
Hakem/izleyici tarafından firma ziyareti olmadan yapılan değerlendirme/1515  kodlu destek programı izleyici heyeti toplantısı

1512 kodlu Destek Programı kapsamında iş fikri/planı çağrı bazlı toplu değerlendirmelerde

Yatırım Teşvik Başvurularının değerlendirilmesinde görevlendirilecek  hakem/danışman  ücreti

Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi Başvurularının  ve Yatırım Projelerinin 

değerlendirilmesi  gibi faaliyetlerde görevlendirilecek  hakem/danışman  

ücreti

Ar-Ge İndirimi Başvurularının değerlendirilmesinde görevlendirilecek  

hakem/danışman  ücreti

1512 kodlu Destek Programı Kapsamında Aşama 1'de

Görevlendirilecek  Rehber (Mentor/Danışman)  Ücreti

1512 kodlu Destek Programı Kapsamında Aşama 2'de

Görevlendirilecek  Rehber (Mentor/Danışman)  Ücreti

TEYDEB- DESTEK PROGRAMLARI/BAŞVURULAR KAPSAMINDA  GÖREVLENDİRİLECEK HER BİR REHBER'E 

(MENTOR/DANIŞMAN) HER BİR PROJENİN

DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN ÖDENECEK ÜCRETLER VE UYGULANACAK  KURALLAR

REHBER (MENTOR / DANIŞMAN) ÜCRETİ REHBER (MENTOR / DANIŞMAN) ÜCRETİ

KURALLAR:

1. Hakem/İzleyicinin/Panelist/Rehber ve diğer kişilere,  belirlenen ücretlere ek olarak; kişinin ikametgahı ya da çalıştığı kurum veya bulunduğu yer ile görevlendirildiği il arasındaki gidiş geliş mesafesi için km başına 5 gösterge ilave 

ücret ödenir. Bu şekilde hesaplanan ücret 5.500 gösterge'yi aşamaz. Görevlendirmelerin  birden fazla ili ziyaret etmeyi gerektirdiği durumlarda her il arasındaki mesafe için ayrı ayrı hesaplama yapılır. Bu kişilere, yapılacak ödeme 

haricinde şehirler arası yol giderleri (otobüs, tren, ekonomik sınıf uçak vb.), gündelik, özel araç yakıt gideri, şehiriçi ulaşım, yemek, posta, vb. giderler karşılanmaz. Ancak bu kişilerin yurt dışından görevlendirilmesi  durumunda yol gideri 

(uluslararası ve şehirlerarası ekonomik sınıf uçak bileti, tren, otobüs vb.) ayrıca ödenir.

2. 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.

3. İzleyici değerlendirme ücreti belirlenmesinde, "Proje 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 en düşük tutar üzerinden ödenir. İzleyici görevlendirme tarihi sonrasında dönem bütçesinde yapılan revizyonlar izleyici ücreti belirlenmesinde dikkate alınmaz.

4. İzleyicinin, bir projenin birden fazla dönemini değerlendirmek üzere tek sözleşme ile görevlendirildiği durumda, bir dönem için tam diğer dönemler için ilgili dönemin yarım değerlendirme ücreti uygulanacaktır. Söz konusu durumda 

tam ücret, görevlendirmedeki  en düşük dönem bütçesi esas alınarak belirlenir.

5. 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 birinci kural kapsamında ilave ücret ayrıca ödenir. Gündelik, özel araç yakıt gideri, şehiriçi ulaşım, yemek, posta, vb. giderler 

karşılanmaz.

6. 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.

7. 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  birinci kural kapsamında ilave ücret ödenir. Gündelik, özel araç yakıt gideri, şehiriçi ulaşım, yemek, posta, vb. giderler karşılanmaz.

8.1515 programı kapsamında yurtdışından gelen kişilere ödenecek ücrete ilave olarak 500 TL eklenir.

9-Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından Yürütülen Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı ile Sanayi Tezleri (San-Tez) Programının Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Tarafından Yürütülmesine İlişkin Protokol” 

uyarınca Kurumumuza devredilen Sanayi Tezleri (San-Tez) Programı kapsamında izleyicilik ücretleri ödemeleri de bu tabloya göre yapılır.

10-1513 programında, GYK  üyelerinin kuruluşu  yerinde  ziyaret  etmesi durumunda ziyaretli izleyici ücreti ödenir.

*1515 kodlu destek programı hakem/izleyici heyeti değerlendirmesi (ziyaretli) ücreti üst sınırdan ödenir.

