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PROJENIN	AMACI	
Bu	bölümde,	 projenin	 amacı	 kısa	 ve	net	 cümlelerle	 ortaya	 konulmalıdır.	 Amaçın	belirgin,	 ölçülebilir,	 gerçekçi	 ve	 proje	 süresinde	

ulaşılabilir	nitelikte	olmasına	dikkat	edilmelidir.	
             Günümüzde Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) kavramı bilim insanlarının 

yanı sıra toplumun da sıklıkla kullandığı ve sorguladığı bir kavram olmuştur. Bu nedenle 

GDO ‘ların belirlenmesi ve bu amaçla kullanılan analiz yöntemleri giderek artan bir önem 

taşımaktadır. Türkiye’nin bu konudaki resmi politikası olası beklenmeyen etkilere karşı 

biyolojik çeşitlilik, insan ve hayvan sağlığının korunmasının temel ilke olmasını 

benimsemekle birlikte, ulusal gereksinimler doğrultusunda şimdi ve gelecek için modern 

biyoteknoloji ve elde edilen ürünlerden yararlanılması olarak resmi otoriteler tarafından 

açıklanmıştır. Bu nedenle, ülkemizde bu konu ile ilgili yasal düzenlemelerin oluşturulması ve 

yayımlanması süreci devam etmekle beraber, analiz yöntemleri konusunda doğru ve anlaşılır 

bilgiye ulaşılması büyük önem taşımaktadır. GDO‘ların belirlenmesi konusunda altyapı 

imkanlarının iyileştirilmesi öncelikle ele alınması gereken husustur. Buradan yola çıkarak 

çalışmamızın amaçları: 

• İşlenmiş veya işlenmemiş bitkisel gıdalarda GDO varlığının ortaya konulması 

• GDO’ların tespiti için bölgenin ihtiyaçlarına cevap verebilecek hızlı ve etkin bir 

laboratuvar altyapısının geliştirilmesidir. 

           Kısaca GDO’lu örneklerin analizinde kullanılmakta olan PCR temelli yöntemlerin 

uygulamalarının yapılması ve en iyi sonuç veren yöntemin Mersin Üniversitesi İleri 

Teknoloji ve Araştırma Merkezi (MEİTAM) laboratuvarlarında rutin olarak uygulanabilmesi 

amacıyla bu proje hazırlanmıştır. 
	
PROJENIN	ÖNEMI		
Bu	 bölümde,	 yürütülecek	 araştırmanın	 bilime,	 ülkenin	 teknolojik,	 ekonomik,	 sosyal	 ve	 kültürel	 kalkınmasına	 katkısı	 ve	 topluma	

sağlayacağı	faydalar	açıklanır.	
               Günümüzde GDO’lu ürünlerin kullanımıyla ilgili tartışmalar güncelliğini her zaman 

korumaktadır. Dolayısıyla  insanlar tükettikleri gıda ürünlernin içerikleri hakkında doğru ve 

güvenilir bilgi elde etme ihtiyacı duymaktadırlar. Ürünlerin GDO’lu olup olmadıkları 

şüphesinin ortadan kaldırılması bu açıdan önemlidir. Analizlerin gerçekleştirilmesinde güncel 

ve etkin tekniklerin kullanılması güvenilir sonuçlara ulaşılmasını sağlayacaktır. Uluslararası 

bir limanın varlığı sebebiyle, Mersin bölgesinde yoğun bir ticaret söz konusudur. Dolayısıyla 

mevcut altyapılara ek olarak Mersin Üniversitesi bünyesinde kurulacak bir analiz 

laboratuvarıda doğacak ihtiyaçlara cevap verilmesini sağlayacaktır.	
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KONU,	KAPSAM	VE	LITERATÜR	ÖZETI	
Proje	önerisinde	ele	alınan	konunun	kapsamı	ve	sınırları,	projenin	araştırma	sorusu	veya	problemi	açık	bir	şekilde	ortaya	konulmalı	

ve	ilgili	bilim/teknoloji	alan(lar)ındaki	literatür	taraması	ve	değerlendirilmesi	yapılarak	proje	konusunun	literatürdeki	önemi,	arka	

planı,	 bugün	 gelinen	 durum,	 yaşanan	 sorunlar,	 eksiklikler,	 doldurulması	 gereken	 boşluklar	 vb.	 hususlar	 açık	 ve	 net	 bir	 şekilde	

ortaya	konulmalıdır.	
            GDO’lu organizmalar en geniş kullanım alanını tarım sektöründe bulmuştur. Birim 

alandan yüksek miktarda ve kaliteli ürün elde etmek için  son yıllarda GDO’lu ürünlerin ekim 

alanında büyük miktarda artış görülmektedir. Üretimi 1996 yılında başlayan GDO’ların ekim 

alanı günümüze kadar 73 kat artarak 1,7 milyon hektardan 125 milyon hektara ulaşmıştır. 

Dünyada üretimi yapılan GDO’lu ürünlerin başında %60’lık pay ile soya fasulyesi birinci 

sırada, bunu sırayla %24’lük pay ile mısır, %11’lik pay ile pamuk, %5’lik pay ile kolza ve 

diğer ürünler takip etmektedir. Bu gün GDO’lu ürün üretiminde başı çeken ülkeler ABD, 

Arjantin , Brezilya gibi ülkelerdir. Bu ürünler hem insan tüketimine sunulmakta hem de 

hayvansal üretimde yem maddesi olarak kullanılmaktadır. Bu gün için GDO’lu ürünlerin 

kullanımıyla ilgili ülkelerin farklı sınırlamaları vardır. AB, GDO konusunda diğer ülkelere 

kıyasla daha katı kurallar uygulamaktadır. Onay almamış GDO’lar için sıfır tolerans kuralı 

uygulanır. 

             Bir çeşitte GDO oranını tespit etmek için miktar tayini yapılması gerekmektedir. Bu 

da bitkinin genomunda bulunan bitkiye özel gen ile değiştirilmiş olan gen arasında 

korelasyon kurarak belirlenmektedir. AB'de onaylı ürünlerde yüzde 0.9’luk eşik değer 

uygulanmaktadır. Bu değerin üzerinde GDO bulunduran ürünlerde GDO’lu olarak etiketleme 

zorunluluğu vardır. ABD'de ise herhangi bir etiketleme kuralı yoktur. Japonya'da etiketleme 

için GDO eşik değeri %5, Kore’de %3, Rusya’da %0.9 dur. Bu sınırlamaların getirilmesinin 

temelinde, GDO’lu ürünlerin kısa ve uzun vadede hem insan, hayvan sağlığı üzerinde 

oluşturabileceği  hem de biyoçeşitllik üzerinde oluşturabileceği zararlı etkiler yatmaktadır 

(1,2). 

             Türkiye’de GDO’lu ürünlerin kullanımı ile ilgili çeşitli düzenlemeler bulunmaktadır. 

Türkiye’de onaylı GDO’lu ürünlerde yüzde 0.9’luk bir eşik değer sınırlaması 

uygulanmaktadır(3,4,5). 

             Mersin ili uluslararası limana sahip olması nedeniyle başta tahıl ürünleri olmak üzere 

işlenmiş ve işlenmemiş birçok gıdanın ülkemize giriş yaptığı bir bölgedir. Dolayısıyla giriş 

yapan bu ürünlerin GDO’lu olup olmadığının, belirlenmiş yasal kriterlere uygun olup 

olmadığının tespitinin gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Buradan yola çıkarak 

Mersin Üniversitesi bünyesinde GDO analizi için  güncel bilgilerin tazelendiği ve 
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uygulandığı bir alt yapının oluşturulması, etkin ve hızlı sonuçların elde edilmesini 

sağlayacaktır. 

Literatür Özeti: 

GDO Nedir: 
           Dünyada belli bölgelerde yetiştirilen genetiği değiştirilmiş tahıl hatları dışında, 

günümüzde ekilmekte olan bütün tahıl ürünleri, zararlı hayvanlara direnç sağlamak veya daha 

önceki yabani hallerinden daha kaliteli ya da farklı ürün üretebilmek için yoğun biçimde ıslah 

edilerek geliştirilmiştir. İnsanların kullanımı için bitkilerin ilk ıslahından beri süregelen bu tip 

değişiklikler aynı türün uzun süreler boyunca iç çaprazlanması veya aralarında üreme bariyeri 

bulunmayan yakın türler arası istenen özelliklerin(genlerin) aktarımı veya değiş tokuşunu 

içerir (6). 

             Son yıllarda, sadece doğal olarak gen çaprazlaması mümkün olan yakın türlerde değil 

doğada çaprazlamaya karşı steril olan türlerde de gen değişimi yapmak mümkün olmuştur. 

Bu amaçla kullanılan tekniklerden bazıları embriyo kurtarma metodları, in vitro-in vivo 

embriyo kültürü, yumurta ve yumurtalık kültürleri, in vitro tozlaşma ve in vitro 

fertilizasyondur. Bunlara ek olarak mutasyonel değişiklikler tohumların radyosyona maruz 

bırakılması gibi yollarla da elde edilebilir (6). 

             Ancak geleneksel seçme prosedürlerinin bazı zorlukları vardır. Bunların başında, 

ıslahçıların tüm genomu transfer ederek çaprazlamak yerine seçilmiş tek bir özelliği transfer 

etmek istemesi gelmektedir. Ayrıca genetik olarak sabit çeşitlerin seçilimi ve ayrımı çok 

yavaş bir işlemdir (6). 

             Bu tarz engeller rekombinant DNA ve transformasyon teknolojileri kullanılarak 

aşılabilir. Genetiği değiştirilmiş organizma terimi genetik materyali doğada çaprazlama veya 

doğal rekombinasyon yolları dışında değişikliğe uğramış organizmaları tanımlamak için 

kullanılır (6). 

             Tahıllara uygulandığında bu terim, farklı türden gen ya da genlerin genetik 

mühendisliği yöntemleri ile alıcı genoma kalıcı olarak aktarıldığı ve birçok durumda aktarılan 

genlerin protein sentezlediği bitkileri ifade eder. Birbiri ile ilişkisiz türler arasında gen 

aktarımı ve onlardan fonksiyon elde etme işlemi genetik transformasyon olarak tanımlanır 

(6). 

              Modern biyoteknoloji en geniş kullanım alanını tarım sektöründe bulmuştur. Yüksek 

miktar ve kalitede ürün üretmek amacıyla geleneksel kültür çeşitlerinin veya bunların yabani 

akrabalarının genetik yapıları değiştirilmektedir. Üretimi 1996 yılında başlayan GDO’ların 
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ekim alanı günümüze kadar 73 kat artarak 1,7 milyon hektardan 125 milyon hektara 

ulaşmıştır. 2009 yılında GDO’lu tarım ürünlerinin piyasa değerinin 7.5 milyar $ olduğu 

tahmin edilmektedir. 12.3 milyonu gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere toplam 13.3 

milyon çiftçi transgenik ürün yetiştirmektedir (6). 

