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1004 Programı - Amaç ve Kapsam

 Ulusal hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli
alanlarda, izlenebilir hedefleri olan, ticarileşme potansiyeli yüksek
projeler demetini içeren Araştırma Programları desteklenir.

 Araştırma programı ile; yükseköğretim kurumlarındaki
araştırma altyapılarının, özel sektör Ar-Ge merkezleri ve kamu Ar-
Ge birimleri ile iş birliği yaparak geliştirdikleri ürün/teknolojileri
özel sektöre transfer edebilecekleri yüksek teknoloji
platformlarının oluşturulması amaçlanmaktadır.

 Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin;
 Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) 3-6 düzeyinde ve
 Yüksek teknoloji alanlarında 

olması beklenir.



1004 Programı – Tanımlar

 Araştırma Altyapısı: Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından

kurulmaları uygun görülmüş, yükseköğretim kurumları bünyesindeki

uygulama ve araştırma merkezlerini

 Araştırma Programı Yöneticisi Kuruluş (APYÖK): Araştırma

programının yönetiminden TÜBİTAK’a karşı sorumlu olan araştırma

programı yürütücü kuruluşu

 Araştırma Programı Yürütücüsü Kuruluş (APYK): En az bir projenin

yürütülmesinden sorumlu olan, araştırma programı yürütme grubunda

yer alan, araştırma altyapısı, Ar-Ge merkezlerini ve/veya kamu Ar-Ge

birimini



1004 Programı - Başvuru Modeli

Araştırma Programı 
Yürütücüsü Kuruluş 

(APYK)

Proje C

Proje A

Araştırma Programı 
Yürütücüsü Kuruluş 

(APYK)

Proje E

Araştırma Programı 
Yöneticisi Kuruluş

(APYÖK)

Proje A

Proje B

Araştırma Programı 
Yürütücüsü Kuruluş 

(APYK)

Proje F

Araştırma Programı 
Yürütücüsü Kuruluş 

(APYK)

Proje G

Proje E
Araştırma 
Altyapısı/
Kamu Ar-Ge 
Birimi Araştırma 

Altyapısı/Kamu 
Ar-Ge Birimi

Ar-Ge Merkezi 
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kanun)

Ar-Ge Merkezi 
(5746 sayılı 
kanun)

*Araştırma Üniversiteleri bünyesindeki araştırma altyapıları
*6550 Sayılı Kanun kapsamındaki altyapılar
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1004 Programı – Genel Süreç

Ön 
Başvuru 48 Ay

SAYEM
1007

Faz 1

7

Faz 2

<12 AY <48 AY

8 9THS3 4 5THS 6

Değerlendirme



1. Faz 2. Faz
Devam Araştırma 

Programı

1004 Programı – 1. Faz

 Araştırma programı başvuruları, yalnızca yüksek teknoloji sınıfında yapılabilir.

 1. Faz için sadece APYÖK başvuru yapabilir.

 1. Faz sonunda APYÖK, APYK’lar ile konsorsiyum oluşturularak;
 Teknoloji kazanım yol haritası
 Yönetişim modeli
 Çıktıların ticarileştirme planı
 Fikri ve sınai hakların kullanımı/paylaşımı/yönetimi

Bilgilerini içeren rapor hazırlar.

 Değerlendirme sonucunda uygun bulunan başvurular 2. faz başvurusu yapmaya hak kazanır

 Birinci faz için verilen bütçe; hizmet alımı, sarf, seyahat kalemleri için harcanır

1004-yuksek-teknoloji-urunler.pdf


1004 Programı – 2. Faz

 2. Fazda, projelerin bilgisini içeren detaylı başvuru alınır

 2. Fazda, hazırlanan teknoloji kazanım yol haritası doğrultusunda 
yürütülecek Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri desteklenir.

 Süresi en fazla 48 aydır. 

1. Faz 2. Faz
Devam Araştırma 

Programı



1004 Programı – Devam Araştırma Programı

1. Faz 2. Faz
Devam Araştırma 

Programı

 2. Fazın ilk 4 yılını başarıyla tamamlamış olan araştırma 
programları, hazırlayacakları yeni araştırma programı ile 
desteklenmeye devam edilir.

 Süresi en fazla 48 aydır. 



