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ÇAĞRI DOKÜMANI 
 
 

PROGRAM HAKKINDA 

Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 
Programı): Program, 2005 yılında kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının 
karşılanması ya da sorunlarının çözümü amacıyla başlatılmış olup program aracılığıyla; 

 Kamuda satın almaya dayalı tedarik yöntemi, 

 Teknolojik nitelikli ürün/sistem tedariğinin yurtdışından yapılması, 

 Teknolojik nitelikli ürün/sistem için çok miktarda kaynağın yurtdışına aktarımı, 

Uygulamaları yerine; 

 Ar-Ge'ye dayalı tedarik yöntemi, 

 Teknolojik nitelikli ürün/sistem tedariğinin ulusal kaynaklardan sağlanması, 

 Teknolojik nitelikli ürün/sistem ithalatı için yurtdışına aktarılan kaynakların daha az 
maliyetle yurtiçinde üretime aktarılması, 

hedeflenmektedir. 

 

 

TANIMLAR 

Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge): Kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının 
arttırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için 
sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile 
alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, 
çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri,  

Çağrı dokümanı: Çağrı konusu, kapsamı, başvuru koşulları, proje süresi, destek miktarı ve çağrı 
takvimi vb. ile çağrıya özel hususları tanımlayan ilan metni ve eklerini,  

Müşteri kurum/kuruluş (MK): Ar-Ge’ye dayalı çözüme ihtiyacı olan, projenin izlenmesi, 
denetlenmesi ve Başkanlıkla eşgüdümünün sağlanmasından TÜBİTAK ile birlikte sorumlu olan 
kurum/kuruluşu,  

Proje: Bir ürün, süreç, hizmet geliştirmek ya da sonuç elde etmek için üstlenilmiş, başarı ölçütleri 
ve hedefleri tanımlanmış, belirli bir zaman aralığında ve belirli miktarda kaynakla gerçekleştirilen 
faaliyetler bütününü,  

Proje sonuçları uygulama planı (PSUP): Müşteri kurum/kuruluşun proje sonunda elde edilmesi 
öngörülen çıktıların kullanımına ilişkin taahhüdünü içeren uygulama programını,  

Proje yürütücüsü kuruluş (PYK): Projelerin veya program kapsamında belirlenen faaliyetlerin 
fiilen yürütüldüğü kurum/kuruluşu,  

https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/1776/1007-meb-2020-01_psup.pdf


2 
 

Proje yöneticisi kuruluş (PYÖK): Birden fazla yürütücü kuruluşun yer aldığı projelerde, proje 
yönetiminden sorumlu kuruluşu,  

Prototip/Sistem/Pilot Tesis projesi: Çıktısı prototip, sistem veya pilot tesis niteliğinde olan, MK 
ihtiyacının prototipin çoğaltılması, sistemin doğrudan veya çoğaltılarak kullanılması veya pilot 
tesisin büyük tesise dönüştürülmesiyle karşılandığı, MK ihtiyacının karşılanmasının yanında 
ticarileştirme potansiyeli olan projeyi,  

Model/Yöntem/Süreç projesi: Çıktısı model, yöntem veya süreç niteliğinde olan, MK ihtiyacının 
bu çıktıların doğrudan kullanımı ile karşılandığı ve ticarileştirme potansiyeli öncelik taşımayan 
projeyi,  

Teknoloji birikim projesi: Teknolojik olarak yerli üretim potansiyeli olmayan ürünleri üretebilme 
yetkinliği kazanma amacına yönelik, çıktısının doğrudan endüstriyel ölçekte kullanılamadığı, 
teknolojik birikim elde etmeyi hedefleyen projeyi,  

ifade eder. 
 

 

DEĞERLENDİRME 
 

I. Aşama Proje Başvurularının Değerlendirmesi 

  

I. aşama proje önerilerinin değerlendirmesi;  

(1) Çağrıya uygunluk, 

(2) Ar-Ge Niteliği,  

(3) Yapılabilirlik olmak üzere üç ölçüt üzerinden yapılmaktadır. 

 

I. aşama proje önerileri konu uzmanlarından oluşan panel tarafından değerlendirilir. Ayrıca, özel 

kuruluşlar ve kamu Ar-Ge birimlerinin/merkezlerinin (üniversitelerdeki merkezler dahil) Ar-Ge 

yeteneklerini değerlendirmek amacıyla Kurumsal Ar-Ge Yeteneği Değerlendirmesi yapılabilir. Bu 

kapsamda, kuruluşların Ar-Ge yetenekleri yerinde inceleme yapılarak aşağıda yer alan ölçütler 

doğrultusunda değerlendirilir. 