 

 
            Modern biyoteknolojinin tarımda kullanılmasıyla hastalık ve zararlıların etkisi 

azaltılarak yüksek verim ve daha ekonomik üretim amaçlanmıştır. Aynı zamanda bu üretim 

tarzı ile tarım ilacı kullanımı da azalacağı için daha çevre dostu üretim olacağı iddia 
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edilmiştir. Ancak son yıllardaki gelişmeler bu beklentilerin tersini işaret etmektedir (6). 

GDO’lar nasıl belirlenir: 
             Transgenik bitkiler genomlarına yeni gen veya genlerin eklenmesi ile karakterize 

edilirler. Aktarılan bu yeni gen ile yeni bir protein ifede edilir. Bu da bitkiye bazı böceklere 

ve/veya yabancı otlara direnç gibi yeni bir özellik kazandırır. GDO  tanı teknolojisinin 

temelini değiştirilmemiş çeşit ile transgenik bitki arasındaki bu farkın kullanılması oluşturur. 

Bu işlem aktarılan yeni DNA parçasının veya ifade edilen yeni proteinin belirlenmesi, 

yahut(eğer enzim ise) enzimatik reaksiyonların ürünlerinin tespit etmek için kimyasal analiz 

yöntemlerinin kullanılması yolu ile olur. 

              Günümüzde mısır, soya, pamuk gibi tarla bitkilerinde genetik modifikasyonların 

belirlenmesi için iki bilimsel yaklaşım kullanılır. Birincisi, ELISA(Enzyme linked immuno 

sorbent assay) antijen ve antikor arasındaki bağlanma özelliğini kullanarak özel proteinlerin 

varlığını tespit eder, diğeri PCR, Tahıla aktarılmış olan DNA dizilerinin belirlenmesine 

dayanır. Bu yöntemler örnekteki GDO kopya sayısı ve miktarı (yüzde 0,9) hakkında bilgi 

verir.  AB’de geçerliliği onaylanan ilk yöntem, pazara sunum için onaylanan birçok 

GDO’nun tespit edilebildiği PCR’a dayalı tayin yöntemidir(7, 8, 9). 

               Pietsch ve ark (1997) tarafından geliştirilen bu metot, aktarılan genin konakçı 

organizmada işlevselliği için gerekli olan 35S promotor ve nos terminatör bölgelerinin 

tayinine dayanır.  

                Ayrıca proteine dayalı yöntemlerin geliştirilmesine de yönenilmiştir. Roundup 

Ready soyanın tayininde hassasiyeti yüksek, elısa tabanlı yöntem kullanılması geçerlilik 

onayı almıştır (10). 

 
DNA’ya dayalı yaklaşım: 
 
            PCR teknolojisine dayalı analitik yöntemler GDO’larda bulunan DNA sekanslarının 

tayininde artarak kullanılmaktadır. 

            PCR, diğer DNA sekansları ile karışık olan düşük miktarlarda bulunan özel DNA 

parçalarının seçici olarak çoğaltılmasına olanak verir.  

           Tarımsal gıda ve yemlik tahıllarda da GDO’nun belirlenmesi ve ölçülmesini sağlayan 

birçok PCR’a dayalı yöntem geliştirilmiştir. Buna ek olarak, genetik kimliğin tanımlanması, 

GDO  tahılların destek zinciri (üreticiden tüketiciye) boyunca ayrılabilmesine ve 

izlenebilirliğine olanak sağlar. 

           GDO tayini için ön şart, gerçekleştirilmiş olan genetik modifikasyonların türü 
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hakkında, kullanılan promotör ve terminatörüde içine alacak şekilde aktarılan genin 

moleküler oluşumu üzerine sahip olunan bilgidir. Analiz, hedef geni de kapsayan bütün 

DNA’yı içeren minimum miktarda örnek materyal ile yapılır (6). 

PCR, eğitimli eleman ve özel ekipman gerektiren laboratuara dayalı hassas bir tekniktir. 

PCR’a dayalı tanının bazı ana özellikleri; 

1. Bir organizmanın tüm genetik materyali ya da genomunda, araştırılan genin bir veya 

birkaç kopyasını tespit edebilecek kadar hassastır. 

2. Bu yüksek hassasiyetin sonucu olarak, dikkatsizlik sonucu meydana gelen çok düşük 

seviyelerdeki kontaminasyon dahi yanlış pozitif sonuç verebilir.  

3. İmmunolojik analizlere kıyasla primer sentezi ve antikor üretimi karşılaştırıldığında 

çok daha kısa bir kimyasal hazırlık süresi gerektirir. 

4. Analiz için gerekli olan kimyasalların hemen hemen hepsi ticari olarak mevcuttur, ve 

kolay temin edilebilir. 

5. Örnek analizi yaklaşık 1 gün sürer. 

6. Uygun şekilde gerçekleşirse PCR, farklı genetik modifikasyon tipleri arasında ayrım 

yapabilme özelliğine sahiptir. Özel transgenik hatların tanımlanması iin var olan tanı 

yöntemleri ekstra bir geliştirme süreci ve geçerlilik çabası gerektirir. 

GDO’ların Riskleri: 
      GDO’ların tohum olarak kullanımı düşünüldüğünde ekolojik dengeye olabilecek etkileri, 

biyoçeşitlilik ve/veya bölgeye özel tarım ürünleri üzerinde yok olma riski yaratabilecek 

olmaları, sağlıklı kişiler üzerinde olası etkileri tartışma yaratmaktadır. 

            GDO’lu ürünlerin sağlığa olan etkileri konusunda dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 

araştırmalar ve yayınlanmış olan bilimsel çalışmalar yetersizdir.  

Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların Bitkisel Biyoçeşitlilik Üzerine Olası 

Etkileri: 
            Biyoteknoloji tarihsel gelişimi içinde tarımsal sürdürülebilirliğin temeli olan biyolojik 

çeşitliliğin korunmasında ve zenginleşmesinde roller oynamıştır. Klasik yöntemlerle 

muhafazası zor veya olanaksız olan bitkilere ait genetik kaynakların korunmasında 

biyoteknolojiden yararlanılmış ve yararlanılmaya devam edilmektedir (11). 

            Bu şekliyle biyoteknoloji, sürdürülebilir tarımın sigortası durumunda olan bitki 

genetik çeşitliliğinin devamlılığının sağlanması ve yeni çeşitlilik kaynakları oluşturması 

bakımından vazgeçilmez bir araçtır (11). 
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             Biyoteknolojinin, bitkilere dayanıklılık genlerinin aktarılmasında kullanılan 

bakteriyel kökenli toksin üreten çeşitlerin geliştirilmesi amacıyla kullanılması durumunda, 

istenmeyen genlerin doğaya bulaşması sonucu ekolojik dengenin bozulması olasıdır. Doğada 

türler arası gen alışverişinin olduğuna dair birçok örnekler vardır. Doğa dikkatli bir şekilde 

gözlendiğinde türler arası gen akışının devam eden bir süreç olduğu, dolayısıyla da GDO’dan 

da yabani akrabalarına gen akışının mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Gen alış verişinin 

sonuçlarının görülmesi kısa zaman içinde gerçekleşmemektedir (11). 

               Sonuç olarak genetiği değiştirilmiş organizmalar, genetik çeşitlilik üzerinde ciddi 

bir potansiyel tehlikedir. Bu durum özellikle gen ve orijin merkezi durumunda olduğumuz 

kültür bitkilerinin yabani akrabalarının çok bulunduğu alanlar ile türler arası melezlenmenin 

yaygın olarak görüldüğü bazı familyalar için daha büyük önem kazanmaktadır (11). 

 

Sağlık Riskleri: 

• Alerji ve toksik etki 

• Kanser 

• İnsan bünyesinde antibiyotiğe dayanıklı mikroorganizmaların oluşumu 

Gıda kalitesi ve besin öğelerini azaltıcı etki (12). 

 

Çevresel Riskler: 

• Biyolojik çeşitliliğin yok olması 

• Genetik yapısı değiştirilmiş bitki tarafından üretilen toksinlere böceklerin direnç 

kazanması 

• Topraktaki mikroorganizmalarda değişim 

Toprak ve su kirliliği (12). 

 

Sosyo-Ekonomik Riskler: 

• Bu tür ürünlerin tohumunun üretkenliğini kaybetmesinden dolayı tohumluğun her yıl 

yenilenmesi gerektiğinden tohum yönünden dışa bağımlılığa ve pahalı tohuma neden 

olunması 

• Bu tür ürünlerin ithalatı nedeniyle tüketici ve küçük çiftçilerin zarar görmesi 

• İlaç bakımından dışa bağımlılık 

• Yerel ürün çeşitliliğinde azalma ve tek tipleşme 
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• Çeşit karışımı 

• GDO’lu ürün yetiştiren ülke konumuna gelinmesi 

• Organik tarım ürünlerine zarar verilmesi 

Her yönüyle tüketici haklarına zarar verilmesi (12). 

 

GDO’lu Gıdaların Yararları: 

• Böceklere ve Yabani Otlara Karşı Direncin Artırılması 

Gen aktarımıyla bitkilerin böcekleri ve yabani otları öldüren bir madde üretmesi sağlanabilir. 

Bu şekilde bitkiler zararlılara daha dirençli hale getirilirken, kimyasallara (pestisit) olan 

gereksinim de azalmaktadır. Örneğin Çin’de transgenik pamuk üretimiyle birlikte tarım ilacı 

kullanımı azalmış ve üreticilerin sağlık sorunlarında olumlu gelişmeler gözlenmiştir. Ayrıca 

ilaç kalıntılarının içme sularına daha az karıştığına da dikkat çekilmektedir (12). 

• Çevre Koşullarına Uyumun Artırılması 

Bitkilerin; tuzlu ortamlara, pH’ya, soğuğa, sıcaklığa, kuraklığa, olumsuz iklim koşullarına 

direnci arttırılabilir. Örneğin; kutuplarda yaşayan bir balıkta bulunan ‘antifreeze’ geni 

domates ve çilek gibi bitkilere aktarılarak, bu bitkilere soğuğa karşı direnç kazandırılmıştır 

(12). 

 

• Verimin Artırılması 

Yeryüzündeki azalan ekim alanlarından daha fazla verim alınması sağlanabilir. Bu şekilde 

artan nüfusun besin gereksinimi karşılanmış, açlığa ve yetersiz beslenmeye çare bulunmuş 

olunur (12). 

