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(EK-1) 
MERSİN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA ROJE BİRİMİ               

PROJE ÖNERİSİ BAŞVURU FORMU 
 

AÇIKLAMA: Bu form, MERSİN ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Proje Birimi’ne sunulacak olan Proje Önerilerinde bulunması 
gereken bölüm, bilgi, belge ve açıklamaları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.  Formda her bir bölüm başlık halinde belirtilmiş 
ve gerekli durumlarda öneri sahibine yardımcı olmak amacıyla kısa açıklamalar yapılmıştır. Formu doldurmaya başlamadan 
önce bu açıklamaları dikkatle okuyunuz. Başvurunuzun değerlendirilebilmesi için formun eksiksiz olarak doldurulması ve 
istenilen belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Proje önerisi iki kopya dosya ve bir kopya cd kaydı ile MERSİN ÜNİVERSİTESİ 
BAP Birimine gönderilmelidir. Bu form TUBİTAK’ın bilimsel araştırma projesi başvuru formu esas alınarak hazırlanmıştır. 
 

 
Projenin Türü  : Tez projesi  X A Tipi Proje    
 
 

 
  B Tipi Proje      Güdümlü Proje    
 

BAP Proje No :  

Tez projeleri ilgili Anabilim Dalı Kurul kararıyla ilgili Enstitü Müdürlüğü aracılığıyla; 
A ve B tipi projeler ilgili Dekanlık/Müdürlük aracılığıyla Rektörlük Makamına iletilmelidir. 

 
1. Başvuru Kapak Sayfası 

Proje Başlığı  :  Tekrarlayan gebelik kayıplarında Death Receptor-4 (Dr-4,TRAIL-R1) gen 
polimorfizmlerinin araştırılması 
 
 

Öneren/Projenin Yürütüleceği Kuruluşun Adı/Yazışma Adresi : Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve 
Genetik Ana Bilim Dalı Yenişehir Kampüsü Yenişehir/Mersin 

Proje Yürütücüsü  
Adı Soyadı ve Ünvanı 

M.Ertan AY,  Yard.Doc.Dr. 

İdari Görevi (varsa)  

Fakülte/Yüksekokul Tıp Fakültesi 

Bölüm/Anabilim Dalı Tıbbi Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı 

Elektronik Posta Adresi ertanay@mersin.edu.tr 

Cep Tel:  Telefon:  536 810 88 48 Faks:  

TC. KİMLİK NO:  22393888362 

Önerilen Destek Miktarı (YTL)   : 6000  
 

Onaylanan Destek Miktarı (YTL)   :  
(Boş bırakınız) 
 
 

Önerilen Proje Süresi (Ay)         : 12 ay 
 
 

Onaylanan Proje Süresi (Ay)        :  
(Boş bırakınız) 
 
 

Önerilen Başlama Tarihi            : 1 Ocak 2009 
 
 

Onaylanan Başlama Tarihi           :  
(Boş bırakınız) 
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2. Kabul ve Taahhüt Beyanları 

KABUL VE TAAHHÜT BEYANLARI 
(PROJE EKİBİ) 

 

Bu başvuru formunda verilen bilimsel varsayım ve düşünceler dışındaki bütün bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu; aksini açıkça 
belirtmediğim/belirtmediğimiz takdirde, bu formla yapılan proje önerisinde yer alan tüm resim ve ekli belge ile yayınların şahsımın/şahsımızın 
özgün eseri olduğunu; Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına ve sair mevzuat hükümleri ile Mersin Üniversitesi’nin proje değerlendirme ve destekleme 
kural ve usullerini bildiğimi/bildiğimizi ve bu hükümlere uygun hareket edeceğimi/edeceğimizi; MERSİN ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Proje 
Birimi’nin yukarıda anılan kural ve usullerine ilişkin düzenlemelerini gerekli gördüğünde değiştirebileceğini ve yapılacak bu değişiklere de uymak 
zorunda olduğumu/olduğumuzu kabul ve taahhüt ederim/ederiz. 
 
 

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ 

Adı Soyadı ve Ünvanı :         
M.Ertan AY  

Cep Tel 
536 8108848 

Kurum Sicil No 
MEÜ.01.0218 

Çalıştığı Fakülte/Yüksekokul  
 Tıp Fakültesi 
 

Telefon ve Faks 
3412815-1071 

 

Elektronik Posta Adresi 

ertanay@mersin.edu.tr 

Bölüm / Anabilim Dalı 
Tıbbi Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı 

Tarih 04.11.2008 
İmzası 

 

ARAŞTIRMACI  

Adı Soyadı ve Ünvanı  
Sevinç SÜRER, Araş.Gör. 

Cep Tel 
535 8929933 

Kurum Sicil No 
MEÜ.01.038 

Çalıştığı Fakülte/Yüksekokul 
Tıp Fakültesi 

Telefon ve Faks 
3412815-1108 

 

Elektronik Posta Adresi 

surersevinc@gmail.com 

Bölüm / Anabilim Dalı 
 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı 

Tarih 
04.11.2008 

İmzası 
 

ARAŞTIRMACI 

Adı Soyadı ve Ünvanı  
Filiz ÇAYAN, Yrd.Doç.Dr. 
 

Cep Tel 

506 388 51 70 
 

Kurum Sicil No 
MEÜ 01.6142 

 

Çalıştığı Fakülte/Yüksekokul  
Tıp Fakültesi 

Telefon ve Faks 

0 324 3596120 
 

Elektronik Posta Adresi 

filizcayan@yahoo.com 

Bölüm / Anabilim Dalı 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 

Tarih 
04.11.2008 

 

İmzası 
 
 

ARAŞTIRMACI 

Adı Soyadı ve Ünvanı  
Özlem İZCİ AY, Yard.Doç.Dr 
 

Cep Tel 
533 632 23 91 

 

Kurum Sicil No 
MEÜ 01.0217 

Çalıştığı Fakülte/Yüksekokul  
Tıp Fakültesi 

Telefon ve Faks 
341 28 15-1071 

Elektronik Posta Adresi 

ozlemay@mersin.edu.tr 

Bölüm / Anabilim Dalı 
Tıbbi Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı 

Tarih 
04.11.2008 

 

İmzası 
 
 

ARAŞTIRMACI 

Adı Soyadı ve Ünvanı  
M.Emin Erdal, Prof.Dr. 
 

