
1004-MÜKEMMELİYET MERKEZİ 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.  

 

3. APYÖK/APYK’de araştırmacı olarak görev alan bir kişi, başka bir araştırma programı ekibinde 

araştırmacı olarak görev alabilir mi?  

Evet yer alabilir.  

 

4. APYK olarak başvurmamış bir kurumda görev alan bir araştırmacı, aynı çağrı kapsamında farklı 

araştırma programlarında görev alabilir mi?  

Evet yer alabilir.  



5. 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.  

 

6. 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.  

 

7. 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 

 

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

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

belirtilmektedir.  

 

9. 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.  

 

10. 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.  

 

11. 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 

 

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

 

Hayır. Başvurular elden veya posta yoluyla 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.  

 

13. 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.  



14. 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.  

 

Değerlendirme 

 

15. 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 

 

16. Proje paydaşları arasında yapılacak fikri haklar paylaşımında nelere dikkat edilmelidir? 

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.  

 

17. 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.  

 

Güncelleme (19.05.2020) 

 

18. 1004 Programı Mevzuatında, personel ücretleri ile ilgili olarak "özel kuruluş çalışanlarının çağrı 

kapanış tarihinden önceki altı aylık yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış bordro bilgileri " 

ifadesi bulunmaktadır. Ancak, çağrı kapanış tarihi olarak hangi tarihi esas almamız gerekmektedir?  

Personel ücretleri girilirken, I. Faz başvuru tarihi olan 3 Eylül 2019 tarihini esas almanız ve bundan 6 ay 

önceye ilişkin bordro bilgilerine göre işlem yapmanız beklenmektedir.  

 

19. 1004 Programı Mevzuatında, % 30’a kadar genel gider ödeneceği belirtilmektedir. Genel gider 

kalemini proje başvurusundaki bütçeye yazmamız gerekmekte midir? Bir de tam olarak % kaç genel 

gider verileceği belirlenmiş durumda mıdır?  

Genel gider desteği ile ilgili olarak; kuruluşların kabul edilen bütçelerinin en fazla %30'una kadar genel 

gider desteği verilebilmekte olup, bu aşamada başvuru formuna bununla ilgili bir tutar girmeniz 

beklenmemektedir. Bununla ilgili üst limit henüz belirlenmemiş olup, program bütçesi netleştikten 

sonra sözleşme aşamasında ARDEB MADES (Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğü) tarafından 

eklenecektir.  

 

20. AB Ülkelerinden alınacak danışmanlık ve/veya hizmet alımları kapsamında iş birliği yapılabilecek 

ülkelere ilişkin kısıtlama mevcut mu? Örneğin İngiltere kapsama dahil mi?  

AB’ye üye ülkelerin yanı sıra Birleşik Krallık, İsviçre, Norveç, Batı Balkan ülkeleri de(Sırbistan, Bosna 

Hersek, Makedonya, Karadağ, Arnavutluk) kapsam içerisinde yer almaktadır. 

 

Güncelleme (02.07.2020) 

 

21. Araştırma programı kapsamında hazırlanan fikri ve sınai mülkiyet haklarının paylaşımı protokolü 

dışında, araştırma programında APYK olarak yer almayan ancak fikri ve sınaî haklarda hak sahibi 



olduğu düşünülen kişi ve kurumlarla ayrı bir protokol düzenlenmesi gerekli midir? Söz konusu 

protokol, TÜBİTAK’a iletilmeli midir? 

1004 Programı Usul ve Esaslarının 33. Maddesinde de belirtildiği üzere, araştırma programı 

kapsamında ortaya çıkacak fikri ve sınaî haklar APYÖK ve APYK'lere aittir. Bu kapsamda, araştırma 

programı kapsamındaki Ar-Ge projelerinin çıktılarının fikri ve sınaî mülkiyet haklarının paylaşımı, APYÖK 

ve APYK’ler tarafından bir protokolle düzenlenir. Tüm tarafların imzasının yer aldığı tek bir protokol 

olması gerekmektedir.  

