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Sirküler Numarası : 2018 / 10 

Çağrı Adı : 
TÜBİTAK YÜKSEK TEKNOLOJİ PLATFORMLARI ÇAĞRISI  

( 1004 Programı ) 

Konusu : 

TÜBİTAK 1004 Programı kapsamında, yükseköğretim kurumları 

araştırma altyapılarının özel sektör Ar-Ge/Tasarım merkezleri ve 

kamu Ar-Ge birimleri ile işbirliği yaparak geliştirdikleri 

ürün/teknolojileri özel sektöre transfer edebilecekleri yüksek 

teknoloji platformlarının oluşturulması amacına yönelik çağrı 

açılmıştır. 

      
    Çağrının Amacı:  

 
1004 Programı kapsamında yayınlanan çağrı ile; yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının 
özel sektör Ar-Ge/Tasarım merkezleri ve kamu Ar-Ge birimleri ile işbirliği yaparak geliştirdikleri 
ürün/teknolojileri özel sektöre transfer edebilecekleri yüksek teknoloji platformlarının 
oluşturulması hedeflenmektedir.  
 
Çağrı kapsamında, araştırma programları iki fazlı olarak desteklenecektir.  
 
Birinci fazda; yüksek teknoloji platformuna yönelik işbirliği ağının (Araştırma Programı Yöneticisi 
Kuruluş-APYÖK ve Araştırma Programı Yürütücüsü Kuruluş-APYK’ların işbirliği) kurulması ve ikinci 
faza hazırlık faaliyetleri desteklenecektir.  
 
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 sunulması 
beklenmektedir. 
 
İkinci fazda; söz konusu teknoloji kazanım yol haritası doğrultusunda yürütülecek ArGe ve yenilik 
faaliyetleri desteklenecektir. 

      
Birinci Faz Destek Koşulları:  
 
Destek Bütçesi: Birinci faz için verilecek bütçe; personel, hizmet alımı, sarf ve seyahat kalemleri 
için harcanabilecek olup söz konusu bütçenin üst limiti en fazla 100.000 TL olacaktır.  
 
Destek Süresi: En fazla 12 ay olacaktır. 

 
Birinci Faza Kimler Başvurabilir: 

 

• YÖK tarafından belirlenen araştırma üniversiteleri ve 6550 sayılı Kanun kapsamında yeterlik 
almış araştırma altyapıları*, APYÖK olarak başvuru yapabilir. 
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• Araştırma üniversiteleri, belirleyecekleri araştırma programıyla ilgili bünyelerinde araştırma 
altyapılarının olması durumunda çağrıya başvuruda bulunabilirler.  

• APYÖK’ün belirleyeceği araştırma programının araştırma altyapılarının faaliyet alanı ile 
uyumlu olması gerekmektedir.  

• APYÖK aynı çağrı kapsamında sadece bir araştırma programı başvurusunda bulunabilir. 

• Araştırma programı yöneticisinin; ilgili bilim ve/veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa ve 
proje hazırlama, yürütme beceri ve deneyimine sahip ve APYÖK'te çalışan araştırmacı olması 
gerekir. 

 
Çağrı Açılış Tarihi : 29/06/2018 
Çağrı KapanışTarihi : 28/09/2018 

 
   Yayınlanan çağrı metninin tamamına buradan ulaşabilirsiniz. 

 
 

*: YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TARAFINDAN BELİRLENEN ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİ VE 6550 
SAYILI KANUN KAPSAMINDA YETERLİK ALMIŞ ARAŞTIRMA ALTYAPILARI 
 

Ankara Üniversitesi 

Boğaziçi Üniversitesi 

Erciyes Üniversitesi 

Gazi Üniversitesi 

Gebze Teknik Üniversitesi 

Hacettepe Üniversitesi 

İstanbul Teknik Üniversitesi 

İstanbul Üniversitesi 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 

ODTÜ 

Çukurova Üniversitesi 

Ege Üniversitesi 

Selçuk Üniversitesi 

Uludağ Üniversitesi 

Yıldız Teknik Üniversitesi 

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi 

Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi 

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi 

ODTÜ MEMS Merkezi 

 

 

             Bilgilerinize Sunulur  

 

     Saygılarımızla 
 

 

 

 

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/1095/2-cagri_metni.pdf
https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/1095/2-cagri_metni.pdf
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Not: Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem 

tesis etmeden önce tarafımıza yazılmasını rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak 

gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan şirketimizin sorumlu 

olmayacağını hatırlatmak isteriz.  

 


