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PROJE TEKLİFLERİNİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULMASI 

o Elektronik sistem, internet bazlı bir sistem/portaldır; 

o Gerekli tüm proje ve program bilgilerini toplamaya ve saklamaya imkan 
verir; 

o Yararlanıcılar ve program otoriteleri arasında iletişim ortamı oluşturur; 

o Güncel tarayıcılarla erişim sağlanabilmektedir;(Internet Explorer 11, Firefox 
35, Chrome 39, vb.)  

 
Ek 4– Elektronik Olarak Proje Sunum Talimatları 
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 https://bp.ipacbc-bgtr.eu/beneficiary_reg/registration/add 
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Elektronik Portala Erişim ve Kayıt:  

• Ana Yararlanıcının(LP) bireysel 
hesabının oluşturulması; 

• Kayıt formunu sunduktan sonra 2 
gün içerisinde onay alınması- LP’nin 
kayıt formunda belirttiği e-posta 
adresine iletilir;  

• Kaydın reddi – kayıt formunda 
geçersiz bir bilginin olması 
durumunda – e-posta yoluyla 
bildirim; 

• Elektronik sistem, her bir 
kurum/kuruluş adına yalnızca bir 
kayıt yapılmasına izin verir. 
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Elektronik Portala Erişim ve Kayıt (devamıdır):  

• Kullanıcı adı– başvuru sahibi tarafından seçilir. Örneğin: Kurum_1; 

• E-posta- LP’nin resmi e-posta adresidir. Bu e-posta, başvuru sahibi ile 
iletişime geçmek üzere kullanılır; 

• Şifre – en az 8 karakter uzunluğunda; en az bir büyük harf; en az bir küçük 
harf; en az 1 sayı; izleyen özel sembollerden en az bir tanesi 
(@#$%^&+=); 

• Ana Yararlanıcının İngilizce olarak tam adı- sistem amacı doğrultusunda 
kullanılır, özel sembole izin vermez, örneğin; kesme işareti, tırnak işareti 
gibi. 

• Ana Yararlanıcının ana dilde tam adı– bu alanda bir kısıtlama yoktur, 
orijinal olarak kayıtlı olduğu şekildeki adı yazılır; 

• Ulusal kayıt kodu– yalnızca sayı içerebilir; 

• Ana Yararlanıcının yasal temsilcisinin adı  - Latin harfler kullanılmalıdır; 

• Ülke – açılır listeden seçilmelidir; 

• Bölge – açılır listeden seçilmelidir; 

• Şehir/İlçe  - açılır listeden seçilmelidir; 
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Elektronik Portala Erişim ve Kayıt (devamıdır):  

• Posta kodu– yalnızca sayılara izin verir; 

• Adres - Latin harfler kullanılmalıdır; 

• Telefon – ülke ve şehir kodlarını içermelidir. Yalnızca sayılar ve ’’+’’ işareti 
kullanılabilir. Alan kodu ve numara arasında boşluk BIRAKMAYINIZ! Örneğin; 
002842149909 veya +2842149909; 

• Faks numarası – aynı kural geçerlidir; 

• Başvuru için iletişim kişisi– Latin harfler kullanılmalıdır; 

• İletişim kişisinin telefon numarası– aynı kural geçerlidir; 

• Kayıt formunun sunulması– sistemin kullanım şartlarını kabul edildikten 
sonra “Hesap oluştur”(Create account) butonuna basılmalıdır; 

 

 

 

Sonrasında: 

• Portala yönlendirilirsiniz; 

• Eksik/yanlış alanlar varsa hata ekranı görülür. 
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Giriş:  

• Aşağıdaki alana kullanıcı adı ve şifre: 

        https://bp.ipacbc-bgtr.eu/beneficiary/login 

 

Belgelerin çevrimdışı olarak hazırlanması: 

• Başvuru formu, çevrimdışı düzende yayınlanan 

     şablon kullanılarak doldurulur (Excel). 

• Belgeler, Başvuru Rehberinin 52.sayfasında yer alan talimatlara göre 
taranmalı ve adlandırılmalıdır; 

• Belgelerin gruplandırılması- sistem, belgelerin grup halinde yüklenmesine 
izin verir (*.zip, *.rar); 

 

Gerekli Belgeleri Yükleme : 

• Ek A ve B türüne göre; 

• Bir dizi belge veya içerisinde birkaç 

     ayrı belge içeren arşiv dosyasını yükleyebilme imkanı; 

• Her dosya için kısa bir açıklama yazma imkanı. 
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Gerekli Belgeleri Yükleme(devamıdır): 

• Dosya açıklamasını düzenleme imkanı; 

• Yüklenen belgeler listesi –“Özeti Oluştur“ 

(Generate Summary) butonu ; 

• Menü – gezinim; 

Tüm belgelerin bir seferde yüklenmesi zorunlu değildir.  

Proje Teklifinin Sunulması: 

•  “Başvuruyu Sun”(Submit Application) butonu–  

proje teklifini“kilitler“ ve artık dosya düzenleme 

 ve yeni yüklemeler yapma imkanı bulunmaz; 

• Başvuru sahibi tarafından onay; 

• Sunulan teklifin alındısı– proje teklifinin numarası, sunum tarihi ve saati. 
Bir e-posta iletilir ve Elektronik Sistem üzerinden erişilebilir olur. 

Teknik sorunlarla ilgili sorular için: 

• Kayıt sürecinde: +35929405564; 

• Teklif sunma sürecinde: +35929405277, +35929405505. 
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Elektronik Portala erişim, Yönetim makamı 
(MA) denetiminin dışındaki koşullardan 
etkilenebilir. (internet bağlantı durumu, 
yükleme hızı… vs)  

Proje tekliflerinizi, son başvuru tarihinden 
önce hazırlayınız ve sununuz! 

 

Büyük dosyaların (100 MB üzerinde) 
yüklenmesi zaman alabilir. Bu durumda 
tarayıcıyı kapatmayınız, yalnızca simge 
durumuna küçültünüz! 

 

Elektronik sistem, somut proje teklifi için 
gerekli olan tüm belgelerinin varlığı ve 
bütünlüğü konusunda kontrol yapmaz!  
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