• Raf Ömrünün Uzatılması 

Besinlerin olgunlaşması, yumuşaması ve çürümesi geciktirilerek raf ömrü uzatılabilir. 

Böylece taşıma ve depolama sırasındaki kayıplar önlenmiş olur. 

• Organoleptik (Duyusal) Özelliklerin Geliştirilmesi 

Meyve ve sebzelere tat, renk ve yapı açısından istenilen özellikler kazandırılabilir. Tatlı ve 

çekirdeksiz dolmalık biber ve domatesler ile çekirdeksiz ve küp karpuzlar gibi 
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• Tıp Alanında Olumlu Etkileri 

Bazı besinlere gen aktarımıyla oral aşılar elde edilebilir. Örneğin patatese aktarılan genle 

birlikte insanların %60’ında Hepatit-B’ye karşı immünolojik yanıt arttırılmıştır (12). 

 

• Besin Ögesi İçeriğinin Zenginleştirilmesi 

- Protein Kalitesindeki Artış: Elzem amino asit içeriğinin arttırılmasıyla sağlanabilir. 

Örneğin; tatlı patates ve soyanın elzem amino asit içeriği bu yöntemle artırılmıştır. 

- Karbonhidrat İçeriğindeki Değişme: Patatesin kuru madde içeriği arttırılarak, kızartma 

sırasında daha az yağ çekmesi ve pişme süresinin kısalması sağlanabilir. Ayrıca genetik 

modifikasyon ile laktozsuz süt de elde edilmiştir. 

- Besinlerin antioksidan vitamin ve mineral düzeyi artırılabilmektedir. 

- Kahve bitkisindeki kafeinden sorumlu genin inaktif hale getirilmesiyle kafeinsiz kahve 

üretilebilmiştir. 

- Yağ Asidi Oranındaki Değişme: Doymuş ve trans yağ asitlerinin düzeyi azaltılabilir. 

- Düşük yağlı ve düşük kolesterollü et elde edilebilir. 

- Diğer gelişmeler: ‘Altın Pirinç’ olarak adlandırılan β-karoten içeriği artırılmış pirinçler 

üretilmiştir. 

- Soya fasulyesinden pirince ferritin geni aktarılarak pirincin demir içeriği artırılmıştır. 

- Afrika’daki çocuklarda körlüğü önlemek için tatlı patateslerin β-karoten düzeyi artırılmış, 

- Ayrıca son çalışmalarla patatesin kalsiyum içeriği de üç kat artırılmıştır (12). 

              Tarımda modern biyoteknoloji uygulamalarının tarımsal üretimin artırılması, daha 

ekonomik olması, besin değeri daha yüksek ürünlerin üretimi ve çevreye olası yararlarının 

olduğu iddia edilmektedir. Ancak tarım ilacı kullanımında azalma, verim artışı ve daha karlı 

üretim iddiaları son yıllarda yapılan araştırma sonuçları ile örtüşmemektedir.. Dünyanın 

birçok bölgesinde GDO’suz alan oluşturmak için üreticiler ve sivil toplum örgütleri 

çalışmaktadır. Aynı zamanda transgenik ürün üretiminin birkaç çok uluslu firmanın tekelinde 

bulunması, bu teknolojiye sahip olmayan ülkeler açısından tarımsal üretimde dışa bağımlılığı 

getireceği de bir gerçektir. Bu gelişmeler açlığın giderilmesi yerine daha da derinleşmesine 

neden olmaktadır. Nitekim transgenik ürünlerin yetiştirilmeye başlandığı 1996 yılından beri 

dünyada açlığın azaldığına dair hiçbir bulgu bulunmamaktadır (11). 

 

             Ekosistemin karmaşık yapısından dolayı GDO’ların kullanımının bugün bilinen 
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risklerinin dışında ileride ne gibi olumsuzluklara yol açabileceğini de şimdiden bilmek 

mümkün değildir. Gen teknolojisinde yaşanan baş döndürücü gelişmeler yakın gelecekte gen 

kaynaklarının özel bir stratejik önem kazanacağını göstermektedir. Türkiye coğrafyasının 

sahip olduğu zengin gen kaynakları ve dünyada tarımı yapılan temel kültür bitkilerinin 

menşei olduğu düşünüldüğünde Türkiye’nin transgenik ürünlerinin üretimi ve ithalatına 

yönelik olarak belirleyeceği politikalar ülkenin gıda güvenliği ve gıda güvencesi açısından 

çok önemlidir (11). 
	
ÖZGÜN	DEĞER	
Proje	 önerisinin,	 özgün	 değeri	 (bilimsel	 kalitesi,	 farklılığı	 ve	 yeniliği,	 hangi	 eksikliği	 nasıl	 gidereceği	 veya	 hangi	 soruna	 nasıl	 bir	

çözüm	 geliştireceği	 ve/veya	 ilgili	 bilim/teknoloji	 alan(lar)ına	 metodolojik/kavramsal/kuramsal	 olarak	 ne	 gibi	 özgün	 katkılarda	

bulunacağı	vb.)	ayrıntılı	olarak	açıklanmalıdır.	
              Günümüzde GDO’lu ürünlerin kullanımıyla ilgili tartışmalar güncelliğini her zaman 

korumaktadır. Dolayısıyla  insanlar tükettikleri gıda ürünlernin içerikleri hakkında doğru ve 

güvenilir bilgi elde etme ihtiyacı duymaktadırlar. Ürünlerin GDO’lu olup olmadıkları 

şüphesinin ortadan kaldırılması bu açıdan önemlidir. Analizlerin gerçekleştirilmesinde güncel 

ve etkin tekniklerin kullanılması güvenilir sonuçlara ulaşılmasını sağlayacaktır. Uluslararası 

bir limanın varlığı sebebiyle, Mersin bölgesinde yoğun bir ticaret söz konusudur. Dolayısıyla 

mevcut altyapılara ek olarak Mersin Üniversitesi bünyesinde kurulacak bir analiz 

laboratuvarında doğacak ihtiyaçlara cevap verilmesini sağlayacaktır. 
	

	
PROJEDEN	BEKLENEN	YAYGIN	ETKİ		
Proje	 başarıyla	 gerçekleştirildiği	 takdirde	 projeden	 elde	 edilmesi	 öngörülen/beklenen	 yaygın	 etkilerin	 (bilimsel/akademik,	

ekonomik/ticari/sosyal,	 araştırmacı	yetiştirilmesi	 ve	yeni	projeler	oluşturulması)	neler	olabileceği	diğer	bir	 ifadeyle	projeden	ne	

gibi	çıktı,	sonuç	ve	etkilerin	elde	edileceği	kısa	ve	net	cümlelerle	aşağıdaki	tabloda	belirtilmelidir.	
            Mersin ili liman kenti olmasından dolayı her an Dünyanın çeşitli bölgelerinden farklı 

bitkisel ürünler ülkemize buradan giriş yapmaktadır. Bu ürünlerdeki GDO miktarlarının 

belirlenmesi hem yasal zorunluluk hem de halk sağlığı açısından incelenmesi gereken bir 

durumdur. Bu sebeplerden dolayı Mersin’de GDO  analizlerinin hızlı ve güvenilir bir biçimde 

yapılabilmesi önemli bir konudur. 

             Mersin Üniversitesi bünyesinde bulunan MEİTAM’ın araştırma altyapısının GDO  

analizlerinin güvenilir ve hızlı bir şekilde yapabilecek şekilde geliştirilmesiyle ilime ve 

bölgenin ihtiyaçlarına katkı sağlanması hedeflenmektedir. 
	
	
PROJEDE	ÖNGÖRÜLEN/BEKLENEN	BİLİMSEL/AKADEMİK	ÇIKTI,	SONUÇ	VE	ETKİLER	
(Makale,	Bildiri,	Kitap)	

           Bu proje GDO analizlerinin yapılabilmesi için laboratuvar altyapısının düzenlenmesi 

amaçlı olduğundan herhangibir akademik çıktı olmayacaktır. Ancak proje sonunda güncel bir 

test olan GDO analizleri laboratuarımızda yapılabilir hale gelecektir. 
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PROJEDE	ÖNGÖRÜLEN/BEKLENEN	EKONOMİK/TİCARİ/SOSYAL	ÇIKTI,	SONUÇ	VE	ETKİLER	
(Ürün,	Prototip	Ürün,	Patent,	Faydalı	Model,	Üretim	İzni,	Çeşit	Tescili,	Spin-off/Start-	up	Şirket,	Görsel/İşitsel	Arşiv,	Envanter/Veri	

Tabanı/Belgeleme	Üretimi,	Telife	Konu	Olan	Eser,	medyada	Yer	Alma,	Fuar,	Proje	Pazarı,	Çalıştay,	Eğitim	vb.	Bilimsel	Etkinlik,	Proje	

Sonuçlarını	Kullanacak	Kurum/Kuruluş,	vb.	diğer	yaygın	etkiler)	

            Proje sonucunda elde edilen bilgi birikimi ve deneyim sayesinde, MEİTAM 

bünyesinde bitkisel kaynaklı her türlü gıda maddesinde GDO analizi yapmak mümkün 

olacaktır. 
	
PROJEDE	 ÖNGÖRÜLEN/BEKLENEN	 ARAŞTIRMACI	 YETİŞTİRİLMESİ	 VE	 YENİ	 PROJE(LER)	 OLUŞTURMA	 ÇIKTI,	 SONUÇ	 VE	
ETKİLER	
(Yüksek	Lisans/Doktora	Tezi,	Ulusal/Uluslararası	Yeni	Proje)	

             Proje kapsamında uygulanan moleküler motodlar, MEİTAM ve Biyoteknoloji A.B.D. 

dalında görev yapan ve çalışan araştırmacılarımızın, sektörde eksik olan moleküler 

metodolojiyi öğrenmeleri amaçlanmıştır. 
	
YÖNTEM	
Projede	uygulanacak	yöntem	ve	araştırma	teknikleri	(veri	toplama	araçları	ve	analiz	yöntemleri	dahil)	ilgili	literatüre	atıf	yapılarak	

(gerekirse	 ön	 çalışma	 yapılarak)	 belirgin	 ve	 tutarlı	 bir	 şekilde	 ayrıntılı	 olarak	 açıklanmalı	 ve	 bu	 yöntem	 ve	 tekniklerin	 projede	

öngörülen	 amaç	 ve	 hedeflere	 ulaşmaya	 elverişli	 olduğu	 ortaya	 konulmalıdır.	 Projede	 uygulanacak	 yöntem(ler)le	 ilerleme	

kaydedilememesi	durumunda	devreye	sokulacak	alternatif	yöntem(ler)	de	belirlenerek	açık	bir	şekilde	ifade	edilmelidir.	

