TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
DANIŞMA KURULU VE AR-GE YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar, İlkeler, Sorumluluk,
Değişiklik Esasları
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, TEİAŞ Genel Müdürlüğünün faaliyet alanlarıyla ilgili
bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayacak yeni süreç, ürün ve uygulamalar tasarlamak amacıyla
yapılacak Ar-Ge faaliyetleri ve ayrıca Danışma Kurulu ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2-(1) Bu Yönergenin kapsamı, TEİAŞ Genel Müdürlüğünde Araştırma ve Geliştirme
faaliyetlerinin başvuru, uygulama, denetim ve raporlama esaslarının belirlenmesi ve ayrıca
Danışma Kurulu ile ilgili hususları içerir.
Dayanak
MADDE 3-(1) Bu Yönerge TEİAŞ Genel Müdürlüğü Ana Statüsünün 4 üncü maddesinin 9
uncu Fıkrasına dayanarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4-(1) Bu Yönergede adı geçen;
a) AA: Araştırma Alanlarını,
b) Araştırmacı: İlgili teknoloji alanında gerekli uzmanlığa sahip, yenilikleri izleyen, proje
sonuçlarını bilimsel yöntemlerle değerlendirip yayımlayacak veya uygulamaya
dönüştürebilecek ve sonuç raporunda ve/veya diğer yayınlarda adı geçecek olan yürütücü
dışındaki en az lisans mezunu kişiyi,
c) Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Faaliyeti: Kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan
bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere
kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen özgün çalışmaları; çevre uyumlu ürün
tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel
ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, bilimsel ve teknik içerik taşıyan
faaliyetleri,
ç) Ar-Ge Müdürlüğü: Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğünü,
d) Ar-Ge Personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli proje yürütücüsü ve araştırmacıları,
e) Ar-Ge Projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer
kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî ve/veya nakdî destek tutarları, sonuçta
doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge faaliyetlerinin her
safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde hazırlanan A, B, C ve D tipi
projeyi,

f) Ar-Ge Projesi İzleme Raporu: Müdürlüğün belirlediği formatta, projelerin dönemsel
gelişmelerinin izlenmesi amacıyla proje yürütücüsü tarafından hazırlanan raporu,
g) Ar-Ge Projesi Sonuç Raporu: Müdürlüğün belirlediği formatta, proje bitiş tarihinden sonra,
proje sonuçlarını göstermek üzere proje yürütücüsü tarafından hazırlanan raporu,
ğ) Bakanlık: TEİAŞ’ın ilgili olduğu Bakanlığı,
h) CIGRE (Büyük Elektrik Sistemleri Uluslararası Konseyi): Dünyanın her yerinden
uzmanların bilgilerini paylaştıkları, bugünün ve yarının elektrik enerjisi sistemlerini geliştirmek
için güçlerini birleştirerek işbirliğini teşvik ettikleri, 1921 yılında Paris’te kurulmuş uluslararası
sivil toplum kuruluşunu,
ı) Danışma Kurulu: Bu Yönergenin 11 inci maddesi kapsamında oluşturulan Danışma
Kurulunu,
i) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nu,
j) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nu,
k) Proje Koordinatörü: Projenin, teklif formuna ve sözleşmeye uygun olarak yürütülüp
yürütülmediğini izlemek amacıyla, projenin yürütüldüğü birimde her türlü bilimsel, teknik ve
mali inceleme yapan, proje yürütücüsünden, ilgililerden projenin seyrine ilişkin bilgi ve
belgeleri talep edebilen, varsa olumsuzlukları bir rapor halinde Ar-Ge Müdürlüğüne ve
Danışma Kurulu’na bildiren ve Ar-Ge Müdürlüğünün teklifiyle Danışma Kurulunca
görevlendirilen TEİAŞ personeli kişi veya kişileri,
l) Proje Yürütücüsü: Proje tanımlama, yürütme beceri ve deneyimine sahip, projenin bilimsel,
teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan ve yazışmaları yapan en az lisans
düzeyinde eğitime sahip kişiyi,
m) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü,
n) Teknik Çalışma Grupları: Danışma Kurulunca belirlenen araştırma konularında TEİAŞ
bünyesinde kurulan gruplarını,
ifade eder.
İlkeler
MADDE 5-(1) Bu Yönergenin ilkesi; TEİAŞ’ta yürütülen Ar-Ge faaliyetlerini, teknolojik,
emniyetli ve ekonomik geliştirme esası hedeflenerek bir plan ve program dâhilinde disiplin
altına almak ve sürekli gelişmelere açık sistematik bir yapıya kavuşturmaktır.
Sorumluluk
MADDE 6-(1) Bu Yönergenin uygulanması, izlenmesi ve koordinasyonundan Ar-Ge
Müdürlüğü sorumludur.
Değişiklik esasları
MADDE 7-(1) Bu Yönerge, uygulamalar ve teknik gelişmeler göz önüne alınarak, TEİAŞ
birimlerinden gelecek öneriler değerlendirilerek Müdürlüğün koordinatörlüğünde, Danışma
Kurulu tarafından gözden geçirilir, ilgili mevzuat hükümlerine göre güncellenir.