 

 

Kurumsal Ar-Ge Yeteneği Değerlendirmesi, 

 

 Ar-Ge Yönetimi, Teknolojik Varlıklar ve Yönetimi, 

 Ar-Ge İnsan Kaynakları ve Yönetimi, 

 Bilgi Kaynakları Yönetimi, 

 Fikri Haklar Yönetimi, 

 Proje Yönetimi, 

 Ar-Ge Deneyimi, ölçütlerini kapsar 

 

Değerlendirme sonucunda Ar-Ge yeteneği yeterli bulunmayan kuruluşlar projede görev alamaz 

veya proje desteklenmez. Değerlendirmeyi başarı ile geçen proje yürütücüsü kuruluşların yer 

aldığı projeler için 2. aşama proje önerisi hazırlamaları istenir.  
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II. Aşama Proje Başvurularının Değerlendirmesi 

 

II. aşama proje önerilerinin teknik değerlendirmesi;  

(1) Ar-Ge Niteliği,   

(2) Yöntem,  

(3) Yapılabilirlik ve 

(4) Bütçenin Uygunluğu olmak üzere dört ölçüt üzerinden konu uzmanlarından oluşan panel 

tarafından yapılır. Aynı çağrı kapsamında sunulan projeler aynı panelde değerlendirilir. Panel 

değerlendirmesi sonucunda projelerin revize edilmesi ya da reddedilmesi kararı TÜBİTAK 

tarafından verilir. 

 

Revizyon Değerlendirmesi 

 

Panel değerlendirmesi sonucunda revizyon kararı verilen  proje önerileri için panel önerileri 

doğrultusunda revizyon talep edilir. Yapılan revizyonların uygunluğu değerlendirilerek, yeterli 

bulunan projeler için bütçe paneli değerlendirmesi yapılır. 

 

Bütçe Paneli Değerlendirmesi 

 

Proje bütçesi, proje önerisinde sunulan bütçe gerekçeleri ile proforma faturalar ve teklif 

mektupları, danışmanlık/hizmet alımı belgeleri doğrultusunda konu uzmanlarından oluşan panel 

tarafından değerlendirilir.  Bütçe paneli değerlendirmesine uygun olarak revize edilen proje 

önerilerinin sözleşme hazırlıkları başlatılır. 

 

İZLEME 

TÜBİTAK, projenin gelişimini bilimsel, teknik, idari ve mali açılardan izlemek, denetlemek ve 
ihtisas odaklı yönetmek ve yönlendirmek için konu uzmanlarını proje izleyici olarak görevlendirir. 

Desteklenen projeler aylık bazdaki ilerleme raporları ve altı aylık gelişme raporları alınarak 
Müşteri Kurum temsilcileri, TÜBİTAK uzmanları ve proje izleyicilerden oluşan Proje İzleme 
Kurulu tarafından yerinde inceleme toplantıları yapılarak izlenir. 

Gönderilen raporlar ve yapılan toplantılar sonrasındaki Proje İzleme Kurulunun görüşleri 
doğrultusunda Grupta projenin sonraki aşamaları ve sonraki dönem bütçesine ilişkin karar alınır. 
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ÇAĞRI BAŞLIĞI 
 

Görme Engellilerin Braille Ekran Okuma ve Not Alma Cihazı ile Eğitime Erişimlerinin 
Artırılması 

 

 
ÇAĞRI AMACI 
 

Öncelikle, 

 Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde özel eğitim ihtiyacı olan görme engelli öğrencilerin 
ilkokul döneminden itibaren eğitime erişimlerinin artırılması,  

 Kaynaştırma süreçlerine dâhil olan görme engelli öğrencilerin her kademede 
uyumlarının desteklenmesi,  

 Eğitim-öğretim sürecinde kullanılan okuma-yazma araçlarının geliştirilmesi, 

 Görme engelli bireylere eğitim veren öğretmenlerin yeterliliklerinin artırılması, 

böylece görme engelli öğrencilerin eğitime erişimleri kolaylaştırılarak eğitimde fırsat 
eşitliğinin sağlanması, aynı zamanda tüm görme engelliler için sosyal ve iş hayatlarında 
bilgiye daha kolay erişim imkânı sağlaması amaçlanmaktadır. 

Bu amaçlara yönelik, yurtdışı menşeili ürünlerin yerli imkânlarla üretilmesinin sağlanması ve 
geliştirilecek bu ürünlerin hem yurt içi ihtiyacın karşılanması ve hem de yurtdışına satışının 
sağlanması ile ekonomik ve sosyal fayda elde edilmesi de en önemli amaçlardandır. 

