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TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

MÜKEMMELİYET MERKEZİ DESTEK PROGRAMI 

(1004 PROGRAMI) 
 
 

 

 
 
 
 

Çağrı Başlığı 

YÜKSEK TEKNOLOJİ PLATFORMLARI 2021 YILI ÇAĞRISI 

Çağrı No 

1004-TBTK-02-2021 

 

 
Çağrı Açılış Tarihi 

15/09/2021 

 
Çağrı KapanışTarihi 

15/12/2021 

Adres 

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) 

Tunus Caddesi No:80 06100 Kavaklıdere Ankara 

 

 

İrtibat Noktası 

Dr. Tuğçe İrfan ERSÖZ, Tel: +90 312 468 53 00/1314, tugce.ersoz@tubitak.gov.tr 
 
Mehmet Baki KARAPINAR, Tel: +90 312 468 53 00/1313, mehmet.karapinar@tubitak.gov.tr 

Ahmet Haşim TOSLAK, Tel: +90 312 468 53 00/1306, ahmet.toslak@tubitak.gov.tr 

 

 
1004 Programı Usul ve Esasları 

 

 

 

 

 

 

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3654/1004_mukemmeliyet_merkezi_esaslari-son_hali.pdf
mailto:tugce.ersoz@tubitak.gov.tr
mailto:mehmet.karapinar@tubitak.gov.tr
mailto:ahmet.toslak@tubitak.gov.tr
https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/1004-Usul_ve_Esaslari_29-YK.pdf
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Çağrının Amacı: 
 

1004 Programı kapsamında yayınlanan çağrı ile; yükseköğretim kurumları araştırma 

altyapılarının özel sektör Ar-Ge/Tasarım merkezleri ve kamu Ar- Ge birimleri ile iş birliği 

yaparak geliştirdikleri ürün/teknolojileri özel sektöre transfer edebilecekleri yüksek 

teknoloji platformlarının oluşturulması hedeflenmektedir. 

 

 
Çağrı kapsamında, araştırma programları tek fazlı olarak desteklenecektir. 

 

 

Yüksek teknoloji platformuna yönelik iş birliği ağının (Araştırma Programı Yöneticisi 

Kuruluş-APYÖK ve Araştırma Programı Yürütücüsü Kuruluş-APYK’ların işbirliği) 

kurulması ve projelerin hazırlanması gerekmektedir. 
 
 
 
 

Bu kapsamda yapılacak faaliyetler sonucunda, oluşturulacak işbirliği ağı tarafından 

stratejik araştırma programının hazırlanması ve geliştirilecek teknolojinin kullanımına 

yönelik kilit adımları içeren teknoloji kazanım yol haritası ile işbirliği platformunun 

yönetim modelinin ve söz konusu teknoloji kazanım yol haritası doğrultusunda 

yürütülecek Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin (projelerin) sunulması beklenmektedir. 

 

Destek Koşulları: 
 

Destek Bütçesi: Bütçenin üst limiti en fazla 50 Milyon TL olacaktır. 
 

Destek Süresi: En fazla 48 ay olacaktır. 
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Kimler  Başvurabilir  ve  Araştırma  Programı  Alanları Neler 

Olabilir: 
 

 YÖK tarafından belirlenen araştırma ve aday araştırma üniversiteleri ve 6550 

sayılı Kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapıları, APYÖK olarak 

başvuru yapabilirler. 

 
 Araştırma üniversiteleri/aday araştırma üniversiteleri, belirleyecekleri araştırma 

programıyla ilgili bünyelerinde araştırma altyapılarının olması durumunda 

çağrıya başvuruda bulunabilirler. 

 
 APYÖK’ün araştırma ve aday araştırma üniversitesi olması durumunda 

sunulacak araştırma programının Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 

araştırma ve aday araştırma üniversitelerine 11. Kalkınma Planındaki öncelikli 

sektörler/alt alanlar ve üniversitelerin yetkinlikleri dikkate alınarak atanan, Ek- 

1’de yer alan ihtisas alanları ile uyumlu olması gerekmektedir. 

 

 6550 sayılı Kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapılarının APYÖK 

olması durumunda sunulacak araştırma programında geliştirilecek 

ürün/teknolojiler ile hedeflenen potansiyel uygulama alanlarının Ek-2’de 

sunulan imalat ve hizmet sektöründeki yüksek teknoloji alanları ile uyumlu 

olması gerekmektedir. 

 
 APYÖK aynı çağrı kapsamında sadece bir araştırma programı başvurusunda 

APYÖK olarak bulunabilir. 

 

 Bunun yanında, Ek-3’te yer alan “Yeşil Mutabakata Uyum Kapsamındaki 
Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları”nda sunulan projeler öncelikli olarak 
desteklenecektir. 

https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/1776/1004_apyok.pdf
https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/1776/1004_apyok.pdf
https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/1776/ek1-ihtisas_alanlari.pdf
https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/1776/ek1-ihtisas_alanlari.pdf
https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/1776/ek2-nacekodlari.pdf
https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/1776/ek3-yesilmutabakat.pdf

