesine basılır ve  bap@deu.edu.tr adresine başvuruda bulunulması sağlanır. Düğme tıklandığında 

aşağıdaki ekran açılır. Bu ekranda gerekli kısımlar sistem tarafından otomatik girilmiştir. Tanımlanmak 

istenen malzeme bilgileri “İçerik” kutucuğuna doldurulur ve  düğmesine 

basılarak mail BAP Koordinasyon Birimine gönderilir. 



 

Proforma faturalar   düğmesine tıklanarak açılan pencereden sisteme yüklenebilir. 

Dosya  Yüklemek  için  sistemin  yeni  bir  web  sayfası  açması 

gerekmektedir.Eğer  bu  sayfa  açılmıyor  ya  da  sistem  kapanıyorsa  sorunun 

çözülmesi için kullanmış olduğunuz bilgisayarda Açılır Pencere Engelleyicisinin 

(Pop Up Bloker) kapatılması gerekir. 

 

Son olarak yeni malzeme listesi oluşturulduktan sonra  düğmesine  basılarak 

malzeme  değişiklik  talebi  oluşturulmuş  olur.  Kaydedilen  değişiklik  talebi  bir  önceki  ekrana  geri 

dönülerek  BAP  Koordinasyon  Birimine  gönderilmelidir.  (İşlemin  nasıl  yapılacağına  ilişkin  açıklama 

aşağıda yer almaktadır.) Yapılan değişiklikler onaylanmadığı ve  Islak  imzalı olarak BAP Koordinasyon 

Birimine ulaştırılmadığı takdirde talep edilmiş sayılmaz. 

 : Bu düğmeye basılarak açılan ekranda projenizin mevcut  süresine ek 

olarak 3, 6, 9 veya 12 ay ek süre talep edilebilir. İlgili seçenek seçilerek “Kaydet” düğmesine basılır ve 

istenen değişiklik sisteme girilir. Öncelikle değişiklik yapabilmek için kilidi kaldırmak gerekir. Bu işlemi 

gerçekleştirmek  için  öncelikle  “PROJE  SÜRESİNİ DEĞİŞTİRMEK  İÇİN  KİLİDİ  KALDIRMAK  İSTİYORUM” 

onay kutusunu seçili hale getirmek için tıklamak gerekmektedir. 



Kilidi  açmak  için  onay  kutusu  tıklandığında  aşağıdaki  pencere  açılmaktadır.  Eğer  proje  süresinde 

değişiklik yapılmak isteniyorsa “EVET” düğmesini tıklayarak kilit açılmalıdır. Kilit açıldıktan sonra tekrar 

kilitleme işlemi gerçekleştirilemez. 

 

Kilit açıldıktan sonra ekran aşağıdaki gibi olacaktır. “Projenin Süresi” görülmektedir,  “İstenilen Ek Süre” 

kısmından projenin kabul edilen süresine ek olarak ne kadar süre isteniyorsa açılan listeden (3, 6, 9, 12 

Ay)  seçilir  ve  düğmesine  basılarak  ek  süre  talebi  sisteme  kaydedilir. 

Yapılan değişiklikler onaylanmadığı ve  Islak  imzalı olarak BAP Koordinasyon Birimine ulaştırılmadığı 

takdirde talep edilmiş sayılmaz. 



 

 

 :  Bu  düğmeye  basılarak  açılan  ekranda  mevcut  proje  ekibi 

görülmektedir.  İstenilen  çalışan  çıkarma  ve  ekleme  işlemi  yapılıp  yeni  proje  ekibi  oluşturularak 

“Kaydet” düğmesine basılır ve istenen değişiklik sisteme girilir. Öncelikle değişiklik yapabilmek için kilidi 

kaldırmak gerekir. Bu işlemi gerçekleştirmek için öncelikle “PROJE ÇALIŞANLARINI DEĞİŞTİRMEK İÇİN 

KİLİDİ KALDIRMAK İSTİYORUM” onay kutusunu seçili hale getirmek için tıklamak gerekmektedir. 