1. Bitki örneklerinden DNA izolasyonu: 
            Laboratuvara analiz için gönderilen bitki örneklerinden DNA izolasyonu foodproof 

GMO  Sample Preparation Kit(Biotecon, Germany) yardımıyla yapılacaktır. İzole edilen 

DNA’nın kalitesine, saflığına ve yoğunluğuna nanodropta(spektrofotometre) bakıldıktan 

sonra yüzde 1’lik agaroz jelde yapılan elektroforez sonrasında da saflığı ve kalitesi tespit 

edilecektir. Son olarak izole edilen DNA kullanılacağı aşamaya kadar −20 0C’ta 

saklanacaktır. 

2. Eş Zamanlı RT-PCR Yöntemiyle GDO Varlığının Tespiti: 
             İzolasyon sonucunda elde edilen DNA’ların nanodropta konsantrasyonlarına 

bakıldıktan sonra foodproof GMO  Screening Kit, 5’ Nuclease Real Time PCR kiti(Biotecon, 

Germany) yardımıyla GDO varlığı ve oranı belirlenecektir. Kullanılacak olan kit bitkilerde 

izole edilen DNA’da hedef GDO’lu dizileri(P-35S, T-NOS, bar geni ve  FMV P-35S) 

belirmede kullanılacaktır.  PCR reaksiyonları kitin içindeki talimatlara göre 1 µL enzim 

solüsyonu  ve 1 µL boya solüsyonu (35S/NOS/bar/FMV) ile 18 µL uygun master mix 

hazırlanacaktır. Her bir PCR reaksiyonu 20 µL hacimde hazırlandıktan sonra Negatif kontrol 

için PCR reaksiyonlarında 5 µL PCR suyu, kontrol DNA’sı ya da bakılacak DNA örneği son 

hacim 25 µL olacak şekilde eklenecektir. Eş zamanlı PCR deneyleri LightCycler 480(Roche, 

Germany) model cihaz kullanılarak gerçekleştirilecektir. PCR reaksiyonları 37 0C’ta  4 

dakika ve  95 0C’de 10 dakika bunu takiben 50 döngü 95 0C’ta 5 saniye ve 60 0C’ta 60 saniye 

olacak şekilde gerçekleştirilecektir. Negatif ve pozitif kontrol DNA’ları kit içerisinde 
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bulunmaktadır, bitkisel gıda ve yem örneklerinde 35S/NOS/bar/FMV bölgelerinin varlığını 

ya da yokluğunu PCR reaksiyonları sırasında ve sonrasında elde edilen Ct değerlerinin 

karşılaştırılması yoluyla belirlenmesinde kullanılacaklardır . Tüm PCR reaksiyonları 6 

tekrarlı olacak şekilde yapılacaktır. Reaksiyonların doğruluğunun kontrolü ve 

değerlendirilmesi için referans örnekler tüm denemelerde bulunacaktır (13).  Daha sonra PCR 

reaksiyonlarının etkinliği E =[10(−1/slope)]−1,30 formülü kullanılarak hesaplanacaktır (14). 
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YÖNETİM	DÜZENİ	(İŞ	PAKETLERİ	(İP),	GÖREV	DAĞILIMI	VE	SÜRELERİ)	
Projede	yer	alacak	başlıca	iş	paketleri,	her	bir	iş	paketinin	kim/kimler	tarafından	ne	kadarlık	bir	zaman	diliminde	gerçekleştirileceği	hakkındaki	bilgiler	aşağıda	yer	alan	İş-Zaman	Çizelgesi	doldurularak	
verilmelidir.	 Her	 bir	 iş	 paketinde	 görev	 alacak	 personelin	 niteliği	 (yürütücü,	 araştırmacı,	 danışman,	 bursiyer,	 yardımcı	 personel)	 belirtilmelidir.	 Gelişme	 ve	 sonuç	 raporu	 hazırlama	 aşamaları	 proje	
çalışmalarına	paralel	olarak	yürütülmeli	ve	ayrı	bir	iş	paketi	olarak	gösterilmemelidir.	
	
PROJE	YÖNETİM	DÜZENİ,	GÖREV	DAĞILIMI	VE	İŞ-ZAMAN	ÇİZELGESİ		
İş 
No 

İş Tanımı Kim(ler) 
Tarafından 
Yapılacağı 

AYLAR 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

1 GDO’lu ve GDO’suz 
örneklerin temini 

Öğr. Gör. 
Ender Dinçer 
ve Arş. Gör. 
Mert Öktem 

x                                    

2 Temin edilen bitki 
türlerinde GDO 
bulaşığı olup 
olmadığının PCR ile 
belirlenmesi  

Öğr. Gör. 
Ender Dinçer 
ve Arş. Gör. 
Mert Öktem 

 x x x                                 

3 PCR ile GDO 
bulaşığı olduğu 
tespit edilen 
örneklerdeki GDO 
bulaşığı yüzdesinin 
eş zamanlı PCR ile 
belirlenmesi 

Öğr. Gör. 
Ender Dinçer 
ve Arş. Gör. 
Mert Öktem 

    x x x x x x x                          

4 Sonuç raporunun 
yazılması 

Prof. Dr. 
Göhhan 
Coral, Prof. 
Dr. Yüksel 
Keleş, Öğr. 
Gör. Ender 
Dinçer,  Arş. 
Gör. Mert 
Öktem 

           x                         

	
Not:	Çizelgedeki	satırlar	gerektiği	kadar	genişletilebilir	ve	çoğaltılabilir.		
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BAŞARI	ÖLÇÜTLERİ	VE	RİSK	YÖNETİMİ		
Projenin	tam	anlamıyla	başarıya	ulaşmış	sayılabilmesi	için	İş-Zaman	Çizelgesinde	yer	alan	her	bir	ana	iş	paketinin	hedefi,	başarı		
ölçütü	 (ne	 ölçüde	 gerçekleşmesi	 gerektiği)	 ve	 projenin	 başarısındaki	 önem	 derecesi	 aşağıdaki	 Başarı	 Ölçütleri	 Tablosu’nda	
belirtilmelidir.	(*)	
İP	
No	

İş	Paketi	Hedefi	 Başarı	Ölçütü	
(%,	sayı,	ifade,	
vb.)	

Projenin	Başarısındaki	Önemi	
(%)**	

1 GDO’lu ve GDO’suz örneklerin temini 100 30 
2 Temin edilen bitki türlerinde GDO bulaşığı olup olmadığının 

PCR ile belirlenmesi 
100 30 

3 PCR ile GDO bulaşığı olduğu tespit edilen örneklerdeki GDO 
bulaşığı yüzdesinin eş zamanlı PCR ile belirlenmesi 

100 30 

4 Sonuç raporunun yazılması 100 10 
(*)	Tablodaki	satırlar	gerektiği	kadar	genişletilebilir	ve	çoğaltılabilir.	
(**)	Sütun	toplamı	100	olmalıdır.	
	
RİSK	YÖNETİMİ	TABLOSU	VE	TEDBİRLER		
Projenin	 başarısını	 olumsuz	 yönde	 etkileyebilecek	 riskler	 ve	 bu	 risklerle	 karşılaşıldığında	 projenin	 başarıyla	 yürütülmesini	
sağlamak	için	alınacak	tedbirler	(B	Planı)	 ilgili	 iş	paketleri	belirtilerek	ana	hatlarıyla	aşağıdaki	Risk	Yönetimi	Tablosu’nda	ifade	
edilmelidir.	(*)		
İş	
No	 En	Önemli	Riskler	 B	Planı	

1 Roche Lightcycler 480 cihazı ile ilgili sorun 
yaşanması durumunda 

Laboratuarımızda bulunan ABI Via 7cihazıyla deneylere devam edilecektir. 

 

2 

Foodproof GMO  Sample Preparation 
Kit(Biotecon, Germany) DNA izolasyon 
kitinin çalışmaması ya da kit ile izole edilen 
DNA’ların yeterince saf olmaması 
durumunda 

Farklı bir DNA izolasyon kiti elde edilerek analizler sürdürülecektir. 

 

3 
Foodproof GMO  Screening Kit, 5’ Nuclease 
Real Time PCR (Biotecon, Germany) kitinin 
çalışmaması durumunda 

Farklı bir kit sipariş edilerek analizlere devam edilecektir. 

Not:	Tablodaki	satırlar	gerektiği	kadar	genişletilebilir	ve	çoğaltılabilir.	
	
PROJE	ÇIKTILARININ	PAYLAŞIMI	VE	YAYILIMI		
Proje	faaliyetleri	boyunca	elde	edilecek	çıktıların	ve	ulaşılacak	sonuçların	ilgili	paydaşlar	ve	potansiyel	kullanıcılara	ulaştırılması	ve	
yayılmasına	yönelik	yapılacak	toplantı,	çalıştay,	eğitim,	web	sitesi,	vb.	ne	tür	faaliyetler	yapılacağı	aşağıdaki	tabloda	belirtilmelidir	
(*).	
Faaliyet	Türü	(Toplantı,	Çalıştay,	Eğitim,	Web	sayfası	vb.)	 Paydaş	/	Potansiyel	Kullanıcılar	 Faaliyetin	Zamanı	ve	Süresi	
yok yok yok 
(*)		Tablodaki	satırlar	gerektiği	kadar	genişletilebilir	ve	çoğaltılabilir.	
	
ARAŞTIRMA	OLANAKLARI	
Bu	bölümde	projenin	yürütüleceği	kurum/kuruluş(lar)da	var	olup	da	projede	kullanılacak	olan	altyapı/ekipman	(laboratuvar,	araç,	
makine-teçhizat	vb.)	olanaklar	aşağıdaki	tabloda	belirtilmelidir	(*).	
Mevcut	Altyapı/Ekipman	Türü,	Modeli	
(Laboratuvar,	Araç,	Makine-Teçhizat	vb.)	

Mevcut	Olduğu	Kurum/Kuruluş	 Projede	Kullanım	Amacı	

PCR MEİTAM GDO’ların tespiti için kullanılacaktır. 
Jel görüntüleme cihazı MEİTAM PCR işlemi sonrasında PCR çıktılarının 

görüntülenmesi için elektroforez işlemi 
sonrasında bantların görüntülenmesinde 
kullanılacaktır. 

Eş zamanlı PCR MEİTAM GDO’lu örneklerde kopya sayısının 
belirlenmesinde kullanılacaktır. 

(*)		Tablodaki	satırlar	gerektiği	kadar	genişletilebilir	ve	çoğaltılabilir.	
	
