
1601 – TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE
ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI

Teknoloji
Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite 

Artırımı Sağlanması ve Uygulanması



Başvuru Süreci

• Başvurular PRODİS üzerinden alınacaktır

https:\\eteydeb.tubitak.gov.tr

(1) Yeni kullanıcı tanımlama

(2) Mevcut kullanıcı için rol ekleme



Yeni Kullanıcı Tanımlama

• https://eteydeb.tubitak.gov.trYeni kullanıcı kaydı

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


Yeni Kullanıcı Kaydı

• İlgili alanları doldurarak kaydınızı tamamlayınız



Yeni Kullanıcı Kaydı

• Firma (Teknokent ya da 
Teknokentin ortak 
olduğu şirket) olarak 
başvuru yapan TTO’lar
Firma Kullanıcısı 
seçeneğini,

• Üniversite birimi olarak 
başvuru yapan TTO’lar
1601 Programı 
uygulayıcı/faydalanıcı 
seçeneğini 
seçmelidirler. 



Yeni Kullanıcı Kaydı

• Kişisel bilgilerinizi giriniz ve çalıştığınız kuruluşu seçiniz

• Kuruluş ismi ya da vergi numarası ile arama yapabilirsiniz

• Kuruluşunuz veri tabanında yoksa kendiniz ekleyiniz (şirket olarak başvurular için geçerlidir.)

• Üniversite birimi başvuruları için kuruluşunuzu sistemde ekleyemiyorsanız 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 (şirket olarak 
başvuru yapan adaylar için)



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 06.02.2017 tarihine kadar TÜBİTAK’a göndererek 
ön kayıt işlemlerinizi tamamlamanız gerekmektedir.

• Söz konusu form basılı ve imzalı şekilde TÜBİTAK’a gönderilip 
onaylanmadan başvuru işlemi sonlandırılamayacaktır. 



Bölüm A – Kuruluş Bilgileri

• Şirket olarak başvuru yapan TTO’lar bu kısımda istenen alanları 
dolduracaktır.

• Çalışan sayısı verilerini girerek bu kısmı tamamlayınız



Bölüm B – B.1 ve B.2

• Proje kısa tanıtımı ve Projenin çağrı 
konusuyla ilişkisi ve hedefleri bölümlerinde 
istenen bilgiler eklerde istenecek olan 
Proje Öneri Formu’nda yer alacağı için, bu 
kısımlara sadece ‘‘Ekte verilmiştir’’ notu 
yazılmalıdır.

• PRODIS sistemi ilgili bölümlerde boş alan 
bırakılmasını kabul etmemektedir.



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

• 22 aylık destek süresini dikkate alarak 
TTO’nun modül bazlı iş planını 
oluşturunuz. Örnek olarak aşağıdaki 
faaliyetleri içeren iş paketlerinden 
oluşan bir plan hazırlanabilir:

 Modül 1
 Modül 1 Faaliyetleri

 Modül 2
 Modül 2 Faaliyetleri

 Modül 3
 Modül 3 Faaliyetleri

• Detaylı iş-zaman çubuk grafiğini pdf
formatında iş paketleri bölümünün 
üstündeki kısma yükleyiniz



İş Paketleri Listesi

• Bu bölümün sonunda aşağıdakine benzer bir ekranı elde etmeniz gerekmektedir.



Proje Yönetimi ve Organizasyonu

• Proje yönetimi ve organizasyon şeması bölümüne ‘‘Ekte verilmiştir’’ 
ifadesini yazabilirsiniz. Ancak alt kısma organizasyon şemasını 
yüklemeniz gerekmektedir.

• Koordinasyonda görev alan birim ve kişileri bir organizasyon şeması 
üzerinde gösteriniz.

• Organizasyon şemasını PDF formatında PRODİS’e yükleyiniz.



Proje İşbirlikleri ve Personel Listesi

• Proje işbirlikleri Proje Öneri Formunda bahsedileceği için bu kısmı boş 
bırakınız.

• Proje personel bilgileri kısmı için;

– Projede belirlenmiş bütün personellerin girişini bu kısma yapınız.

– Çağrı dökümanları ile birlikte yayınlanmış özgeçmiş formunu doldurup pdf olarak bu kısımda 
yükleyiniz.

– Bütün personeller yüklendikten sonra kaydedip diğer bölüme geçebilirsiniz.

• Kuruluşun Ar-Ge olanakları bölümü için ‘‘ Ekte verilmiştir’’ ifadesini 
kullanabilirsiniz.



Bölüm – D  Proje Etkisi ve Ulusal Kazanımlar

• Bu kısımda ‘‘Ekte verilmiştir’’ ifadesini 
yazabilirsiniz.



Proje Bütçesi

• Personel giderleri kısmında; 
– projede istihdam edilecek personellerin aylık maliyetleri  ‘‘Düzenle’’ butonundan brüt olarak girilmelidir.

– Daha sonra proje personel giderleri kısmından ilgili personeller modül olarak tanımlanmış iş paketlerine başvuru sahibi 
tarafından belirlenmiş adam/ay değerlerine göre atanmalıdır. (Bir personel tamamen tek bir modülde görev alabileceği 
gibi, farklı modüllerde de görevleri olabilir. Bunlar adam/ay değerine göre toplamı 1 olacak şekilde paylaştırılabilir. )

• Seyahat giderleri yurtiçi ve yurtdışı seyahat giderleri olmak üzere; planlanan her seyahat, 
sistemdeki ilgili alanlar doldurularak girilmelidir.

• Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın giderleri için; alımı planlanan her ürün için, sistemdeki ilgili alanlar 
doldurularak girilmelidir.

• Hizmet Alımları giderleri için;
– Yapılması planlanan her hizmet alımı için, sistemdeki ilgili alanlar doldurularak girilmelidir.
– ‘‘Ön sözleşme’’ kısmına pdf olarak bir dosya yüklenmediği sürece işlem tamamlanamayacaktır. O yüzden sözleşmesi 

hazır olan hizmet alımlarının sözleşmeleri bu kısma yüklenmelidir. Hazır olmayanlar için ‘‘Görüşme aşamasındadır’’ yazılı 
boş bir pdf dosyası yüklenebilir.

• Son olarak Genel Gider kısmı girilecektir. Bu kısım çağrı dökümanlarında da belirtildiği üzere %15’i 
geçemeyecektir. 

• Bütün gider kalemleri girildikten sonra, ‘‘ Dönemsel Giderler Tablosu’’ kısmı doldurulmalıdır. Bu 
bölümde daha önceki kısımlarda girilmiş olan giderler, proje sürecini kapsayan 2 yıla (4 döneme) 
bölünecek ve bütçe bölümü sona erdirilecektir. Harcaması bulunmayan kısımlar için tablodaki ilgili 
yerler boş bırakılmalıdır.



Proje Önerisi Ekleri

• Aşağıdaki dokümanları PDF formatında proje önerisine ekleyiniz:

– Proje Öneri Formu

– Performans Göstergeleri Formu

– Bütçe Formu

– Üniversite Beyanı

– Kuruluş Beyanı

– Üniversitenin TTO faaliyetlerine yönelik politika belgeleri

– Sözleşme şablonları



Proje Önerisinin Gönderilmesi

• 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.



Teşekkürler…

www.teydeb.tubitak.gov.tr

mert.ciftci@tubitak.gov.tr
hamdi.aksu@tubitak.gov.tr

http://www.teydeb.tubitak.gov.tr/