Araştırma programı kapsamında APYK olmayan ve birlikte çalışılacak olan ve ortaya çıkacak fikri ve sınaî 

haklarda hak sahibi olduğu düşünülen kişi ve kurumlara, aynı protokolde yer verilmesi beklenmektedir.  

Ancak yapılacak protokolde yer alacak hükümlerin, 1004 Programı mevzuatına aykırı olmaması 

gerekmektedir. 

 

22.  Araştırma programı kapsamında APYÖK ya da APYK olarak yer almayan kişi ve kurumların bütçe 

ödemesi nasıl gerçekleştirilecektir? 

1004 Programı Usul ve Esaslarında belirtildiği üzere; 

• 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; büyük ölçekli kuruluşların 

bütçesinin %60'ı, KOBİ'lerin bütçesinin %75'I olacak şekilde destek oranı uygulanır. 

Bu kapsamda, APYK olarak yer almayan kurumların bütçeleri ile APYK’lar dışında bir kuruma bağlı olarak 

çalışan kişilerin bütçeleri, programda yer aldıkları APYK bünyesinde sunulmalıdır.  Buna ilişkin olarak 

II.Faz öneri formu bütçe tablolarında gerekli değişiklik yapılabilir, destek oranları da söz konusu kişi, 

kurum/kuruluşların yukarıda belirtilen durumlarına (özel sektör, kamu, vb.) göre uygulanacaktır. Bu 

durumda, mali ve teknik sorumluluk APYÖK ve APYK’lere aittir.  

Ayrıca, APYK olarak yer almayan kişi ve kurumların bütçelerinin mali olarak nasıl yönetileceğine ilişkin 

bilgiye yönetişim planında yer verilmelidir. 

 

23. Genel giderler için ayrılan %30’luk miktar, proje bütçesine ek olarak mı verilmektedir? Bu miktar 

özel sektör ve üniversitelere de ödenecek midir? Genel gider üniversitelere de ödenecek ise projenin 

hangi aşamasında aktarılacaktır? 

Özel kuruluşların proje bütçeleri %75 (KOBİ) ve %60 (büyük sanayi kuruluşu) oranında desteklenecektir. 

Özel kuruluşun kabul edilen proje bütçesinin %30'una kadar genel gider desteği ilave olarak 

verilebilecektir.  



Üniversiteler ve kamu ar-ge birimlerinin proje bütçeleri %100 olarak desteklenecek ve proje bütçesinin 

%10'una kadar kurum hissesi verilebilecektir. 6550 sayılı kanun kapsamındaki araştırma altyapılarına 

%12 oranında kurum hissesi verilecektir. 

 

24. 1004 Programı Usul ve Esaslarının sözleşmeye ilişkin 10. maddesinin 7. ve 8. fıkrasında APYK olan 

Ar-Ge/Tasarım Merkezleri ve büyük ölçekli özel kuruluşlar için proje bütçesinin %60'ı oranında 

destek uygulanacağı ve bu kuruluşlara bütçelerinin en fazla %30'una kadar genel gider desteği 

sağlanacağı belirtiliyor. Genel gider desteğinin maksimumdan (%30) sağlanması durumunda %60 + 

% 30 olarak sağlanan destek dışında kalan %10'un özel sektör tarafından mı karşılanması gerekiyor? 

Özel kuruluşlara mevzuatta belirtilen oranlarda destek verilmektedir. Genel gider desteği verilirken, 

TÜBİTAK tarafından verilecek destek oranı baz alınmaktadır. Yani büyük kuruluşlar için verilecek %60 

destek oranının %30’una kadar genel gider desteği verilebilmektedir. Bu durumda büyük kuruluşlar için 

destek oranı azami %78 olarak uygulanacaktır. Kalan miktarın kuruluş tarafından karşılanması 

gerekmektedir. 

 

25. Ek-5 Bütçe Tablosunda büyük ölçekli kuruluşlar ve KOBİ’ler için bütçeler %100 olarak girilecek. 

%60 ve %75 destek oranlarını TÜBİTAK kendi mi hesaplayacak ayrıca belirtmemiz gerekiyor mu? 