PROJE	YÜRÜTÜCÜSÜNÜN	TÜBİTAK	DESTEKLİ	PROJELERİ	(*)	
Proje	No	 Projedeki	Görevi	 Proje	Adı	 Başlama-Bitiş	Tarihi	 Destek	Miktarı	(TL)	
TBAG-2044 Araştırmacı Beyaz funguslardan elde edilen 

enzimlerin tekstil boyar maddelerinin 
renk gideriminde kullanılması 

2007-2010 30000 

113B199 Yürütücü Göksu'nun Kanatları 2014-devam ediyor 30847 
(*)		Tablodaki	satırlar	gerektiği	kadar	genişletilebilir	ve	çoğaltılabilir.	
	
PROJE	YÜRÜTÜCÜSÜNÜN	DİĞER	PROJELERİ	(DPT,	BAP,	FP6-7	VB.)	(*)	
Proje	No	 Projedeki	Görevi	 Proje	Adı	 Başlama-Bitiş	Tarihi	 Destek	Miktarı	(TL)	
BAP FEF BB 
(GC) 

Yürütücü Poliaromatik Hidrokarbon 
Degradasyonu Yapabilen Bakterilerin 
İzolasyonu, Karakterizasyonu ve 
Plazmid İçeriklerinin Belirlenmesi 

2002-2004 10000	

BAP-FEF BB Yürütücü Gen transferinde diyod lazer 2013-2015 10000	
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(GC) kullanımı ve lazer ışınlarının alıcı 
hücreler üzerindeki etkilerinin 
araştırılmas 

BAP FBE 
(ES)BB 

Yürütücü Ağır metalle kontamine olmuş 
topraklardan metal iyonlarına dirençli 
bakterilerin izolasyonu ve bu 
dirençliliğin plazmidler ile olan 
ilişkisinin 
araştırılması 

2007-2009 5000	

BAP-FBE 
BB(PK)2008-
8YL 

Yürütücü Ham petrolle kontamine olmuş 
topraklardan 2,4- Dinitrotoluen’i 
degrade eden Pseudomonas sp. 
suşlarının izolasyonu ve 
karakterizasyonu 

2007-2010 7500	

BAP-FBE BB 
(DC) 2012-8 
YL 

Yürütücü Ham Petrolle Kirlenmiş Topraklardan 
Ftalik Asit Esterlerini Parçayabilen 
Bakterilerin İzolasyonu ve 
Karakterizasyonu 

2011-2013 10000	

BAP-FBE BB 
(GT) 2014-2 
YL 

Yürütücü Balık patojeni bazı Vibrio 
bakteriyofajların izolasyonu ve 
karakterizasyonu 

2014 10000	

BAP-EF OBE 
(MNÜC) 
2005 

Araştırmacı Pseudomonas sp., Bacillus sp., ve 
Corynebacterium sp. Fajlarının 
karakterizasyonu, dağılimlarının 
belirlenmesi ve faj direnç 
mekanizmalarının 
araştırılması 

2005-2007 5000	

(*)		Tablodaki	satırlar	gerektiği	kadar	genişletilebilir	ve	çoğaltılabilir.	
	
PROJE	EKİBİNİN	ÖNERİLEN	PROJE	KONUSU	İLE	İLGİLİ	PROJELERİ		
Proje	 ekibinin	 (proje	 yürütücüsü,	 araştırmacı,	 danışman)	 TÜBİTAK’a,	 herhangi	 bir	 kamu	 kurum	 ve	 kuruluşuna	 veya	 Türkiye’nin	
taraf	 olduğu	 uluslararası	 anlaşmalara	 dayalı	 olarak	 sağlanan	 fonlara	 sunulmuş	 olup	 öneri	 durumunda	 olan,	 yürüyen	 veya	
sonuçlanmış	benzer	konudaki	projeleri	varsa	bu	projeler	hakkındaki	bilgiler	ve	önerilen	projeden	ne	gibi	farkları	olduğu	aşağıdaki	
tabloda	belirtilmelidir	(*).	
Adı	ve	Soyadı	 Projedeki	Görevi	 Proje	Adı	 Başlama-Bitiş	Tarihi	 Önerilen	Projeden	Farkı	
-	 -	 -	 -	 -	
(*)		Tablodaki	satırlar	gerektiği	kadar	genişletilebilir	ve	çoğaltılabilir.	
	
PROJE	YÜRÜTÜCÜSÜNÜN	SON	5	YILDA	YAPTIĞI	YAYINLAR	(*)	
Yazar(lar)	 Makale	Başlığı	 Dergi	 Cilt	 Sayı	 Sayfa	 Yıl	
Kuce, P.; Coral, 
G.; Kantar, C 

Biodegradation of 2,4-
dinitrotoluene (DNT) by 
Arthrobacter sp K1 
isolated from a crude oil 
contaminated soil 

ANNALS 
OF MICROBIOLOGY 

1 65 467-476 2015 

(*)		Tablodaki	satırlar	gerektiği	kadar	genişletilebilir	ve	çoğaltılabilir.	
	
PROJEDE	GÖREV	ALACAK	ARAŞTIRMACILARIN	SON	5	YILDA	YAPTIĞI	YAYINLAR	(*)	
Yazar(lar)	 Makale	Başlığı	 Dergi	 Cilt	 Sayı	 Sayfa	 Yıl	
KELES Y, ERGUN 
N ve ÖNCEL I. 

Antioxidant enzyme activity 
affected by high boron 
concentration in sunflower and 
tomato seedlings. 

Communications in Soil 
Science and Plant Analysis 

2 42 173-183 2011 

Dincer,E.;Gargari,S.; 
Ozkul, A.; Ergunay, 
K 

Potential Animal Reservoirs of 
Toscana Virus and Coinfections 
with Leishmania infantum in 
Turkey 

AMERICAN JOURNAL OF 
TROPICAL MEDICINE 
AND HYGIENE 

1 92 690-697 2015 

Alkan,C.;Alwassouf, 
S.; Piorkowski, G.; 
Bichaud, L.; Tezcan, 
S.;Dincer,E.;Ergunay, 
K.; Ozbel, Y.; Alten, 
B 

Isolation, Genetic Characterization, 
and Seroprevalence of Adana 
Virus, a Novel Phlebovirus 
Belonging to the Salehabad Virus 
Complex, in Turkey 

JOURNAL OF VIROLOGY 1 89 4080-
4091 

2015 

Tuncer, P.; Yesilbag, 
K.;Alpay, G.; Dincer, 
E.; Girisgin, A.; 
Aydin, L.; Uyar, Y.; 
Ozkul, A 

Crimean-Congo Hemorrhagic 
Fever infection in domestic animals 
in Marmara region, Western 
Turkey. 

ANKARA UNIVERSITESI 
VETERINER FAKULTESI 
DERGISI 

1 61 42-53 2014 

(*)		Tablodaki	satırlar	gerektiği	kadar	genişletilebilir	ve	çoğaltılabilir.	
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KAYNAK	YAZIM	KURALLARI	

(1)	Metinde	kaynak	kullanımı	numara	sıralama	sistemine	göre	yapılır.		

(2)	Kaynağa	metinde	kullanım	sırasına	göre	köşeli	parantez	içinde	numara	verilmeli	ve	“KAYNAKLAR”	kısmında	numara	sırasıyla	
köşeli	parantez	metin	sınırında	yazılmalıdır.		
KİTAPLAR	

Tek	Yazarlı	 Chang,	R.	General	Chemistry:	The	Essential	Concepts,	3rd	ed.;	McGraw-Hill:	Boston,	2003.	

Düzenlenmiş	Kitap	 Gbalint-Kurti,	G.	G.	Wavepacket	Theory	of	Photodissociation	and	Reactive	Scattering.	In	Advances	in	
Chemical	Physics;	Rice,	S.	A.,	Ed.;	Wiley:	New	York,	2004;	Vol.	128;	p	257.	

Kitap	Serisi	 Goh,	S.	L.	Polymer	Chemistry	in	an	Undergraduate	Curriculum.	In	Introduction	of	Macromolecular	
Science/Polymeric	Materials	into	the	Foundational	Course	in	Organic	Chemistry;	ACS	Symposium	Series	
1151;	American	Chemical	Society:	Washington,	DC,	2013;	pp	113-127.	

Bir	Referans	Kitaptan	
Makale	

Powder	Metallurgy.	Kirk-Othmer	Encyclopedia	of	Chemical	Technology,	3rd	ed.;	Wiley:	New	York,	1982;	
Vol.	19,	pp	28-62.	

	
MAKALELER	

Bir	Bilimsel	Dergideki	
Makale	

Evans,	D.	A.;	Fitch,	D.	M.;	Smith,	T.	E.;	Cee,	V.	J.	Application	of	Complex	Aldol	Reactions	to	the	Total	
Synthesis	of	Phorboxazole	B.	J.	Am.	Chem.	Soc.	2000,	122,	10033-10046.	

Bir	Popüler/Bilimsel	
Olmayan	Magazin	
Dergideki	Makale		

Manning,	R.	Super	Organics.	Wired,	May	2004,	pp	176-181.	

Online	Dergideki	
Makale	

Peacock-Lopez,	E.	Exact	Solutions	of	the	Quantum	Double	Square-Well	Potential.	Chem.	
Ed.	[Online]	2007,	11,	383-393	http://chemeducator.org/bibs/0011006/11060380lb.htm	(erişim	Aug	23,	
2007).	

	
TEZLER,	PATENTLER,	KONFERANSLAR,	TEKNİK	RAPORLAR		

Tezler	 Thoman,	J.	W.,	Jr.	Studies	of	Molecular	Deactivation:	Surface-Active	Free	Radicals	and	S(O)para-
difluorobenzene.	Ph.D.	Dissertation,	Massachusetts	Institute	of	Technology,	Cambridge,	MA,	1987.	
or	
Gehring,	A.	PhD.	Dissertation,	Harvard	University,	1998.	

Patentler	 Diamond,	G.;	Murphy,	V.;	Leclerc,	M.;	Goh,	C.;	Hall,	K.;	LaPointe,	A.	M.;	Boussie,	T.;	Lund,	C.	Coordination	
catalysts.	US	20020002257	A1,	January	3,	2002.	

Konferans/Toplantı	
Tam	Metin	

Winstein,	S.	In	University	Chemical	Education,	Proceedings	of	the	International	Symposium	on	University	
Chemical	Education,	Frascati	(Rome),	Italy,	October	16-19,	1969;	Chisman,	D.	G..	Ed.;	Butterworths:	
London,	1970.	

Konferans/Toplantı	
Özet	

Kaplan,	L.J.;	Selder,	A.	Books	of	Abstracts,	213th	ACS	National	Meeting,	San	Francisco,	CA,	April	13-17,	
1997;	American	Chemical	Society:	Washington,	DC,	1997;	CHED-824.	

