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TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMUNDA 

GÖREVLENDİRİLECEK DANIŞMAN, İZLEYİCİ, HAKEM/PANELİST, 

MODERATÖR, KURUL VE KOMİTE ÜYELERİ İLE BENZERÎ KİŞİLERE 

YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 

Amaç ve Kapsam 

Madde 1- (1) Bu usul ve esaslar, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 

faaliyetleri gereği Kurumda görevlendirilecek danışman, izleyici, hakem/panelist, moderator, 

kurul ve komite üyeleri ile benzeri kişilere yapılacak ödemelerin tespit ve izlenmesinde 

uygulanacak usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. 

Dayanak 

Madde 2- (1) Bu usul ve esaslar, 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

Kurulması Hakkındaki Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü gereğince hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 3- (1) Bu usul ve esaslarda geçen; 

(a) TÜBİTAK:Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nu, 

(b) Bilim Kurulu: TÜBİTAK Bilim Kurulu'nu, 

(c) Başkan: TÜBİTAK Başkanı'nı, 

(ç) Başkanlık: TÜBİTAK Başkanlığı'nı, 

(d) Proje: TÜBİTAK mevzuatında tanımlanan projeleri, 

(e) Danışman: TÜBİTAK faaliyetleri gereği görevlendirildiği alan ve konuda geçici olarak 

hizmetinden yararlanılan araştırmacı veya uzmanı, (278 sayılı Kanun'un 19 uncu maddesine göre 

görevlendirilen danışmanlar hariç) 

(f) İzleyici: TÜBİTAK tarafından desteklenen proje faaliyetlerini izlemek üzere 

görevlendirilen kişi/kişileri, 

(g) Panel: Projeler, burslar ve diğer destek başvurularının değerlendirilmesi amacıyla, ilgili 

konularda uzman kişilerden oluşturulan kurulu, 

(ğ) Hakem/Panelist: Projeler, burslar ve diğer destek başvurularını belirlenen kurallar 

çerçevesinde değerlendirmek üzere görevlendirilen uzmanı, 

(j) Moderator: Paneli yönetmek üzere görevlendirilen kişiyi, 

            (k) Komite/Kurul: Araştırma grubu yürütme komitesi'ni, teknoloji grubu yürütme 

komitesi'ni, değerlendirme ve destekleme kurulu'nu veya benzeri kurul/komiteleri, 
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(I) Danışma Kurulu/Komisyonu: Komite/Kurullara yardımcı olmak üzere oluşturulan 

kurul/komisyonları, 

(m) Jüri: Burs, Destek ve Yarışma Programlarında başvuruları değerlendiren uzmanlardan 
oluşan kurulu, 

(n) Üye: Komite, danışma kurulu, danışma komisyonu ve jüri üyelerini, 

(o) Koordinatör: Uluslararası, ulusal ve bölgesel olarak düzenlenen her türlü yarışma, burs, 

destek ve tüm program faaliyetlerini yürütmek üzere görevlendirilen uzmanı, 

(ö) Gözlemci Panelist: Panel toplantısına eğitim amaçlı katılan, değerlendirme, söz alma ve 

oy kullanma hakkı olmayan, toplantıları izleyen panelisti 

ifade eder. 

Seçim 

Madde 4- (1) Bu usul ve esaslarda geçen kişilerin seçiminde, ilgili destek programına 

ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır. 

Görevlendirme ve ödeme 

Madde 5- (1) TÜBİTAK tarafından görevlendirilecek hakem, izleyici, panelist, kurul ve komite 

üyeleri ile benzeri kişilere 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 ise 60.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı 

sonucu elde edilecek tutarı geçmemek üzere, diğer kanunlardaki düzenleme ve kısıtlamalara tabi 

olmaksızın Bilim Kurulu'nca belirlenir ve doğrudan ilgililere ödenir. 

(2) Bu maddenin birinci fıkrası uyarınca hakem, izleyici, panelist, kurul ve komite üyeleri 

veya benzeri işlerde görevlendirilecek kişilere yapılacak net Ödeme tutarındaki sınırlamaların 

hesaplanmasında; 

(a) Görevlendirilecek kişilerin görevlerini belirli gün/günlerde yapacakları durumda, 

görevin yapılacağı tarihin bulunduğu ay, 

(b) Görevlendirilecek kişilerin görevlerini belirli bir tarih aralığında yapacakları durumda, 

görevlendirmenin yapıldığı tarihin bulunduğu ay, esas alınır. 