İKİNCİ BÖLÜM
Ar-Ge Faaliyetleri ve Proje Tipleri, Ar-Ge Organizasyonu, Danışma Kurulu, Teknik
Çalışma Grubu, Proje Teklifi, Değerlendirilmesi, Desteklenmesi ve Denetimi
Ar-Ge faaliyetleri ve proje tipleri
MADDE 8-(1) TEİAŞ Genel Müdürlüğünde Araştırma ve Geliştirme kapsamı içerisindeki
faaliyetler Araştırma Alanlarında (Ek 1) belirtilen programlarda yürütülecek özgün araştırma
ve geliştirme faaliyetleridir.
(2) TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan ve bu Yönerge kapsamı dışında
tutulması gereken faaliyetler:
a) Eğitim ve öğretim faaliyetleri,
b) TEİAŞ tarafından elektrik iletim tesisleri projesi, yapımı, onarımı ve işletilmesi konusunda
yürütülen genel amaçlı faaliyetler,
c) Kalite kontrol ve standartlaştırma amaçlı faaliyetler,
ç) İletim tesisi yapımı projeleri için hazırlanan yapılabilirlik (fizibilite) çalışmaları.
(3) TEİAŞ’taki Ar-Ge faaliyetleri; öncelikli araştırma alanlarında belirtilen programlar
kapsamında yürütülecek ve özgün nitelik taşıyacak Ar-Ge projeleridir.
(4) Ar-Ge amaçlı yürütülecek projeler:
A Tipi Projeler: TEİAŞ’ın Araştırma Alanları Kapsamında olan ve Danışma Kurulu tarafından
“TEİAŞ için Ar-Ge niteliği taşıyan faydalı bir çalışmadır” görüşü alan TEİAŞ personeli
tarafından yürütülecek projeler ve TEİAŞ personeli tarafından gerçekleştirilecek olan Yüksek
Lisans ve Doktora tezleridir.
B Tipi Projeler: TEİAŞ, diğer kamu kurum ve kuruluşların ve/veya üniversiteler, enstitüler
ve/veya özel sektör kuruluşları ile Ar-Ge Protokolü hükümlerine göre ortaklaşa yürütülen
projeler,
C Tipi Projeler: Kamu İhale Kanunu kapsamında, yerli ve/veya yabancı gerçek ve tüzel
kişilere, danışmanlık veya hizmet alımı ihalesi ile yaptırılan projeler,
D Tipi Projeler: TÜBİTAK vb. araştırma enstitüleri veya yerli/yabancı özel kuruluşlarla
işbirliği içinde yürütülen ve bu kurum/kuruluşların mevzuatlarına göre yürütülüp tamamen
nakdi olarak desteklenen projelere, TEİAŞ bütçesinden ayni ve nakdi herhangi bir desteğin
sağlanmadığı veya bir kısmının TEİAŞ Ar-Ge bütçesinden karşılandığı projelerden oluşur.
Proje ile ilgili kısmi destek sağlanması durumunda TEİAŞ da Ar-Ge bütçesinden
sorumluluğunda olan destekleri sağlar.
(5) 4 üncü fıkra kapsamında sunulacak projeler bu Yönergenin 19 uncu maddesi kapsamında
değerlendirmeye tabi tutulur.
Ar-Ge organizasyonu
MADDE 9-(1) TEİAŞ bünyesinde Ar-Ge faaliyetlerinin fonksiyonel yapılandırılması
aşağıdaki şekilde teşkil edilmiştir:

a) Teknik Çalışma Grupları,
b) Danışma Kurulu.
(2) Ar-Ge faaliyetlerinin koordinasyonundan Ar-Ge Müdürlüğü sorumludur.
Danışma Kurulu’nun yapısı
MADDE 10-(1) Danışma Kurulu üyeleri Genel Müdürlük Makam Olur’u ile belirlenir.
Danışma Kurulu aşağıda belirtilen en fazla on bir üyeden oluşur.
a) Kurul Başkanı
b) Kurul Başkan Yardımcısı,
c) Genel Müdürce belirlenecek en fazla üç temsilci,
ç) Üniversite Öğretim Üyeleri (en fazla dört temsilci),
d) Sektör uzmanlarından iki temsilci.
Danışma Kurulu’nun görevleri
MADDE 11-(1) Danışma Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir.
a) TEİAŞ’ın kurumsal ve teknik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve
tavsiyelerde bulunmak,
b) Kurul’a teklif edilen Ar-Ge projelerini değerlendirmek,
c) Ar-Ge ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirilmiş proje önerilerinde bulunmak,
ç) Ar-Ge projelerinin tanıtımı ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,
d) Ulusal ve bölgesel öncelikli projelerin geliştirilmesine destek olmak,
e) Uluslararası Ar-Ge projelerinin hazırlanmasını teşvik etmek,
g) Araştırma için finans kaynaklarını çeşitlendirmek ve hedef grupların araştırmaya katkısını
artırmak,
ğ) Araştırma çalışmalarının; karar vericilere, kullananlara ve yüklenicilere tanıtımını ve
savunuculuğunu yapmak,
h) Görevlerini yerine getirmede ihtiyaç duyacağı teknik çalışma grup/gruplarını oluşturmak,
ı) Ar-Ge projelerinin sonuçlarının etki analizlerini yaptırmak ve sonuçlara göre yapılacak
işlemleri Genel Müdürlük Makamı talimatı ile ilgili birime/birimlere bildirilmesini sağlamak,
i) Araştırma Alanlarını belirlemek ve yayınlamak.
Danışma Kurulu’nun çalışma esasları
MADDE 12-(1)
a) Danışma Kurulu ayda bir Kurul Başkanının başkanlığında olağan olarak toplanır. Gerek
görüldüğü durumlarda Danışma Kurulu, Kurul başkanının çağrısıyla olağanüstü toplanabilir.

