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1. Başvuran Kullanıcı Kılavuzu

1.1 Sisteme Giriş

1.1.1 Kısa Mesaj ve TC Kimlik İle Sisteme Giriş

Kullanıcı, tarayıcı üzerinden https://tubimer.tubitak.gov.tr adresini yazarak sistemin ana
giriş sayfasına ulaşır. 
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Kullanıcı ilk kez geliyorsa, bu sayfada giriş formu üzerinde bulunan “Başvuru Yap” 
seçeneğini işaretlemelidir. Daha sonra formdaki bilgileri doldurur ve “Onay Kodu İste” 
düğmesini tıklar.
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“Onay Kodu İste” düğmesinin tıklanmasının ardından kullanıcı, Onay Kodu doğrulama 
sayfasına otomatik olarak yönlendirilir.

Kullanıcı, kendisine kısa mesaj ile ulaşan bir seferlik “Onay Kodu”nu bu sayfada girerek 
sisteme kayıt olma hakkı kazanır. Kullanıcı daha sonraki girişlerinde aynı yöntemi 
sisteme giriş hakkı için kullanabilir. Kayıt olma sırasında alınan bilgiler, kullanıcının 
profilinde saklanacaktır.
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1.1.1 2. E-Devlet Kapısı ile Sisteme Giriş

Kullanıcı, sistemin ana giriş sayfasındaki “E devlet ile giriş yapmak için tıklayınız” 
seçeneğini tıklar.
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Bunun ardından, kullanıcı “e-Devlet Kapısı”na yönlendirilir.

Kullanıcı burada e-Devlet bilgilerini girerek “Sisteme Giriş Yap”ı tıklar. Bilgiler doğru ise, 
sisteme girişi yapılır.
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1.2 Kullanıcı Hesabı Sayfası

Kullanıcı sisteme ilk kez giriş yapmışsa, doğrudan Profil Bilgileri düzenleme sayfasına 
ulaşacaktır.
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Kullanıcı bu sayfada bilgilerini düzenledikten sonra “Tamamla” düğmesini tıklayarak, 
kendi Profil sayfasına ulaşır.
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1.3 Başvuru Yapma

1.3.1  Bilgi Edinme Başvurusu Yapma

Kullanıcı, giriş yaptıktan sonra üst bölümde bulunan menüden “Bilgi Edinme” 
seçeneğini tıklar.
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Kullanıcı açılan başvuru sayfasında, kendi bilgilerini görebilir, “Bilgi Edinme Başvurusu” 
ile ilgili bilgi alabilir. Daha sonra, “Gerçek Kişi” ya da “Tüzel Kişi” seçeneklerinden birisini 
seçer.

“Gerçek Kişi” seçeneği için ek bilgi girilmesine gerek yoktur.
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Kullanıcı “Tüzel Kişi”yi seçmişse, gereken bilgilerin girişini yapar.
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Daha sonra, “Sonraki Sayfa”yı seçerek “Açıklama” aşamasına erişir.

Burada “Açıklama” alanına bilgi edinmek istediği konuyla ilgili açıklamayı yazar ve  
“Sonraki Sayfa” düğmesini tıklar.
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Daha sonra karşısına gelen “Cevap Kanalı” seçimi sayfasında, tercih ettiği cevap 
kanallarını işaretler ve “Yasal Sorumluluk Metni”ni onayladığını belirtir.

Ardından “Önizleme” düğmesini tıklar.
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Karşısına çıkan “Önizleme” sayfasında tüm bilgilerinin doğruluğunu kontrol eder. Bu 
aşamaya dek tüm başvuru, “Taslak Olarak Kaydet” düğmesinin tıklanması ile taslak 
olarak kaydedilebilmektedir.

Kullanıcı  son olarak “Başvuruyu Onayla” düğmesini tıklayarak, başvuru işlemini 
tamamlar.
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Kullanıcı başvurusunun TÜBİMER’e ulaştığına ilişkin bilgilendirme sayfasına yönlenir.

