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Tanımlar 

Proje Yürütücüsü Kuruluş (PYK) 

Çağrı kapsamında belirtilen ve 1007 Programınca 
desteklenecek bileşenlere ilişkin Ar-Ge 
çalışmasını yapacak kuruluş/ları (üniversiteler, 
özel kuruluşlar, kamu Ar-Ge kuruluşları) ifade 
eder. 

Elektrikli Araç Üretici 
Kuruluş/lar (AÜK) 

PYK’lar tarafından geliştirilecek bileşenleri 
kullanarak elektrikli aracı üretecek kuruluş/ları 
ifade eder. 

İşbirliği  
PYK ve AÜK’ün birlikte yer aldığı ve çağrıya teklif 
sunan yapıyı ifade eder. 

Proje Sonuçları Uygulama Planı 
(PSUP) 

Müşteri kurum tarafından hazırlanarak 
TÜBİTAK’a sunulan ve projede elde edilmesi 
öngörülen çıktıların kullanımına ilişkin uygulama 
programını gösteren taahhüt belgesini ifade eder. 

 

Çağrı Amacı 

Elektrikli araç teknolojilerinden kritik nitelikte olan 
bileşenlerin yerli olarak geliştirilmesi ve buna bağlı 
olarak geliştirilen bu bileşenlerin kullanıldığı yerli bir 
elektrikli araç üretilmesidir. 

Çağrı Kapsamı 

1007 Programı kapsamında desteklenecek 
kritik bileşenler:  

 
1. Elektrikli araca yönelik özgün tasarım 

 Kavramsal tasarım  

 Detay tasarım  

 Tasarım doğrulama 
 

2. Batarya 

 Hücre ve bileşenleri 
o Anot, Katot, Elektrolit, Seperator 

 Modül 

 Sistem 

 Paketleme 

 Batarya yönetim sistemi 
 

3. Elektrikli motor 

 Elektrikli motor 

 Elektrikli motor sürücüsü 

 DC/DC Dönüştürücü 

 Aktarma organları 

 Yüksek voltaj bileşenleri 

http://193.140.81.205/sites/default/files/ea_psup_18022013.pdf
http://193.140.81.205/sites/default/files/ea_psup_18022013.pdf
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4. Araç kontrol sistemi 

 Enerji kontrolü 

 Araç dinamiği kontrolü 

 Aktif güvenlik kontrol sistemi 

 Araç yönetimi ve arıza teşhis sistemi 

 Isıtma soğutma kontrolü 

 Enerji geri kazanımı 
 

Üretilecek Araç Segmenti 

Yurtiçi ve yurt dışı pazar imkânları ve rekabet 
şartlarına göre AÜK tarafından belirlenecektir. 
 
Belirlenecek segment şehir içi yaygın kullanıma ve 
toplu satışa uygun, elektrik tahrikli, lastik tekerlekli 
(min 4 tekerlekli) kara taşıt aracı olacaktır. 
 

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar 

1. Çağrı kapsamında proje önerecek işbirliği iki 
temel yapıda olmalıdır: 
a. Kapsamda belirtilen bileşenleri geliştirecek 

Ar-Ge kuruluşları (PYK). 
b. Geliştirilecek bu bileşenleri kullanarak yerli 

elektrikli aracı üretecek kuruluş/lar (AÜK). 
 

2. En az bir AÜK aynı zamanda PYK olarak da 
projede yer almalıdır. 
 

3. İşbirliğinde yer alacak AÜK/lar ve PYK/lar, 
aralarındaki sorumluluk ve hak paylaşımına 
ilişkin bir “işbirliği protokolü” imzalamalıdırlar.  
 

4. Çağrı kapsamında belirtilen batarya bileşenine 
ilişkin Ar-Ge çalışması proje tekliflerinde 
zorunlu olarak yer almalıdır. 
 

5. Elektrikli Araç Üreticisi Kuruluşun;  
a. Ar-Ge çalışmalarının tamamlanmasından 

sonra elektrikli araç üretimine ve satışına 
ilişkin garanti vermesi gerekmektedir. 

 
b. Küresel geçerliliği olan tip onayına ilişkin 

taahhüt vermesi gerekmektedir.  
 

c. Son beş yıllık onaylı cirosu sunulmalıdır 
(AÜK’ün yeni kurulması durumunda yeni 
şirketin ortakları olan kuruluşların beş yıllık 
onaylı cirosu ayrı olarak verilmelidir. Birden 
fazla AÜK olması durumunda ise her bir 
AÜK için beş yıllık onaylı ciro ayrı olarak 
verilmelidir). 
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d. Araç üretimi ve teknik hususlara ilişkin 
(batarya teknik özellikleri, araç segmenti, 
satış ağı, pazarlama planı, servis ve yedek 
parça planı, üretim planı, tedarik planı, 
yerlilik oranı v.b.) olarak yurtiçi/yurtdışı 
pazar araştırmasına dair fizibilite raporu 
sunması gerekmektedir. 

 
e. Yapısının Türk Ticaret Kanununa uygun 

olması gerekmektedir. 
 