Teknik	Raporlar	 Crampton,	S.B.;	McAllaster,	D.	R.	Collision	and	Motional	Averaging	Effects	in	Cryogenic	Atomic	Hydrogen	
Masers;	WMC-AFOSR-002;	NTIS:	Springfield,	VA,	1983.	

	
WEB/ONLINE	
	
Web	Sayfası	 National	Library	of	Medicine.	Environmental	Health	and	Toxicology:	Specialized	Information	Services.	

http://sis.nlm.nih.gov/enviro.html	(erişim	Aug	23,	2004).	

Bilgisayar	Programı	 SciFinder	Scholar,	version	2007;	Chemical	Abstracts	Service:	Columbus,	OH,	2007;	RN	58-08-2	(erişim	Aug	
23,	2007).	

	
PROJE	TİPLERİ	
	
TP1:	Lisans	Projesi	
TP2:	Yüksek	Lisans	Tez	Projesi	
TP3:	Doktora,	Tıpta,	Diş	Hekimliğinde,	Eczacılıkta	ve	Veteriner	Hekimlikte	Uzmanlık	ve	Sanatta	Yeterlilik	Tez	Projesi	
AP1:	Doktora	Sonrası	Araştırmacı	Destek	Projesi	
AP2:	A	Tipi	Araştırma	Projesi	
AP3:	B	Tipi	Araştırma	Projesi	
AP4:	C	Tipi	Araştırma	Projesi	
AP5:	Güdümlü	Alt	Yapı	Projesi	
AP6:	Üniversite	ve	Sektör	İşbirliği	Projesi	
AP7:	Hızlı	Destek	Araştırma	Projesi	
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ÖNEMLİ	TARİHLER	
	
1.	Dönem	Elektronik	Başvuru	Tarihi	 :	18	Mayıs	-	12	Haziran	2015	
1.	Dönem	Proje	Başvuru	Dosyasının	Teslim	Tarihi	 :	18	Mayıs	-	12	Haziran	2015	
1.	Dönem	Proje	Başlama	Tarihi	 :	01	Temmuz	2015	
	
İLETİŞİM	BİLGİLERİ	
	
Adres	 :	Mersin	Üniversitesi,	Bilimsel	Araştırma	Projeleri	Koordinatörlüğü,	33342,	MERSİN	
Telefon	 :	+90.324.3610001	(Dahili:	3253-3254-3255-3258)	
Fax	 :	+90.324.3610623	
E-posta	 :	bap@mersin.edu.tr	
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ÖN	DEĞERLENDİRME	ESNASINDA	DİKKAT	EDİLEN	HUSUSLAR	
	
Komisyonumuza	önerilen	bilimsel	araştırma	projeleri,	bilimsel	değerlendirmeye	alınmadan	önce	aşağıda	verilen	temel	kriterler	göz	
önünde	 bulundurularak	 BAP	 Birimi	 tarafından	 bir	 ön	 incelemeden	 geçirilmekte,	 bu	 kriterlere	 uygun	 olmayan	 projeler	
değerlendirmeye	 alınmamaktadır.	 Bu	 nedenle;	 proje	 önerilerinin	 hazırlanması	 esnasında	 tüm	 proje	 yürütücüleri	 tarafından	
aşağıda	listelenen	hususların	göz	önünde	bulundurulması	gerekmektedir.		
	
1. Proje	başvuruları,	Komisyon	tarafından	belirlenen	ve	BAP	Biriminin	web	sayfasından	duyurulan	başvuru	tarihleri	 içerisinde	
BAP	 Birimine	 elektronik	 olarak	 yapılmalıdır.	 Sistem	 tarafından	 üretilen	 proje	 başvuru	 dosyası	 proje	 ekibi	 ve	 ilgili	 birim	
(Dekanlıklar/Yüksekokullar/Enstitüler)	 amiri	 tarafından	 imzalanarak	 belirtilen	 süreler	 içerisinde	 BAP	 Birimine	 teslim	 edilmiş	
olmalıdır	(Bu	tarihler	dışında	yapılan	veya	imzaları	tamamlanmamış	herhangi	bir	başvuru	kabul	edilmemektedir.).	
2. Proje	 ekibine	 ait	 özgeçmişler	 Akademik	 Personel	 Bilgi	 Sistemi	 (APBS)	 aracılığıyla	 üretileceğinden	 proje	 ekibinin	 özgeçmiş	
bilgilerini	APBS'ye	girmeleri	gerekmektedir.		
3. Özgeçmiş	oluşturulurken,	Mühendislik	Fakültesi	A	Blok	Zemin	katta	bulunan	Fotoğraf	Stüdyomuzdan	ücretsiz	olarak	çekilen	
güncel	fotoğraf	ilgili	stüdyo	personeli	tarafından	sisteme	yüklenmelidir.		
4. Proje	süresinin	BAP	Yönergesinde	belirtilen	üst	sınırlar	içerisinde	olmalıdır.	
5. Talep	edilen	proje	bütçesinin,	BAP	Yönergesinde	belirtilen	üst	sınırlar	içerisinde	olmalıdır.	
6. Proje	yürütücüsünün	devam	eden	proje	sayısının	BAP	Yönergesinde	belirtilen	üst	sınırlar	içerisinde	olmalıdır.	
7. Proje	bütçesi	proje	süresine	göre	homojen	bir	şekilde	dağıtılmış	olmalıdır.	
8. BAP	başvuru	formu	tek	bir	.doc	veya	.docx	dosyası	olarak	sisteme	yüklenmelidir.	
9. Tüm	proforma	faturalar	tek	bir	.pdf	dosya	içerisine	toplanarak	sisteme	yüklenmelidir.	
10. Tüm	proje	destek	materyalleri	tek	bir	.pdf	dosya	içerisine	toplanarak	sisteme	yüklenmelidir.	
11. Tüm	proje	ek	belgeleri	tek	bir	.pdf	dosya	içerisine	toplanarak	sisteme	yüklenmelidir.	
12. Proje	herhangi	bir	kurul/kurum/kuruluş	izni	gerektiriyorsa	bu	belge	tek	bir	pdf	dosyası	olarak	sisteme	yüklenmelidir.	
13. Proje	aynı	anda	birden	fazla	kuruma/kuruluşa	verilmemiş	olmalıdır.	
14. Yüksek	 Lisans	 projelerinde	 öğrencinin	 tez	 aşamasında,	 doktora/tıpta	 uzmanlık/sanatta	 yeterlik	 projelerinde	 ise	 öğrencinin	
yeterlilik	sınavında	başarılı	olup	tez	çalışmalarına	başlamış	olmalıdır.	
15. Başvurunun	1	(bir)	basılı	kopyası	BAP	Birimine	iletilmelidir.	
16. Hizmet	 alımı	 kapsamında	 yapılacak	 harcamalar	 için	 bu	 tür	 hizmet	 alımlarının	 Üniversitemiz	 birimlerince	
gerçekleştirilemeyeceğine	dair	ilgili	birimlerden	yazılı	beyan	alınmalıdır	(Örneğin	başka	bir	kurumda	NMR	analizi	yaptırılacak	ise	
MEİTAM'dan	bu	analizin	bu	birimimizde	yapılamadığına	dair	yazılı	beyan	alınmalıdır.).			
17. Proje	yürütücüsü,	ekibi	ve	ilgili	kurum	amirinin	imzaları	tam	olmalıdır.	
18. SGK’lı	Personel	Çalıştırma	bütçesi	2015	yılı	için	kapalıdır.			
19. Proje	yazımında	EK	A	ve	EK	B'de	verilen	limitler	ve	şartlar	dikkate	alınmalıdır.	
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EK	A	
	

	BÜTÇE	SINIRLARI	VE	PERSONEL	DAĞILIM	ORANLARI	
	
Çizelge	1.	Proje	Bütçeleri	ve	Harcama	İstem	Oranları.	
Proje	
Türü	

Proje	Bütçe	Üst	
Limiti	(TL)	

Harcama	İstemlerinin	Proje	Bütçesindeki	Maksimum	%	Dağılımları	
Makine	

Teçhizat	%	
Sarf	Malzeme	

%	
Yolluk	ve	
Konaklama	
Giderleri	%	

SGK’lı	Personel	
Çalıştırma	%	

Hizmet	
Alımları	%	

TP1	 1000	 0	 100	 50	 0	 0	
TP2	 7000	 100	 100	 50	 0	 50	
TP3	 15000	 100	 100	 50	 0	 50	
AP1	 30000	 100	 20	 20	 0	 10	
AP2	 15000	 10	 100	 10	 0	 50	
AP3	 20000	 30	 100	 10	 0	 50	
AP4	 30000	 50	 100	 10	 50	 50	
AP5	 1500000	 100	 25	 0	 0	 25	
AP6	 500000	 100	 25	 20	 50	 50	
AP7	 2500	 100	 100	 0	 0	 100	
	
Çizelge	2.	Projede	Çalışacak	Personel	Dağılımı.	
Proje	Türü	 Maksimum	

Yönetici		
Sayısı	

Minimum	Genç	
Araştırmacı	Sayısı	

Minimum	
Araştırmacı	

Sayısı	

Minimum	Lisans	
Öğrenci	Sayısı	

Minimum	
Lisansüstü	Öğrenci	

Sayısı	
TP1	 1	 0	 0	 1	 0	
TP2	 1	 0	 0	 0	 1	
TP3	 1	 0	 0	 0	 1	
AP1	 1	 0	 0	 0	 0	
AP2	 1	 0	 1	 0	 0	
AP3	 1	 0	 1	 0	 0	
AP4	 1	 1	 1	 0	 0	
AP5	 1	 0	 0	 0	 0	
AP6	 2	 1	 2	 0	 0	
AP7	 1	 0	 0	 0	 0	
	
Çizelge	3.	Geçici	Personel	Ücret	Tavanları.	
Geçici	personel	niteliği	

Ücret	Tavanı	(TL/Ay)	
1	Ocak-	30	Haziran	 1	Temmuz	-	31	Aralık	

Lisans	Öğrencisi	 0	 0	
Yüksek	Lisans	Öğrencisi	 (Brüt	Asgari	Ücret	x	1.00)	+	İş	veren	payı	 (Brüt	Asgari	Ücret	x	1.00)	+	İş	veren	payı	
Bilim	Uzmanı	 (Brüt	Asgari	Ücret	x	1.10)	+	İş	veren	payı	 (Brüt	Asgari	Ücret	x	1.10)	+	İş	veren	payı	
Doktora	Öğrencisi	 (Brüt	Asgari	Ücret	x	1.25)	+	İş	veren	payı	 (Brüt	Asgari	Ücret	x	1.25)	+	İş	veren	payı	
Doktora	Sonrası	Araştırmacı	 (Brüt	Asgari	Ücret	x	1.50)	+	İş	veren	payı	 (Brüt	Asgari	Ücret	x	1.50)	+	İş	veren	payı	
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EK	B	
	

PROJE	KAPATMA	KOŞULLARI	
	
Madde		 Koşul	
1	 	

Fen,	Mühendislik,	Sağlık	Bilimleri,	Sosyal,	Beşeri	ve	İdari	Bilimler	
	
Projeden	elde	edilen	veriler	ile	hazırlanmış,	Science	Citation	Index	(SCI),	SCI-Expanded,	Arts	and	Humanities	Citations	
Index	 (AHCI),	 Social	 Science	 Citation	 Index	 (SSCI),	 Matematik,	 Sosyal,	 Beşeri	 ve	 İdari	 Bilimlerde	 uluslararası	 alan	
endeksi	kapsamında	bulunan	dergilerde	en	az	bir	adet	yayın	yapma	veya	ulusal/uluslararası	kongrelerde	en	az	bir	
adet	sözlü/poster	sunum	yapma	zorunluluğu	esastır.	
	
