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Çağrının Amacı 

• Özel sektör firmalarının Ar-Ge ve yenilik 
kapasitesinin doktoralı araştırmacı istihdamı ile 
geliştirilmesi 
 

 



Çağrı Mekanizması 

3 

• Büyük firma en az 3 
• KOBİ en az 1 

doktoralı personel 
almayı 
hedeflemelidir 

Hedef 

• Panel yöntemi ile 
değerlendirme 

• 3 değerlendirme 
boyutu 

Değerlendirme 
• Doktoralı personel 

başına 2 brüt asgari 
ücret/ay ödül 

Destekleme 



Başvuru Yapabilecek Kuruluşlar 

• Bu çağrı kapsamında başvuru yapabilecek kuruluşlar; 
– 5746 sayılı Kanun kapsamındaki Ar-Ge merkezi işletmeleri 
– Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren firmalar 
– Daha önce TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına 

İlişkin Yönetmelik kapsamında yürütülen bir program 
çerçevesinde en az bir projesi desteklenmiş ve tamamlanmış 
firmalar 



İstihdam Hedefleri 

• Büyük firmalar en az 3, KOBİ’ler en az 1 doktoralı 
personel istihdam etmeyi hedeflemelidir  
 

• En erken istihdam 01.01.2016 
 

• İşe giriş tarihi – doktora mezuniyet tarihi < 5 yıl 
 
 
 



Başvuru Süreci 

• Başvurular PRODİS üzerinden alınacak 
 https:\\eteydeb.tubitak.gov.tr 
  
 (1) Yeni kullanıcı tanımlama 
  
 (2) Mevcut kullanıcı için rol ekleme 
 

 
 

 



Yeni Kullanıcı Tanımlama 

• https://eteydeb.tubitak.gov.tr  Yeni kullanıcı kaydı 

https://eteydeb.tubitak.gov.tr/


Yeni Kullanıcı Kaydı 

• İlgili alanları doldurarak kaydınızı tamamlayınız 



Yeni Kullanıcı Kaydı 

• Firma Kullanıcısı rolünü seçiniz 



Yeni Kullanıcı Kaydı 

• Kişisel bilgilerinizi giriniz ve çalıştığınız kuruluşu seçiniz 
• Kuruluş ismi ya da vergi numarası ile arama yapabilirsiniz 
• Kuruluşunuz veri tabanında yoksa TÜBİTAK ile iletişime geçiniz 
• Daha sonra sisteme girişi yaparak 1601 Uygulayıcı/Faydalanıcı Rolü 

ekleyiniz 
 



Başvuru Süreci – Mevcut Kullanıcı için Rol Ekleme 

• Kullanıcı işlemleri  1601 Programı Uygulayıcı / Faydalanıcı rolü ekle  
 
 



Başvuru Süreci – 1601 Kullanıcısı Rolü 

• Rol ekle düğmesine basarak işlemi tamamlayabilirsiniz 
 
 



Başvuru Süreci – Rol Değiştirme 

• Rol değiştir  1601 Programı Uygulayıcı/Faydalanıcı 
 
 

• Bu rol ile 1601 Programı çerçevesinde açılan çağrılara başvuru yapılabilir 
 
 



Yeni Başvuru 

• Yeni Başvuru düğmesi ile proje önerinizi tanımlamaya başlayabilirsiniz 



Yeni Başvuru 

• Taslak Proje Önerileri üzerindeki bağlantıdan proje öneri bilgilerine 
ulaşabilirsiniz 



Ön Kayıt İşlemleri 

• Proje Ön Bilgileri kısmında istenen bilgileri giriniz 

• Bu kısımda aşağıdaki bilgilerin girilmesi 
gerekmektedir: 

– Kuruluş yetkilisi kimlik bilgileri 
– Proje yürütücüsü kimlik bilgileri 
– Gelir tablosu ve bilanço verileri 
 

 



Ön Kayıt İşlemleri 

• Proje Ön Bilgileri kısmı tamamlandıktan sonra çıkan ekranda Proje 
Ön Kayıt Formu düğmesine basarak otomatik oluşan formu pdf 
formatında indirebilirsiniz 

• Bu formu ve eklerini en geç 17.07.2015 tarihine kadar TÜBİTAK’a 
göndererek ön kayıt işlemlerinizi tamamlamanız gerekmektedir 