1004 Programı – Değerlendirme Kriterleri

 İlgili alanda teknolojik hazırlık seviyesinin ilerletilmesi

 Teknoloji kazanım yol haritasının uygunluğu

 Yapılabilirlik/Yetkinlik

 Kuruluşların mevcut altyapıları

 Mevcut araştırmacı sayısı ve niteliği

 Yetiştirilecek nitelikli insan kaynağı potansiyeli

 Program yürütme ve yönetim yapısı

 APYÖK’ün proje yönetim becerisi, projeler arası bütünsellik

 Ulusal kazanıma dönüşüm (ürünleşme/ticarileştirme potansiyeli
vb. kriterler)



1004 Programı – Bütçe Özellikleri

Desteklenen Harcama kalemleri:

 Alet, makine, teçhizat, yazılım ve yayın alımı
 Sarf malzemesi 
 Danışmanlık ve hizmet alımı
 Seyahat 
 Personel
 Bursiyer
 PTİ
 Kurum hissesi
 Araştırma programı önerisi hazırlama gideri (1. Faz)
 Proje çıktı ve sonuçları paylaşım ve yayım gideri
 Genel giderler

Makine-teçhizat, laboratuvar kurulumu, bina yapımı gibi 

sadece altyapı oluşturmaya yönelik başvurular desteklenmez



1004 Programı – Bütçe Özellikleri

Yükseköğretim 
kurumları 
Kamu Ar-Ge birimleri 
6550 sayılı Kanun 
kapsamında yeterlik 
almış araştırma 
altyapıları 
için destek oranı 

% 100

KOBİ’ler için destek 
oranı 

% 75

Büyük ölçekli 
kuruluşların için destek 

oranı 

% 60

Destek Kapsamı



1004 Programı – Bütçe Özellikleri

• Yükseköğretim Kurumları
• Kamu Ar-Ge Birimleri için

KURUM HİSSESİ

• 6550 sayılı Kanun 
kapsamında yeterlik alan 
araştırma altyapıları

% 10

% 12

• Ar-Ge Merkezleri ve özel 
kuruluşlara % 30

GENEL GİDER DESTEĞİ



 Araştırma programı kapsamında ortaya çıkacak fikri ve
sınaî haklar APYÖK/APYK’lara aittir.

Hakların paylaşımı aralarında yapılacak Protokolde
belirlenir.

 TÜBİTAK’ın talebi üzerine TÜBİTAK lehine lisans hakkı
saklıdır.

 TÜBİTAK sahip olacağı lisans hakkını sadece kamu yararı
olması durumunda kullanır.

Özel hükümler gerekirse sözleşme ile belirlenebilir.

1004 Programı - Fikri ve Sinai Haklar

Kamu Yararı Maddesi.pdf


1004 Programı – İzleme Kriterleri

Rutin izleme

• Gelişme raporları (6 ay)

Kritik Değerlendirme

• Araştırma programı kritik değerlendirmesi yılda bir defa yapılır



Yılda bir 
defa Değerlendirme 

Kriterleri

Katılımcılar

1004 Programı – Kritik Değerlendirme

• TÜBİTAK Uzmanları
• İzleyiciler
• Araştırma Programı 

Yürütme Grubu

• Yönetişim modeli
• Bütçe durumu 
• Teknolojik kazanımların 

yol haritasına uygunluğu
• Faaliyetlerin araştırma 

programı amaç ve 
hedeflerine uygunluğu 

Alınan Kararlar

• Araştırma Programının 
Devamı

• Araştırma Programının 
Sonlandırılması

• APYK Eklenmesi veya 
Çıkarılması

• Ek bütçe

• Proje Eklenmesi, 
Çıkarılması gibi projeye 
ilişkin kararlar



1004 Programı - Esneklikler

 APYK’larda görev almayan üniversiteler, araştırma altyapıları ve kamu Ar-Ge 

birimlerinde çalışan araştırmacılar araştırma programlarında görev alabilir. 

 Yabancı gerçek ve tüzel kişilerden hizmet alımı (danışmanlık dâhil) yapılabilir.

 Yurtdışı araştırma birimleri ile iş birliği yapan araştırma programları, değerlendirme 

aşamasında tercih sebebi olabilir. Bu durumda yurtdışındaki Ar-Ge biriminin bütçesi 

araştırma programı bütçesinden karşılanmaz. 

 Araştırma programı kapsamında yabancı uyruklu personel çalıştırılabilir. 

 Bütçe harcama kolaylığı;

 APYK’lara personel sayısı ve niteliği değiştirme yetkisi 
 Seyahat sayısı ve seyahat yeri değişikliği yetkisi
 Toplam sarf bütçesi üzerinden bütçe takibi
 Makine teçhizat alımlarında esneklik
 Bursiyer sayısı ve niteliği değiştirme yetkisi



Teşekkürler