Bütçe kalemleri, proformalarda belirtilen maliyetler üzerinden %100 olarak yazılacak, verilecek destek 

oranı TÜBİTAK tarafından hesaplanacaktır. 

 

26. 1004 Programı kapsamındaki projelerde görev alan araştırmacıların ARDEB programları 

kapsamındaki projelerde görev alma limitleri açısından, proje kotasına dahil midir?  

1004 Programı önerilerinde yer alan araştırmacılar kotaya dahil değildir. 

 

27. Program yönetimine destek amacıyla istihdam edilecek bir uzmanın maaşı program bütçesinden 

karşılanabilir mi? 

İstihdam edilecek kişinin, program yönetimine önemli katkı koyacak nitelik/tecrübede ve en fazla bir 

tane olması şartıyla maaşı karşılanabilir.  

Araştırma programının yönetiminde yer alan Teknoloji Transfer Ofislerine, program yönetimi 

görevlerinden dolayı herhangi bir ödeme yapılamaz. 

 

28. Araştırma programında yer alan kamu kurumu statüsündeki kurumlarda çalışan araştırmacılar 

PTİ alabilir mi? 

Hayır. 

 



29. Araştırma programı kapsamında yer alacak olan yurtdışı ortağın bütçesi hangi kalemden 

karşılanacaktır? Söz konusu bütçe döviz olarak mı aktarılacaktır? Ayrıca, yurtdışı ortak ile ayrı bir fikri 

ve sınai mülkiyet hakları protokolü yapılması gerekecek midir? 

Araştırma programı kapsamında yer alacak olan yurtdışı ortağın bütçesi hizmet alımı bütçesinden 

karşılanacak olup, bütçenin tamamı araştırma programı yürürlüğe alındığı tarih itibariyle, proje 

hesabına TL olarak aktarılacaktır. Döviz kurundaki olası değişikliklerden etkilenmemek amacıyla TL 

olarak aktarılan tutar döviz kuruna çevrilerek proje hesabında tutulabilecektir. 

 

30. Yabancı ortak ile AB projelerine benzer bir Konsorsiyum anlaşması mı imzalanacak? Eğer öyleyse, 

tüm 1004 Platformu paydaşları mı yoksa ilgili APYK mı taraf olacak? Direkt APYÖK taraf olabilir mi? 

Hizmet alımı şeklinde yapılacak olsa da fikri mülkiyet paylaşımı olacak mı? Yoksa yabancı ortaktan 

bu know-how'ı satın mı almış olacağız? 

AB ülkelerinde yerleşik kişi ve kurumlarla yapacağınız işbirliğinde TÜBİTAK'ı ilgilendiren husus, 

yapılacak işbirliğinin, ülkemizde olmayan bir niteliği kazanmak veya transfer etmeye yönelik olmasıdır. 

Bunun için muhataplarınızla yapacağınız işbirliği sözleşmesi AB projelerine benzer bir Konsorsiyum 

anlaşmasına benzer olmak zorunda değildir. Bu konuda sizler tamamen bağımsız olarak hareket 

edebilirsiniz. Taraflara mutlaka bir fikri hak vermek zorunda da değilsiniz, yani know-how'ı satın da 

alabilirsiniz. Eğer verecek iseniz karşı tarafla yapacağınız işbirliği anlaşmasında bu hususa da yer 

verebilirsiniz. 

Karşı taraflarla yapacağınız sözleşmenin sadece APYÖK ile mi yoksa tüm APYK'larla mı olacağına, 

yapacağınız işbirliği ve fikri hak paylaşımına bağlı olarak siz karar verebilirsiniz. 

 

31. Döviz kurundaki olası değişikliklerden etkilenmemek amacıyla, proforması döviz cinsinden olan 

bütçe kalemlerine ilişkin olarak proje hesabına TL cinsinden gönderilen tutarların dövize çevrilerek 

proje hesabında tutulması mümkün mü? 