Bölüm A – Kuruluş Bilgileri 

• Çalışan sayısı verilerini girerek bu kısmı tamamlayınız 



Bölüm – B Proje Kısa Tanıtımı 

• Proje kısa tanıtımında ana hatlarıyla proje 
önerinizin özetlenmesi beklenmektedir 

• Bu kısmı proje önerisinin diğer kısımları 
tamamlandıktan sonra hazırlamanız 
tavsiye edilir 



Bölüm – B Projenin Çağrı Konusuyla İlişkisi ve Hedefleri 

• Bu kısımda aşağıdaki konularda bilgi 
vermeniz beklenmektedir: 

– Projenin çağrı konusu ile ilişkisi 
– Problem tanımı 
– Çözüm önerisi 
– Proje hedefleri 
– Hedef kitle 
– Yöntem 

 
 



Projenin Çağrı Konusu ile İlişkisi 

• İstihdam edilen doktoralı personelin kuruluşta aşağıdaki başlıklarda faaliyet 
göstermesi beklenmektedir: 

– Özgün uygulamalı araştırma projelerinin başlatılması, yürütülmesi ve 
sonuçlandırılması 

– Kuruluşun mevcut Ar-Ge ve yenilik projelerinin bilimsel niteliğinin yükseltilmesi 
– Ulusal ve uluslararası işbirliği ağlarına etkin biçimde katılım sağlanması  
– Araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetleri ile elde edilen çıktılarla ilgili ulusal ve 

uluslararası patent başvurularının yapılması 
– Araştırma sonuçlarının bilimsel yayına dönüştürülmesi ve yaygınlaştırılması 

 
• Bu kısımda istihdam edilen doktoralı personelin kuruluşunuzda üstleneceği 

görevler, çağrı kapsamı ile ilişkilendirilerek açıklanmalıdır. 
 
 

 



Problem Tanımı ve Çözüm Önerisi 

• Problem Tanımı kısmında; 
– Kuruluşunuzda doktoralı personel istihdam edilmemesinin ya da doktoralı 

personel eksikliğinin Ar-Ge ve yenilik kapasitesi üzerindeki etkisi, 
– Kuruluşunuzun bünyesinde doktoralı personel istihdamını zorlaştıran ya da 

engelleyen faktörler (kuruluşun organizasyon yapısı, mali zorluklar vb.) ve buna 
benzer konularda açıklama yapmanız beklenmektedir. 

 
• Çözüm Önerisi kısmında ise program kapsamında sağlanan destek ile 

Problem Tanımı kısmında belirtilen sorunların nasıl çözüleceğine dair 
açıklama yapmanız beklenmektedir. 

 
 

 

 



Proje Hedefleri 

• Proje Hedefleri kısmında program kapsamında istihdam 
edilmesi planlanan doktoralı araştırmacı sayısı ve bu 
araştırmacıların niteliği (uzmanlık alanları, iş tecrübesi 
vb.) konularında açıklama yapmanız beklenmektedir. 



Hedef Kitle 

• Bu çağrı kapsamında desteklenecek projelerin nihai 
yararlanıcısı başvuru yapan kuruluştur.  Standart 
başvuru formunda yer alan bu alanda detaylı bir 
açıklama yapmanız beklenmemektedir. 



Yöntem 

• Bu kısımda; 
– İstihdam edilecek doktoralı araştırmacıların bulunması ve seçimi 
– İstihdam edilen doktoralı araştırmacının gelişimi (verilmesi planlanan 

eğitimler, vb.) 
– Performans değerlendirmesi, kariyer planlaması ve benzeri konularda 

takip edilecek prosedürlerle ilgili açıklama yapılmalıdır. 



Bölüm – C   Proje Planı ve Firma Alt Yapısı 

• Bu kısımda aşağıdaki konularda bilgi 
vermeniz beklenmektedir: 

– İş Planı 
– Proje Yönetimi ve Organizasyonu 
– Kuruluşun Ar-Ge Olanakları 

 
 



İş Planı 

• 24 aylık destek süresini dikkate alarak doktoralı personel istihdamı 
ile ilgili iş planınızı oluşturunuz. Örnek olarak aşağıdaki faaliyetleri 
içeren iş paketlerinden oluşan bir plan hazırlanabilir: 

 
 İş paketi 1 – 2016/1. doktoralı personel istihdamı 

 Doktoralı araştırmacılar için ilana çıkılması 
 Mülakatların gerçekleştirilmesi 
 İşe alım prosedürleri vb. 

