
HAKEM KAYIT, PROJE DEĞERLENDİRME 
ve E-İMZA KILAVUZU 



Sayın Değerlendirici,

Bu kılavuz,

Göller Bölgesi Teknokenti Yönetim Sistemi Portalı (TYS Portal) üzerinden; 

Göller Bölgesi Teknokenti’ne hakem olarak kayıt olmanıza, 

Göller Bölgesi Teknokenti’ne başvurulan projeleri değerlendirmenize ve 

Göller Bölgesi Teknokenti Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden;

Göller Bölgesi Teknokenti’ne proje değerlendirme raporunuzu elektronik imza ile gönderimini sağlamanıza 

yardımcı olması için hazırlanmıştır. 

Bu kılavuzda, yapacağınız işlemlere dair tüm aşamalar hakkında bilgi verilmiştir. 

Bir sorunla karşılaşmanız durumunda, kılavuzun sonundaki iletişim bilgilerimizle irtibata geçebilirsiniz.

KILAVUZ İÇERİĞİ İŞ AKIŞI

1. BÖLÜM Hakem Kayıt ve Proje Değerlendirme

2. BÖLÜM Elektronik İmza



1. BÖLÜM
HAKEM KAYIT İŞLEMLERİ

&

PROJE DEĞERLENDİRME



HAKEM KAYIT BÖLÜMÜ

• www.gbteknokent.com adresinden 
Portala «Kullanıcı Kaydı» yapınız.

• Kayıtlı hakem iseniz 11. sayfadaki 

Proje Değerlendirme Bölümüne 
geçiniz.



Bilgilerinizi giriniz. 

•

E-postanızı hatasız yazdığınızdan 
emin olunuz, doğrulama bağlantısı 

gelecektir.

•

Gereksiz e-posta (spam) kutusunu 
da kontrol ediniz. 

E-posta yaklaşık bir saat içerisinde 
gelmektedir.



TC Kimlik 
Numaranız 

ve 

Şifreniz ile 
Portala giriş 

yapınız



«Hakemlik Başvurusu» yapınız.



«Yeni Ekle» tıklayınız.



• Tüm bilgilerinizi giriniz. Özellikle IBAN’ınızı hatasız 
yazdığınızdan emin olunuz. Kaydediniz.

• Hakem başvurunuz böylelikle tamamlanır. Bizim 
tarafımızdan onaylanır ve Teknokent hakem havuzunda yer 
alırsınız.



E-postanın içerisinde TYS Portala girebilmeniz 
için bağlantı linki bulunmaktadır.

•

Gereksiz e-posta (spam) kutusunu da kontrol 
ediniz. 

E-posta yaklaşık bir saat içerisinde gelmektedir.

«Hakem Girişi» için 

bağlantıyı tıklayınız.

İnceleyeceğiniz proje için 

«Proje Hakem Ataması» e-postası alacaksınız. 

•

Bu e-postayı dikkatle okuyunuz. 



Proje Hakem Ataması e-postası 

gelmediyse veya kayıtlı hakem iseniz; 

•

www.gbteknokent.com adresinden 

«Hakem Girişi» yapınız.

PROJE DEĞERLENDİRME BÖLÜMÜ



TC Kimlik 
Numaranız 

ve 

Şifreniz ile 
Portala giriş 

yapınız



«Değerlendirilecek başvurular için tıklayınız» 
menüsüne tıklayınız.



Proje satırından «İşlemler» kısmına geliniz ve 

«Detayı Görüntüle» menüsüne tıklayınız.



«Proje Başvuru Raporu»na tıklayıp 
projeyi inceleyebilirsiniz.

•

Projeye ait ek bilgiler de yan 
kutucuklarda yer alır.



Tarih giriniz. 



Puan veriniz ve 

bölüm sonu kutucuklarını kısaca 
doldurunuz. 

•

ÖNEMLİ NOT:

0-35: RED

36-55: REVİZYON

56 ve üzeri KABUL

1. – 3. BÖLÜMLER

Genel puan durumunu 

buradan takip edebilirsiniz.



«Proje Başvuru Raporu»

kutucuğundaki dosyada,

«Dışarıda Geçirilecek Süre Ön Onayı»

bölümünde yer alan talepler

Uygunsa → Talep edilen uygundur

Değilse → Uygun değildir

veya 

Herhangi bir talep yoktur

yazınız.

4. BÖLÜM



Varsa önerilerinizi yazınız.

5. BÖLÜM



Proje sizin için 

Uygunsa 

«Bir Ar-Ge projesi olarak uygundur»

Uygun Değilse 

«Bir Ar-Ge projesi olarak uygun değildir.»

Revizyon talep ediyorsanız 

Üstteki revizyon kutucuğunu doldurunuz.

6. BÖLÜM

ÖNEMLİ NOT

Revizyon için 

puanlamanız «36-55» aralığında olmalıdır. 

•

Tavsiye ve eleştirilerinizi isterseniz 

«5. Bölüm»de belirtebilirsiniz.

•

Revize proje size incelemeniz için tekrar gönderilir.



Yukarıdaki

«Makine Teçhizat KDV İstisna Başvuruları» 
kutucuğunu inceleyiniz.

