1007- Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.
Amaç:Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının
çözümü amacıyla 10 Mart 2005 tarihinde yapılan “Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)”
toplantısında alınan karar doğrultusunda Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini
Destekleme Programı (1007 Programı) başlatılmıştır.
Program ile;




Kamuda satın almaya dayalı tedarik yöntemi,
Teknolojik nitelikli ürün/sistem tedariğinin yurtdışından yapılması,
Teknolojik nitelikli ürün/sistem için çok miktarda kaynağın yurtdışına aktarımı, 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.
Kamu kurumları tarafından tespit edilen sorunların çözümüne ve/veya ihtiyaçlara yönelik olarak
ilan edilen çağrılara üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri ve özel kuruluşların bilgi birikimi, yetişmiş
insan gücü ve alt yapı imkanları kullanılarak sunulan Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.
Kamu kurumlarının Ar-Ge nitelikli ihtiyaçlarını giderme öncelikli hedefi yanında;




kamu, özel kuruluş ve üniversite işbirliği teşvik edilmekte,
üniversitelerde yapılan temel ve uygulamalı araştırmaların sonuçları ürün geliştirmede
kullanılarak, bilgi ve yüksek teknolojiye dayalı sanayi üretimi hedeflenmekte,
ülkemizdeki Ar-Ge personeli istihdamına katkı sağlanmaktadır.

1007 Programına sunulan projeler iki Araştırma Destek Grubu tarafından desteklenmektedir.
KAMAG - Kamu Araştırmaları Destek Grubu
SAVTAG - Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu

SÜRE:Proje süresi en fazla 48 aydır.

BÜTÇE: Uygulamaya yönelik sonuç odaklı projeler desteklenmektedir. Destek üst limiti çağrıya
göre belirlenmektedir.
1007 Programı kapsamında desteklenecek projeler, çıktılarına göre 3 farklı nitelikte olabilir:
a. Prototip/Sistem/Pilot Tesis projesi
b. Model/Yöntem/Süreç projesi
c. Teknoloji Birikim projesi
MK ihtiyacının hangi nitelikte proje grubuna dahil olduğu ve proje bütçe üst limitleri
Çağrı Dokümanında belirtilebilir. Proje bütçe üst limitleri bütçe değerlendirmesi aşamasında
gerekli görülürse GYK kararıyla artırılabilir.

Proje Teşvik İkramiyeleri (PTİ) :
• En fazla desteklenen aylık toplam burs miktarı 3.000 TL

• Proje yürütücüsü aylık en fazla 2.500 TL
• Proje yöneticine aylık en fazla 3.000 TL
• Araştırmacı aylık en fazla 1.500 TL
• Danışmana yıllık en fazla 1.600 TL

Kimler Başvurabilir?
Üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri, özel kuruluşlar veya bunların oluşturduğu konsorsiyumlar
tarafından proje başvuruları yapılabilir. Projede proje yöneticisi kuruluş (PYÖK) veya PYK olarak
yer alacak bir kuruluşun Ar-Ge nitelikli en az bir iş paketinden sorumlu olması gerekir.
• Müşteri kurumun bağlı/ilgili kamu Ar-Ge birimleri diğer kamu kuruluşlarının Ar-Ge birimleri,
üniversiteler ya da özel kuruluşlarla işbirliği yapması şartıyla PYK’ler arasında yer alabilirler.
• Projelerde PYK’lerdahil en fazla 4 farklı kuruluştan proje personeli yer alabilir. Projelerde
hangi nitelikteki kuruluşların PYÖK/PYK olacağı hususunda, TÜBİTAK’ın 1007 Programı için
belirlediği kuruluş sınıflandırması esas alınır. Bu durum, çağrı dokümanında belirtilir.

Fikrî ve sınaî mülkiyet hakları
TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerin yürütülmesi esnasında TÜBİTAK, her halükarda bu
projeler sonucunda ortaya çıkan buluş, endüstriyel tasarım, entegre devre topoğrafyaları ve
teknik bilgi gibi her türlü fikrî ürüne ilişkin fikri mülkiyet hakları üzerinde sınırsız, geri alınamaz,
münhasır olmayan bedelsiz bir lisans hakkına sahip olur. .