 İş paketi 2 – Performans değerlendirme  
 2016-2. dönem performans değerlendirmesi 
 2017-1. dönem performans değerlendirmesi 
 … 

 Gelişim Faaliyetleri 
 Eğitim planlaması 
 …. 

 

• İş planınızı Gantt şeması haline getirerek PDF formatında PRODİS’e 
yükleyiniz 
 

 
 

 
 

 



İş Paketleri Listesi 

• Hazırladığınız iş planına uygun olarak iş paketlerini ekleyiniz 

• İş paketi niteliğine uygun ara çıktıları tanımlayınız (Mülakat listesi, işe 
alınan araştırmacı listesi, 2016-2. dönem performans 
değerlendirmesi vb.) 



Proje Yönetimi ve Organizasyonu 

• Proje koordinasyonu ile ilgili bilgi veriniz. 
•  Koordinasyonda görev alan birim ve kişileri bir 

organizasyon şeması üzerinde gösteriniz. 
• Organizasyon şemasını PDF formatında 

PRODİS’e yükleyiniz. 
 



Proje İşbirlikleri 

• Proje kapsamında dış paydaşlarla yapılacak işbirlikleri bu alanda 
tanımlanmalıdır.  Örnek olarak aşağıdaki kuruluşlarla işbirliği 
yapılabilir: 
– Üniversiteler 
– Mezun dernekleri 
– İK firmaları vb. 



Proje Personel Listesi 

• Bu kısımda sadece TÜBİTAK ile koordinasyonu 
sağlayacak proje yürütücüsü personel olarak 
tanımlanmalıdır. 



Kuruluşun Altyapısı 

• Bu kısımda yürütücü kuruluşun altyapısını 
aşağıdaki başlıkları ve çağrı kapsamını dikkate 
alarak açıklayınız: 
– Çağrı konusuyla ilgili deneyim 
– Proje yönetim kapasitesi ve deneyim 
– Ulusal ve uluslararası işbirliği deneyim 
– Personel yetkinliği 
– Fiziksel altyapı 



Bölüm – D   Proje Etkisi ve Ulusal Kazanımlar 

• Bu kısımda aşağıdaki konularda bilgi 
vermeniz beklenmektedir: 

– Proje sonuçları 
– Beklenen etki 
– Yaygın Etki 
– Sürdürülebilirlik 

 
 



Proje Sonuçları ve Beklenen Etki 

• Proje sonuçları kısmında; 
– Program kapsamında istihdam edilecek doktoralı araştırmacıların 

yürüteceği ya da katkı sağlayacağı  projeler (ulusal ya da uluslararası 
programlara sunulacak proje sayıları vb.), 

– Bu araştırmacıların üretmesi beklenen patent ve bilimsel yayın sayıları 
ile ilgili beklentiler ve benzeri konulardaki hedefler somut ve ölçülebilir 
biçimde verilmelidir. 
 

• Beklenen etki kısmında doktoralı araştırmacı istihdamının, 
kuruluşunuzun Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin gelişimi üzerindeki 
etkisi açıklanmalıdır. 



Yaygın Etki ve Sürdürülebilirlik 

• Yaygın etki kısmında doktoralı araştırmacıların kuruluşunuzda 
gerçekleştireceği çalışmaların diğer paydaşlara (üniversiteler, iş 
ortakları vb.) sağlayacağı katkıları açıklayınız. 
 

• Sürdürülebilirlik kısmında program kapsamında istihdam edilen 
araştırmacıların kuruluşunuzda sürekliliğinin sağlanması ve bu 
araştırmacıların katkılarıyla gerçekleştirilen çalışmaların  
kuruluşunuzda içselleştirilmesiyle ilgili yürüteceğiniz faaliyetleri 
açıklayınız. 



