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Sayın Yrd. Doç. Dr. MAHMUT ÜLGER 

 

 

 Yürütücülüğünü yaptığınız 114S034 numaralı ve "Tüberküloz Hastalarında Plazma MikroRNA
Seviyelerinin Belirlenmesi" başlıklı projenizin Sonuç Raporu, Grup Yürütme Komitemizin 11.08.2015 tarih
ve 739 sayılı toplantısında görüşülmüş ve ilgili raporun kabulüne karar verilmiştir.
 

İlgili mevzuat gereği, sonuçlanan 3001 programı projeniz için hesaplanan Proje Teşvik İkramiyesini (PTİ)
alabilmeniz için, projenizin sonuçlanmasını takiben 2 yıl içerisinde, 1001, 1003, 1005, 3501, 1007, COST
ve İkili İşbirliği (sadece seyahat desteği alınan projeler hariç) programları kapsamında yürütücü olarak
sunacağınız bir proje önerisinin desteklenmesi koşulu bulunmaktadır. Bu programlar kapsamında yürütücü
olarak yer aldığınız bir projenin desteklenmesi durumunda, sonuçlanan 3001 projenize ait PTİ' nizi almak
istediğinize dair yazılı başvurunuzu, 3001 programı projenizi izleyen Gruba iletmeniz gerekmektedir. 
 

Bu proje kapsamında yapacağınız çıktılarınıza ilişkin bilgilerin ardeb-pts.tubitak.gov.tr adresinden
erişebileceğiniz çıktı ekleme bölümüne girilmesi ve ilgili dosyaların bu bölüme yüklenmesi önem
taşımaktadır.
 

Bilgilerinizi saygılarımla rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.
 

 

Dr. BANU GÖKÇAY
SBAG - SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMA DESTEK GRUBU
Grup Yürütme Komitesi Sekreteri V.V.
 
 

 

 

 

Bilgi Notu:

- TÜBİTAK tarafından kabul edilebilir geçerli bir mazeret bildirilmeksizin; proje gelişme raporlarının sözleşmede belirtilen tarihlerde,

proje sonuç raporlarının ise, sözleşmede belirtilen proje bitiş tarihinden  itibaren 2 (iki) ay içinde gönderilmemesi halinde, ilgili rapor

dönemine ait Proje Teşvik İkramiyeleri (PTİ) ödenmeyecektir.

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.E-imzalı belge proje yürütücüsünün (Yrd. Doç. Dr.
MAHMUT ÜLGER) TÜBİTAK ARDEB PROJE TAKİP SİSTEMİ hesabına yüklenmiştir.
Evrak doğrulaması talepleri, ebys@tubitak.gov.tr adresine e-posta yollanılarak yapılabilir.
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- Proje ekibi tarafından, TÜBİTAK desteği ile yürütülmekte/sonuçlandırılmış olan projeler kapsamında yapılan yayınlarda [makale,

kitap,  bildiri  (sözlü  sunum/poster  sunum),  tez,  yayılım vb.]  proje  sözleşmesi  ve TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği  Kurulu

Yönetmeliği  (AYEK) gereğince ilgili proje  numarası  ile  birlikte  TÜBİTAK desteği  belirtilmelidir.

- 03/11/2012 tarihinden sonra sonuçlanan projelerde, projelerin yürütücü ve araştırmacılarını ödüllendirmek amacıyla Proje

Performans  Ödülü  (PPÖ;  ppo.tubitak.gov.tr)  uygulamasına  başlanmıştır.  Bu  uygulamaya  paralel  olarak  proje  çıktılarının

değerlendirilmesi de ARDEB Proje Takip Sistemi (ardeb-pts.tubitak.gov.tr) üzerinden yapılmaktadır. Bu kapsamda projenize ait

çıktıların PTS'ye yüklenmesi önem taşımaktadır.

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.E-imzalı belge proje yürütücüsünün (Yrd. Doç. Dr.
MAHMUT ÜLGER) TÜBİTAK ARDEB PROJE TAKİP SİSTEMİ hesabına yüklenmiştir.
Evrak doğrulaması talepleri, ebys@tubitak.gov.tr adresine e-posta yollanılarak yapılabilir.
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