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1004-MÜKEMMELİYET MERKEZLERİ DESTEKLEME PROGRAMI  

SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 

 

 

1004 Programı kapsamında Sıkça Sorulan Sorular aşağıdaki başlıklar altında 

cevaplandırılmıştır: 

 

1. Araştırma Programında Yer Alma 

2. Destek kapsamı 

3. Başvuru  

4. Değerlendirme 

5. İzleme (henüz soru eklenmemiştir.) 

6. Fikri ve Sinai Haklar 

 

 

 

 

Araştırma Programında Yer Alma 

 

 

1. APYÖK’ün kendi bünyesindeki bir alt birim (bölüm/fakülte/laboratuvar vb.) APYK 

olarak araştırma programı konsorsiyumunda yer alabilir mi?  

 

APYÖK’ün araştırma programı ile uyumlu alt birimleri APYK olarak yer alamaz ancak APYÖK 

bünyesinde yapılacak faaliyetlerde görev alabilirler. 

 

2. APYK’lar arasında hangi niteliklere sahip Kamu Ar-Ge birimi yer alabilir?  

 

"1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı Usul ve Esasları” Madde 3-(ş)’de; “Kamu Ar-

Ge Birimleri, Kamu kurumları bünyesinde yer alan, mevzuatında Ar-Ge yapmakla 

görevlendirilmiş ve fiili olarak Ar-Ge faaliyetinde bulunan enstitüleri, Ar-Ge/Tasarım 

merkezleri ve benzeri Ar-Ge birimlerini ifade eder” denilmektedir. Bu madde gereğince, 

araştırma programında yer alması planlanan kamu kuruluşunun APYK olarak yer alması için 

söz konusu kurumun mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş ve fiili olarak Ar-Ge 

faaliyetinde bulunuyor olması gerekmektedir. Bu bağlamda, Ar-Ge’ye ilişkin olarak teknolojik 

altyapı ve insan kaynağının yeterli olması gerekmektedir.  
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3. APYÖK/APYK’de araştırmacı olarak görev alan bir kişi, başka bir araştırma programı 

ekibinde araştırmacı olarak görev alabilir mi?  

 

Evet yer alabilir.  

 

 

4. Araştırmacılarıların farklı araştırma programlarında görev almasında sınırlama 

mevcut mudur?  

 

Proje yöneticisi ve araştırmacılar için TÜBİTAK’ın projelerde görev alabilme limitleri 

kapsamında sınırlama vardır.  

 

 

5. APYK olarak başvurmamış bir kurumda görev alan bir araştırmacı, aynı çağrı 

kapsamında farklı araştırma programlarında görev alabilir mi?  

 

Evet yer alabilir.  

 

 

6. En az 5 kurumdan oluşan konsorsiyum oluşturulduktan sonra, II. Faz başvurusu 

sırasında, değerlendirme sürecinde veya yürürlük aşamasında kurum veya proje 

ekleme ya da çıkarma olabiliyor mu?  

 

Araştırma programının değerlendirme sürecinin her hangi bir aşamasında veya yürürlükte olan 

araştırma programının yıllık değerlendirmesi sırasında, TÜBİTAK’ın onayıyla araştırma 

programına projenin/projelerin ve/veya kurumun/kurumların eklenmesi/çıkarılması yönünde 

karar alınabilir. 

 

 

7. Ar-Ge merkezi olmayan özel kuruluşlar araştırma programında mecburi iki Ar-Ge 

merkezine ilaveten APYK olarak yer alabilirler mi?  

 

Evet yer alabilirler. Ancak, bu firmaların Ar-Ge altyapıları, tecrübeleri ve yeterli Ar-Ge 

personelinin olması beklenmektedir.  

 

 

8. Ar-Ge merkezi olan bir özel kuruluş veya üniversite, APYK olarak görev almak yerine 

bir projeden veya iş paketinden sorumlusu olarak görev alabilir mi?  

 

En az iki Ar-Ge/Tasarım merkezi olma koşulu sağlandıktan sonra, APYK olarak yer almaz ise, 

ancak hizmet alımı veya danışmanlık alınan bir kuruluş olabilir.  
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9. Araştırma programı yöneticisi veya yürütücüsünün doktoralı olması gerekir mi? 