Proje Önerisi Ekleri 

• Aşağıdaki dokümanları PDF formatında proje önerisine 
ekleyiniz: 
– Doktoralı Araştırmacı İstihdam Hedef Tablosu 
– Ar-Ge Merkezi Belgesi (5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge 

Merkezi işletmeleri için) 
– Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kira Sözleşmesi (4691 sayılı Kanun 

kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren 
kuruluşlar için) 



Proje Önerisinin Gönderilmesi 

• Bütün kısımlar tamamlandıktan sonra B – Yöntem ve Uygulama 
Bölümü’ndeki Proje Kısa Tanıtımı kısmını da tamamlayınız. 

• Ön kayıt işlemleri tamamlandıktan ve proje 
önerisiyle ilgili bütün bölümler hazırlandıktan 
sonra «TÜBİTAK’a gönder» düğmesi aktif hale 
gelecektir. 

• «TÜBİTAK’a gönder» düğmesi ile proje 
önerinizi TÜBİTAK’a gönderebilirsiniz. 
 



Değerlendirme Süreci 

• Panel yöntemi ile değerlendirme 
 

• Değerlendirme boyutları 
– Kuruluşun sunduğu istihdam planının uygulanabilirliği 
– Kuruluşun doktoralı araştırmacıların gerçekleştireceği 

araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini 
özümseme kapasitesi 

– Doktoralı araştırmacı istihdamının kuruluşun Ar-Ge ve 
yenilik kapasitesi gelişimi üzerindeki etkisi 



Sıklıkla Sorulan Sorular - 1 

• Doktora derecesine sahibim. Programa başvurabilir miyim? 
Programa bireysel başvuru kabul edilmemektedir. Doktoralı personel istihdam 
etmek isteyen ve çağrı duyurusundaki şartları sağlayan kuruluşlar programa 
başvuru yapabilirler. 
 
• Doktora derecesine sahibim. TÜBİTAK, özgeçmişimi program 

kapsamında doktoralı personel istihdam edecek firmalara iletecek mi? 
Araştırmacılar ve firmalar arasında TÜBİTAK tarafından bir eşleştirme 
yapılmayacaktır.  
 
• Program ile sağlanan destek doktoralı araştırmacılara mı ödenecek? 
Destek ödemesi doğrudan firmaya yapılacaktır. 

 
 



Sıklıkla Sorulan Sorular - 2 

• Firmamızın 5746 sayılı kanun kapsamında birden fazla Ar-Ge merkezi 
bulunmaktadır. Her bir Ar-Ge merkezi için ayrı başvuru mu yapmamız 
gerekiyor? 

Bir kuruluş, bu çağrı kapsamında programa tek başvuru yapabilir. Kuruluşun 
birden fazla Ar-Ge birimi varsa, istihdam planları konsolide edilerek tek bir 
başvuru yapılmalıdır. 
 
• Firmamızda halen çalışan doktoralı araştırmacılar için destek talep 

edebilir miyiz? 
Program kapsamında yeni personel istihdamının desteklenmesi 
amaçlanmaktadır. Bu nedenle firmada halen çalışan doktoralı personel için 
destek talep edilemeyecektir. 
 
• Firmamızda doktora çalışmalarına devam eden personel, derecelerini 

aldığında program kapsamında destek alabilir miyiz? 
Program kapsamında yeni personel istihdamının desteklenmesi 
amaçlanmaktadır. Bu nedenle firmada halen çalışan personel, destek süresi 
içerisinde doktora derecesi alsa bile bu kişiler için kuruluşa destek 
sağlanmayacaktır. 

 



Sıklıkla Sorulan Sorular - 3 

• Doktora derecesine sahibim. Ortağı olduğum firma benim için destek 
talebinde bulunabilir mi? 

Kuruluş ortakları ve kuruluşun yönetim organlarında görev yapan kişiler için 
destek sağlanmayacaktır. 
 
• Ödül tutarı brüt asgari ücret üzerinden mi hesaplanacaktır? 
Ödül tutarları ilgili dönemdeki brüt asgari ücret dikkate alınarak 
hesaplanacaktır. 
 
• Bu destekten yararlanabilmek için yeni istihdam edilecek doktoralı 

personel en erken ne zaman istihdam edilebilir? 
En erken, destek başlangıç tarihi olan 1 Ocak 2016 itibariyle istihdam edilen 
doktoralı personel için bu destekten yararlanılabilir. 

 



Teşekkürler… 
 

 
 
www.teydeb.tubitak.gov.tr 
    teydeb@tubitak.gov.tr 
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