TÜBİTAK’ın ödenek durumuna bağlı olarak evet. 

 

32. Araştırma programı kapsamında teçhizat desteğine ilişkin toplam bütçe içerisinde olması gereken 

bir oran var mıdır? 

Araştırma programında yer alan kuruluşların, teknolojik altyapısının büyük oranda tam olması 

beklenmektedir. Ancak, program bütçesiyle altyapı oluşturma veya laboratuvar yenilemeye yönelik 

talepler desteklenmez. Buna karşın, çalışılacak konuya özgü bazı cihazlar desteklenebilir. 

 

33.Program kapsamında PTİ ödemesi yapılmayacağı belirtilmişti. Bu çerçevede proje personelinin 

PTİ almasının başka bir metodu olabilir mi? Örneğin hizmet alımı kalemini kullanmak gibi. 



1004 Programı kapsamında PTİ ödemesi yapılmayacaktır. Bu kişilere ödeme yapmak amacıyla hizmet 

alımı yapılması da uygun değildir. 

 

34. 1004 Bursiyer ücretleri üst limitleri belirlendi mi? 

1004 Programı kapsamında bursiyer üst limitleri, ARDEB programları ile aynı şekilde uygulanacaktır. 

 

35. Özel/Kamu sektöründen (üniversite dışı) bir kişiyi projeye eklediğimizde diğer ARDEB 

projelerindeki gibi “en az 4 yıllık lisans mezunu olma koşulu aranır” ve PTİ alamaz – bilgisi 1004 için 

de geçerli midir? 

Araştırmacı olabilmesi için lisans mezunu olması şart olup geçici işçi statüsünde (özel sektör çalışanları) 

ise ayırdığı zamana göre maaş ödemesi yapılabilir. 1004 Programı kapsamında PTİ ödenmeyecektir. 

 

36. Herhangi bir yerde çalışan kişi, “yardımcı personel” kalemine yazılabilir mi? 

Projelerde yer alacak kişilerin, projelerde alacağı görev ve faaliyet alanları ile ilgili alanda uzmanlığa 

sahip olması gerekmektedir. Araştırmacı niteliğinde olmayan kişiler örneğin teknisyenler yardımcı 

personel olarak projelerde görev alabilir ancak kamu kurumunda çalışan kişiye herhangi bir ödeme 

yapılamaz. Özel kuruluş çalışanına ise ayıracağı zaman üzerinden ödeme yapılabilir. APYK olmayan 

kurumlarda çalışan kişilerin projelerde görev alabilmesi için kendi kurumundan izin alması 

gerekmektedir. İzne ilişkin form, II. Faz başvuru formunun ekinde yer almaktadır. 

 

37. Hiçbir kurumda çalışmayan bir kişiyi yardımcı personel kaleminden çalıştırmak istenirse, dikkat 

edilecek hususlar (maksimum çalışma süresi vb.) nelerdir? 

Herhangi bir kurumda çalışmayan kişinin, APYÖK/APYK veya araştırma programında yer alan diğer 

kuruluşlarda sigortalı olarak istihdam edilmesi durumunda, araştırmacı veya yardımcı personel olarak 

çalıştırılabilir. Çalışma süresi, görev alacağı iş paketlerinin süresine bağlıdır. 

Bunun yanında, kişinin şartlarının doktora sonrası araştırmacılığa uygun olması halinde, bursiyer olarak 

projelerde görev alabilir. 

 

38. 2.Faz başvurusunda istenen belgeler arasına yeni yüklenen, ‘’Ek 3.3. Hizmet Alımı ve Danışmanlık 

İş Tanım Belgesi’’ yurtdışından alınacak hizmet alımı için mi oluşturulacaktır, yoksa ülke içerisinden 

alınacak tüm hizmet alımları için ayrı ayrı mı oluşturulacaktır? 

Tüm hizmet alımları için ayrı ayrı olacak şekilde doldurulacaktır. AB ülkelerinden alınacak ve AB 

fonundan karşılanacak işbirliği için daha önce gönderilen proje formatı da kullanılabilir. 