(c)  40.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı 

sonucu elde edilecek tutara ilişkin sınırlama, her bir görev için geçerlidir. Birden fazla proje veya 

bir projenin birden fazla döneminin birleştirilerek tek bir görevlendirmeyle birden fazla 

değerlendirme yapılmasının istenmesi durumunda, söz konusu sınırlama bu birleştirilmiş 

görevlendirmede yer alan her bir proje veya projenin her bir dönemi için ayrı ayrı uygulanır. 

(3) Görevlendirilecek kişiler, TÜBİTAK bünyesinde oluşturulan Araştırmacı Bilgi 

Sistemi (ARBİS) kullanılarak belirlenir. 

(4) Görevlendirilecek kişilere ödenecek tutarlar her yıl Bilim Kurulu'nca belirlenir. 

Kişilere ödenecek tutarların belirlenmediği yıl için Bilim Kurulu'nca en son belirlenen tutarlar 

dikkate alınır. 

(5) Bu maddenin birinci fıkrasında hakem, izleyici, panelist, kurul ve komite üyeleri ile 

benzeri kişilere yapılacak net ödeme tutarındaki sınırlamaların  
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hesaplanmasında, Bilim Kurulu'nun belirlediği brüt ücret tutarlarından yasal kesintilerin 

indirilmesi sonrasında kişilere ödenecek net ücretler dikkate alınır.  

 

Kabul edilmeyen giderler 

Madde 6- (1) Hakem, panelist ve izleyicinin değerlendirme ücreti haricinde sadece şehirlerarası 

ulaşım giderleri (uçak, tren, otobüs ve deniz ulaşımı), özel araç ile yapılan seyahatlerde rayiç 

otobüs veya tren ücreti esas alınarak ödenir. Gündelik, şehir içi taksi, yemek, posta, kargo 

gönderi vb. giderler karşılanmaz. 

(2) Proje önerisinin/raporunun hakem/panelist/izleyici tarafından değerlendirilmesi 

sonrasında, TÜBİTAK'ın projeyi revize ettirmesi, proje kararlarına olan itirazların 

değerlendirilmesi, proje kapsamında yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi vb. durumlarda, 

hakem/panelist/izleyiciden alınacak görüşler için ayrıca hakem panelist/izleyici ücreti ödenmez. 

Geçici Madde 1- (1) Bu usul ve esasların yürürlülük tarihinden önce TÜBİTAK tarafından 

görevlendirilen danışman, izleyici, hakem/paneiist, moderator, kurul ve komite üyeleri ile 

benzeri kişilere bu görevlerine ilişkin 01/09/2008'den sonra yapılacak ödemelerde işbu usul ve 

esasların 5 inci maddesinin birinci fıkrasındaki sınırlamalar aranmaz. 

Yürürlük 

Madde   7- (1) Bu usul ve esaslar 01/09/2008'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girer  

Yürütme 

Madde 8- (1) Bu usul ve esaslar TÜBİTAK Başkanı tarafından yürütülür. 
 

 

 

Kabul edildiği Bilim Kurulu 

Kararı 
 

Yürürlüğe Giriş Tarihi METİN 

Bilim Kurulu’nun 12/10/2008 

tarih ve 168 sayılı toplantısında 

kabul edilmiştir. 

 

01/09/2008 

 

Tıklayınız. 

 

 

DEĞİŞİKLİK YAPILAN BİLİM KURULU KARARLARI 

 

 

Bilim Kurulu Toplantısı Tarih ve 

Sayısı 

 

METİN 

Bilim Kurulu’nun 06/12/2009 tarih 

ve 181 sayılı toplantısı 

                 Tıklayınız. 

Bilim Kurulu’nun 07/02/2015 tarih 

ve 238 sayılı toplantısı 

Tıklayınız. 

 

 

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/tubitakda_gorevlendirilecek_danisman_izleyici_hakempanelist_moderator-168_bk.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/tubitakda_gorevlendirilecek_danisman_izleyici_hakempanelist_181_bk.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/tubitakda_gorevlendirilecek_danisman_izleyici_hakempanelist_moderator-238_bk.pdf