Cep Tel 
532 520 9131 

 

Kurum Sicil No 
MEÜ 01.6160 

Çalıştığı Fakülte/Yüksekokul  
Tıp Fakültesi 

Telefon ve Faks 
341 28 15-1003 

Elektronik Posta Adresi 

merdal@mersin.edu.tr 

Bölüm / Anabilim Dalı 
Tıbbi Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı 

Tarih 
04.11.2008 

 

İmzası 
 
 

Araştırmacı sayısı fazla ise bu sayfanın birden fazla kopyasının başvuru formuna eklenerek tam araştırmacıların listesinin verilmesi 
gerekmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ertanay@mersin.edu.tr
mailto:surersevinc@gmail.com
mailto:filizcayan@yahoo.com
mailto:ozlemay@mersin.edu.tr
mailto:merdal@mersin.edu.tr


 3/11 
 

ÖNEREN/PROJENİN YÜRÜTÜLECEĞİ 
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/ENSTİTÜ 
YETKİLİSİNİN  

ADI SOYADI VE ÜNVANI 

TARİH  İMZA 

Doç.Dr.Ülkü Çomelekoğlu   

İDARİ GÖREVİ  

Enstütü Müdürü 

TELEFON/FAKS NO 

   341 28 15/1007 

       341 24 00 

ELEKRONİK POSTA ADRESİ 

ucomelek@yahoo.com 

 
3. Özet ve Anahtar Kelimeler:  Özette konunun tarihçesi ve/veya literatürdeki yeri çok kısa belirtildikten sonra projenin özgün 
değeri ve beklenen sonucunun etkileri vurgulanmalıdır. Ayrıca nasıl yürütüleceği (deneysel tasarım/yaklaşım, yöntemler, ekip, 
aşamalar ve zaman) özetlenmelidir. Proje özetleri birer sayfayı geçmemelidir. 
 

Proje Başlığı : Tekrarlayan gebelik kayıplarında Dr-4 (Death Receptor-4,TRAIL R1) gen polimorfizmlerinin 
araştırılması 

     Tekrarlayan gebelik kayıpları gebeliğin 20.haftasından önce arka arkaya üç ya da daha fazla 
spontan veya endikasyon durumunda medikal gebelik sonlanımı olarak tanımlanır ve çocuk sahibi 
olmak isteyen ailelerin büyük bir bölümü için önemli bir klinik sorundur. Özellikle üreme çağındaki 
kadınların yaklaşık %1-2 kadarı tekrarlayan düşük riskiyle karşı karşıyadır. Ancak  kromozomal, 
endokrin, infeksiyon, anatomik ve otoimmun faktörler ekarte edildikten sonra, tekrarlayan gebelik 
kayıplarının %50’sinden daha fazlasının nedeni açıklanamamaktadır. Nedeni açıklanamayan gebelik 
kayıplarının altında yatan olayların aydınlatılması ise günümüzde önemli bir araştırma alanı 
oluşturmaktadır. Bunlar arasında son yıllarda maternal fetal etkileşim mekanizmaları ve sistemik immün 
sistemdeki immünolojik değişimlerin saptanması yönündeki araştırmalar dikkat çekmektedir. Bu 
araştırmalardan elde edilen veriler, tekrarlayan gebelik kayıpları olan ailelerin çocuk sahibi olabilmelerini 
sağlayacak klinik tedavi uygulamalarına yol gösterici olabilmektedir.  
     Bir çok normal gelişimsel hücresel mekanizmalardan sorumlu olan programlanmış hücre ölümü 
(apoptozis) normal doku homeostazının korunmasında hücre ölümü ve proliferasyon arasındaki 
dengenin sağlanmasından sorumludur. Bu nedenle apoptoz; başarılı bir gebeliğin devamı için özellikle 
önemli olabilir. Tekrarlayan gebelik kayıplarına neden olabileceği düşünülen apoptoz ile ilişkili 
mekanizmaların aydınlatılmasına yönelik çalışmalara ise literatürde kısıtlı düzeyde rastlanmaktadır.  
     Apoptozun hücresel düzeyde uyarılmasına görevli bir protein olan Tumor Necrosis Factor-α (TNF-
α)’nın fare modellerinde tekrarlayan gebelik kayıplarını arttırdığı Chaouat ve ark (1990) tarafından 
gösterilmiştir. TNF-α inhibitörlerinin ise tekrarlayan gebelik kayıplarına sahip olgularda canlı doğum 
oranını arttırdığı Wingen ve ark (2008) tarafından saptanmıştır. 
     TNF apoptozdaki işlevini, apoptozu uyaran ligand (TRAIL) reseptörleri olan death receptor-4(DR4) ve 
death receptor-5(DR5) reseptörlerini de içine alan geniş bir reseptör ailesi ile etkileşime girerek 
gerçekleştirmektedir.  TRAIL reseptörleri kanser araştırmalarında geniş ölçüde çalışılmış reseptörlerdir. 
Apoptotik fonksiyonlarının belirlenmesi ile birlikte özellikle kanser tedavisinde kullanılabilirliği konusunda 
pek çok çalışma yapılmaktadır. Hematolojik malignensilerde, mesane, meme ve kolon kanseri gibi 
birçok kanser çeşidi üzerinde yapılan çalışmalarda bu reseptörlerin ekspresyon düzeyleri, polimorfik 
özellikleri ve kanser tedavisi yönündeki rolleri çalışılmaya devam etmektedir. 
      Apoptotik mekanizmaların özellikle de apoptozun reseptör düzeyinde uyarılmasını sağlayan 
mekanizmaların aydınlatılması ve olası apoptotik reseptörler düzeyinde genetik polimorfizmlerin 
belirlenmesinin tekrarlayan gebelik kaybı olgularının klinik tedavisinin yönlendirilmesinde faydalı olacağı 
düşünülmektedir. Bu çalışmada, TRAİL ligandı tarafından uyarılan apoptotik TNF reseptör ailesi üyesi 
olan DR-4 reseptör genindeki  Thr209Arg (rs4871857), Glu228Ala (rs17088993) ve  His141Arg 
(rs6557634) polimorfizmlerinin araştırılması amaçlanmaktadır. Çalışma MEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji 
ve Genetik Anabilim Dalı Moleküler Biyoloji Laboratuarı alt yapı ve cihaz alt yapısı kullanılarak 
gerçekleştirilecektir. Çalışmaya konu olan gen polimorfizmleri Polymerase Chain Reaction-Restriction 
Length Polimorphism(PCR-RFLP) analizi ile araştırılacaktır. 
     Çalışma sonucunda elde edilecek verilerin tekrarlayan gebelik kayıplarına neden olabilecek, TRAIL 
tarafından uyarılan apoptotik mekanizmaların aydınlatılması bakımından literatüre katkıda bulunacağı 
ve polimorfizm saptanan olguların bundan sonraki gebeliklerindeki klinik uygulamalara da yön 
verebileceği düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Tekrarlayan gebelik kaybı, apoptoz, Dr4, polimorfizm. 
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4. Amaç: Önerilen projenin amacı ve erişilecek çıktı(lar) açıkça yazılmalıdır.  (Yazım alanı gerektiği kadar uzatılabilir.) 