 



39.  2.Faz başvurusunda istenen belgeler arasına yeni yüklenen, ‘’4.2 APYÖK/APYK Dışında Araştırma 

Programında Görev Alan Personel Çalışma İzin Belgesi’’ içerisinde, ‘’Onaylayan Kuruluş Yetkilisinin’’ 

imzası kısmında araştırmacı olarak yer alan kurumun yetkilisinin mi yoksa APYÖK/APYK yetkilisinin 

mi imza atması gerekmektedir? 

Çalışma izin belgesi alınan personelin çalıştığı kuruluş yetkilisi imzalayacaktır. 

 

40. Bütçe kalemlerinin detaylarını hem excel bütçe tablosunda hem de B bölümünde word 

dosyasında belirtmemiz gerekiyor mu? (Örnek: Sarf Malzemeleri için excel tablosunda tek tek satır 

açıp girişleri yapılmalı mı?) 

Başvuru formu Bölüm B’de ve excel bütçe tablosuna girdiğiniz başlıkların aynı olması beklenmektedir. 

 

41. Ek 4.1 Personel Listesine, APYKlar dışında yer alan personel ve/veya danışmanlar eklenecek 

midir? 

Evet, eklenmesi gerekmektedir. 

 

42. Bütçeler yazılırken KDV dahil olarak mı tablolara eklenecek? 

Evet. Tüm bütçeler KDV dahil şeklinde sunulacaktır. 

 

43. Araştırma Programı kapsamında, "Etik Kurul Belgesi" alınması gereken faaliyetler yürütülecek. 

Belgeyi alt projenin adı ile mi almamız gerekecek yoksa araştırma programının genel adı ile mi 

almamız gerekecek? 

Araştırma programı kapsamında yürütülecek olan ve etik kurul belgesi alınması gereken her bir proje 

için ayrı ayrı olacak şekilde etik kurul belgesi alınması uygun olacaktır. 

 

44. "Ek_4.2.personel_calisma_izin_belgesi" isimli dosyanın altında not olarak "APYÖK, APYK 

olmayan ve araştırma programında yer alan araştırma kurumları ile ayrıca işbirliği protokolü 

düzenlemelidir." denmektedir. İşbirliği protokolü için kullanmamız gereken bir taslak metin var 

mıdır, kendimiz mi oluşturacağız? 

İşbirliği protokolü, APYK olmayan ve araştırma programında yer alan araştırma kurumları ile 

düzenlenecektir. İşbirliği protokolü için taslak bir metin bulunmamaktadır. 

 

45. İşbirliği protokolünün APYÖK ile araştırmacı kuruluş arasında olması yeterli mi yoksa araştırmacı 

kuruluşun dahil olduğu projeden sorumlu APYK'nın da dahil olacağı üçlü bir protokol mü olmalı? 



 

İşbirliği protokolü, platformu ilgilendiren bir husus olup APYÖK ve araştırmacı kuruluşun dahil olduğu 

projeden sorumlu APYK'nın da dahil olacağı üçlü bir protokol olması yeterli olabilir. Bu konuya, her 

platform kuracağı iş birliğinin niteliğine göre kendisi karar verebilir. 

 

46. Araştırma programının iş zaman planı içerisinde, özel sektör APYK'nın projesi proje takviminin 

ilerleyen aşamalarında (örneğin 4. yılın başı gibi) başlaması durumunda, özel sektörün dönem 

bütçelerinin sözleşme aşamasında değil de projesinin başlayacağı tarihte mi yer alması 

beklenmektedir? 

Özel sektörün 4. yılda projeye dahil olması, platformun “birlikte geliştirme” felsefesiyle çelişmektedir. 

Bununla birlikte, proje hangi dönemde başlayacaksa, bütçesi de II.Faz öneri formunda ilgili dönemde 

belirtilmelidir. Projenin 4. yılın başında başlaması gerekiyorsa, bütçesi 7. dönem ve devam edecekse 

sonraki dönem bütçelerine yazılmalıdır. 