Bu çağrı ile müşteri kurumun amacına hizmet edecek şekilde; 

- Piyasada bulunan yurtdışı menşeili cihazların yerli olarak ve maliyet etkin şekilde 
üretilmesi 

konusunda proje desteklenmesi amaçlanmaktadır. 
 

 
PROJE NİTELİĞİ 
 
 

 Prototip/sistem/pilot tesis projesi  
 

 Model/süreç/yöntem geliştirme projesi  
 

 Teknoloji birikim projesi 
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ÇAĞRIYA İLİŞKİN ÖZEL ŞARTLAR 
 
 

1. Projede geliştirilecek çıktıların üretime dönüştürülmesi, tasarım, üretim ve 
servis/bakım hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla projede,1007 
Programı mevzuatına uygun nitelikte özel kuruluş/ların proje yürütücüsü kuruluş 
olarak yer alması ve bu kuruluşlardan birinin proje yöneticisi kuruluş (PYÖK) olması 
gerekmektedir. 
 

2. Proje konusuyla ilgili bilgi birikiminin arttırılması amacıyla, sunulan proje 
önerilerinde üniversiteler ile danışmanlık veya hizmet alımı şeklinde işbirliği 
yapılması beklenmektedir. 
 

3. Proje kapsamında tasarım, yazılım ve donanımlar proje ekibi tarafından 
geliştirilecek olup detaylarıyla Müşteri Kurum ve TÜBİTAK’a sunulacaktır. 
 

4. Tasarım ve geliştirme sürecinde yapılacak saha, test ve doğrulama çalışmaları için 
gerekli olacak altyapı ve destek müşteri kurum tarafından sağlanacaktır. Bu 
aşamada proje kapsamında sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılması 
beklenmektedir. 

 
5. Proje geliştirme sürecinde; Braille okuma-yazma, matematik, fen, bilgisayar ve 

müzik sembollerini içeren kılavuzlar müşteri kurum tarafından güncellenerek proje 
ekibinin kullanımına sunulacaktır. 
 

6. Geliştirilecek bileşenler mevcut patent ve lisans haklarını ihlal etmeyecek şekilde 
tasarlanmalıdır. Proje başvurularında yapılmış uluslararası patent araştırması 
raporu da sunulmalı ve yapılmış ilgili taramalar ve açıklamalara atıflar yer almalıdır. 

 
7. Proje maksimum süresi 15 ay olarak planlanmalıdır. 

 
8. Geliştirilecek ürünün son kullanıcıya sunulabilmesi için gerekli sertifikasyon 

süreçleri (CE sertifikası vb.) proje kapsamında tamamlanmalıdır. 
 

9. Geliştirilecek cihazın kullanımına yönelik teknik kılavuz (karekod sistemi kullanılarak 

video desteği ile) hazırlanmalıdır. 

 

10. Proje kapsamında yapılacak istatistik çalışmasıyla örneklem büyüklüklerine karar 

verilecektir. Bu doğrultuda öncelikle belirlenecek örneklem büyüklüğü için cihaz 

üretimi yapılarak, görme engelli, Braille okuyup yazabilen öğretmen ve 3. kademede 

eğitim ve öğretimine devam eden görme engelli öğrenciler tarafından kullanılabilirlik 

testi tamamlanacaktır. Sonrasında geliştirilen yine belirlenen örneklem büyüklüğü 

için üretilen cihaz ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde pilotlama çalışması için 

dağıtılacaktır.  

 

11. Proje kapsamında geliştirilecek Braille Ekran Okuma ve Not Alma Cihazının 

donanım ve yazılım bileşenlerinin, cihaz satış fiyatının yaklaşık 800 Avro karşılığı 

TL civarında olacak şekilde belirlenmesi beklenmektedir. 

 

 
 



6 
 

 
 
HEDEFLENEN ÇIKTI 
 

Braille Ekran Okuma Ve Not Alma Cihazı  
 

 

TEKNİK İSTERLER 

1. Tek satırda en az 32 yenilenebilir Braille hücresi özelliğine sahip olması, 

2. Hücre yenilenme süresinin 300 milisaniyeden az olması, 

3. 8 nokta Braille hücre modu ile çalışması, 

4. Android, İOS, MacOS, Windows vb. işletim sistemleri ile uyumlu olması, 

5. Sabit dahili hafıza ve SD kart yuvası ile kablolu (USB vb.) ve kablosuz (wi-fi ve 
bluetooth) dosya transferine izin veren donanım desteği bulundurması, 

