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ÜNIVERSİTE – SANAYİ GÜDÜMLÜ PROJE BAŞVURUSUNDA DİKKAT 

EDİLECEK HUSUSLAR 
 

 Üniversite – Sanayi Güdümlü Proje başvurusunda bulunacak Proje 
yürütücüsünün, BAP Uygulama Esaslarında Öncelikli Alan Projesi yürütücüsü 
olma koşullarını sağlaması gerekmektedir. 
 
(Daha önce yürütülerek başarılı bir şekilde kapatılmış veya başvuru anında 

yürümekte olan en az bir TÜBİTAK (1001, 1003, 1005, 3001, 3501), COST, 

Uluslararası İkili İşbirliği, AB Çerçeve Programı, SANTEZ, Kalkınma Ajansı, 

KOSGEB, ticari olmayan ulusal ve uluslararası bilimsel topluluklar, AB, NIH, 

destekli araştırma projelerinde yürütücü veya araştırmacı, Faz 1, 2 ve 3 klinik 

çalışmalarda sorumlu araştırmacı olarak görev almış olması ve/veya aynı 

proje ile TÜBİTAK Destek Programlarına başvuru yapılmış bilimsel 

değerlendirme sürecinde en az C seviyesinde puan almış veya yukarıda 

belirtilen uluslararası programlara başvuru yapılarak bilimsel değerlendirme 

süreci sonucunda desteklenmemiş olması zorunludur. TÜBİTAK, TÜBA gibi 

kurumlardan ödül almış araştırıcılar için bu koşullar aranmaz. 

Başvuru formunda, GAP projelerinde istenen belgelere ilave olarak ön 
koşulun sağlandığını gösteren ve resmiyet arz eden belgenin/belgelerin de 
sisteme yüklenmesi ve desteklenmesine karar verilen başvurular için bu 
belgelerin aslının veya aslı ibraz edilmek suretiyle yetkili mercilerce 
onaylanmış bir nüshasının BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmesi 
zorunludur. TÜBİTAK projelerinde 1002 ve PTİ dışında bütçesi 50.000 TL’nin 
altında olan projeler kabul edilmez.) 
 
Sistemde Dış kaynaklı görev yazısı ile kastedilen, yukarıdaki koşulların 
sağlandığını gösteren ilgili belgedir. 
 

 BAPSİS Üniversite – Sanayi Güdümlü Proje başvurusunda sistemin 
istediği zorunlu belgelere (proforma, teknik şartname vb.) ek olarak 
aşağıda istenen belgeler de hazırlanmalıdır: 
 
Üniversite – Sanayi Güdümlü Proje Sözleşmesi: Üniversite - Sanayi 
Güdümlü Proje Sözleşmesine bap.ege.edu.tr adresinden ulaşılabilmektedir. 
(https://bap.ege.edu.tr/files/bap/icerik/Universite-
Sanayi_Isbirligi_Gudumlu_Proje_Sozlesmesi.pdf)  
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Bu sözleşmenin hazırlanması aşamasında EBİLTEM Sanayi İlişkileri Birimi 
(Tel: 02323434400) ile iletişime geçilerek destek alınmalıdır. 
 
Sözleşmenin/protokolün imza sayfasında yer alacak isimler 
Kurum/Kuruluşun imza sirkülerinde belirtilen bu tür sözleşmeleri imzalamaya 
yetkili kişi ya da kişiler tarafından imzalanması gerekmektedir. Belgenin tek 
kişi tarafından imzalanması durumunda, sirkülerde ilgili kişinin tek başına 
imzaya yetkili olduğunun Kurum/Kuruluş tarafından teyit edilmesi 
gereklidir. Aksi halde sözleşme yasal olarak geçersiz olup kabul 
edilememektedir. 
 

Kurum/Kuruluş adına belgeyi imzalayanların yetkilerini 
gösterir güncel imza sirkülerinin kopyası 
 
Vergi levhasının bir kopyası 
 
Ticaret sicil gazetesinin  bir kopyası 
 
Proje çalışma takvimi hazırlanarak proje yürütücüsü tarafından 
imzalanmalıdır. 

 

 Üniversite - Sanayi güdümlü sözleşmenin imza süreçleri tamamlanmış, 
firmanın imza sirküleri, vergi levhasının ve ticaret sicil gazetesinin  bir kopyası 
temin edilmiş ise BAPSİS’e başvuru esnasında yüklenmelidir, aksi takdirde 
firmadan sözleşme şartlarını kabul ettiğini dair imzalı kaşeli taahhütname 
alınarak sisteme yüklenmelidir. Proje kabul edildikten sonra bu belgelerin 
BAP Koordinatörlüğüne ıslak imzalı nüshalarının teslim edilmesi zorunludur. 
Belgeler en az 3 nüsha olarak hazırlanmalı, her sayfa paraflanmalı ve imza 
sayfası ilgili kişiler tarafından imzalanmalıdır. 
 

 Proje kabul edildikten sonra satın alma işlemlerinin başlayabilmesi için proje 
ortağı firma proje bütçesinin % 25’lik bölümünü sözleşmede belirtilen hesap 
numarasına yatırmalı ve dekontu Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 
Satın Alma Ofisine iletmelidir. 
 

 
Hesap adı: E.Ü. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 

IBAN: TR97 0001 2009 7140 0044 0000 05 

  

Adres: Ege Üniversitesi Rektörlüğü Gençlik Caddesi No:12 35040 
Bornova-İZMİR 

Vergi Dairesi-No: 3250874951 

Telefon No:  0 (232) 311 42 66 

KEP Adresi: egeuniversitesi@egeuniversitesi.hs03.kep.tr 
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