
Proje Ön Kayıt Formu ve Ekleri 
PRODİS’ e proje ön bilgileri girildikten 
sonra sistemin ürettiği Proje Ön Kayıt 

Formu alınır, ekleri ile birlikte 
TÜBİTAK’a gönderilir.

Kontrol 

Kuruluş

Kuruluş

On-line proje 
başvurusu yapılır.

On-line proje başvurusu yapabilmek 
için PRODİS ‘e kayıt olunur, sisteme 
giriş yapılır, yeni proje tanımlanır ve 

ön bilgileri (A.1. Bölümü) girilir.

Kuruluş

Proje Teknik Uzmanı 
Atanır.

Teknoloji Grubu 
Komite Sekreteri

Proje Ön Değerlendirmesi 

On-line Hakem 
atama süreci

Hakemler Kuruluş 
ziyaretini yapar.
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Proje Teknik Uzmanı

TEYDEB

Hakem

Hakem

Ön Kayıt işlemi 
yapıldı mı?Hayır

Eksik belgeler 
istenir.

Proje Ön Kaydı 
yapılır.

Evet

PRODİS 
üzerinden proje 

önerisi 
tanımlanır.

MADES-Mali Uzmanı

Proje hakem 
değerlendirmesi 

gerektirecek düzeyde 
mi?

Hakemler 
değerlendirme 

raporlarını hazırlayarak 
PRODİS üzerinden 

TÜBİTAK’ a gönderir.

Evet

Hayır

Proje Teknik Uzmanı

AGY 100 içeriği 
Yeterli mi?

Evet

Kuruluştan revizyon 
istenir. Proje Teknik Uzmanı

Hayır

Sayfa 1

PROJE BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ*

1501 Programı-AGY 100 Formu
1507 Programı-AGY 101 Formu
1509 Programı-AGY 103 Formu

*Akış şeması 1501, 1507, 1509 Destek Programları için hazırlanmıştır.

AGY100 Öneri Formundaki tüm bölümlere 
ilişkin bilgiler proje önerisi için PRODİS 

üzerinden sisteme girilir. Proje başvuru tarihi 
ve saati gönder butonuna basıldığı an olarak 
sistemde tutulur. Ön kaydı yapılan projelere 

ilişkin başvuru TÜBİTAK tarafından verilen süre 
içerisinde gönderilmelidir.

MADES-Mali Uzmanı

Projenin ilgili teknoloji 
alanlarına uygun hakemler 

ARBİS sisteminden ve komite 
üyelerinin önerileriyle atanır. 
Belirlenen hakemler kuruluşa 

bildirilir.

Öneri başvurusu 
kabul edilmez, 

firma bilgilendirilir.

Eksik belge var 
mı?Evet

Hayır

Kuruluş Proje Personeli 
hakemlere proje hakkında 

bilgi verirler.

1509 Destek Programına 
başvurularda, başvuru, 

değerlendirme, izleme ve 
sonuçlandırma süreçlerinde ilgili 

uluslararası ortak destek 
programı kuralları dikkate alınır. 
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Teknoloji Grubu  
Komitesi 

Sonuç?

Değerlendirme 
kriterlerini baz alan 
gerekçeli ret yazısı 
firmaya gönderilir.

TEYDEB

Proje 
Değerlendirme 

Süreci sona erer.

Ret

Destek kapsamını da 
içeren destek karar 

yazısı ve proje 
sözleşmesi Kuruluş’a 

gönderilir.

İki nüsha proje 
sözleşmesi imzalanır ve 
TÜBİTAK’a gönderilir.

Kuruluş

Sözleşme TÜBİTAK 
tarafından 
imzalanır.

Sözleşmenin bir 
nüshası Kuruluş’a 

gönderilir.

Proje Öneri ve 
Değerlendirme Süreci sona 
erer.Destek süreci başlar.

İzleyici atanır. 

Teknoloji Grubu 
Yürütme Komitesi 

Toplantısı

TÜBİTAK

TEYDEB

TEYDEB

Komitede revizyon kararı ve 
hakemsiz ret olarak sunulan 

projeler için de hakem atama 
kararı verilebilir. Ayrıca 

komitede kuruluştan ek bilgi, 
açıklama, hakemlerden ek 

görüş istenebilir.

Diğer

Komite proje için revizyon kararı  
verirse süreç komite öncesi 

hazırlık sürecine döner ve oradan 
devam eder. Aynı şekilde çıkan 

karara göre süreç ilgili yere döner 
oradan devam eder.

Kabul

 Komite öncesi 
hazırlık süreci

Proje Teknik Uzmanı

Komite Üyeleri toplantı öncesi, 
görüşülecek projelere online 

ortamda  ulaşabilmektedirler ve 
proje ile ilgili bilgi sahibi olarak 

toplantıya katılırlar.

TEYDEB

Destek Kararı
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