     Sağlıklı bir gebelik için anne ve fetus arasındaki proliferasyon ve hücre ölümü arasındaki denge 
oldukça önemlidir. Tekrarlayan gebelik kaybı olgularının toplumda sık görülen önemli bir sağlık sorunu 
olması, bu olguların etiyolojisinde yatan olası genetik değişimlerin aydınlatılması yönündeki çalışmaların 
hızla devam etmesine neden olmaktadır.  
     Apoptozis, fetal hücrelerin proliferasyonunun kontrolünde rolü olan bir mekanizmadır. Tekrarlayan 
gebelik kaybı olgularında apotozis ile ilişkili genlerin polimorfik varyasyonlarının belirlenmesi ile gebelik 
kaybı ve apoptozis arasındaki ilişkinin moleküler düzeyde aydınlatılmasına katkıda bulunulması 
hedeflenmektedir.  
     Apoptoz uyarım mekanizmalarında reseptör işlevi gören DR-4 reseptörleri sağlıklı bir gebeliğin 
devamı için önemli bir molekül olarak dikkat çekmektedir. Tekrarlayan gebelik kaybı olgularında DR-4 
geni polimorfizmlerinin belirlenmesi, bu olguların moleküler genetik etiyolojisinin aydınlatılmasına katkıda 
bulunacaktır.  
 

 
5. Konu ve Kapsam: Önerilen projenin konusu ve kapsamı net olarak tanımlanmalı; amaç ile ilişkisi açıklanmalıdır.  (Yazım alanı 
gerektiği kadar uzatılabilir.) 

 

     Apoptoz ya da programlanmış hücre ölümü hücre içi biyolojik olayların çoğundan sorumludur. 
Apoptozis genellikle tek tek hücreleri etkiler. Birçok fizyolojik veya patolojik durumda ortaya çıkar ve 
apoptozda inflamatuar yanıt söz konusu değildir. B ve T hücrelerinin negatif seleksiyonu, self antijenleri 
tanıyan immün kompetan hücrelerin yıkımı, hormon bağımlı dokuların hormon yokluğunda involüsyonu 
gibi bir çok fizyolojik olayda rol alır. Apoptozun kontrolündeki anormallikler ise başta kanser olmak üzere 
otoimmün hastalıklar ve dejeneratif hastalıkların oluşum mekanizmaları içinde yer almaktadır. 
Apoptozisin, embriyolojik gelişim sırasında fetusun yetişkin bir organizmaya dönüşümünde ve hücre 
döngüsü devamlılığında önemli rolleri olduğu gösterilmiştir. Çeşitli intrinsik(DNA hasarı vb.) ve 
ekstrinsik(TRAIL ligand uyarımı) aktivasyonlarla tetiklenen apoptozda pek çok proteinin(ligand yada 
reseptör olarak) rol aldığı bilinmektedir. 
     Apoptozun tetiklenmesi ya hücre içi sinyal ileti yollarının ya da ölüm reseptörlerinin (death receptor) 
uyarılması gibi hücre dışı etkenlerle sağlanmaktadır. İster hücre dışı ister hücre içi etkenler tarafından 
tetiklensin, apoptozda temel mekanizma hücresel proteinleri aspartat rezüdülerinden parçalayan 
protezlar yani kaspazlar ile hücre yıkımının gerçekleştirilmesidir. Bu durumda apotozda işlev gören temel 
proteinler kaspazlar, adaptör proteinler, tümör nekroz faktör(TNF-R) ve reseptörleri, Bcl-2, bax ve bak 
gibi proteinler olarak sıralanabilir.  
     TNF-R ailesi reseptörler, tümör nekrozu ile ilgili apoptozu uyaran ligand (TRAIL) reseptörleri olan 
death receptor-4(DR4) ve death receptor-5(DR5) reseptörlerini de içine alan geniş bir reseptör ailesidir 
ve bu ailenin üyelerinin pleotropik etkisi vardır. Bu reseptörler TNF ailesi ligandlar tarafından aktive 
edilirler. Bu ligandlar membrana bağlı trimer formunda sentezlenir ve transforme hücrelerde apoptozu 
tetikleme işlevine sahiptirler ve diğer ligandlara göre dokularda daha yüksek oranda eksprese edilirler. 
TRAIL ise apoptozu uyaran DR4 (TRAIL-R1) ve DR5(TRAIL-R2) reseptörlerine bağlanarak ekstrinsik 
yolla apoptozu tetikleyen bir ligandır. TRAIL in DR4 ve DR5 dışında bağlandığı üç reseptör(DcR1-
TRAIL-R3, DcR2-TRAIL-R4 ve Osteoprotegerin-OPG) daha tanımlanmıştır. Ancak sadece DR4 ve DR5 
apoptozu tetikleme işlevine sahiptir. DR4 reseptörü 486 amino asitlik bir protein olup iki ekstraseluler 
sisteince zengin ligand bağlanma bölgesi, tek bir transmembran heliks ve apoptozu  uyaran bir 
sitoplazmik ölüm domaininden  oluşmaktadır.  
     TRAIL’lerin DR4 veya DR5 reseptörlerine sisteince zengin ekstrasellüler domaininden bağlanması, 
reseptörün, adaptör molekül olan Fas-associated protein domain (FADD) aracılığı ile trimerik form 
almasına ve yapıya kaspaz 8/10’un katılması ile Death Inducing Signal Complex (DISC)’in oluşmasını 
sağlamaktadır. DISC formundaki kaspaz 8’in sitozolde yıkılması direkt ve irreversibl olarak kaspaz 3 
kaskad sistem aktivasyonu yoluyla apaptozu uyarabildiği gibi, mitokondrial enzimlerin sentezinin 
aktivasyonunu takiben yine kaspaz 3 kaskadının indirekt olarak uyarılması ile de apoptozu 
tetikleyebilmektedir. İndirekt yolda sırasıyla tBID, Bax ve Bak aktivasyonları sonucu mitokondiyal 
sitokrom c ve SMAC/Diablo salınımlarının artması, ATP varlığında apoptozom kompleksinin oluşumu 
(APAF-1ve kaspaz 9) ve kaspaz 3 apoptoz kaskadının aktivasyonu gerçekleşmektedir. DR4 geni 8p21-
22 kromozom bölgesinde lokalize olup SNP veri tabanına göre 7 farklı polimorfizmi bildirilmiştir. Bunlar; 
Thr209Arg, Glu228Ala, Thr33Ile, Pro105Arg, His141Arg, Asn297His, Arg441Lys polimorfizmleridir.  
     Literatüre bakıldığında tekrarlayan gebelik kayıplarına neden olabilecek apoptotik mekanizmalardaki 
değişimlerin tam olarak aydınlatılamadığı görülmektedir. Apoptotik hücre içi sinyal ileti yolaklarının 
uyarılmasından sorumlu DR-4 reseptör genindeki polimorfizmler ise pekçok kanser tipinde hastalığın 
gelişim mekanizmaları arasında gösterilmektedir. DR-4 reseptörleri aynı zamanda, kanser hücresinin 
apoptotik mekanizmaların uyarılması yoluyla yok edilmesi şeklindeki tedavi stratejilerinde önemli bir 
hedef molekül olarak kullanılmaya başlanmıştır. Apoptozda sahip olduğu bu anahtar işlevleri, DR-4’ün, 
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tekrarlayan gebelik kaybına neden olan mekanizmalarda etkili olabilecek bir aday molekül olduğunu 
göstermektadir. Bu nedenlerden dolayı çalışmaya konu olan tekrarlayan gebelik kaybı olgularında DR-4 
gen polimorfizmlerinin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Çalışma kapsamında DR-4 geni 
Thr209Arg (rs4871857), Glu228Ala (rs17088993) ve  His141Arg (rs6557634) polimorfizmlerin 
saptanması amaçlanmaktadır. Çalışılacak olan DR-4 gen polimorfizmleri ile tekrarlayan gebelik kayıpları 
arasında saptanacak istatistiksel ilişkinin türü, apoptotik mekanizmaların bu olgulardaki etkinliğinin ve 
etyolojik rollerinin belirlenmesine yönelik olarak literature katkıda bulunacaktır. DR-4 reseptör 
polimorfizmleri ile gebelik kayıpları arasında saptanabilecek anlamlı bir istatistiksel ilişki ise apoptotik 
mekanizmaların hedeflendiği tedavi stratejilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara yön verebilecektir. 