Eğitim	Bilimleri	ve	Spor	Bilimleri	
	
Projeden	elde	edilen	veriler	ile	hazırlanmış,	Science	Citation	Index	(SCI),	SCI-Expanded,	Arts	and	Humanities	Citations	
Index	(AHCI),	Social	Science	Citation	Index	(SSCI),	Australian	Education	Index,	British	Educational	Journals	Indexed	in	
Erich,	Education	Full	Text	Database	Coverage	List	kapsamında	bulunan	dergilerde	en	az	bir	adet	yayın	yapma	veya	
ulusal/uluslararası	kongrelerde	en	az	bir	adet	sözlü/poster	sunum	yapma	zorunluluğu	esastır.	
	
Mimarlık	
	
Projeden	elde	edilen	veriler	ile	hazırlanmış,	Science	Citation	Index	(SCI),	SCI-Expanded,	Arts	and	Humanities	Citations	
Index	(AHCI),	Social	Science	Citation	Index	(SSCI),	Architectural	Publications	Index,	Architectural	Periodicals	Index,	Art	
Index,	 Design	 and	 Applied	 Art	 Index,	 Avery	 Index	 to	 Architectural	 Periodicals,	 Ergonomics	 Abstracts,	 Earthquake	
Engeenering	 Abstracts	 kapsamında	 bulunan	 dergilerde	 en	 az	 bir	 adet	 yayın	 yapma	 veya	 ulusal/uluslararası	
kongrelerde	en	az	bir	adet	sözlü/poster	sunum	yapma	zorunluluğu	esastır.	
	
Güzel	Sanatlar	
	
Projeden	elde	edilen	veriler	 ile	hazırlanmış,	sanat	kurullu/hakemli/küratörlü	olmak	üzere,	ulusal/uluslararası	müze,	
tiyatro,	 tanınmış	 sanat	 kurumları,	 tanınmış	 sanat	 galerileri	 veya	 festivallerde,	 en	 az	 bir	 adet	 kişisel/karma	 ortak	
etkinlik	 (sergi,	bienal,	gösteri,	dinleti,	 gösterim)	veya	sanat	kurullu/hakemli/küratörlü	olmak	üzere	 festival,	 çalıştay,	
bienal	gibi	etkinliklere	en	az	bir	adet	eserle	katılmak	veya	ulusal/uluslararası	kongrelerde	en	az	bir	adet	sözlü	veya	
poster	 sunum	 yapma	 veya	 ulusal/uluslararası	 hakemli	 dergilerde	en	 az	 bir	 adet	 yayın	 yapma	 zorunluluğu	 esastır.	
Sanat	ve	tasarım	alanlarında	üretilen	eserler	birden	fazla	kopyaları	üretilmiş	ve	farklı	yerlerde	sergilenmiş	olsalar	da	
sadece	bir	kez	değerlendirmeye	tabi	olurlar.		
	

2	 	
Fen,	Mühendislik,	Sağlık	Bilimleri,	Sosyal,	Beşeri	ve	İdari	Bilimler	
	
Projeden	elde	edilen	veriler	ile	hazırlanmış,	Science	Citation	Index	(SCI),	SCI-Expanded,	Arts	and	Humanities	Citations	
Index	 (AHCI),	 Social	 Science	 Citation	 Index	 (SSCI),	 Sosyal,	 Beşeri	 ve	 İdari	 Bilimlerde	 uluslararası	 alan	 endeksi	
kapsamında	bulunan	dergilerde	en	az	bir	adet	yayın	yapma	ve	ulusal/uluslararası	kongrelerde	en	az	bir	adet	sözlü	
veya	poster	sunum	yapma	zorunluluğu	esastır.	
	
Eğitim	Bilimleri	ve	Spor	Bilimleri	
	
Projeden	elde	edilen	veriler	ile	hazırlanmış,	Science	Citation	Index	(SCI),	SCI-Expanded,	Arts	and	Humanities	Citations	
Index	(AHCI),	Social	Science	Citation	Index	(SSCI),	Australian	Education	Index,	British	Educational	Journals	Indexed	in	
Erich,	 Education	 Full	 Text	 Database	 Coverage	 List	 kapsamında	 bulunan	 dergilerde	 en	 az	 bir	 adet	 yayın	 yapma	 ve	
ulusal/uluslararası	kongrelerde	en	az	bir	adet	sözlü	veya	poster	sunum	yapma	zorunluluğu	esastır.	
	
Mimarlık	
	
Projeden	elde	edilen	veriler	ile	hazırlanmış,	Science	Citation	Index	(SCI),	SCI-Expanded,	Arts	and	Humanities	Citations	
Index	(AHCI),	Social	Science	Citation	Index	(SSCI),	Architectural	Publications	Index,	Architectural	Periodicals	Index,	Art	
Index,	 Design	 and	 Applied	 Art	 Index,	 Avery	 Index	 to	 Architectural	 Periodicals,	 Ergonomics	 Abstracts,	 Earthquake	
Engeenering	Abstracts	kapsamında	bulunan	dergilerde	en	az	bir	adet	yayın	yapma	ve	ulusal/uluslararası	kongrelerde	
en	az	bir	adet	sözlü	veya	poster	sunum	yapma	zorunluluğu	esastır.	
	
Güzel	Sanatlar	
	
Projeden	elde	edilen	veriler	 ile	hazırlanmış,	sanat	kurullu/hakemli/küratörlü	olmak	üzere,	ulusal/uluslararası	müze,	
tiyatro,	 tanınmış	 sanat	 kurumları,	 tanınmış	 sanat	 galerileri	 veya	 festivallerde	 en	 az	 bir	 adet	 kişisel/karma	 ortak	
etkinlik	 (sergi,	bienal,	gösteri,	dinleti,	 gösterim)	veya	sanat	kurullu/hakemli/küratörlü	olmak	üzere	 festival,	 çalıştay,	
bienal	gibi	etkinliklere	en	az	bir	adet	eserle	katılmak	veya	ulusal/uluslararası	hakemli	dergilerde	en	az	bir	adet	yayın	
yapma	ve	ulusal/uluslararası	kongrelerde	en	az	bir	adet	sözlü	veya	poster	sunum	yapma	zorunluluğu	esastır.	Sanat	ve	
tasarım	alanlarında	üretilen	eserler	birden	fazla	kopyaları	üretilmiş	ve	farklı	yerlerde	sergilenmiş	olsalar	da	sadece	bir	
kez	değerlendirmeye	tabi	olurlar.		
	

3	 	
Fen,	Mühendislik,	Sağlık	Bilimleri	
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Projeden	elde	edilen	veriler	ile	hazırlanmış,	Science	Citation	Index	(SCI),	SCI-Expanded,	Arts	and	Humanities	Citations	
Index	(AHCI)	veya	Social	Science	Citation	Index	(SSCI)	kapsamında	bulunan	dergilerde	en	az	bir	adet	yayın	yapma	ve	
ulusal/uluslararası	kongrelerde	en	az	bir	adet	sözlü	veya	poster	sunum	yapma	zorunluluğu	esastır.	
	
Sosyal,	Beşeri	ve	İdari	Bilimler	
	
Projeden	elde	edilen	veriler	ile	hazırlanmış,	Science	Citation	Index	(SCI),	SCI-Expanded,	Arts	and	Humanities	Citations	
Index	(AHCI)	veya	Social	Science	Citation	Index	(SSCI)	veya	uluslararası	alan	endeksi	kapsamında	bulunan	dergilerde	
en	 az	bir	 adet	yayın	 yapma	veya	 ilgili	 alanda	ulusal/uluslararası	 tanınmış	 yayınevleri	 tarafından	 yayımlanan,	 ISBN	
numarası	olan	ve	Ulusal	Toplu	Katalogda	endekslenen	en	az	bir	adet	kitap	veya	kitap	içerisinde	en	az	üç	bölüm	yazma	
veya	 Mersin	 Üniversitesi	 Yayınevi	 tarafından	 yayımlanan	 en	 az	 bir	 adet	 kitap	 yazma	 ve	 ulusal/uluslararası	
kongrelerde	en	az	bir	adet	sözlü	veya	poster	sunum	yapma	zorunluluğu	esastır.	
	
Eğitim	Bilimleri	ve	Spor	Bilimleri	
	
Projeden	elde	edilen	veriler	ile	hazırlanmış,	Science	Citation	Index	(SCI),	SCI-Expanded,	Arts	and	Humanities	Citations	
Index	(AHCI),	Social	Science	Citation	Index	(SSCI),	Australian	Education	Index,	British	Educational	Journals	Indexed	in	
Erich,	Education	Full	Text	Database	Coverage	List	kapsamında	bulunan	dergilerde	en	az	bir	adet	yayın	yapma	veya	
ilgili	 alanda	 ulusal/uluslararası	 tanınmış	 yayınevleri	 tarafından	 yayımlanan,	 ISBN	 numarası	 olan	 ve	 Ulusal	 Toplu	
Katalogda	 endekslenen	en	 az	 bir	 adet	 kitap	 veya	 kitap	 içerisinde	en	 az	 üç	bölüm	 yazma	 veya	Mersin	Üniversitesi	
Yayınevi	 tarafından	yayımlanan	en	az	bir	adet	kitap	yazma	ve	ulusal/uluslararası	kongrelerde	en	az	bir	adet	 sözlü	
veya	poster	sunum	yapma	zorunluluğu	esastır.	
	