 

APYÖ/APY, yükseköğretim kurumları ve 6550 sayılı Kanun kapsamında yeterlik almış altyapılar 

için doktoralı, diğer kuruluşlar için ise en az lisans mezunu olmalıdır. 

 

 

Destek Kapsamı 

 

10. Araştırma Programı kapsamında desteklenecek bütçe/gider kalemleri nelerdir? 

“1004 Destek Programı Usul ve Esasları” Madde 12 kapsamında desteklenecek bütçe/gider 

kalemleri belirtilmektedir.  

 

 

11. 1004 Programı kapsamında makine teçhizat desteği var mıdır? 

 

1004 Programı çağrısının temel amacı, yeterli düzeyde makina teçhizat altyapısına sahip 

APYÖK ve APYK’ların desteklenerek, ileri düzeyde teknoloji üretmeleri ve desteklendikleri 

konularda mükemmeliyet merkezi haline gelmeleridir. Dolayısıyla araştırma programı 

bütçesinin de buna uygun olması beklenir. Başvuruların bütçe planlamasında bu hususa dikkat 

edilmesi gerekmektedir.  

 

Bu kapsamda araştırma faaliyetleri için tamamlayıcı özellik taşıyan ve alt yapı oluşturmaya 

yönelik olmayan makine teçhizat talepleri uygun görülebilir. Laboratuvar kurulumu, bina 

yapımı gibi sadece altyapı oluşturmaya yönelik başvurular/giderler desteklenmez. 

 

 

12. 1004 Programında kurumlara verilen destek oranı nedir? APYK olan Ar-Ge/Tasarım 

Merkezleri ve özel kuruluşlarda destekleme oranı nedir? 

 

Yükseköğretim kurumları, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, vakıf 

üniversiteleri, kamu araştırma merkez ve enstitüleri ile 6550 sayılı Kanun kapsamında yeterlik 

almış araştırma altyapıları için destek oranı %100 olarak uygulanır.  APYK olan Ar-Ge/Tasarım 

Merkezleri ve özel kuruluşlarda; a) büyük ölçekli kuruluşların bütçesinin %60'ı, b) KOBİ'lerin 

bütçesinin %75'i, olacak şekilde destek oranı uygulanır. Bu kuruluşların kabul edilen 

bütçelerinin en fazla %30'una kadar genel gider ödenir. Kamu kurumu statüsündeki APYK'ler 

ile vakıf üniversitelerinde kurum hissesi PTİ hariç APYK bütçesinin %10'u oranında hesaplanır. 

6550 sayılı Kanun kapsamında yeterlik alan araştırma altyapılarına ise 6550 Sayılı Araştırma 

Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında 

diğer APYK'lere verilen oranın %20 fazlası olacak şekilde kurum hissesi hesaplanır. 
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13. APYK’lara TÜBİTAK tarafından bütçe transferi ne şekilde yapılır?  

 

Destek bütçesi, APYK’nin ve APYÖK’ün açtıracakları araştırma programı özel hesaplarına 

TÜBİTAK tarafından ayrı ayrı yatırılır. 

 

 

Başvuru 

 

  

14. Başvurular “ARDEB Proje Başvuru Sistemi” üzerinden mi yapılmalıdır?  

 

Hayır. Başvurular elden veya posta yoluya yapılır. Boş formlar 1004 Programı 

www.tubitak.gov.tr/1004 adresinde yer alan Başvuru Formu ve ekleri ilgili çağrı dokümanına 

ve varsa yazışmalarda belirtilen hususlara uygun şekilde hazırlandıktan sonra, ıslak imzalı basılı 

asılları ile dijital kopyalarını içeren başvurular çağrı duyurusunda ve/veya yazışmalarda 

belirtilen tarihe kadar, “TÜBİTAK Ek Hizmet Binası İşçi Blokları Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu 

Caddesi No: 51 06530 Çankaya/ANKARA” adresine posta ile veya elden iletilir. 

 

 

15. Bir araştırma programında ürün yelpazesi açısından farklı teknolojiler; örneğin hem 

ilaç, hem diagnostik, hem yazılım hedeflenebilir mi?  