 
 
 
6. Literatür Özeti: Proje konusu ile ilgili alanda ulusal ve uluslararası literatür taranarak, ham bir literatür listesi değil, kısa bir 
literatür analizi verilmelidir. Bu analiz, önerilen araştırma konusunun literatürdeki önemini ve doldurulması gereken boşluğu  ortaya 
koymalıdır. (Yazım alanı gerektiği kadar uzatılabilir.) 

     Tekrarlayan gebelik kayıplarının klasik tanımı yirminci gebelik haftasından önce arka arkaya 
gerçekleşen iki ve üzerinde spontan düşük olarak tarif edilmiştir.İki ve üzeri ardı ardına düşük yapma 
insidansı ise %1 in altında olarak gösterilmiştir.(K.Clifford ve ark.,1997).Tekrarlayan gebelik kayıplarının 
etiyolojisi günümüzde yedi ana başlıkta incelenebilmektedir;(Genetik nedenler,Endokrin 
nedenler,Enfeksiyona bağlı nedenler,Anatomik nedenler,İmmunolojik nedenler,Trombofili ve 
Diğer).Günümüzde bilinen etiyolojik faktörlerin hepsi incelense bile tekrarlayan gebelik kaybı nedeni ile 
başvuran hastaların yaklaşık yarısında belirgin bir neden saptanamamaktadır.(F.Dawood ve ark.,2003) 
   Sonuç olarak tekrarlayan gebelik kayıpları nedeni ya da nedenleri tam olarak açığa kavuşmamış,nitelik 
kazanmamış bir problem olarak çocuk sahibi olmak isteyen çiftleri olumsuz bir şekilde etkilemektedir. 
   Fizyolojik ya da programlanmış hücre ölümü olarak tanımlanan apoptoz biyoloji alanında olduğu kadar 
temel ve klinik tıp bilimlerinde de ilgi çeken bir konudur (G.Bylinsky.,1995).İlk kez 1972 yılında 
Kerr,Wyllie ve Currie tarafından ‘fizyolojik hücre ölümü’ ifadesi tanımlandıktan sonra yine ilk olarak 
Wyllie ve Kerr tarafından glukokortikoidlere maruz kalan timus hücreleri üzerinde yapılan deneysel bir 
çalışma ile de aynı tanım doğrulanmıştır.(N.Hızel.,1997).Programlı hücre ölümünün mekanizması tam 
olarak bilinmemekle birlikte hücrelerin genetik olarak belleklerinde var olan intihar programının çeşitli 
sinyallerle,patofizyolojik koşullarla ve oksidatif stres gibi olaylarla aktive olmasıyla başlar.(MB.Hampton 
ve ark.,1998) 
   Apoptozu etkileyen uyaranların bazıları şu şekilde sıralanabilir;büyüme faktörlerinin geri 
çekilmesi,sitokinler,hücre içi kalsiyum miktarındaki artış,tümör nekroz faktör (TNF),Fas/FasL sisteminin 
aktive olması,DNA hasarı nedeniyle bir tümör supresör gen olan p53 ün aktive olması,viral-bakteriyal 
enfeksiyonlar ve glukokortikoidler gibi.(KL.King ve ark.,1998).Apoptoz mekanizmasında ise üç temel 
grup rol almaktadır;bunlar,ölüm reseptörleri,adaptör proteinler,proteolitik enzimler (kaspazlar) 
dır.(SW.Hetts.,1998). 
     Ölüm reseptörleri TNF-α reseptör gen ailesine ait reseptörlerdir.TNF-α nın ise fare modellerinde 
tekrarlayan gebelik kayıplarını arttırdığı (Chaouat ve ark.,1997) ve TNF-α inhibitörlerinin tekrarlayan 
gebelik kaybı olgularında canlı doğum oranını arttırdığı (Wingen ve ark.,1998) gerçeği bu araştırmanın 
ana iskeletini oluşturmaktadır. 
     Bu reseptör polipeptidlerin sitoplazmik bölümleri,ölüm alanı (Death Domain) adı verilen bir aminoasit 
dizisi içerir ve adaptör proteinlere bağlanır.(JS.Caferler ve O.Büyükgebiz.,2001).Bilinen altı tane ölüm 
reseptörü [CD95 (APO-1/Fas), TRAIL (TNF-Related Apoptosis-Inducing Ligand)-R1 (DR-4),TRAIL-R2 
(DR-5),TNF-R1,DR-3 ve DR-6] vardır.Ancak sadece DR-4 ve DR-5 apoptozu tetikleme işlevine 
sahiptir.(DE.,Johnson.,2008) (S.Elizabeth ve ark.,2008) 
.   DR-4 reseptörü 486 aminoasitlik bir protein olup iki ekstraseluler  sisteince zengin liganda bağlanma 