Uygunsa → Talep edilen uygundur

Değilse → Uygun değildir

veya 

Herhangi bir talep yoktur

yazınız.

7. BÖLÜM



2. AŞAMAYA 

ELEKTRONİK İMZA İLE İMZALAMA 

AŞAMASINA

BAŞLAYABİLİRSİNİZ

•

(Yaklaşık 5 dakika sürmektedir)

«Değerlendirmeyi Gönder» 

butonuna tıklayınız.

TEŞEKKÜRLER
DEĞERLENDİRME KISMI 

BAŞARIYLA TAMAMLANMIŞTIR.



2. BÖLÜM
ELEKTRONİK İMZA 

İŞLEMLERİ



İlk olarak hakem ana sayfanızda 

«Görevlendirildiğim Değerlendirmeler»

menüsünde otomatik olarak oluşan 

değerlendirme raporunuzu 

«Görüntüle»

butonuna tıklayarak açılan sayfadan 

bilgisayarınıza indiriniz.

E-İMZA BÖLÜMÜ



5. Bölüm: 
Varsa önerilerinizi yazınız.

Masaüstü


Bilgisayarım


Sağ Tıkla 


Özellikler


Sistem türü

(64bit/32bit)

Sonra elektronik imza kullanacağınız 
bilgisayarınızın sistem türünü tespit ediniz.



www.gbteknokent.com

Linkinden sayfaya ulaşarak

-tespit ettiğiniz sistem türüne göre-

«E-imza Modülü»nü
indirip kurunuz.

( B u  i ş l e m  i l k  s e f e r e  m a h s u s  
y a p ı l a c a k t ı r. )

http://www.gbteknokent.com/


Menüden indirdiğiniz 

«Hakem Değerlendirme Dilekçesi»nin

içeriği doldurulacak



belge PDF olarak kaydedilecek 



sisteme PDF olarak yüklenecektir.

Sistem

sadece PDF eklenmesine

izin vermektedir.



«EBYS Hakem Girişi»
menüsüne tıklayarak 
e-imza ile imzalama 

sürecini 
başlatabilirsiniz.



«EBYS Hakem Girişi»ne tıkladığınızda 

karşınıza gelen pencerede;

1.1. «Belge Adı» kısmına 

«Değerlendirilen firma adı-Hakem adı soyadı»

yazılmalıdır.

Örnek: ABC San. ve Tic. A.Ş.-Ahmet YILMAZ

1.2. «Belge Adı»nın altındaki 

«Dosya Seç» menüsüne, hazırlamış olduğunuz 

«Hakem Değerlendirme Dilekçesi»

PDF formatında eklenecektir.

1.3. Dosya ekleme işleminden sonra «Yükle» 

butonuna basılarak dosyanın sisteme 

yüklenmesi sağlanacak ve karşınıza 
YÜKLENMİŞ uyarısı çıkacaktır.

2.1. «Ek» kısmına «Proje Adı» yazılmalıdır.

Örnek: Katı Atıkların Değerlendirilmesi

2.2. «Ek»in altındaki «Dosya Seç» menüsüne 
TYS  Portaldan aldığınız 
«Proje Değerlendirme Sonuç Raporu»
eklenecektir.
2.3. Dosya ekleme işleminden sonra «Yükle»
butonuna basılarak dosyanın sisteme 
yüklenmesi sağlanacak ve karşınıza 
YÜKLENMİŞ uyarısı çıkacaktır.

«Belge Adı» 

-

«Varsa Ek Adı»



«Dosya Seç»



«Yükle»



İlgili yükleme işlemleri 
yapıldıktan sonra 
YÜKLENMİŞ olarak 
gözükecektir. 

Bu aşamada 
«İmza Sürecini Başlat» 
butonuna basarak 
imzalama menüsüne 
geçiş yapabilirsiniz.



Karşınıza gelen ekranda 
yüklemiş olduğunuz dilekçe 

görüntülenecek olup,

yüklemiş olduğunuz proje 
değerlendirme sonuç raporu 

da yukarıdaki menüde 
«Ekler (1)» kısmında 
görüntülenecektir. 

E-imza PIN’inizi girerek 
evrakı imzalayabilirsiniz.

NOT: Eki okumadan imza 
atamazsınız.



«İmzala» butonuna bastıktan sonra 
birkaç saniye ekranda 
«Lütfen bekleyiniz…» 
uyarısı çıkacak olup, 

evrak imzalanma süreci 
tamamlanınca karşınıza 

«İşlem tamamlandı»
uyarı mesajı gelecektir. 

Çıkan uyarı mesajını 
«Tamam» 

butonuna basarak kapatabilirsiniz.

HAKEM RAPORUNUZ BAŞARIYLA 
ELEKTRONİK İMZA İLE 

İMZALANMIŞTIR. 

İmzaladığınız rapor sistemimize 
düşmekte olup ileri şifreleme 
teknikleriyle veri tabanımızda 

saklanmaktadır.



İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres

Süleyman Demirel Üniversitesi 

Doğu Yerleşkesi 102. Cadde No: 252 

Merkez ISPARTA

•

Telefon

0 246 211 84 02

•

Faks

0 246 211 84 06

•

E-Posta

tgb_isparta@gbteknokent.com

•

Web

www.gbteknokent.comTEŞEKKÜRLER


