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Toplumsal Duyarlılık Projeleri Sistemi Nedir? 
 

 Toplumsal Duyarlılık Projeleri Sistemi (TDPSİS), Atatürk Üniversitesi öğretim 

elemanlarının ve öğrencilerinin toplumsal duyarlılık konusunda projelerini daha kolay ve aktif 

bir şekilde hayata geçirmelerine imkân sağlayan bir sistemdir. TDPSİS ile yapılan başvuruların 

değerlendirilmesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 

yapılmaktadır.  

Toplumsal Duyarlılık Projeleri Sistemi’nin Yapısı Nasıldır? 

 

Toplumsal Duyarlılık Projeleri Sistemi Destek 

 Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi  

 Email: tdm@atauni.edu.tr  
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Toplumsal Duyarlılık Projeleri Sistemi Yaşam Döngüsü 
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Toplumsal Duyarlılık Projeleri Sistemi’ne Erişim ve Kullanım 

TDPSİS, e-Hizmet Kapısı ile entegre şekilde çalışan bir sistemdir. Bu nedenle proje 

başvurusu yapabilmek için öncelikle e-Hizmet Kapısı’na giriş yapılması gerekmektedir. Aşağıda 

verilen adımları izleyerek TDPSİS’e kolaylıkla erişebilir ve proje başvurusu işlemlerinizi 

gerçekleştirebilirsiniz. 

SİSTEME GİRİŞ - 1 

Adım 1: Herhangi bir web tarayıcısından “https://sso.atauni.edu.tr/” adresini açınız. Resim 1’de 

görülen ekranda ilgili bölümlere e-posta ve şifrenizi yazarak sisteme giriş yapınız.  

 
Resim 1. e-Hizmet Kapısı’na giriş 

 

Adım 2: Sisteme giriş yaptıktan sonra Resim 2’de görülen ekranda kırmızı çerçeve ile gösterilen 

“Toplumsal Duyarlılık Projeleri Başvuru Sistemi (TDPSİS)” bağlantısına tıklayınız. 

 
Resim 2. TDPSİS’e erişim – 1 

 

https://sso.atauni.edu.tr/
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SİSTEME GİRİŞ - 2 

Adım 1: Herhangi bir web tarayıcısından “https://tdm.atauni.edu.tr/“ adresini açınız. Resim 

3’de görülen ekranda “Proje Başvurusu” butonuna tıklayınız.  

 

Resim 3. TDPSİS’e erişim - 2  

Adım 2: Resim 4’de gösterilen ekranda önce “Giriş” butonuna ardından açılan ekranda  “E-

Hizmet Kapısına Git” butonuna tıklayınız.  

 

 

Resim 4. TDPSİS’e erişim – 4 

Adım 3: Sisteme giriş yaptıktan sonra “Toplumsal Duyarlılık Projeleri Başvuru Sistemi (TDPSİS)” 

bağlantısına tıklayınız (bkz. Resim 2). 

 

https://tdm.atauni.edu.tr/
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BAŞVURU İŞLEMLERİ 

Adım 1: TDPSİS’ye erişim sağladıktan sonra  görseline tıklayarak Resim 5’de 

görülen “Proje İşlemleri” bölümünde “Başvuru”, “Talep-Sonuç İşlemleri”, “Değerlendirme 

Sonuçları” bağlantılarını listeleyebilirsiniz. 

 

Resim 5. TDPSİS bağlantılarını görüntüleme - 1 

Adım 2:  TDPSİS’ye erişim sağladıktan sonra Resim 6’da kırmızı çerçeve ile gösterilen bölümden 

de  “Başvuru”, “Talep-Sonuç İşlemleri”, “Değerlendirme Sonuçları” bağlantılarına 

erişebilirsiniz. 

Resim 6. TDPSİS bağlantılarını görüntüleme – 2 
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BAŞVURU 

Adım 1: Proje başvurusu için “Başvuru” bağlantısını tıklayınız (bkz. Resim 5 / 

Resim 5). Resim 7’de görülen “Başvuru Bilgileri” ekranında size uygun alanları seçerek gerekli 

kısımları doldurunuz ve “Sonraki Aşama” butonuna tıklayınız.   

 

 

 
 

Resim 7. “Başvuru” işlemi (Başvuran Bilgileri) 



                                                                                                               

8 
 

Adım 2: Resim 8’de görülen “Proje Detayları” ekranında size uygun alanları seçerek gerekli 

kısımları doldurunuz ve “Sonraki Aşama” butonuna tıklayınız.  Eğer bir önceki aşamaya geri 

dönüş yapmak isterseniz “Önceki Aşama” butonuna tıklayınız. 