Mimarlık	
	
Projeden	elde	edilen	veriler	ile	hazırlanmış,	Science	Citation	Index	(SCI),	SCI-Expanded,	Arts	and	Humanities	Citations	
Index	(AHCI),	Social	Science	Citation	Index	(SSCI),	Architectural	Publications	Index,	Architectural	Periodicals	Index,	Art	
Index,	 Design	 and	 Applied	 Art	 Index,	 Avery	 Index	 to	 Architectural	 Periodicals,	 Ergonomics	 Abstracts,	 Earthquake	
Engeenering	 Abstracts	 kapsamında	 bulunan	 dergilerde	 en	 az	 bir	 adet	 yayın	 yapma	 veya	 ilgili	 alanda	
ulusal/uluslararası	 tanınmış	 yayınevleri	 tarafından	 yayımlanan,	 ISBN	 numarası	 olan	 ve	 Ulusal	 Toplu	 Katalogda	
endekslenen	 en	 az	 bir	 adet	 kitap	 veya	 kitap	 içerisinde	 en	 az	 üç	 bölüm	 yazma	 veya	 Mersin	 Üniversitesi	 Yayınevi	
tarafından	yayımlanan	en	az	bir	adet	kitap	yazma	ve	ulusal/uluslararası	kongrelerde	en	az	bir	adet	sözlü	veya	poster	
sunum	yapma	zorunluluğu	esastır.	
	
Güzel	Sanatlar	
	
Projeden	elde	edilen	veriler	 ile	hazırlanmış,	sanat	kurullu/hakemli/küratörlü	olmak	üzere,	ulusal/uluslararası	müze,	
tiyatro,	 tanınmış	 sanat	 kurumları,	 tanınmış	 sanat	 galerileri	 veya	 festivallerde,	 en	 az	 bir	 adet	 kişisel/karma	 ortak	
etkinlik	 (sergi,	bienal,	gösteri,	dinleti,	 gösterim)	veya	sanat	kurullu/hakemli/küratörlü	olmak	üzere	 festival,	 çalıştay,	
bienal	gibi	etkinliklere	en	az	bir	adet	eserle	katılmak	veya	ulusal/uluslararası	hakemli	dergilerde	en	az	bir	adet	yayın	
yapma	veya	ilgili	alanda	ulusal/uluslararası	tanınmış	yayınevleri	tarafından	yayımlanan,	ISBN	numarası	olan	ve	Ulusal	
Toplu	 Katalogda	 endekslenen	 en	 az	 bir	 adet	 kitap	 veya	 kitap	 içerisinde	 en	 az	 üç	 bölüm	 yazma	 veya	 Mersin	
Üniversitesi	Yayınevi	tarafından	yayımlanan	en	az	bir	kitap	yazma	ve	ulusal/uluslararası	kongrelerde	en	az	bir	adet	
sözlü	 veya	 poster	 sunum	 yapma	 zorunluluğu	 esastır.	 Sanat	 ve	 tasarım	 alanlarında	 üretilen	 eserler	 birden	 fazla	
kopyaları	üretilmiş	ve	farklı	yerlerde	sergilenmiş	olsalar	da	sadece	bir	kez	değerlendirmeye	tabi	olurlar.		
	
	

4	 Fen,	Mühendislik,	Sağlık	Bilimleri,		
	
Projeden	elde	edilen	veriler	ile	hazırlanmış,	Science	Citation	Index	(SCI),	SCI-Expanded,	Arts	and	Humanities	Citations	
Index	(AHCI)	veya	Social	Science	Citation	Index	(SSCI)	kapsamında	bulunan	dergilerde	en	az	iki	adet	yayın	yapma	ve	
ulusal/uluslararası	kongrelerde	en	az	bir	adet	sözlü	veya	poster	sunum	yapma	zorunluluğu	esastır.	
	
Sosyal,	Beşeri	ve	İdari	Bilimler	
	
Projeden	elde	edilen	veriler	ile	hazırlanmış,	Science	Citation	Index	(SCI),	SCI-Expanded,	Arts	and	Humanities	Citations	
Index	 (AHCI)	veya	Social	 Science	Citation	 Index	 (SSCI)	kapsamında	bulunan	dergilerde	en	az	bir	adet	yayın	yapma	
veya	ilgili	alanda	ulusal/uluslararası	tanınmış	yayınevleri	tarafından	yayımlanan,	ISBN	numarası	olan	ve	Ulusal	Toplu	
Katalogda	 endekslenen	 en	 az	 bir	 adet	 kitap	 veya	 kitap	 içerisinde	 en	 üç	 bölüm	 yazma	 veya	 Mersin	 Üniversitesi	
Yayınevi	 tarafından	yayımlanan	en	az	bir	adet	kitap	yazma	ve	ulusal/uluslararası	kongrelerde	en	az	bir	adet	 sözlü	
veya	poster	sunum	yapma	zorunluluğu	esastır.	
	
Eğitim	Bilimleri	ve	Spor	Bilimleri	
	
Projeden	elde	edilen	veriler	ile	hazırlanmış,	Science	Citation	Index	(SCI),	SCI-Expanded,	Arts	and	Humanities	Citations	
Index	(AHCI),	Social	Science	Citation	Index	(SSCI),	Australian	Education	Index,	British	Educational	Journals	Indexed	in	
Erich,	Education	Full	Text	Database	Coverage	List	kapsamında	bulunan	dergilerde	en	az	 iki	adet	yayın	yapma	veya	
ilgili	 alanda	 ulusal/uluslararası	 tanınmış	 yayınevleri	 tarafından	 yayımlanan,	 ISBN	 numarası	 olan	 ve	 Ulusal	 Toplu	
Katalogda	 endekslenen	en	 az	 bir	 adet	 kitap	 veya	 kitap	 içerisinde	en	 az	 üç	bölüm	 yazma	 veya	Mersin	Üniversitesi	
Yayınevi	 tarafından	yayımlanan	en	az	bir	adet	kitap	yazma	ve	ulusal/uluslararası	kongrelerde	en	az	bir	adet	 sözlü	
veya	poster	sunum	yapma	zorunluluğu	esastır.	
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Mimarlık	
	
Projeden	elde	edilen	veriler	ile	hazırlanmış,	Science	Citation	Index	(SCI),	SCI-Expanded,	Arts	and	Humanities	Citations	
Index	(AHCI),	Social	Science	Citation	Index	(SSCI),	Architectural	Publications	Index,	Architectural	Periodicals	Index,	Art	
Index,	 Design	 and	 Applied	 Art	 Index,	 Avery	 Index	 to	 Architectural	 Periodicals,	 Ergonomics	 Abstracts,	 Earthquake	
Engeenering	 Abstracts	 kapsamında	 bulunan	 dergilerde	 en	 az	 iki	 adet	 yayın	 yapma	 veya	 ilgili	 alanda	
ulusal/uluslararası	 tanınmış	 yayınevleri	 tarafından	 yayımlanan,	 ISBN	 numarası	 olan	 ve	 Ulusal	 Toplu	 Katalogda	
endekslenen	 en	 az	 bir	 adet	 kitap	 veya	 kitap	 içerisinde	 en	 az	 üç	 bölüm	 yazma	 veya	 Mersin	 Üniversitesi	 Yayınevi	
tarafından	yayımlanan	en	az	bir	adet	kitap	yazma	ve	ulusal/uluslararası	kongrelerde	en	az	bir	adet	sözlü	veya	poster	
sunum	yapma	zorunluluğu	esastır.	
	
Güzel	Sanatlar	
	
Projeden	elde	edilen	veriler	 ile	hazırlanmış,	sanat	kurullu/hakemli/küratörlü	olmak	üzere,	ulusal/uluslararası	müze,	
tiyatro,	 tanınmış	 sanat	 kurumları,	 tanınmış	 sanat	 galerileri	 veya	 festivallerde,	 en	 az	 iki	 adet	 kişisel/karma	 ortak	
etkinlik	 (sergi,	bienal,	gösteri,	dinleti,	 gösterim)	veya	sanat	kurullu/hakemli/küratörlü	olmak	üzere	 festival,	 çalıştay,	
bienal	gibi	etkinliklere	en	az	iki	adet	eserle	katılmak	veya	ulusal/uluslararası	hakemli	dergilerde	en	az	bir	adet	yayın	
yapma	veya	ilgili	alanda	ulusal/uluslararası	tanınmış	yayınevleri	tarafından	yayımlanan,	ISBN	numarası	olan	ve	Ulusal	
Toplu	 Katalogda	 endekslenen	 en	 az	 bir	 adet	 kitap	 veya	 kitap	 içerisinde	 en	 az	 üç	 bölüm	 yazma	 veya	 Mersin	
Üniversitesi	Yayınevi	tarafından	yayımlanan	en	az	bir	adet	kitap	yazma	ve	ulusal/uluslararası	kongrelerde	en	az	bir	
adet	 sözlü	veya	poster	 sunum	yapma	zorunluluğu	esastır.	 Sanat	ve	 tasarım	alanlarında	üretilen	eserler	birden	 fazla	
kopyaları	üretilmiş	ve	farklı	yerlerde	sergilenmiş	olsalar	da	sadece	bir	kez	değerlendirmeye	tabi	olurlar.		

	
		
	
PROJE	BAŞVURUSU	KONTROL	LİSTESİ	
SIRA	NO	 BAŞVURU	FORMU	VE	EKİNDE	OLMASI	GEREKENLER	 	
1	 Destekleyen	diğer	kuruluş	belirtildi	mi?	 			
2	 Başvuru	formu	öneren	birim	yetkilisince	imzalandı	mı?	 			
3	 Bölüm	Başkanı/Anabilim/Anasanat	Dalı	Başkanı	ve	Proje	Personeline	İlişkin	Bilgiler	ve	İmzalar	tamamlatıldı	mı?	 			
4	 Birimde	varolan	donanım		belirtildi	mi?	 			
5	 Birim	dışında	yararlanılabilecek	donanım	belirtildi	mi?	 			
6	 Literatür	Özeti,	Konu,	Amaç,	Yöntem	ve	Özgün	değer	belirtildi	mi?	 			
7	 Proje	ekibinin	projedeki	görevleri	ve	projeye	yapacakları	katkıları	belirtildi	mi?	 			
8	 İş	zaman	çizelgesi	dolduruldu	mu?		 						
9	 Gider	gerekçesinin	dayanağı	proforma	fatura	ve	teklif	mektupları	eklendi	mi?	 			
10	 Güncel	fotoğrafın	sisteme	yüklenmesinin	yapılması	sağlandı	mı?	 						
11	 APBS'ye	güncel	özgeçmiş	bilgileri	yüklendi	mi?	 						
	
	
	