6. BRL, BRF, doc, docx, pdf, txt vb. metin tabanlı formatları tanıma ve bu formatlarda 
belge kaydetme özelliği olması, 

7. Windows, iOS, Android ve Mac OS işletim sistemlerinde kullanılan yaygın ekran 
okuyucularla uyumlu olması, 

8. Ergonomik tasarıma sahip olması – (İlkokul öğrencilerinden yetişkinlere kadar el ve 
parmaklara uygunluk), 

9. Hızlı şarj özelliği ve çalışma modunda en az 10 saat pil ömrüne sahip olması, 

10. Ayarlanabilir otomatik satır yenileme hızı özelliği olması, 

11. Arayüz programıyla gören bir öğretmenin hata düzeltme yapabilmesi, internet 
üzerinden güncelleme desteği olması, 

12. Liblouis Braille desteği ile birden çok dilin not alma ve okumada desteklenebilir 
olması, 

13. Not almak için Perkins tarzı 8 Braille hücre ve 1 boşluk tuşu olması ve yazılan 
dokümanın elektronik olarak kaydedilebilmesi, 

14. Klasörleme ve metin seçme, bulma, kesme-kopyalama gibi metin düzenleme 
özellikleri olması, 

15. Yazıların cihaz üzerinde kaydırılması için yönlendirme tuşlarının bulunması (4 yön; 
aşağı, yukarı, sola, sağa), seçme ve her hücre için imleç yönlendirme tuşlarını 
içermesi, 

16. İmleç yönlendirme tuşlarının onay tuşu olarak kullanılabilmesi, 

17. Cihaz bir süre kullanılmadığında ayarlanabilir uyku modu özelliği olması, 

18. Kelimeleri satır sonunda bölme özelliğinin seçilebilir olması, 
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19. Dosya kaydedilirken dosya uzantısı yazmadan varsayılan uzantı seçeneği olması, 

20. WPS özelliği ile tek tuşla/çoklu tuş kombinasyonuyla diğer cihazlara bağlanabilmesi, 

21. Müşteri kurum tarafından güncelliği teyit edilen Braille okuma-yazma, matematik, 
fen, bilgisayar ve müzik sembolleri ile uyumlu olması. 

22. Cihazın fonksiyonel özelliklerinin değiştirilmesi için gerekli seçeneklerin yer aldığı 
bir menü ağacının oluşturulması, menüler arasında geçiş ve seçim işleminin cihaz 
üzerinde bulunan tuş kombinasyonları ile gerçekleştirilebilmesi, 

23. Cihaz yazılımının aynı anda en az 5 dosya çalıştırabilme ve açık bulunan dosyalara 
kolayca geçiş yapılabilme, pil ömrü göstergesi ve hafıza doluluk oranı göstergesi, 
kaydedilme şekline bakılmaksızın dosyaları kısaltmalı, kısaltmasız veya kısaltma 
türünü seçerek açma seçeneğini ve dokümanların “Salt okunur” özelliğini içermesi, 
 

24. Kitap okuma ve yazma modunda, kelime kelime, cümle cümle, paragraf paragraf 
atlayarak dolaşabilme ve okuma özelliğine sahip olması. 

 

PROJE BAŞVURULARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 
 

1. Başvurularda elektronik imza kullanılacak olup basılı doküman gönderilmeyecektir. 
 

2. Yapılan başvurunun çağrı şartlarına ve 1007 Programı Mevzuatına uygun olmaması 
durumunda projeler değerlendirmeye alınmadan iade edilecektir. Proje 
başvurularının proje yürütücüsü, araştırmacılar ve danışmanların Projelerde Görev 
Alabilme Limitleri ile Proje Personeli Destek Üst Limitleri dikkate alınarak 
hazırlanması gerekmektedir. 
 

3. Çağrı şartlarına uygun projeler; I. Aşama Proje Önerisi Değerlendirme Formu ‘na 
göre elektronik başvuru dosyası üzerinden değerlendirilecektir. Elektronik başvuru 
dosyasında yer almayıp sonradan basılı olarak gönderilen dokümanlar 
değerlendirmeye alınmadan iade edilecektir. 

 

 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/kamu/ulusal-destek-programlari/1007/icerik-yonetmelik-ve-esaslar
https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/281/projelerde_gorev_alabilme_limitleri_yeni.pdf
https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/281/projelerde_gorev_alabilme_limitleri_yeni.pdf
https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/1777/projepersonelidestekustlimitleri_2018.pdf
http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/1.asamaprojeonerisidegerlendirmeformu.doc