** Proje süresi maksimum 1 aydır. 

 

 
Resim 8. “Başvuru” işlemi (Proje Detayları) 
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Adım 3: Resim 9’da görülen “Harcamalar” ekranında size uygun alanları seçerek gerekli kısımları 

doldurunuz ve “Sonraki Aşama” butonuna tıklayınız.  Eğer bir önceki aşamaya geri dönüş 

yapmak isterseniz “Önceki Aşama” butonuna tıklayınız. 

 

 
Resim 9. “Başvuru” işlemi (Harcamalar) 

 

Adım 4: Resim 10’da görülen “Dış Gelirler” ekranında size uygun alanları seçerek gerekli 

kısımları doldurunuz ve “Başvuruyu Tamamla” butonuna tıklayınız.  Eğer bir önceki aşamaya 

geri dönüş yapmak isterseniz “Önceki Aşama” butonuna tıklayınız. 

 

 
Resim 10. “Başvuru” işlemi (Dış Gelirler) 
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Adım 5: Resim 11’de görülen ekranda başvuruya ait bilgilerinizi kontrol ediniz. İlgili alanlarda 

eksiklik/hata mevcut ise “Geri”, mevcut değilse “Başvuruyu Tamamla” butonuna tıklayınız.  

 
Resim 11. “Başvuru” işlemi (Başvuruyu Tamamla) 

Adım 6: Başvuru tamamlandıktan sonra Resim 12’de görülen ekranda başvurunuzun iletildiğine 

dair onay mesajı görüntülenecektir. 

 
Resim 12. “Başvuru” işlemi (Onay Mesajı) 
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DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 

Adım 1:  Yapılan proje başvurusuna ait değerlendirme sürecini takip etmek için “Değerlendirme 

Sonuçları” bağlantısını tıklayınız. Resim 13’de görülen ekranda ilgili projeye ait  “Başvuru 

Durumu”’nu ve “İşlem” bölümünden başvurunuzun içeriğini görüntüleyebilirsiniz.  

 

Resim 13. “Değerlendirme Sonuçları” ekranı - 1 

 

Adım 2: Eğer proje için bir revizyon talebi mevcut ise Resim 14’de görülen ekranda ilgili projeye 

ait  “Güncelle” butonuna tıklayarak Resim 15’de yer alan ekranda revizyon içeriğini 

görüntüleyebilirsiniz.    

 ** Revizyon talebi danışmandan (varsa), görevliden ve hakemden gelebilmektedir. 

 

Resim 14. “Değerlendirme Sonuçları” ekranı - 2 
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Resim 15. Revizyon içeriğini görüntüleme 
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Adım 2.1: Talep edilen revizyon, Resim 16’da görüntülenen ekranda yer alan “Başvuran 

Bilgileri”’ne ait ise gerekli düzeltmeyi yaparak “Güncellemeyi Kaydet” butonuna tıklayınız. 

“Başvuran Bilgileri”’ne ait değilse “Sonraki Aşama” butonuna tıklayınız. 

 

Resim 16. “Başvuru Bilgileri” güncelleme 
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Adım 2.2: Talep edilen revizyon, Resim 17’de görüntülenen ekranda yer alan “Proje 

Detaylarına”’na ait ise gerekli düzeltmeyi yaparak “Güncellemeyi Kaydet” butonuna tıklayınız. 

“Başvuran Bilgileri”’ne ait değilse “Sonraki Aşama” butonuna tıklayınız. 

 

Resim 17. “Proje Detayları” güncelleme  
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Adım 2.3: Talep edilen revizyon, Resim 18’de görüntülenen ekranda yer alan “Harcamalar”’a 

ait ise gerekli düzeltmeyi yaparak “Güncellemeyi Kaydet” butonuna tıklayınız. “Başvuran 

Bilgileri”’ne ait değilse “Sonraki Aşama” butonuna tıklayınız. 

 

Resim 18. “Harcamalar” güncelleme  
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Adım 2.4: Talep edilen revizyon, Resim 19’da görüntülenen ekranda yer alan “Dış Gelirler”’e ait 

ise gerekli düzeltmeyi yaparak “Güncellemeyi Kaydet” butonuna tıklayınız.  

 

Resim 19. “Dış Gelirler” güncelleme  
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Adım 3:  Resim 20’de görülen ekranda yaptığınız güncelleme sonrası ilgili projeye ait  “Başvuru 

Durumu”’nu görüntüleyebilirsiniz. Eğer projeyi görüntülemek istiyorsanız “Görüntüle” 

butonuna tıklayınız.  