Buradan itibaren, kullanıcı dilerse sistemden çıkış yapabilir ya da “Başvurularım” 
sayfasına giderek, başvurularını inceleyebilir.
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1.3.2  Görüş/Öneri Başvurusu Yapma

Kullanıcı yukarıdaki menüden “Başvuru Yap” seçeneği altında bulunan, “Görüş / Öneri” 
seçeneğini tıklar ve Görüş / Öneri Başvuru sayfasına ulaşır.

Bu sayfada bilgilerinin doğruluğunu kontrol eder ve daha sonra “Sonraki Sayfa” 
düğmesini tıklar.
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Kullanıcı Görüş / Öneri için açıklama girebileceği sayfaya gelir. Burada yazmak istediği 
başvuru açıklamasını yazar.

Daha sonra “Sonraki Sayfa” düğmesini tıklar.
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Kullanıcı “Cevap Kanalı” sayfasına yönlenir.

Karşısına gelen “Cevap Kanalı” seçimi sayfasında, tercih ettiği cevap kanallarını 
işaretler ve “Yasal Sorumluluk Metni”ni onayladığını belirtir. Daha sonra da “Önizleme” 
düğmesini tıklar.
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Kullanıcı “Önizleme” sayfasına yönlenir.

Burada kullanıcı, girmiş olduğu bilgileri gözden geçirdikten sonra, “Başvuruyu Onayla” 
düğmesini tıklayarak başvurusunu tamamlar. Bu aşamaya dek tüm aşamalarda, 
başvuru taslak olarak kaydedilebilmektedir.
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Kullanıcı, başvurusunun TÜBİMER’e ulaştığına ilişkin bilgilendirme sayfasına yönlenir.

Buradan itibaren, kullanıcı dilerse sistemden çıkış yapabilir ya da “Başvurularım” 
sayfasına giderek, başvurularını inceleyebilir.
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1.3.3 Şikayet Başvurusu Yapma

Kullanıcı yukarıdaki menüden “Başvuru Yap” seçeneği altında bulunan, “Şikayet” 
seçeneğini tıklar ve Şikayet Başvuru sayfasına ulaşır.

Bu sayfada bilgilerinin doğruluğunu kontrol eder ve daha sonra “Sonraki Sayfa” 
düğmesini tıklar.

22



Kullanıcı karşısına gelen Açıklama sayfasında, şikayetçi olacağı konuyu ve alt konusunu
seçer. Sonrasında alt tarafta yer alan “Açıklama” alanına şikayet metnini yazar ve 
“Sonraki Sayfa” düğmesini tıklar.
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Kullanıcı “Cevap Kanalı” sayfasına yönlenir.

Karşısına gelen “Cevap Kanalı” seçimi sayfasında, tercih ettiği cevap kanallarını 
işaretler ve “Yasal Sorumluluk Metni”ni onayladığını belirtir. Daha sonra da “Önizleme” 
düğmesini tıklar.
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Kullanıcı “Önizleme” sayfasına yönlenir.

Burada kullanıcı, girmiş olduğu bilgileri gözden geçirdikten sonra, “Başvuruyu Onayla” 
düğmesini tıklayarak başvurusunu tamamlar. Bu aşamaya dek tüm aşamalarda, 
başvuru taslak olarak kaydedilebilmektedir.
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Kullanıcı başvurusunun TÜBİMER’e ulaştığına ilişkin bilgilendirme sayfasına yönlenir.

Buradan itibaren, kullanıcı dilerse sistemden çıkış yapabilir ya da “Başvurularım” 
sayfasına giderek, başvurularını inceleyebilir.
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1.3.4 İtiraz Başvurusu Yapma

Kullanıcı yukarıdaki menüden “Başvuru Yap” seçeneği altında bulunan, “İtiraz” 
seçeneğini tıklar ve İtiraz Başvuru sayfasına ulaşır.

Kullanıcı açılan başvuru sayfasında, kendi bilgilerini görebilir, “İtiraz Başvurusu” ile ilgili 
bilgi alabilir. Daha sonra, “Gerçek Kişi” ya da “Tüzel Kişi” seçeneklerinden birisini seçer.

“Gerçek Kişi” seçeneği için ek bilgi girmesine gerek yoktur.
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Kullanıcı “Tüzel Kişi”yi seçmişse, gereken bilgilerin girişini yapar.