bölgesi,tek bir transmembran heliks ve apoptozu uyaran bir stoplazmik ölüm domaininden oluşmaktadır. 
(G.Pan.,1997) (I.Masami ve ark.,2005) 
     DR-4 geni 8p21-22 kromozom bölgesinde lokalize olup SNP veri tabanına göre 7 farklı polimorfizmi 
bildirilmiştir.Bunlar Thr209Arg, Glu228Ala, Thr33Ile, Pro105Arg, His141Arg, Asn297His,Arg441Lys 
polimorfizmleridir. (B.Frank ve ark.,2005) .(J.Thomas ve ark.,2006) 
   TRAIL reseptörleri kanser araştırmalarında geniş ölçüde çalışılmış ve çalışılmakta olan reseptörler 
olup apoptik fonksiyonlarının belirlenmesi ile birlikte özellikle kanser vakalarının tedavisinde umut vaad 
eden reseptörler olarak çok fazla çalışmaya konu olmuştur.Örneğin DR-4 genindeki Glu228Ala ve 
Thr209Arg polimorfizmleri meme kanseri riskini arttırmaktadır.(B.Frank ve ark.,2005).DR-4 genindeki 
Glu228Ala  polimorfizminin prostat kanserinde metastaz riskini arttırdığı saptanmıştır.(Langsenlehner ve 
ark.,2008) 
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7. Özgün Değeri: Önerilen çalışmanın özgün değeri açıkça belirtilmelidir.  Önerilen yeni teknoloji, metot veya kuramın literatüre 
nasıl bir katkısı olduğu açıklanmalıdır. (Yazım alanı gerektiği kadar uzatılabilir.)  

 

Yapılacak olan çalışmada yeni bir teknoloji veya metod kullanılmamakla birlikte tekrarlayan gebelik 
kayıplarında DR-4 geni polimorfizmleri ilk kez araştırılmış olacaktır.  
 
 

 
 
8. Yaygın Etkisi/Katma Değeri: Projenin gerçekleştirilmesi sonucunda ulusal ekonomiye, toplumsal gönence ve bilimsel birikime 
yapılabilecek katkılar ve sağlanabilecek yararlar tartışılmalı, elde edileceği umulan sonuçlardan kimlerin ne şekilde 
yararlanabileceği belirtilmelidir. (Yazım alanı gerektiği kadar uzatılabilir.) 

 

Klinik olarak tanısı konulmuş tekrarlayan gebelik kayıp insidansı, %1-2’dir ve obstetrikte etyolojik ve 
prognostik faktör tayininde en yetersiz kalınan konulardan biridir. Tekrarlayan gebelik kayıplarının 
%50’sinde ise etken saptanamamaktadır. İster sporadik isterse habituel olsun, “beklenen” bir bebeğin 
kaybı, bir çift için oldukça sıkıntılı ve üzücü bir durumdur. Hasta bunu takiben tanının ne olduğunu 
araştırmaya bundan sonraki gebeliklerinin ne olacağını öğrenmeye çalışır ve böyle bir durumun 
tekrarlanmaması için iyi bir tıbbi destek ister. Ancak tekrarlayan düşük olgularında klinik araştırmalar 
problemin nedenini çok nadir ortaya koyabilmektedir. Sonuç olarak tekrarlayan gebelik kayıpları, 
nedenleri tam olarak açığa kavuşmamış, nitelik kazanmamış bir problem olarak çocuk sahibi olmak 
isteyen çiftlerin karşısına çıkmaktadır. Bu çalışma ile nedeni tanımlanamayan tekrarlayan düşüğü olan 
ailelerin yaşadığı belirsizliğin giderileceği düşünülmektedir. Ayrıca çalışma  sonucunda elde edilecek 
verilerin tekrarlayan gebelik kayıplarına neden olabilecek, apoptotik mekanizmaların aydınlatılması 
bakımından literatüre katkıda bulunacağı gibi DR-4 gen polimorfizmi saptanan olguların bundan sonraki 
gebeliklerindeki klinik uygulamalara da yön vereceği düşünülmektedir 

 
 
9. Yöntem: Araştırmanın tasarımı/yaklaşımları ile uyumlu olarak incelenmek üzere seçilen (amaç ve kapsamla uyumlu olması da 
gereken) parametreler sıralanmalıdır. Bu parametrelerin incelenmesi için uygulanacak yöntem ile kullanılacak materyal açık-seçik 
biçimde tanımlanmalıdır.  Yapılacak ölçümler (ya da derlenecek veriler), kurulacak ilişkiler ayrıntılı biçimde anlatılmalıdır. (Yazım 
alanı gerektiği kadar uzatılabilir.) 