b) Danışma Kurulu, en az beş üyenin katılımı ile toplanır ve katılan üye tam sayısının salt
çoğunluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde, Başkanın kullandığı oy yönünde
çoğunluk sağlanmış sayılır.
c) Üyeler bir yıl süreyle görev yaparlar. Ancak, yeni üyeler atanıncaya kadar görevlerine devam
ederler. Üyeliği sona eren üyeler Ar-Ge Müdürlüğü tarafından tekrar teklif edilmesi durumunda
yeniden üyeliğe atanabilir.
ç) Danışma Kurulu toplantısında alınan kararlar tutanağa bağlanır ve toplantıya katılan üyelerce
imzalanır.
d) Danışma Kurulu’nun sekretarya hizmetleri Ar-Ge Müdürlüğü tarafından yürütülür.
e) Toplantı tarihi, yeri ve gündemi, olağan dışı toplantılar hariç olmak üzere, en az yedi gün
önce üyelere yazılı olarak Ar-Ge Müdürlüğü tarafından bildirilir.
Teknik Çalışma Grupları’nın yapısı
MADDE 13-(1)
a) Teknik Çalışma Grupları’nın üyeleri, sayısı ve faaliyet alanları Genel Müdürlük Makam
Olur’u ile belirlenir.
b) Sektör uzmanlarından temsilci veya temsilciler de Grup üyesi olabilir.
Teknik Çalışma Grupları’nın görevleri
MADDE 14(1) Teknik Çalışma Grupları aşağıdaki görevleri yerine getirir.
a) Kendi faaliyet alanı içindeki tüm konularda bilgi alış verişinde bulunmak, yeni teknolojileri
araştırmak, Grup Başkanı Öğretim Üyesini ilgili konuda bilgilendirmek,
b) Hem kendi hem de TEİAŞ için bilgi birikimlerini arttırmak için sempozyum, çalıştay ve
kongrelere katılmak,
c) İlgili CIGRE Çalışma Komiteleri kapsamında yürütülen faaliyetlerini takip ederek
gerektiğinde katılım ve destek sağlamak,
ç) TEİAŞ’ın teknik sorunlarını ortaya koymak ve bu sorunlara Danışma Kurulu ile beraber
akademik merkezli çözüm önerileri sunmak,
d) TEİAŞ için geliştirilecek ürünlerde uygulanan standart, şartname vb. dokümanlar ile ilgili
çalışmalar yürütüp yetkili birimlere önerilerde bulunmak.
Teknik Çalışma Grupları’nın çalışma esasları
MADDE 15-(1)
a) Teknik Çalışma Grupları, ayda en az bir kez toplanır.
b) Grup toplantı tarihleri Ar-Ge Müdürlüğü tarafından yazılı olarak duyurulur.
c) Gerek görülmesi halinde üyeler daha sık bir araya gelebilirler.
d) Bazı toplantılar telekonferans usulüyle de gerçekleştirilebilir.