Kilidi  açmak  için  onay  kutusu  tıklandığında  aşağıdaki  pencere  açılmaktadır.  Eğer  proje  ekibinde 

değişiklik yapılmak isteniyorsa “EVET” düğmesi tıklanarak kilit açılmalıdır. Kilit açıldıktan sonra tekrar 

kilitleme işlemi gerçekleştirilemez. 

 

Kilit  açıldıktan  sonra  ekran  aşağıdaki  gibi  olacaktır. Mevcut  araştırmacı  bilgileri  ekranda  listelenir. 

Listeden  çıkarılmak  istenen  çalışan  düğmesine  tıklanarak  sistemden  silinir.  Listeye 

eklenmek istenen çalışan ise durumuna uygun olan düğme (Öğrenci Ekle, Kurum Çalışanı Ekle, Kurum 

Dışı  Çalışan  Ekle/Düzenle)  tıklanarak  eklenir  ve  düğmesine  basılarak 

proje ekibi değişikliği sisteme kaydedilir. Yapılan değişiklikler onaylanmadığı ve Islak imzalı olarak BAP 

Koordinasyon Birimine ulaştırılmadığı takdirde talep edilmiş sayılmaz. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :  Bu  düğmeye  basılarak  açılan  aşağıdaki  ekranda  “Projenin  Adı”  ve 

“Project Name” bölümlerine istenen bilgiler girilerek “Kaydet” düğmesine basılarak istenen değişiklik 

sisteme girilir ancak değişiklik yapılmak  istenen kısımlar kilitlidir. Öncelikle değişiklik yapabilmek  için 

kilidi  kaldırmak  gerekir. Bu  işlemi  gerçekleştirmek  için  öncelikle  “PROJE ADINI VE  İNGİLİZCE ADINI 

DEĞİŞTİRMEK  İÇİN KİLİDİ KALDIRMAK  İSTİYORUM” onay kutusunu seçili hale getirmek  için  tıklamak 

gerekmektedir.  

Kilidi açmak için onay kutusu tıklandığında aşağıdaki pencere açılmaktadır. Eğer proje adında değişiklik 

yapılmak isteniyorsa “EVET” düğmesini tıklayarak kilit açılmalıdır. Kilit açıldıktan sonra tekrar kilitleme 

işlemi gerçekleştirilemez. 

 



Kilit açıldıktan sonra ekran aşağıdaki gibi olacaktır. “Projenin Adı” ve “Project Name” bilgilerinin mevcut 

hali  silinip  yeni  bilgiler  girilir  ve  düğmesine  basılarak  değişiklik  talebi 

yapılır.    Projenin  Türkçe  adının  da  İngilizce  adının  da  değiştirildiğinden  emin  olunmalıdır.  Yapılan 

değişiklikler onaylanmadığı ve  Islak  imzalı olarak BAP Koordinasyon Birimine ulaştırılmadığı takdirde 

talep edilmiş sayılmaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Projede  yapılması  istenen  ad,  çalışan,  süre  ve malzeme  değişikliklerinin  gerekçeleri  ve  ayrıntıları  

“Değişiklik Taleplerinin Gerekçeleri ve Ayrıntılarını Giriniz…” bölümündeki kutucuğa girilmelidir.  

 

  Talepte bulunulan değişikliğin çıktısı alınıp “ıslak imzalı” olarak Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’ne  teslim edilmelidir. Koordinatörlüğe  imzalı olarak  iletilmeyen 

değişiklik talepleri işleme alınmaz. 

   Değişiklik  talebi  bulunduktan  sonra  bu  düğmeye  basılarak  başvuru 

tamamlanır ve ilgili birime iletilir. Yapılan değişiklikler onaylanmadığı taktirde talep edilmiş sayılmaz. 

Aşağıdaki pencerede “EVET” düğmesi tıklanarak yapılan değişiklikler onaylanır ve Proje Değişiklik Talebi 

Rektörlük BAP Koordinatörlüğüne iletilir.  

 

 

 Bu belgeyi yani Proje Teslim Alma Ekranı kullanım kılavuzunun açılmasını sağlar. 

 Proje Değişiklik Ekranı penceresini kapatır. 

 

 