 

     Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı tarafından tekrarlayan 
gebelik kaybı tanısı konmuş 100 kadın hastaya ait örnek bu araştırmaya konu olacaktır. Araştırmanın 
deneysel kısmı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Moleküler 
Genetik Laboratuarı’rnda gerçekleştirilecektir. Araştırmaya başlamadan önce Mersin Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Etik Kurulundan onay alınacaktır.  
       Araştırmaya konu olan hasta bireylerden alınacak olan yaklaşık 10 ml EDTA’lı periferik kan 
örneğinde gerçekleştirilecek olan çalışmanın temel basamakları aşağıda verilmektedir:  
 
1. Hasta bireylerden alınacak yaklaşık 10ml kanlardan tuz çöktürme yöntemi (Miller ve ark.1988) ile 

DNA izolayonu. 
2. DR4 geni Thr209Arg,Glu228Ala ve Arg141His SNP polimorfizmlerinin polimeraz zincir reaksiyonu 

(PCR) ve restriction fragment length polymorphism (RFLP) yöntemi ile saptanması 
Primerler: 
His141Arg→F:ATCCTCTGGGAACTCTGTGG, R:TACCACTCCCACCTTCACTGC;                     
Thr209Arg→F:GGTGGTGAGGAAAGGTCAAG, R:ATGGGGTCAGGGCTGATAG; 
Glu228Ala→F:CCCCTGCAGATACGAGGAG, Re:CAGGAAAAGACAGGAGTCTCG   
PCR profili:   
İlk denaturayon; 5dk 950C, 
Denaturasyon; 30s 950C  
Anneling; 35s 52-590C  
Extention; 30s 720C  
Final extention;12dk 72 0C  
Toplam Döngü sayısı; 35 

 
3. Amplifiye olan DNA ların Fok I(ekson 3), Dra III(ekson4) ve Taq I(ekson5) restriksiyon enzimleri ile 

bir gece 370C de kesimi. 
4. Kesim işleminden sonra elde edilecek fragmentlerin %2-3 lük agaroz jelde yürütülerek ayrımlanması 

ve etidyum bromid ile boyanması ve UV ışık altında görüntülenmesi. 
5. Saptanan DR-4 gen polimorfizm verilerin istatistiksel (Hardy-Weinberg Denge Kontrolü ve ki-kare 

testleri ile) analizi. 
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10. Yönetim Düzeni: Projede görev alacak yürütücü ve araştırmacıların adları belirtilerek herbirinin projedeki işlevi, sorumluluğu, 
projeye katkı oranları (%) ve çalışma ilişkileri tanımlanmalıdır. (TEZ PROJELERİ HARİÇ) 
 

ARAŞTIRMACI 

Ad, Soyad, Ünvan 

PROJEDEKİ GÖREVİ 

(Yürütücü/Araştırmacı) 

PROJEYE KATKI ORANI   (%) 

   

PROJEDEKİ SORUMLULUĞU ve ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ 

 

 

 

   

PROJEDEKİ SORUMLULUĞU ve ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ 

 

 

 

   

PROJEDEKİ SORUMLULUĞU ve ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ 

 

 

 

   

PROJEDEKİ SORUMLULUĞU ve ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ 

 

 

 

 
11. Araştırma Olanakları: Öneren kuruluşta var olan ve projede kullanılacak altyapı olanakları bu bölümde verilecektir. (Yazım 
alanı gerektiği kadar uzatılabilir) 

 
Araştırma, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anablim Dalı Moleküler Biyoloji 
Laboratuarı alt yapı olanakları kullanılarak yürütülecektir. 

 
 
 
 

12. PROJEDE KULLANILACAK MEVCUT MAKİNE – TEÇHİZAT LİSTESİ* 
ADI/MODELİ PROJEDE KULLANIM AMACI 

 1.Thermal Cycler (Techne Progene) Hedef DNA dizisinin çoğaltılması 

 2. Derin Dondurucu (UĞUR) Kimyasal maddelerin ve hasta örneklerinin saklanması 

 3. Vorteks  (VELP) Çözelti hazırlama 

4. Mikropipet Seti DNA izolasyonu ve PCR kurulmasında 

5. Hassas Terazi  (AND) Tartım 

6. Otoklav  (Nüve OT 4060 V) Sterilizasyon 

7. Sterilazatör  (Nüve  FN-500) Sterilizasyon 

8. Etüv      (Nüve  EN-500) İnkübasyon 

9.Derin Dondurucu (Arçelik 2031 D) Kimyasal maddelerin ve hasta örneklerinin saklanması 

10. 2 Adet Santrifüj (Elektromag) Çöktürme  

11. Mikrodalga Fırın  (Alaska) Kullanılan bazı kimyasalların çözülmesi 
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12. Mikrosantrifüj (Hermle, Z160M) Eppendorf tüplerinde çöktürme 

13. Jel Görüntüleme Sistemi (Vilber 

Louramat) 

Agaroz jelde elektroforezinde yürütülen örneklerin görüntülenmesi 

14. Elektroforez Tankı  (EC-350) PCR sonrası amplifiye DNA fragmentlerinin ayrımlanması 

15. Buzdolabı  (Arçelik  8188NF) Kimyasal maddelerin saklanması 

16.Elektroforez Güç Kaynağı  

(EC-EC 135-90) 

PCR sonrası amplifiye DNA fragmentlerinin ayrımlanması 

17.Mevcut Kimyasal Cam 

Malzemeler 

Gerekli solusyon ve çözeltilerin hazırlanması 

 

 

*Fakülte/Yüksekokulların ilgili birimlerinde mevcut olup projede kullanılacak olan makine ve teçhizatın dökümü 

yapılmalıdır.
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13 – PROJENİN AŞAMALARI 

(Çalışma Takvimine Ek) 
 

 
AŞAMA 

 
İŞ TANIMI 

TAHMİNİ TARİH VEYA 
ZAMAN ARALIĞI 

 
GÖREVLİ PERSONEL 

1 Veri Toplama 0-3 Ay Araş.Gör. Sevinç SÜRER 

2 Örneklerin Toplanması 0-3 Ay 
Yard.Doc.Dr Filiz Çayan 

Araş.Gör. Sevinç SÜRER 

3 

Deneyler 

A) DNA izolasyonu 

B) PCR  

C) PCR ürünlerinin restriksiyon 

enzim kesimi 

D) Elektroforez ve görüntüleme 

E) Verilerin yorumlanması 

 

0-4 Ay 

4-10 Ay 

4-10 Ay 

 

4-10 ay 

4-10 Ay 

 

Araş.Gör.Sevinç SÜRER 

Yard.Doc.Dr.M.Ertan Ay 

Prof.Dr.M.Emin Erdal 

4 
Sonuçların Değerlendirilmesi ve 

İstatistiksel Analiz 

 