Ar-Ge proje konusunun seçimi ve proje teklifinin hazırlanması
MADDE 16-(1) Proje konularının isabetli olarak seçilmesi ve projenin kabul edilme ihtimalinin
artırılması bakımından konu seçiminde aşağıdaki yol izlenmelidir:
a) AA’lar (Ek 1) arasından Danışma Kurulu’na teklif edilecek projenin konusu ve ismi
belirlenerek TEİAŞ internet sitesinden Ar-Ge projesi başvuru formu (Ek 2) temin edilir.
Başvurular Danışma Kurulunda değerlendirilmek üzere Madde 17’de belirtilen zaman aralıkları
içerisinde Ar-Ge Müdürlüğüne yapılır.
b) Proje teklifinin, daha önce yapılmış ve devam eden çalışmalar gözden geçirilerek, tekrar
niteliğinde olmamasına dikkat edilir. Proje teklif sahipleri literatür taramasını da tekliflerinde
sunar.
c) Danışma Kurulu tarafından benzer amaçları taşıyan, aynı veya benzer bölgeleri hedefleyen
projelerin bölgesel veya ulusal proje haline getirilmesi sağlanır, gerekirse en uygun projeyi
teklif eden ve imkânları daha iyi olan kuruluş veya proje yürütücüsünün koordinatörlüğünde,
projeye destek verir.
ç) Danışma Kurulu, gerektiğinde proje teklifinin değerlendirilebilmesi için proje yürütücüsünü
toplantıya davet eder ve proje hakkında ayrıntılı bilgi aldıktan sonra karar verir.
d) Danışma Kurulu’nda puanlama sonucu teklifi kabul edilen projelerde; isim, araştırmacı ekibi
ve bütçe üzerinde değişiklik ve düzeltmeler yapılabilir.
e) Teklif edilen projeler, gerek görüldüğünde, daha ayrıntılı bilimsel değerlendirmesi yapılmak
üzere Danışma Kurulunca belirlenen danışmanlara gönderilir.
f) Danışma Kurulu tarafından desteklenmeye uygun bulunan projeler için, proje
yürütücü/yürütücüleri ile Müdürlük arasında Ar-Ge Protokolünün imzalanması ve Genel
Müdürlük Onayını müteakip yürürlüğe konulur.
g) Proje çıktılarını kullanacak / etkilenecek birimlerden, çıktıların kullanılacağına /
uygulanacağına dair taahhüt alınmalıdır.
ğ) Program dışı ve dış kaynaklı araştırma projeleri için Danışma Kurulu gerektiğinde
olağanüstü toplanarak konuyu değerlendirir ve karara bağlar.
h) TEİAŞ’ın Ar-Ge projelerine desteği aşağıdakilerle sınırlıdır:
1) Danışma Kurulu tarafından desteklenen projelerde çalışan TEİAŞ personeli proje yürütücüsü
ve araştırmacılara tabi oldukları mevzuat çerçevesinde, ödül verilebilir. Ancak projelerde
TEİAŞ personeli olmayan çalışanlara nakdi olarak herhangi bir ödeme yapılmaz,
2) Projelerde talep edilen deneyler, öncelikle TEİAŞ laboratuvarlarının mevcut imkanları ile
karşılanır, bunun mümkün olmaması halinde talep edilen deneyler TEİAŞ harici
laboratuvarlardan da karşılanabilinir,
3) Yeni cihazlara ihtiyaç duyulması ve bu cihazların alımının uygun görülmesi halinde, cihazlar
TEİAŞ’ın hizmet binalarında uygun yerlere kurulur ve hizmete sunulur.
Ar-Ge bütçesi

MADDE 17-(1) Ar-Ge Bütçesi EPDK tarafından Kurul Kararı ile ilgili yıl sistem kullanım gelir
tavanı içerisinde olacak şekilde belirlenir.
Proje değerlendirme kriterleri
MADDE 18-(1) Proje tekliflerinin değerlendirmesi aşağıdaki kriterler doğrultusunda yapılır:
a) Proje tekliflerinin ilgili AA’ya uyumu,
b) Projenin, ait olduğu AA’ya katkısı,
c) Yeni bilgi ve teknoloji üretebilme özelliği,
ç) Proje sonuçlarından elde edilecek bilgi ve teknolojinin uygulanabilirlik durumu,
d) Projelerin orijinalliği; disiplinler arası olma özelliği; TEİAŞ’ın ilgi alanına giren konularda
karşılaşılan sorunlara çözüm getiren; çevreye dost ve sürdürülebilir olma durumu,
e) Projelerin amaçlarının, mevcut eleman ve belirlenen kaynaklarla, öngörülen sürede
gerçekleştirilebilme özelliği,
f) Projeyi teklif eden birimin personel ve fiziki alt yapı bakımından teknik deneyim ve
yeterliliği,
g) Projenin ekonomik, çevresel ve sosyal anlamda yaygın etkisi.
Proje tekliflerinin değerlendirilmesi
MADDE 19-(1) Teklif edilen araştırma ve geliştirme projeleri iki aşamada değerlendirilir.
Proje tekliflerinin değerlendirilmesinde, birinci ve ikinci aşamalarda yapılacak işlemler aşağıda
verilmiştir.
(2) Birinci Aşama Değerlendirilmesi: Müdürlüğün koordinasyonuyla Danışma Kurulu’na
sunulan proje teklifleri amaca uygunluk, AA’ya uygunluğu ve işbirliği derecesi bakımından
puanlamaya tabi tutulurlar.
a) Amaca Uygunluk: Proje başvuruları; proje amacı, gerekçeleri, proje ile ilgili mevcut durum,
proje konusunun TEİAŞ’ın faaliyetleri ile ilişkilendirilmesi ve projeden hedeflenen çıktıları
bakılarak aşağıdaki puanlamaya göre değerlendirilir.
Amaca uygunluk