6.  TÜBİTAK, sahip olduğu fikri haklarını, üretici 

kuruluşun aracı Türkiye’de üretmesi ve 5 yıl 

süreyle üretim ve satış garantisi vermesi 

durumunda bu kuruluşa devredecektir. Fikri 

hakların devrine ilişkin detaylar II. Aşamada 

duyurulacaktır.  

 

7. AÜK ve PYK’lar kendi aralarında fikri hakların 

paylaşımına ilişkin bir “fikri haklar paylaşım 

sözleşmesi” imzalayacaklardır. Bu sözleşmede 

kurumların hâlihazırda sahip oldukları ve çağrı 

kapsamında kullanacakları fikri hakların 

kullanım koşullarına da yer verilmelidir. 

 
8. 1007 Programı kapsamında desteklenecek 

bileşenler azami ölçüde yerli olarak 
geliştirilmelidir. 
 

9. Üretilecek aracın yerlilik oranına ilişkin olarak 
fiyat esaslı ve bileşen-alt bileşen esaslı olmak 
üzere iki farklı hesaplama sunulmalıdır. 
 

10. Çağrı kapsamında PYK ve AÜK tarafından 
taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda,  

 Ar-Ge kapsamındaki taahhütlerde 1007 
Programı mevzuatı uygulanacaktır. 
 

 Araç üretimine ilişkin taahhütler (üretim, 
satış, yerlilik oranı, tip onay belgesi v.b.) 
için, toplam Ar-Ge destek bütçesini 
geçmemek kaydıyla cezai işlem 
uygulanacaktır. Cezai işlem ve orana 
ilişkin hükümler II. Aşamada 
duyurulacaktır.  
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Proje Niteliği 

 

 Prototip/sistem/pilot tesis                 
 

 Model/süreç/yöntem geliştirme     
 

 Teknoloji birikim    
 

 

 
Hedeflenen Çıktılar 

 
Teknik İsterler 

1. Elektrikli araca yönelik 
özgün tasarım 

o Kavramsal 
tasarım  

o Detay tasarım  
o Tasarım 

doğrulama 
2. Batarya 

 Hücre ve bileşenleri 
o Anot, Katot, 

Elektrolit, 
Seperator 

 Modül 

 Sistem 

 Paketleme 

 Batarya yönetim sistemi 
 

3. Elektrikli motor 

 Elektrikli motor 

 Elektrikli motor sürücüsü 

 DC/DC Dönüştürücü 

 Aktarma organları 

 Yüksek voltaj bileşenleri 
 

4. Araç kontrol sistemi 

 Enerji kontrolü 

 Araç dinamiği kontrolü 

 Aktif güvenlik kontrol 
sistemi 

 Araç yönetimi ve arıza 
teşhis sistemi 

 Isıtma soğutma kontrolü 

 Enerji geri kazanımı 

1007 Programı kapsamında desteklenecek 
bileşenlerin teknik isterleri; ülkemiz ve dünyadaki 
mevcut durum, projelerin desteklenerek 
tamamlanacağı süre (en fazla 4 yıl) ve bileşenlerin 
bu süre zarfındaki ilerlemeleri de göz önünde 
bulundurularak işbirlikleri tarafından belirlenecektir. 
 
Belirlenecek teknik isterler, araç segmentine de 
bağlı olarak desteklenecek işbirliklerinin 
seçilmesinde etkili olacaktır. 

 

 

 

 



Elektrikli Araç Teknolojilerinin Geliştirilmesi  2013

 

 
1007-BSTB-2013-01  Çağrı Dokümanı 6 
 

Çağrı kapsamında sunulacak I. Aşama Öneri Formu;  imzalı bir nüsha ve öneri 
formundaki tüm bilgileri içeren CD/DVD/flash disk ile beraber, en geç 24/05/2013 tarihi 
saat 17:30’a kadar aşağıdaki adrese elden teslim edilecektir.  
 
TÜBİTAK  
Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) 
Atatürk Bulvarı No:221 Kavaklıdere 06100 Ankara 
Tel : +90 312 468 53 00/ 1530-1537  
Faks : +90 312 428 09 33 

 

 
1007 PROGRAMI MEVZUATI 

 
BAŞVURU FORMLARI VE 1007 PROGRAMI REHBERİ 

 
1. I. Aşama Proje Öneri Formu 
2. Elektrikli Araç Teknolojilerinin Geliştirilmesi İşBirliği Seçme Kriterleri 
3. Ar-Ge Yeteneği Öz Değerlendirme Formu (sadece özel kuruluşlar ve 1007 

Programına ilk defa başvuran kamu Ar-Ge merkezleri tarafından 
doldurulacaktır.) 

4. 1007 Programı Rehberi 

 

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/kamu/ulusal-destek-programlari/1007/icerik-yonetmelik-ve-esaslar
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/i.asama_oneri_formu_18022013.doc
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/ea_isbirligi_secme_kriterleri_18_02_2013_0.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/argeyetenegiozdegerlendirmeformu.doc
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/1007programirehber-16.01.2013.doc