11-12 Ay 

Yard.Doc.Dr.M.Ertan Ay 

Prof.Dr.M.Emin Erdal 

Araş.Gör.Sevinç SÜRER 

5 Ara Raporlar 7-10 Ay Araş.Gör.Sevinç SÜRER 

6 Raporların Yazımı 10-12 Ay Araş.Gör.Sevinç SÜRER 

 
 
14. Başarı Ölçütleri ve B Planı: Hangi işlemlerin, ne ölçüde gerçekleştirilmesi durumunda projenin tam anlamıyla başarıya 
ulaşmış sayılabileceği belirtilmelidir. Bu ölçütler açık olarak sıralanmalı, herbirinin önem derecesi açıklanmalı, tümünün 
gerçekleştirilememesi durumunda, başarı oranı belirlenmesine yardımcı olabilecek ipuçları verilmelidir. Projenin önerildiği şekilde 
yürütülmesini önemli ölçüde aksatan öngörülmemiş gelişmelerle karşılaşılması durumunda başvurulacak "B Planı" ana hatlarıyla 
açıklanmalıdır. (Yazım alanı gerektiği kadar uzatılabilir.) (TEZ PROJELERİ için tez başlığı ve konu değişikliğinin gerekli görüldüğü 
hallerde) 
 

Tekrarlayan gebelik kaybı olguları ile DR-4 gen polimorfizmi arasında istatistiksel olarak anlamlı veya 
anlamsız bir ilişki saptanması projenin başarılı olduğunu gösterecektir. Saptanacak anlamlı istatistiksel 
ilişki ise apoptotik mekanizmaların ve özellikle de DR-4 reseptörlerinin gebelik kayıplarında da rol 
aldığını gösterecektir.  
Projenin yürütülmesi sırasında karşılaşabileceğimiz en önemli sorun başlangıçta belirlediğimiz yüz 
hastaya ulaşamama olasılığımızdır. Bu takdirde hasta sayısı örneklemi bozmayacak şekilde azaltılabilir. 
Bir diğer sorun ise sekans spesifik primerler ile PCR optimizasyonlarında yaşanabilir. Bu sorunu 
gidermek için ise literatür karşılaştırması yaparak primer dizilerinin değiştirilmesi yoluna gidilebilir. 
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15. Bütçe ve Gerekçesi:  
Proje Bütçesi  düzenlenirken; satın alınması öngörülen teçhizat, satın alınacak sarf malzemesi ve hizmet türleri ile 
istenen seyahat ödenekleri  ile ilgili bilgiler, projede yardımcı personel veya bursiyer olarak görev alacak kişilerin 
(yüksek lisans öğrencisi, doktora öğrencisi, doktora sonrası araştırmacı, teknisyen, mühendis vb) sayısı,  niteliği, 
projede görev alacağı süre (ay olarak) ve aylık burs miktarı/aylık ücreti (tüm yasal kesintiler dahil brüt ücret) ve 
projede yapacakları çalışmalar ekteki tablo formatlarında verilmelidir.  

 
GENEL BÜTÇE (YTL) 
 
Önerilen (Doldurunuz) 

Katkı Kaynağı 
Makine 

Teçhizat 
 

Sarf 
Malzemesi 

 

Hizmet 
Alımı 

 

Seyahat 
 

 
Bursiyer* 

 Toplam 

BAP 
Biriminden 
talep edilen 

 6.000 YTL   
 

6.000 YTL 

Öneren 
Kuruluş 
Katkısı 

    
 

 

Destekleyen 
Diğer 
Kuruluş 
Katkısı 

    
 

 

Toplam     
 

 

 

Onaylanan (Boş Bırakınız) 

Katkı Kaynağı 
Makine 

Teçhizat 
 

Sarf 
Malzemesi 

 

Hizmet 
Alımı 

 

Seyahat 
 

 
Bursiyer* 

 Toplam 

BAP 
Biriminden 
onaylanan 

    
 

 

Düzeltilmiş 
Toplam 

    
 

 

*Kullanımına izin verildiği taktirde 

 
BÜTÇE GEREKÇESİ 

 
 

Makine Teçhizat 0 YTL 
 
 
 
Sarf Malzemesi 6.000 YTL 
 
 
 
Hizmet Alımı 0 YTL    
 
 
Bursiyer 0 YTL 
 
 
 
Seyahat 0 YTL 
 
 
 
SONUÇ 6.000 YTL 
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MERSİN ÜNİVERSİTESİ .... FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU .... BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI 
 VAR OLAN ALT YAPI OLANAKLARI 

 
 
A- MAKİNE VE TEÇHİZAT 
 
 
 
B- SARF MALZEMESİ 
 
 
 
C- HİZMET ALIMI  
 
 

ALINMASI ÖNERİLEN MAKİNE – TEÇHİZAT LİSTESİ(*) 

ADI/MODELİ ALIM TÜRÜ 
TOPLAM 

BEDELİ  (KDV 
dahil YTL) 

KULLANIM GEREKÇESİ(**) 

  Yurt içi    Yurt dışı   

  Yurt içi    Yurt dışı   

(*) İstenilen teçhizatla ilgili teknik şartname ile proforma fatura ya da teklif mektubu eklenmelidir. 
(**) Gerekli olduğunda ek sayfada açıklama yapınız. 
 

ALINMASI ÖNERİLEN SARF MALZEME LİSTESİ* 

ADI ALIM TÜRÜ 
TOPLAM BEDELİ (KDV 

dahil YTL) 

Taq DNA Polymerase (Fermentas EP 0402  veya benzeri) 
 Yurt içi    Yurt dışı   

2mM dNTP Mix (Fermentas R0242  veya benzeri) 
 Yurt içi    Yurt dışı  

GeneRuler 50 bp DNA Ladder   (Fermentas SM 0372 veya benzeri) 
 Yurt içi    Yurt dışı  

RNAse inhibitör (Fermentas E00381) 
 Yurt içi    Yurt dışı   

Primer ( Dizisi daha sonra verilecek 0.2 mol sıkalasında HPLC) 
 Yurt içi    Yurt dışı  

Thin-Walled PCR tubes 05 ml'lik (Axygen  321-05-051) 
 Yurt içi    Yurt dışı  

Agarose Plus (Applichem)  Low EEO A2114,0100 
 Yurt içi    Yurt dışı  

Beyaz uç  (0.1 ve 10µl) (Axygen T300) 
 Yurt içi    Yurt dışı  

Sarı uç (LP Italiana 151143) 
 Yurt içi    Yurt dışı  

Proteinase K (Sigma P-2308 veya benzeri) 
 Yurt içi    Yurt dışı  

Lithium chloride (sigma L7026-100ML veya benzeri ) 
 Yurt içi    Yurt dışı  

Gene Ruler 100 bp DNA Ladder Plus (Fermentas SM 0323 veya benzeri) 
 Yurt içi    Yurt dışı  

Kesici enzim (Fermantas  
 Yurt içi    Yurt dışı  

 *Alan gerektiği kadar uzatılabilir. Proforma faturalar mutlaka eklenmelidir. 