Daha sonra, “Sonraki Sayfa” düğmesine tıklar.
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Kullanıcı başvurusunun “TÜBİTAK Tarafından Yürütülen Programların Başvuru 
Değerlendirme Süreçlerine Yapılacak İtirazlara İlişkin Yönetmelik” kapsamında 
olduğunu işaretleyerek belirtir.

Daha sonra “Sonraki Sayfa” düğmesini tıklayarak, bir sonraki aşamaya geçer.
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Kullanıcı ulaştığı “İtiraz Bilgileri” sayfasında, İtiraz Başvurusu yapacağı Program, Proje /
Başvuru Numarası, Başvuru Sonuç Tarihi bilgilerinin girişini yapar ve eline ulaşan 
Başvuru Sonuç Belgesini yükler. Daha sonra, yapacağı İtiraz Başvurusu için 25 TL 
tutarındaki başvuru ücretini TÜBİTAK hesaplarına yatırır ve yapmış olduğu ödemenin 
dekontunu da sisteme ekleyerek, başvuru ücretini yatırmış olduğuna ilişkin kutucuğu 
işaretler.

Ardından, “Sonraki Sayfa” düğmesini tıklar.
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Kullanıcı erişmiş olduğu “İtiraz İçeriği” sayfasında, İtiraz Başvurusu yapmak istediği 
içeriklerden kendisine uygun olanlarını seçer. İlgili açıklamaların girişini yapar ve dosya 
eklerini yükler.

Ardından “Sonraki Sayfa” düğmesini tıklar.
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Karşısına çıkan “Cevap Kanalı” seçimi sayfasında, tercih ettiği cevap kanallarını işaretler
ve “Yasal Sorumluluk Metni”ni onayladığını belirtir.

Ardından “Önizleme” düğmesini tıklar.
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Karşısına çıkan “Önizleme” sayfasında tüm bilgilerinin doğruluğunu kontrol eder. Bu 
aşamaya dek tüm başvuru, “Taslak Olarak Kaydet” düğmesinin tıklanması ile taslak 
olarak kaydedilebilmektedir.
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Daha sonra “Başvuruyu Onayla” düğmesini tıklayarak, başvuruyu tamamlar.

Kullanıcı, başvurusunun TÜBİMER’e ulaştığına ilişkin bilgilendirme sayfasına yönlenir.

Buradan itibaren, kullanıcı dilerse sistemden çıkış yapabilir ya da “Başvurularım” 
sayfasına giderek, başvurularını inceleyebilir.
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1.4 Başvuru İnceleme

1.4.1 İşlem Sürecindeki Başvurularım

Kullanıcı sisteme giriş yapmamışsa, ana sayfadaki “Başvuru Sorgula” seçeneğini 
etkinleştirerek; sisteme giriş yapmışsa, üst menüde bulunan “Başvurularım”ı tıklayarak, 
yapmış olduğu başvuruların sayfasına ulaşır.

Bu sayfada etkin olan sekme, “İşlem Sürecindeki Başvurularım” sekmesidir. Kullanıcı 
eğer isterse buradan şu anda incelenmekte olan başvurularını inceleyebilir, ayrıca 
başvurularını PDF olarak indirebilir.
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1.4.2 Sonuçlanan Başvurularım

Kullanıcı “Başvurularım” sayfasındaki, “Sonuçlanan Başvurularım” sekmesini tıklayarak, 
değerlendirme süreci tamamlanmış olan başvurularını inceleyebilir.

Kullanıcı bu sayfada eğer isterse, değerlendirme sonuçlarına ulaşabilir, sonuçları PDF 
olarak indirebilir ve almış olduğu değerlendirme hizmetiyle ilgili memnuniyet anketi 
doldurabilir.
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1.4.3 Kullanıcı Memnuniyet Anketi Doldurma

Kullanıcı isterse, yapmış olduğu başvuruya karşılık almış olduğu hizmet ile ilgili 
memnuniyet anketi doldurabilir.

İlgili sorulara ilişkin değerlendirme yaptıktan sonra, “Onayla” düğmesini tıklayarak anket
doldurma işlemini tamamlar.
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