
PRODİS KULLANICI ROLLERİ

PRODİS  kullanıcı  hesabı  bulunmayan  kullanıcılar  öncelikle
“https://eteydeb.tubitak.gov.tr/teydebanasayfa.htm”  adresinde  bulunan  “Yeni  Kullanıcı  Kaydı”
butonunu kullanarak sisteme kullanıcı kaydı tanımlamalıdır.  
Daha önce PRODİS’ e kayıt  olmuş olan kullanıcılar  ise PRODİS’ e Giriş menüsünü kullanarak
işlemlerini gerçekleştirmelidir. 

Resim 1. PRODİS Giriş Sayfası

PRODİS sistemine giriş yapıldıktan sonra uygun rol seçmelidir. Firma kullanıcısı rolü seçildikten
sonra, kuruluşu daha önce PRODİS’ e kaydedilmemiş olan firma kullanıcıları öncelikle firmalarının
kaydını gerçekleştirmelidir.

Resim 2. PRODİS Yeni Kullanıcı Sayfası

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


PRODİS’ te birden fazla role sahip olan kullanıcılar yapmak istedikleri işlemlere göre ilgili rollere
“Rol Değiştir” bağlantısını kullanarak geçiş yapabilir.

Resim 3. Rol Değiştir Menüsü

1. KURULUŞ YETKİLİSİ ROLÜ

Kuruluş  bazlı  ön  kayıt  aşamasında “Kuruluş  Yetkilileri”  bölümünde bilgi  girişi  sağlanan kuruluş
yetkililerine, kuruluş bazlı ön kayıt onay aşamasında ilgili  evraklar incelenerek uygun görüldüğü
takdirde TÜBİTAK tarafından “Kuruluş Yetkilisi” rolü tanımlanmaktadır. 
Kuruluş yetkilisi rolü ana sayfası Resim 4 ‘teki gibidir. 

Resim 4. Kuruluş Yetkilisi Ana Sayfası

1.1. Kullanıcı İşlemleri

Kullanıcı işlemleri sayfasında; Aktif Kuruluş Bilgisi, Tanımlı Rol ve Yetkiler, Yetki Durumu, Çalışılan/
Aktif  Kuruluş,  Kuruluş  Yetkilisi  Olarak  Yetkili  Olduğunuz  Kuruluşlar  ve  BAYS  Kuruluş  Bilgileri
bulunmaktadır. 



Resim 5. Kuruluş Yetkilisi Kullanıcı İşlemleri Sayfası

BAYS Kuruluş Bilgileri bölümünde kuruluş bazlı ön kayıt aşamasında firma adına verilmiş olan bazı
bilgiler  yer  almaktadır.  Resim 6’ te  görülen bilgilerin  güncellemesi  “Kuruluş  Yetkilisi”  tarafından
GÜNCELLE  butonu kullanılarak gerçekleştirilmektedir. 

Resim 6. Kuruluş Yetkilisi Kullanıcı İşlemleri Sayfası BAYS Kuruluş Bilgileri



Resim 7. Kuruluş Yetkilisi Kullanıcı İşlemleri Sayfası BAYS Kuruluş Bilgileri Güncelleme Ekranı

1.2. Kuruluş İşlemleri

Firma  ön  kayıt  sorumlusunun  kuruluş  bazlı  ön  kayıt  işlemlerini  için  gerekli  bilgi  girişinin
gerçekleştirildiği sayfadır. 

1.3. Ön Kayıt Sorumlusu Değiştirme İşlemleri

1.3.1 Firma Ön Kayıt Sorumlusu Rolünün Alınması

Ön  kayıt  işleminin  gerçekleştirilebilmesi  için  kullanıcının  Ön  Kayıt  Sorumlusu  rolünü  alması
gerekmektedir. Firma Ön kayıt Sorumlusu rolünü firma kullanıcıları Kullanıcı İşlemleri Menüsünden
alabilmektedir. Firma Ön Kayıt sorumlusu rolü firmadan bir kullanıcıya verilmekte Firma Ön Kayıt
sorumlusu rolü Kullanıcı İşlemleri menüsünden alınabilmektedir.

