
Hazırlayan: Emre AYDİLEK 

BAP OTOMASYON SİSTEMİ KULLANMA KLAVUZU 

 

1.) BAP Koordinatörlüğünün Web sayfasına http://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/akademik-

birimler-tr/2012-07-13-12-11-1/anamenu-bilimselarastirmaprojeleri-tr linkinden ulaşılabilir. 

 

2.) Sistemimiz üniversitemizin imkanları kullanılarak herhangi bir ücret ödenmeden oluşturulmuştur. Bu 

sebeple işleyiş tam olarak oturana kadar başvuru esnasında veya sonrasında çıkabilecek olası 

aksaklıkları hep birlikte çözerek bu yazılımı geliştirmeyi amaçlamaktayız. Bu doğrultuda çıkabilecek 

aksaklıklar için şimdiden hoşgörünüze sığınıyoruz. 

 

3.) Menümüzde sol bölmede BAP OTOMASYON GİRİŞİ BULUNMAKTADIR: 

 
 

4.) BAP OTOMASYON GİRİŞİ’ne tıklayınca açılan pencereye şu bilgiler girilmelidir: 

a. Kullanıcı adı: kastamonu.edu.tr uzantılı mail adresi 

b. Şifre: T.C. kimlik numaranız (şifreyi daha sonra değiştirmeniz faydalı olacaktır) 

 

http://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/akademik-birimler-tr/2012-07-13-12-11-1/anamenu-bilimselarastirmaprojeleri-tr
http://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/akademik-birimler-tr/2012-07-13-12-11-1/anamenu-bilimselarastirmaprojeleri-tr
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5.) Böylece size ait modüle geçmiş oluyoruz. Şimdi Proje önerisi başvurusu yapabilmek için Akademik 

Personel bölmesine ve altındaki Bilimsel Araştırma Projeleri linkine tıklıyoruz 

 

 

6.) Sağ taraftaki YENİ BAŞVURU’dan proje başvurunuzu yapmaya başlayabilirsiniz.  
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7.) Tüm boşlukları eksiksiz doldurduktan sonra en altta EKLE’ye basıyoruz. Eğer işlemi doğru yaparsanız 

BAŞVURULARINIZ başlığının altına Projenizin ismi gelecektir. 

 

 
 

8.) Bu aşamadan itibaren Başvuru Adımları Başlığının Altındaki 1. Proje Ekip Bilgileri’nden başlayarak 9. 

Başvuruyu Tamamlayınız ve Çıktısını Alınız’ a kadar olan tüm adımları eksiksiz doldurmanız 

gerekmektedir.   
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9.) Dokuzuncu adımda Başvuruyu Tamamlayınız ve Çıktısını Alınız’a tıkladığınızda projenizin isminin sağ 

tarafında projenizin PDF ve HTML hali, onların yanında projeniz için eklediğiniz özgeçmişler, proforma 

faturalar, etik kurul izin belgeleri veya diğer dökümanlar yer alacaktır. 

 

10.) Tüm alanları eksiksiz olarak doldurmanız halinde başvurunuz BAP’ın yönetici modülüne aktarılacaktır. 

Böylece başvurunuzu tamamlamış olacaksınız. Lütfen tüm alanları eksiksiz doldurduğunuzdan emin 

olunuz. Hakem sürecine yönlendirdikten sonra sisteme müdahale etme imkanı olmayacaktır. 

 

11.) Proje başvurusu Otomasyon sistemi üzerinden yapıldıktan başvuru işleminin tamamlanabilmesi için 

PDF ya da HTML formatından 1 adet çıktı alınarak, form üzerindeki ıslak imzalar tamamlandıktan 

sonra; BAP birimine teslim edilmesi gerekmektedir. 

 

12.) Proje başvuruları ve hakem süreçleri ile birimimiz personeli Hatice AYDOĞDU ilgilenmektedir. 

Sorularınız ve sorunlarınız için irtibat: Hatice AYDOĞDU: 280 13 00 

 

 BAP KOORDİNATÖRLÜĞÜ 