 

Çağrı kapsamında belirtilen yüksek teknolojiye ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 

belirlenen NACE kodlarından farklı teknolojiler/ürünler ya da aynı teknolojiden farklı ürünlerin 

geliştirilmesi hedeflenebilir. Ancak hedeflenen teknolojiler çağrı konusunda ve program 

kapsamındaki diğer projelerle ilişkili olmalıdır. 

 

 

16. I. Faz başvurusunda Etik Kurul izni alınması konusunda TÜBİTAK’ın yaklaşımı nasıl 

olacaktır? İlaç/aşı türü ürün geliştirilmesinde yapılacak insan ve hayvan çalışmaları 

için Etik Kurul izinlerinin alınması gerekmektedir.  Özellikle insan çalışmalarında bu 

süreç uzun sürebilmektedir. 

 

Etik kurul belgesi gerektiren durumlarda, I. ve II. Faz başvuruları için etik kurullara 

başvurusunun yapılması yeterlidir. Ancak etik kurul izni alınmadan araştırma programı 

yürürlüğe alınamayacağından, başvuru ile birlikte etik kurul izin belgesi sunulmamış ise 

değerlendirme sürecinde alınmış olması gerekmektedir. 

 

 

 

 

http://www.tubitak.gov.tr/1004
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Değerlendirme 

 

17. Araştırma programı kapsamında ortaya çıkarılacak teknolojilerin dünyada özgün 

olması yerine Türkiye'de özgün olması yeterli midir?  

 

1004 Programı kapsamında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından OECD referansıyla İmalat 

Sanayi Teknoloji Sınıflaması'nda yer alan “yüksek teknoloji sınıflandırmasında” ürünlerin 

geliştirilmesine ilişkin araştırma ve teknoloji geliştirme işbirliği platformlarının oluşturulması 

ve bu  sebeple yüksek teknoloji sınıfında bulunan ürünleri hedefleyen bir araştırma programı 

sunulması gerekmektedir. Araştırma programlarında elde edilecek teknolojilerin dünya ile 

yarışır nitelikte olması değerlendirme puanını arttıracaktır. Yerlileşme amacıyla Türkiye’de 

geliştirilmesi hedeflenen ürünlerde ulusal özgünlük aranacaktır. Ancak ortaya çıkarılacak 

teknolojilerin, dünyada özgünlüğü olan ürünler ve teknolojiler hedefleyecek şekilde kalıcı 

olması beklenmektedir.  

 

 

Fikri ve Sinai Haklar 

 

 

18. Proje paydaşları arasında fikri haklarla paylaşımı nedir? TÜBİTAK’ın lisans hakkı 

bulunacak mı?  

Fikri ve sınai mülkiyet hakları paylaşımının, araştırma programı sonucunda ortaya çıkacak Ar-

Ge ve yenilik faaliyetleri çıktılarının ürünleşme/ticarileşmeye yönelik olarak kullanılmasının 

temini gözetilerek bir protokol çerçevesinde imzalı olarak kayıt altına alınması ve söz konusu 

protokolü araştırma programının başvurusunda sunması gerekmektedir. TÜBİTAK’ın lisans 

hakkına ilişkin 1004 Programı Usul ve Esaslarının 33. Maddesinde gerekli açıklama yer 

almaktadır.  

 

 

19. Araştırma programının ilerleyen aşamalarında I. Faz başvurusu esnasında sunulan 

fikri ve sınai mülkiyet haklarının paylaşımında revizyon yapılabilir mi?  

 

Fikri ve sınai hakların paylaşımı APYÖK ve APYK’ların arasında yapılacak protokolle 

belirleneceğinden tüm APYK’ların gerek duyması halinde protokolde değişiklik yapabilirler. 

Ayrıca TÜBİTAK değerlendirme sürecinde gerek görmesi halinde değişiklik isteyebilir. 

Paylaşımdaki önemli konu, çıktılarının ürünleşme/ticarileşmeye yönelik olarak kullanımı ve 

ekonomik etki yaratmasının gözetilmesidir.  

 

 

 