Resim 8. Firma Ön Kayıt Sorumlusu Rolünün Alınması

Kuruluş bazlı ön kayıt aşamasında yalnızca bir kullanıcıya verilmiş olan Firma Ön Kayıt Sorumlusu
rolü kuruluş yetkilisi tarafından değiştirilebilmektedir. 



Resim 9. Kuruluş Yetkilisi Ön Kayıt Sorumlusu Değiştirme Ekranı

1.4. Firma Kullanıcıları Yönetimi

PRODİS’ e kuruluş adına firma kullanıcı olarak giriş yapan kullanıcıların PRODİS’ te firmaya ait
işlem  yapabilmeleri  için  kuruluş  yetkilisi  tarafından  veya  TÜBİTAK  tarafından  yetkilendirilmesi
gerekmektedir.

Kuruluş  yetkilisi  proje  veya  kullanıcı  özelinde  yetki  yönetim  işlemlerini  gerçekleştirebilmektedir.
Yetkilendirme işlemleri e-imza kullanılarak yapılmaktadır. 

1.4.1.  Proje Bazlı Yetkilendirme

Kuruluş projelerinde personel maliyetlerini farklı bir kullanıcı tarafından girilmesi için ve/veya ortaklı
projelerde ortakların kendi personel maaş bilgilerini kendi yetkilileri tarafından girilmesi için “Maliyet
Erişim Yetkilisi” tanımlanmalıdır. 

Maliyet erişim yetkilisi proje özelinde belirlenebilirken tüm projelerde aynı kişide yetkilendirilebilir. 

Kuruluşun  başvuru  yapacağı  tüm destek  programlarında  maliyet  erişim  yetkisine  sahip  olması
istenen kullanıcıya “Varsayılan Maliyet Erişim Yetkilisi” verilmelidir.

Resim 10. Varsayılan Maliyet Erişim Yetkilisi Belirleme Ekranı

Kuruluşa ait  projelerde farklı kullanıcıların yetkilendirme işlemleri ise ilgili  taslak proje önerisinin
geçici  proje  numarası  ve  adına  göre  proje  erişim  yetkilisi,  maliyet  erişim  yetkilisi
tanımlanabilmektedir. 



Resim 11. Proje Bazlı Kullanıcı Yetkilendirme Ekranı

Proje Erişim Yetkisi : PRODİS uygulaması ile proje öneri bilgileri formundaki (AGY100) personel
maliyeti  ve  M030  (dönemsel  giderler)  formu  dışındaki  tüm  verilerin  girilmesi,  proje  önerisinin
TEYDEB’e  gönderilmesi,  gerektiğinde  revize  edilmesi,  izleme  sürecindeki  projelerin  dönem
raporlarının gönderilmesi ve tamamlanmış projelerin proje sonuç raporlarının sisteme girilmesinden
sorumlu  kullanıcılar  için  gerekli  erişim  yetkisidir.  Yeni  oluşturulan  bir  proje  önerisinde  projeyi
oluşturan kişi aynı zamanda proje erişim yetkisine sahip olur. 

Maliyet Erişim Yetkisi: Özellikle personel maliyetlerinin PRODİS uygulamasında proje verilerinin
girişini  yapan  "Proje  Erişim  Yetkisi"  sahibi  kullanıcı  tarafından  görülmesi  sakınca  yaratan
durumlarda, personel maliyetlerini görmeye ve düzenlemeye yetkili  farklı  bir  kullanıcının olması
gerekebilmektedir. Bununla beraber ortaklı proje başvuruların ortakların kendi personellerin maliyet
bilgi girişini sağlaması gerekmektedir. 
Bu  gibi  durumlarda  personel  maliyetlerini  girmesi,  izleme  sürecinde  YMM  raporu(AGY500)  ve
ekindeki gider formlarını yüklemesi için Firma kullanıcısı rolüne sahip kişiye “Maliyet erişim yetkisi”
verilmelidir. 