 

 

 

 

 

                                                                                   HİZMET ALIMI LİSTESİ 

İÇERİĞİ NEREDEN/KİMDEN ALINACAĞI 
TOPLAM BEDELİ  

(KDV dahil YTL) 
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SEYAHAT GİDERLERİ  

 Kişi Adedi Seyahat Adedi (kez) Toplam (gün/kişi) 

Yolluk (*)    

Harcırah    

Araç Kirası - 

(*) Yol gideri özel oto veya resmi oto olması halinde katedilen mesafe tahmini km olarak bildirilecektir. 
 
 
 16. Özgeçmiş: Yürütücü ve araştırmacıların özgeçmişleri(Mersin Üniversitesi Akademik Personel Bilgi Sistemi çıktısı), ekte 
verilen formatta hazırlanarak eklenmelidir. 
 

 

 
DAHA ÖNCE VEYA HALEN YÜRÜTÜCÜ VE/VEYA ARAŞTIRICI OLARAK GÖREV ALDIĞI BAP  PROJELERİ 

Projedeki Görevi Proje Adı ve 
Kodu 

Projeden Çıkan Yayınlar  
(ulusal/uluslararası makale, bildiri, poster. İstenirse ayrı bir sayfa olarak 
verilebilir)  

Sonuçlanma 
Tarihi 

    

    

    

    

    

 

 
ÖZGEÇMİŞ 

(Mersin Üniversitesi Akademik Personel Bilgi Sistemi çıktısı) 
1. GENEL 
 

DÜZENLEME TARİHİ  :  

T.C. KİMLİK NO  :  

ÜNVANI ADI SOYADI  :  

YAZIŞMA ADRESİ  :  

DOĞUM TARİHİ ve YERİ :  

TEL :   GSM:   

E-POSTA :  FAKS :  

 
 

2. EĞİTİM (Son aldığınız dereceden / diplomadan başlayarak yazınız) 
 

ÖĞRENİM DÖNEMİ DERECE (*) ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI 

    

    

    

(*) Diploma Türü (Lisans, Y.Lisans, vb.) 
 

3. AKADEMİK ve MESLEKİ DENEYİM 
 

GÖREV DÖNEMİ ÜNVAN ÜNİVERSİTE BÖLÜM 
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4. YAYIN BİLGİLERİ 

 

ISI indexine kayıtlı dergilerde yayınlanan   

Diğer indexlere kayıtlı / Hakemli dergilerde yayınlanan  

Indexlere kayıtlı / Hakemli konferans kitaplarında yayınlanan  

Diğer yayınlar  

TOPLAM  

 
5. YAYINLARINIZA ALDIĞINIZ TOPLAM ATIF SAYISI (Web of Science‘a göre) :  
 

 
 
 
6.  PROJE DENEYİMİ  

 

YER ALDIĞINIZ PROJE 
SAYISI 

       Proje yürütücüsü olarak                Araştırmacı olarak   

Kurumsal (BAP vb.)   

Ulusal   

Uluslararası   

 
 
 

7.  DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER ( Hakemlik/Danışmanlık/Editörlük Deneyimi) 
 

Son bir yılda uluslararası indekslere kayıtlı makale/ 
derleme için yaptığınız danışmanlık sayısı 

 

Son bir yılda projeler için yaptığınız danışmanlık sayısı  

Danışmanlığını yaptığınız öğrenci sayısı  
 

 Tamamlanan Devam Eden             

Y.Lisans    

Doktora   

Uzmanlık      

Editör/Yardımcı Editör olduğunuz dergiler 
 

1- 
2- 
3- 

 

8. SEÇİLMİŞ YAYINLAR (Proje konusuyla ilgili en önemli 5 yayınınız) 
 

 

           
 
9.  PROJE KONUSUNDA YETKİNLİĞİNİZİ VURGULAMAK İÇİN GEREKLİ 

YAZAR(LAR) MAKALE/BİLDİRİ 
BAŞLIĞI 

DERGİ/TOPLANTI ADI CİLT/SAYI/SAYFA TARİH 
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GÖRDÜĞÜNÜZ DİĞER BİLGİLER  
 

 

 
 
 
 
17. Diğer: Aşağıdaki “Proje Başvurusu Kontrol Listesi” mutlaka doldurulmalıdır. Bu liste, başvuru sahiplerinin yapmaları gereken 
kontrolleri hatırlatmak için konulmuştur. Kontrol listenizde bir eksiklik bulunuyor ise Proje Önerinizi MERSİN ÜNİVERSİTESİ 
Bilimsel Araştırma Proje Birimi’ne yollamadan önce bu eksikliği tamamlamanız gerekmektedir. 
 

 
 

PROJE BAŞVURUSU KONTROL LİSTESİ 
 
Başvuru Formu ve Ekinde Olması Gerekenler: 

Başvuru kapak sayfası  

İmza sayfaları (Kabul ve Taahhüt Beyanları)  

Özet ve Anahtar Kelimeler  

Amaç  

Konu ve Kapsam  

Literatür Özeti  

Özgün Değeri  

Yaygın Etkisi/Katma Değeri  

Yöntem  

Yönetim Düzeni  

Araştırma olanakları  

Başarı Ölçütleri ve B Planı  

Bütçe ve Gerekçesi  

Proje Ekibinin (yürütücü ve araştırmacılar) Özgeçmişi  

Diğer (EKLER)  

Başvuruda yer alan tüm dokümanları bire bir içerecek şekilde hazırlanmış CD  
 

 

 
 
  


