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Ortaklı Projelerde Ortakların Personel Aylık Maliyet Bilgi Girişini 
Yapabilmesi 

 
Ortaklı proje başvurusu sırasında ortak kuruluşların personel maaş bilgileri yürütücü firmanın 
kullanıcısı tarafından girilmektedir. Ortaklı projelerde ortakların kendi personellerinin maaş 
bilgilerinin kendi firma kullanıcıları tarafında girilmesine yönelik bir geliştirme yapılmıştır.  
 
Geliştirme ile tüm destek programlarında proje önerisi hazırlanırken ortak kuruluşa ait 
personellerin maaş bilgileri, ortak kuruluşun “maliyet erişim yetkilisi” tarafından girilecektir.  
Bu sayede ortaklı başvurularda bir kuruluşun gizlilik arz eden personel maaş bilgilerinin diğer 
kuruluşlar tarafından görüntülenmemesi sağlanmıştır. Sürece ilişkin detaylar aşağıda 
bulunmaktadır.  
 

1. Maliyet Erişim Yetkisi’ nin Tanımlanması 
 
Ortak kuruluşların kullanıcıları maliyet erişim yetkisini 2 farklı şekilde alabilmektedir. 
 

I. Kuruluş Yetkilisi tarafından “Projeye Erişim Yetkili Düzenleme” bağlantısını (Şekil 1.) 
kullanarak kuruluşun kullanıcılarına (Şekil 2.) elektronik imza ile proje bazlı olarak 
maliyet erişim yetkisi (Şekil 3.) tanımlanabilmektedir. 

 

 
Şekil 1. Kuruluş Yetkilisi Proje Erişim Yetki Düzenleme Bağlantısı 

 

 
Şekil 2. Proje Bazlı Olarak Yetki Düzenleme Ekranı 
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Şekil 1. Proje için maliyet erişim yetkilisi tanımlama ekranı 
 

 
Kuruluş yetkilisi rolü firma bazlı ön kayıt sürecini tamamlayan kuruluşların kuruluş yetkililerine 
otomatik olarak PRODİS tarafından oluşturulmaktadır. (Kuruluş bazlı ön kayıt kılavuzuna bknz.) 
 
 

II. Firma Yetki Yöneticisi tarafından kuruluşun kullanıcılarına (Şekil 4.) elektronik imza 
kullanılarak proje bazlı olarak maliyet erişim yetkisi (Şekil 5.) verilebilmektedir. 

 
 

 
Şekil 4. Proje Bazlı Olarak Yetki Düzenleme Ekranı 

 

 
Şekil 5. Proje için maliyet erişim yetkilisi tanımlama ekranı 
 

 
Firma Yetki Yöneticisi rolünün alınması için https://eteydeb.tubitak.gov.tr/sss.htm# web 
sitesinde bulunan başvuru formu ile TÜBİTAK’a yazılı başvuru yapılması gerekmektedir.  
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2. Proje Önerisi Sırasında Ortak Kuruluşların Kendi Personeline Ait Aylık Maliyet Bilgisi 
Girişi 

 
Proje önerisinde ortaklı projelerde ortakların kendi personelinin aylık maliyetlerini “maliyet 
erişim yetkilisine” sahip olan kullanıcıları tarafında girilecektir.  
 
Ortaklı projelerde sadece maliyet erişim yetkisine sahip kullanıcılar yürütücü kuruluş 
tarafından oluşturulan proje önerisi başvurusunu taslaklar bölümünde görüntüleyebilecektir. 
Ortak kuruluşun diğer kullanıcıları taslak proje önerisine erişemeyecektir. 
 

 
Şekil 6. Maliyet Erişim Yetkilisinin Taslak Projelere Erişim Ekranı 

 
Maliyet erişim yetkilileri taslak proje önerisi içerisinde bulunan M011- Personel Giderleri 
bölümünden (Şekil 7.) kendi personeline ait aylık maliyet tutar girişini “Detay” butonunu (Şekil 
8.) kullanarak yapabilecektir. 
 

 
Şekil 7. M011- Personel Giderleri Bölümü  
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Şekil 8. Maliyet Erişim Yetkilisinin Personel Aylık Maliyet Bilgilerinin Girişini Sağladığı Detay Butonu  
 
 
Ortaklı kuruluşlar personel aylık maliyet bilgilerini girmemesi durumunda yürütücü kuruluş 
tarafından proje önerisi başvurusu TÜBİTAK’a gönderilemeyecektir. 