Puan

Projelerin Ar-Ge niteliği, TEİAŞ’ın Ar-Ge
stratejik plan ve politikasına uygunluğu

0-20 Puan arasında

b) AA’ya Uygunluğu: Proje başvuruları; TEİAŞ’ın öncelikli araştırma alanlarına bakılarak
aşağıdaki puanlamaya göre değerlendirilir.
Sıra No

1

Araştırma Alanları Puanları
Öncelik Derecesi

Puan

Yüksek (Y)

15

2

Orta (O)

10

3

Düşük (D)

5

c) İşbirliği Derecesi: Proje başvuruları; diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler,
enstitüler ve özel sektör ile işbirliği derecesine bakılarak aşağıdaki puanlamaya göre
değerlendirilir.
İşbirliği Şekli

Puan

TEİAŞ+Diğer Kamu Kurumu+Üniversite+Özel Sektör

15

TEİAŞ+ Diğer Kamu Kurumu / Üniversite / Özel Sektör

10

TEİAŞ içi

5

TEİAŞ’ın içinde olmadığı, TEİAŞ dışından verilen Ar-Ge proje teklifleri değerlendirmeye
alınmaz. TEİAŞ dışından verilen Ar-Ge proje tekliflerinde, TEİAŞ’tan da bir proje yürütücüsü
belirlenecektir. Ar-Ge projesine TEİAŞ’tan katılacak proje yürütücüsü, Ar-Ge projesi
kapsamında TEİAŞ ile ilgili olan işleri yürütmekten sorumludur.
(ç) Projelerin birinci aşama değerlendirilmesi sonunda, 25 puan veya daha fazlasını alan proje
tekliflerinin, ikinci aşama değerlendirmesine geçilir.
(3) İkinci Aşama Değerlendirmesi: Birinci aşamada yeterli puan alan proje teklifleri, bilimsel
kalite ve yapılabilirlik bakımından, Danışma Kurulu tarafından puanlanır.
a) Ar-Ge Niteliği ve Bilimsel Kalite: Proje teklifleri; projenin özgünlüğü, proje konusundaki
ulusal ve uluslararası araştırma sonuçlarının incelenme ölçüsü, yapılacak projenin mevcut
bulgulara sağlayacağı katkı ve uygulamalı veya temel araştırma oluşuna göre aşağıdaki
puanlamaya uygun değerlendirilir.
Ar-Ge Niteliği ve Bilimsel Kalite

Puan
0-25 Puan arasında

b) Yapılabilirlik: Proje teklifi; proje bütçesi ile birlikte, projenin yapılabilirliği, proje ekibinin
yeterliliği, altyapı/ekipmanın ihtiyaçları karşılama derecesi, proje yönetimi ve proje
örgütlenmesi yönünden ayrıntılı olarak aşağıdaki puanlamaya göre değerlendirilir.
Yapılabilirlik

Puan
0-25 Puan arasında

Değerlendirme sonucu
MADDE 20-(1) Birinci aşama sonucu alınan puan ve ikinci aşama sonucu alınan puan
toplanarak toplam proje değerlendirme puanı belirlenir. 50 puanın altında kalan projeler
desteklenmez.

