
ÖDEME KONUSU YASAL DAYANAK

2011 YILI HAKEM/İZLEYİCİ 

DEĞERLENDİRME ÜCRETİ                 

          PROJE BÜTÇESİ 

(TL)/ÜCRET (TL)

0  -  1.000.000 /   700 TL

    > 1.000.000 /    1200 TL

0   -   500.000 /     900 TL

     > 500.000  /    1400 TL

1505 kodlu destek programı kapsamında Hakem / İzleyici / 

Panelist / diğer kişilerin yapacakları değerlendirmenin firma 

ziyareti olmadan yapılması durumunda değerlendirme ücreti,

500 TL

1505 kodlu destek programı kapsamında Hakem / İzleyici / 

Panelist / diğer kişilerin yapacakları değerlendirmenin firma 

ziyaretli yapılması durumunda değerlendirme ücreti,

700 TL

TEYDEB - TEKNOLOJİ ÖDÜLÜ UYGULAMASINDA 

GÖREVLENDİRİLECEK KİŞİLERE VERİLECEK ÜST 

LİMİTLER 

2011 YILI

Teknoloji Ödülü başvurularının değerlendirilmesinde hakem, 

panelist ve diğer kişilere ödenecek ücret 
500 TL

Teknoloji Ödülü finalistlerini değerlendiren jüri üyelerine 

ödenecek ücret

-

TEYDEB tarafından yürütülen destek programları, Ar-Ge 

İndirimi, yatırım teşvik ve diğer başvurular kapsamında  

hakem değerlendirmeleri 

TEYDEB tarafından yürütülen destek programları 

kapsamında desteklenen projelerin proje izleyicilik 

değerlendirmeleri

1) TÜBİTAK - TTGV - TÜSİAD Teknoloji Ödülleri 

Protokolü

2) TÜBİTAK Destek Programları Başkanlıkları 

Kuruluş, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin 

Yönetmelik 

1) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik 

Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik

2) TÜBİTAK Destek Programları 

Başkanlıkları Kuruluş, Çalışma Usul ve 

Esaslarına İlişkin Yönetmelik 

TÜBİTAK-TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLEN DESTEK PROGRAMLARI 

/BAŞVURULAR KAPSAMINDA GÖREVLENDİRİLECEK HER BİR HAKEM/İZLEYİCİYE HER BİR PROJE VEYA HER BİR PROJE DÖNEMİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN ÖDENECEK DEĞERLENDİRME ÜCRETLERİ VE UYGULANACAK KURALLAR



UYGULANACAK KURALLAR (TEYDEB):

1. Hakem/İzleyici/Panelist/diğer kişilere ödenecek değerlendirme ücretleri brüt ücretler olup, yasal kesintilerden sonra kalan net ücretler ilgililerin banka hesaplarına 

yatırılacaktır. 

2. Hakem/İzleyici/Panelist/diğer kişilerin değerlendirme ücreti haricinde sadece şehirlerarası ulaşım gideri ödenecek olup, bunun dışında herhangi bir gider 

(konaklama, özel araç seyahat giderleri, şehir içi taksi, yemek, posta, kargo gönderi vb.) karşılanmayacaktır.

3. Hakem değerlendirme ücreti belirlenmesinde, Proje Bütçesi olarak, proje önerisindeki “Dönemsel ve Toplam Tahmini Maliyeti”nde belirtilen tutar dikkate alınacaktır. 

Hakem görevlendirme tarihi sonrasında proje bütçesinde yapılan revizyonlar hakem ücreti belirlenmesinde dikkate alınmaz. 

4. İzleyici değerlendirme ücreti belirlenmesinde, Dönem Bütçesi olarak, “Proje Dönemsel Toplam Giderler Tablosu”nda dönem toplamında belirtilen tutar dikkate 

alınacaktır. Dönem harcamasının beyan edilmediği ancak yerinde izlemenin yapılması gerekli olduğu durumlarda da izleyicilik ücreti ödenir. İzleyici görevlendirme tarihi 

sonrasında dönem bütçesinde yapılan revizyonlar izleyici ücreti belirlenmesinde dikkate alınmaz. 

5. İzleyicinin, bir projenin birden fazla dönemini değerlendirmek üzere tek sözleşme ile görevlendirildiği durumda, bir dönem için tam diğer dönemler için yarım 

değerlendirme ücreti brüt olarak uygulanacaktır. Söz konusu durumda tam ücret, görevlendirmedeki en düşük dönem bütçesi esas alınarak belirlenir.   

6. Ortak olarak önerilen/desteklenen projelerde hakem/izleyici ücretleri belirlenmesinde Proje Bütçesi olarak, ortak kuruluşların tamamına ait projenin/dönemin 

“Dönemsel ve Toplam Tahmini Maliyeti”/ “Proje Dönemsel Toplam Giderler Tablosundaki Dönemsel Toplam Tutar” alınacaktır. Ortak kuruluşların farklı illerde olması 

durumunda hakem/izleyici değerlendirme sürecinde şehirlerarası ulaşım giderleri desteklenecektir.  

7. Kamu kurum/kuruluşları tarafından değerlendirilmek üzere TÜBİTAK’a yapılan başvurularda, Proje bütçesi olarak, başvuru içerisinde yer alan projelerin toplam 

bütçesi dikkate alınır. Proje bütçesinin belirtilmediği durumlarda en düşük hakemlik ücreti ödenir.

8. Proje önerisinin/proje döneminin Hakem/İzleyici tarafından değerlendirilmesi sonrasında TÜBİTAK’ın projeyi revize ettirmesi, proje kararlarına olan itirazların 

değerlendirilmesi vb. durumlarda hakemden / izleyiciden konuya ilişkin ek görüş istenilmesi hallerinde bu durumlar söz konusu değerlendirme sürecinin bir aşaması 

olarak ele alınacak olup, Hakem / İzleyiciye  ayrıca bir ücret ödenmeyecektir. Hakem/izleyicinin tekrar firmayı yerinde ziyaret etmesi gerektiğinde sadece şehirlerarası 

(uçak, tren, otobüs ve deniz ulaşımı) ulaşım giderleri karşılanacaktır.

9. 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkındaki Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü gereğince, TÜBİTAK tarafından 

görevlendirilecek hakem/izleyicilere her bir proje veya her bir dönemin değerlendirilmesi için yapılacak net ödeme tutarı 40.000 gösterge rakamının memur aylıklarına 

uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucu elde edilecek tutarı ve bir ayda yapılacak toplam net ödeme tutarı, 60.000 gösterge rakamının memur aylıklarına 

uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucu elde edilecek tutarı geçen tutar ödenmez, “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunda Görevlendirilecek 

Danışman, İzleyici, Hakem/Panelist, Moderatör, Kurul ve Komite Üyeleri ile Benzeri Kişilere Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar” hükümleri uygulanır.

10. Teknoloji Ödülü finalistlerini değerlendiren Jüri Üyelerine herhangi bir ücret ödenmez. Bu Üyelerin sadece şehirlerarası (uçak, tren, otobüs ve deniz ulaşımı) ulaşım 

giderleri karşılanır.