1) 1512 - Bireysel Girişim Aşamalı Destek Programı 

Uygulama Esasları Madde: 52

2)TÜBİTAK'ta Görevlendirilecek Danışman, İzleyici, 

Hakem/Panelist, Moderatör, Kurul ve komite Üyeleri ile 

Benzeri Kişilere Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar 

Madde:5 ve 6

1.500 TL /yıl 1.500 TL /yıl

6.000 TL /yıl 500 TL /ay

Proje bütçesine bağlı kalınmaksızın

TEYDEB Panelist ücreti/Proje

1) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 10,

2) Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

3) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

4) Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Projeleri 

Sonucunda Ortaya Çıkan ürünlere Teknolojik Ürün Deneyim 

Belgesi Verilmesine Yönelik Duyuru Metni 

5) 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 

Karar, 2016/9495 Sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet

Yardımı Verilmesine İlişkin Karar

6)Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama 

Esasları Tebliği

7)1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve 

Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları

800 TL (Proje bütçesine bağlı kalmaksızın her 

bir hakem / danışman ücreti)

1.200 TL (Proje bütçesine bağlı kalmaksızın her 

bir hakem / danışman ücreti)

1) 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım 

Faaliyetlerinin Desteklenmesin Hakkında Kanunu Madde 3/A 

ve 5746 sayılı Kanun ikincil mevzuatı

800 TL (Proje bütçesine bağlı kalmaksızın her 

bir hakem / danışman ücreti)

1.200 TL (Proje bütçesine bağlı kalmaksızın her 

bir hakem / danışman ücreti)

800 TL/proje

750 TL 1.100 TL

TEYDEB tarafından yürütülen destek programları, ve diğer başvurular 

kapsamında yapılan hakem değerlendirmeleri (1512 ve 1515 kodlu destek 

programları hariç)

1) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji 

ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmeliğin 20/1 

maddesi

2) TÜBİTAK'ta Görevlendirilecek Danışman, İzleyici, 

Hakem/Panelist, Moderatör, Kurul ve komite Üyeleri ile 

Benzeri Kişilere Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar 

Madde: 5 ve 63) 1515 kodlu TÜBİTAK Öncül Ar-Ge 

Laboratuvarları Destekleme Programı Uygulama Esasları

Madde: 36

0  -  1.000.000 /   800 TL 0  -  1.000.000 /   1.200 TL

> 1.000.000 /    1.200 TL > 1.000.000 /    1.800 TL

TEYDEB tarafından yürütülen destek programları kapsamında desteklenen 

projelerin proje izleyicilik değerlendirmesi/1515 kodlu destek programı 

hakem/izleyici heyeti değerlendirmesi (ziyaretli)*

0   -   500.000 /     900 TL 0   -   500.000 /     1.300 TL

> 500.000  /    1.400 TL > 500.000  /    2.100 TL

500 TL/proje

Proje bütçesine bağlı kalınmaksızın

TEYDEB Panelist ücreti/Proje

TEYDEB- DESTEK PROGRAMLARI/BAŞVURULAR KAPSAMINDA  GÖREVLENDİRİLECEK HER BİR HAKEM/İZLEYİCİYE HER 

BİR PROJE VEYA HER BİR PROJE DÖNEMİNİN DEĞERLENDİRME ÖDEMELERİ

HAKEM/İZLEYİCİ DEĞERLENDİRME 

ÜCRETİ PROJE BÜTÇESİ (TL)/ÜCRET (TL)

HAKEM/İZLEYİCİ DEĞERLENDİRME 

ÜCRETİ PROJE BÜTÇESİ (TL)/ÜCRET (TL)

GENEL AÇIKLAMALAR

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi gereğince "Kurum tarafından desteklenen projelerde, proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla proje kapsamında ve projeye 

ilişkin hizmetlerde görev alan kamu kurum veya kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında bulunanlara, kadro veya pozisyonlarına bağlı olarak bir ayda ödenmekte olan tutarın yüzde 75’ini geçmemek kaydıyla proje sözleşmesinde 

belirlenen tutarlar üzerinden proje teşvik ikramiyesi ödenebilir. Bu ödeme, bir kişinin aynı anda birden fazla projede yürütücü olarak görevli olması durumunda en fazla iki, araştırmacı ve diğer personel olması durumunda ise en fazla 

dört proje için yapılır ve buna ilişkin esas ve usuller Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu projelerde görev alan diğer proje personeline ve hizmetinden yararlanılacak diğer kişilere proje sözleşmesinde belirlenen

tutarlar üzerinden ücret ödenir."

2. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 17 nci maddesi gereğince "Kurumda görevlendirilecek hakem, izleyici, panelist, kurul ve komite üyeleri ile benzeri kişilere yapılacak net 

ödeme tutarı ise 40.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucu elde edilecek tutarı ve bir ayda yapılacak toplam net ödeme için 60.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık 

katsayısı ile çarpımı sonucu elde edilecek tutarı geçmemek üzere, diğer kanunlardaki düzenleme ve kısıtlamalara tabi olmaksızın Yönetim Kurulunca belirlenir ve doğrudan ilgililerine ödenir."

3. Gösterge olarak belirlenen tutarlar cari yıl için Ocak ayında belirlenen memur aylıklarına uygulanan aylık katsayası ile çarpılarak hesaplanır. Tablolarda yer alan tutarlar aksi belirtilmedikçe brüt tutarlar olup yasal kesintilerden sonra 

ilgililere ödeme yapılacaktır.

4. İlgili kişinin çalıştığı kurum/bulunduğu  yer/ikametgahı ile görevlendirildiği, toplantı/yarışma/etkinlik v.b.'nin yapıldığı iller arası mesafe hesaplamasında Karayolları Genel Müdürlüğünün web sayfasında yayımlanan "İller Arası Mesafe 

Cetveli" dikkate alınacaktır.