(2) Danışma Kurulu proje tekliflerine ait bütçeleri, gerektiğinde proje yürütücüleri ile
görüşülerek revize ettirebilir. Bu doğrultuda gerekçeleri yetersiz bulunan bütçe harcamaları
proje kapsamından çıkartılır.
(3) Danışma Kurulu protokol onaylanmadan önce, desteklenmesine karar verilen projelerin
proje teklif dokümanında yer alan bilgilerinde değişiklik ve düzeltme talep edebilir.
Proje tekliflerinin desteklenme programına alınması
MADDE 21-(1) Danışma Kurulu, aynı AA altında yer alan ve desteklenebilir olarak kabul
edilen proje tekliflerini, puanlarına göre sıralar ve en yüksek puanlı projeden başlamak üzere,
bir sonraki bütçe dönemi için programlanan proje kaynakları çerçevesinde değerlendirir. Bir
sonraki yılın genel bütçesinden karşılanacak proje ödenekleri, aynı yılın Kasım ayı içerisinde
kesinleşir.
(2) Danışma Kurulu tarafından desteklemesine karar verilen proje ile ilgili Ar-Ge Protokolü,
Müdürlük ve proje teklifinde bulunan proje yürütücüsü/yürütücüleri arasında imzalanır ve
Genel Müdür onayı ile uygulanır.
Proje hazırlama ve değerlendirme takvimi
MADDE 22-(1) Danışma Kurulu’na sunulacak proje teklifleri yılda dört defa olmak üzere her
yılın Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında Müdürlük tarafından kabul edilir. TEİAŞ Ar-Ge
Stratejisi ve ülke menfaatleri açısından proje yapılmasının aciliyet, gereklilik ve önem arz ettiği
durumlarda; Genel Müdür onayı ile başvuru dönemleri dışında da proje başvurusu kabul edilir.
(2) Destekleme programına alınacak projelerle ilgili başvuruların değerlendirilmesi Danışma
Kurulu tarafından en geç iki ay içerisinde sonuçlandırılır. Madde 16 (ç) uyarınca proje
yürütücüsünün Danışma Kurulu toplantısına davet edilerek değerlendirilmesi yapılan proje
teklifleri için bu süre aranmaz.
Devam eden projelerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi
MADDE 23-(1) Projelerin Yerinde İzlenmesi: Projelerin yerinde izlenmesine ve gözden
geçirilmesine ilişkin plan ve programların yapılması ve uygulanması, proje koordinatörleri
tarafından yürütülür. Bu görevler sonucunda elde edilen bilgiler ışığında hazırlanan raporlar
Danışma Kurulu’na sunulur. Desteklenen ve yürütülen her proje için en az bir Danışma Kurulu
üyesi proje kapsamında izleyici olarak görevlendirilir.
(2) Projelerin Değerlendirilmesi: Proje yürütücüleri, altı aylık dönemler halinde
hazırlayacakları Proje İzleme Raporlarını Müdürlüğe ve proje koordinatörüne gönderir.
Danışma Kurulu, Proje İzleme Raporlarını ve değerlendirerek; ilgili projenin desteğinin
devamına, proje yürütücüsünün uyarılmasına, projeye ek süre verilmesine, durdurulmasına
veya Protokolün feshine karar verir.
Sonuçlanan projelerin değerlendirilmesi
MADDE 24-(1) Danışma Kurulunda yapılan değerlendirme toplantılarında yeterli görülen
projelerin sonuç raporlarının hazırlanmasına karar verilir.
(2) Proje yürütücüsü proje tamamlandıktan sonra sonuç raporunu en geç iki ay içerisinde
Müdürlüğe ve Proje Koordinatörüne gönderir.

(3) Danışma Kurulu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda yayınlanmasına karar
verilen projeler, varsa gerekli düzeltmeler yapılarak uygun formata getirildikten sonra proje
koordinatörünün koordinasyonunda proje yürütücüsü tarafından en geç üç ay içinde
yayınlanmak üzere Müdürlüğe sunulur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yönergenin Ekleri
MADDE 25-(1) Bu Yönerge ekleri Genel Müdürlük Makam Olur’u ile değiştirilir ve yürürlüğe
girer.
Yürürlük
MADDE 26-(1) Bu Yönerge TEİAŞ Yönetim Kurulu’nun onay tarihinden itibaren yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 27-(1) Bu Yönerge hükümlerini TEİAŞ Genel Müdürü yürütür.
Ekler
(1) Araştırma Alanları
(2) Ar-Ge Proje Formları

