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Sunum Planı

• Veritabanı ve Arayüzler (40-50 dakika)
• Ara (10 dakika)
• Arge ve Yenilik Tanıtımı (40 dakika)



  

ARDEB Arayüzleri



  

TÜBİTAK Ulusal Araştırma Altyapısı Bilgi 
Sistemi (TARABİS)

● Ülkemizde araştırma, deneysel geliştirme, test/analiz ve tanı 
çalışmalarına yönelik kullanılan makine/sistem/cihaz stokuyla AR-
GE proje birikiminin veritabanını oluşturmak amacıyla, TÜBİTAK 
tarafından tasarlanan ve geliştirilen web tabanlı bir uygulamadır.

● TARABİS makine/sistem/cihaz stoku ve proje birikimi bilgilerinin 
toplanması, toplanan verilerin sürekli güncellenmesi ve bu 
verilerin farklı amaçlarla kullanılmak üzere değerlendirilmesine 
olanak sağlayan, dinamik bir sistem olarak tasarlanmıştır.

http://tarabis.tubitak.gov.tr

http://tarabis.tubitak.gov.tr/


  



  

Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS)

● Türkiye'nin araştırmacı veritabanını oluşturmak ve sürekli olarak 
güncellemek amacıyla, TÜBİTAK tarafından tasarlanan ve geliştirilen 
web tabanlı bir uygulamadır.

● ARBİS ile, Türkiye'de görev yapan tüm araştırmacılar ve yurtdışında 
çalışan Türk araştırmacılar, veritabanına tek bir noktadan kayıt olarak 
bilgilerini girebilecek ve güncelleyebileceklerdir.

● ARBİS'e kayıt yaptıran ve bilgilerini girerek onay alan araştırmacılar, 
TÜBİTAK projelerine başvurma ve hakem-izleyici hizmeti verme gibi 
etkinlikler için bir ön koşulu yerine getirmiş olacaklardır

http://arbis.tubitak.gov.tr



  

TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı (TDPVT)

● TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı, TÜBİTAK Araştırma Grupları 
tarafından desteklenmiş araştırma projelerinin sonuç raporlarını 
içermektedir. 

● Projeler, web sayfası üzerinden taranabilmekte ve tam metinlerine de 
erişilebilmektedir. 

● uvt.ulakbim.gov.tr/proje/



  



  



  

ARDEB Proje Takip Sistemi (ARDEB-PTS)

● ARDEB tarafından yürütülmekte olan projelerin Gelişme / Sonuç 
Raporları ve proje ile ilgili talepler  ARDEB-PTS üzerinden çevrimiçi 
olarak gerçekleştirilecektir.

● http://ardeb-pts.tubitak.gov.tr



  

ARDEB Proje Başvuru Sistemi

● ARDEB proje başvuruları online ortamda bir web arayüzü kullanılarak 
yapılmaktadır.

● ARDEB-PBS arayüzünü kullanmak için ARBİS hesabınızın olması 
gerekmektedir.

● http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/



  



  

ARDEB Panel Yönetim Sistemi (PYS)

● Sistem, panel sürecinde rol alan Panelist, Danışman, Moderatör gibi 
Kurum dışı kullanıcılarla, Panel Sorumlusu ve Grup Yürütme Komitesi 
Sekreteri gibi Kurum içi kullanıcıların kendi rollerine göre işlem 
yapabilmelerine imkan sağlamaktadır.

● http://pys.tubitak.gov.tr



  



  

Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS)

● TÜBİTAK online başvuru sistemi (PRODİS) hazırlanmış bir projeyi TÜBİTAK’a sunmak için 
kullanılmaktadr.

● PRODİS ayrıca TEYDEB projelerinin takip edilmesi için hakemler, firmalar ve TEYDEB 
çalışanları tarafından da kullanılmaktadır.

● https://eteydeb.tubitak.gov.tr/prodis.htm



  

ARDEB Projeleri Nasıl Hazırlanmalı?



  



  



  



  



  



  



  

TEYDEB Projeleri Nasıl Hazırlanmalı?



  

Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji 
Düzeyi ve Yenilikçi Yönü

● Bu bölüm, başvuru dosyasının en önemli bölümüdür 
● Teknolojik yenilik ve Ar-Ge unsuru içermeyen veya bu özellikleri iyi 

anlatılmamış bir proje, kabul edilmeyecektir.
● Bu durum, Ar-Ge unsuru olup yeterli ekonomik/ulusal kazanım 

sağlaması beklenmeyen projelerin destekleneceği anlamına da 
gelmemelidir. 



  

Proje Planı ve Kuruluşun Alt Yapısı 

● Kuruluş, projenin başarıyla yürütülebilmesi ve sonuçlandırılabilmesi 
için kaynakların etkin ve verimli bir biçimde kullanılmasına yönelik 
plana, proje organizasyona ve yönetimine sahip olduğunu bu 
bölümde aktaracağı bilgilerle gösterecektir.



  

Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma 
Dönüşebilirliği

● Bu bölümde proje çıktısının firma ve ulusal ölçekte ekonomik yarara 
dönüşebilirliğinin ve etkilerinin değerlendirilmesini sağlayacak bilgiler 
yer almalıdır.

● Projeye ilişkin; pazara çıkış süresi, sağlayacağı katma değer, rekabet 
gücüne etkisi, yurt içi/dışı pazar payında beklenen artış gibi konularda 
bilgiler verilerek projenin ekonomik yönü vurgulanmalıdır. 
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