1.4.2. Kullanıcı Bazlı Yetkilendirme

PRODİS’e  Kuruluş  adına  firma  kullanıcısı  ile  kayıt  oluşturan  kullanıcıların,  firma  adına  işlem
yapabilmeleri  için  yetkilendirilmesi  gerekmektedir.  Yetkilendirme  işlemleri  kuruluşun  “Kuruluş
Yetkilisi” tarafından yapılmaktadır. 

Aynı  şekilde  firmadan  ayrılma  durumunda,  kullanıcının  kuruluş  adına  işlem  yapmaması  için
firmadan ayrılma işlemleri kuruluş yetkilisi tarafından gerçekleştirilmektedir. 



Resim 12. Kullanıcı Bazlı Kullanıcı Yetkilendirme Ekranı

1.5. Onay Bekleyen Proje Önerileri

Kuruluş bazlı ön kayıt süreci işletilen destek programlarında başvuru yapılacak olan projenin “A-1
Proje Ön Bilgileri” bölümü onay işlemleri bu bölümden gerçekleştirilmektedir. Onay işlemleri için e-
imza kullanılmaktadır. 

Resim 13. Onay Bekleyen Proje Önerileri Ekranı

1.6. Proje Erişim Yetkileri Düzenleme

Firma Kullanıcıları  Yönetimi  bağlantısı  üzerinden gerçekleştirilen  işlemler  proje  erişim yetkilileri
düzenleme bağlantısı ile de yapılabilmektedir. 

1.7. Yapılan Tüm Başvuruların İzlenmesi



Kuruluş yetkilisi firma adına TEYDEB’ e  yapılmış olan tüm proje başvurularına erişebilmektedir.
İlgili  bölüm sayesinde  kuruluş  yetkilileri  yapılan  tüm proje  başvuruları  hakkında  gerekli  bilgiye
ulaşarak, projelerin  durumunu takip edebilmektedir.

2. FİRMA KULLANICISI

Kuruluş yetkilisi tarafından yetkilendirilmiş olan firma kullanıcısı  tüm destek programlarına proje
önerisi  hazırlayarak  TÜBİTAK’a  gönderebilmektedir.  Proje  başvuru  işlemleri  yalnızca  Firma
Kullanıcısı rolü ile gerçekleştirilmektedir. 
Bununla birlikte kullanıcının firması  adına yapmış olduğu projelere “Yapılmış Tüm Başvuruların
İzlenmesi” menüsünden ulaşılmaktadır. 

Resim 14. Firma Kullanıcısı Ana Sayfası

3. FİRMA YETKİ YÖNETİCİSİ

Kuruluş yetkilisinin Firma Kullanıcıları  Yönetimi ve Proje Erişim Yetkileri  Düzenleme sayfasında
yapmış olduğu işlemleri firma yetki yöneticisi rolüne sahip kullanıcılar da gerçekleştirebilmektedir. 

Firma  yetki  yönetici  rolü  TÜBİTAK  tarafından  tanımlanmaktadır.  Firma  yetki  yönetici  rolünün
alınması  için  https://eteydeb.tubitak.gov.tr/sss.htm#   web  sitesinde  bulunan  başvuru  formu  ile
TÜBİTAK’ a yazılı başvuru yapılması gerekmektedir. 

ÖNEMLİ NOT
Kuruluş  bazlı  ön  kayıt  sonrasın  kuruluş  yetkililerinin  değiştirilmesi  ile  Firma  Yetki  Yöneticisi
tanımlanması  dışında  diğer  rollerin  tanımlanması  veya  değiştirilmesi  kuruluş  tarafından
yapılmaktadır.  Bu  tür  rol  tanımlama  veya  değiştirme  için  TÜBİTAK’  a  başvuru  yapılması
gerekmemektedir. 

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