** Proje başvurusu ve yaptığınız tüm revizyonlar sonrası proje, danışman mevcut ise danışman 

onayına değilse görevli onayına sunulacaktır. 

 

 

Resim 20. Güncellme sonrası “Değerlendirme Sonuçları” ekranı 
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ONAYLANMIŞ PROJELER 

Adım 1: TDPSİS’ye erişim sağladıktan sonra  görseline tıklayarak Resim 21’de görülen 

“Onaylanmış Projeler” bölümüne tıklayarak onaylanan projelerinizi görüntüleyebilirsiniz. 

 
Resim 21. TDPSİS onaylanmış projeleri görüntüleme - 1  

 

Adım 2:  TDPSİS’ye erişim sağladıktan sonra Resim 22’de kırmızı çerçeve ile gösterilen bölümden 

de  “Onaylanmış Projeler Listesi” bölümüne tıklayarak onaylanan projelerinizi 

görüntüleyebilirsiniz. 

 

Resim 22. TDPSİS onaylanmış projeleri görüntüleme – 2 
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Adım 3:  Resim 23’de görülen ekranda onaylanmış tüm projeleriniz listelenecektir. “Görüntüle” 

butonuna tıklayarak proje detaylarını görüntüleyebilirsiniz.   

 

 

 

Resim 23. TDPSİS onaylanmış proje detaylarını görüntüleme 
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TALEP-SONUÇ İŞLEMLERİ 

Adım 1:  Onaylanmış tüm projeleriniz için Resim 24’de görüntülenen ekranda “Talep-Sonuç 

İşlemleri”’ni gerçekleştirebilirsiniz. “Proje” bölümünden proje seçimi yaparak “Seç” butonuna 

tıklayınız.  

 
Resim 24. TDPSİS “Talep İşlemleri” ekranını görüntüleme 

 

Adım 2:  Seçtiğiniz projeye ait rapor yüklemek için Resim 25’de görüntülenen ekranda “Rapor 

Yükle” butonuna tıklayınız. 

 
Resim 25. TDPSİS “Rapor Yükleme” ekranı - 1 

 

Adım 3:  Resim 26’da görüntülenen ekranda ilgili alanları doldurunuz. “Browse” butonuna 

tıklayarak Resim 27’de görüntülenen ekrandan ilgili raporu seçiniz ve “Tamamla” butonuna 

tıklayarak sisteme yükleyiniz.  

  
Resim 26. TDPSİS “Rapor Yükleme” ekranı - 2 
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Resim 27. TDPSİS “Rapor Yükleme” ekranı - 3 

 

Adım 4:  Sisteme yüklediğiniz raporun durumunu Resim 28’de görüntülenen ekranda “Durum” 

bölümünden takip edebilirsiniz. “Görüntüle” butonuna tıklayarak rapor detaylarına 

ulaşabilirsiniz.  

 

 
 

Resim 28. TDPSİS rapor takip ekranı  
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Adım 5:  Seçtiğiniz projeye ait talep oluşturmak için Resim 29’da görüntülenen ekranda “Yeni 

Talep Oluştur” butonuna tıklayınız. 

 
Resim 29. TDPSİS “Yeni Talep Oluştur” ekranı - 1 

 

Adım 6:  Resim 30’de görüntülenen ekranda ilgili alanları doldurunuz. “Browse” butonuna 

tıklayarak Resim 31’de görüntülenen ekrandan ilgili raporu seçiniz ve “Tamamla” butonuna 

tıklayarak sisteme yükleyiniz.  

 
Resim 30. TDPSİS “Yeni Talep Oluştur” ekranı - 2 

 

 
Resim 31. TDPSİS “Yeni Talep Oluştur” ekranı - 3 
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Adım 7:  Oluşturduğunuz talebin durumunu Resim 32’de görüntülenen ekranda “Durum” 

bölümünden takip edebilirsiniz. “Görüntüle” butonuna tıklayarak talep detaylarına 

ulaşabilirsiniz.  
 

 

 
Resim 32. TDPSİS talep takip ekranı 
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Adım 8:  Oluşturduğunuz talepler ve yüklediğiniz raporlara ilişkin sonuca Resim 33’de 

görüntülenen ekranda “Durum” bölümünden ulaşabilirsiniz. 
 

 
 

 

Resim 33. TDPSİS talep – rapor sonuç görüntüleme ekranı 
 

 

 


