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Maalesef proje taslağına ulaşamıyorum.. "Proje taslağı ekle" link’ine tıklamama rağmen giriş yapamıyorum.
Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Proje taslağı sayfasının açılmaması, bilgisayar güvenlik ayarlarınızın Java-scriptlerin kullanılmasını
engellemesinden kaynaklanmaktadır. Şayet internet tarayıcısı olarak Internet Explorer kullanıyorsanız Araçlar Internet Seçenekleri - Güvenlik kısmına giderek Java-script’in kullanılabilir olması seçeneğini seçiniz. Daha sonra
tarayıcınızı kapatıp yeniden başlatınız ve tekrar elektronik başvuru sayfasına gidiniz.
3501 programına başvuracağım. Eski başvurularda Kabul ve Taahhüt beyanları başlıklı bir form vardı ve
kuruluş yetkilisinin imzası isteniyordu. Fakat böyle bir form görmedim. İdari personelin imzası isteniyor mu?
Elektronik başvuru Proje adımları menüsünü takip edip, başvurunuzu sonlandırdığınız aşamada "Proje Başvurusu
Gerçekleştir" kısmına tıklayınız. Burada, "Elektronik Başvurusu Çıktısı Al" butonunu kullanarak öneri bilgilerinizi
ve imzalatacağınız "Kabul Taahhüt Beyanları"’na ulaşabilirsiniz.
Kariyer
projeleri
kapsamında
yapmayı
planladığımız
proje
başvurusu
için http://ardebpbs.tubitak.gov.tr adresinden başvuru formuna ulaşamadık. Daha önceki dönemlerde kullanılan başvuru
formları bu sene içinde geçerli mi olacak’ Yoksa yeni bir format mı kullanılacak yardımcı olursanız memnun
olurum.
http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden, 3501 programı elektronik başvuru sistemine TC kimlik numaranız ve
şifreniz ile giriş yapınız. Proje taslağı kısmına tıkladıktan sonra, sayfanın alt kısmında yer alan "Kabul Ediyorum"
butonuna tıklayın. Bu aşamada, "proje adımları" bölümünün açılması gerekmektedir. Proje adımları menüsünden,
"Ek Dosyalar" kısmına tıkladığınızda başvuru formu ve diğer ilgili formları indirebilirsiniz. Daha önceki
dönemlerde kullanılan başvuru formları bu sene için geçerli olmayacaktır. Detaylı bilgi için programa ait web
sayfasını inceleyiniz.
Aynı proje önerisi ile daha önce başvuruda bulunmuştum, fakat projem değerlendirmeye alınmadan iade
edilmişti. Bu durumda yeni dönemde başvurumu yaparken "Proje Değişiklik Bildirim Formu"nu dolduracak
mıyım?
Şekilsel yönden eksikliği nedeni ile iade edilen projeler (eksik belge vb. sebeplerle panele girmemiş projeler) için
"Proje Değişiklik Bildirim Formu" nda projenin bir önceki başvuruda iade edilme sebebini yazmanız yeterlidir. Eğer
projeniz bilimsel değerlendirmeye alınmış, reddedilmiş ve Panel Raporu ile size red gerekçesi bildirilmiş ise,
öneriler doğrultusunda düzeltip yeniden gönderdiğiniz proje önerisi için bu formu doldurmanız gerekir.
Proje önerim için birden fazla proforma fatura eklemek istiyorum, ancak elektronik başvuru sisteminde "Ek
Dosyalar" adımında sadece bir dosya eklememe izin veriyor. Ne yapmam gerekir?
Şayet birden fazla proforma fatura dosyanız varsa bütün proforma faturaları tek bir dosyada toplamanız
gerekmektedir. Örneğin faturalarınız resim dosyası formatında ise her bir proforma faturayı kopyalayıp bir MS
Word dosyasının boş bir sayfasına yapıştırabilirsiniz. Proforma faturanız resim dosyası formatında değilse, ama
bilgisayar ekranında görebiliyorsanız, "Print Screen" tuşuyla proforma faturanızın görüntüsünü kopyalayıp MS
Word dosyasına yapıştırabilirsiniz.
3501 programına başvurmak istiyorum, başvuru formuna internet aracılığıyla ulaşamıyorum ’proje adımları’
bölümü açılmıyor. Bu konuda bilginiz varsa ve bana yardımcı olursanız sevinirim.
http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden, Kariyer Geliştirme Programı elektronik başvuru sistemine TC kimlik
numaranız ve ARBİS şifreniz ile giriş yapınız. Proje taslağı kısmına tıkladıktan sonra, sayfanın alt kısmında "Kabul
Ediyorum" butonuna tıklayın. Bu aşamada, proje adımları bölümünün açılması gerekmektedir. Ancak, "kırmızı
font" ile hata mesajı geliyor ise ARBİS’te eğitim ve işyeri bilgilerinizi güncelleyiniz.
Bursiyerler için özgeçmiş hazırlamak gerekli mi?
Hayır, Gerekli değil.
Basılı olarak gönderilmesi gereken belgeleri ayrıca CD ile göndermek gerekli mi?
Hayır, Gerekli değil.

