
1007 PROGRAMI 
SAVTAG B İLGİLENDİRME GÜNÜ

Mevzuat ve Süreçler

Hüseyin AKOVA
31/07/2012



İÇERİK

• Programın (1007) Amacı

• Tarihçe

• Mevzuat (Yönetmelik, İdari ve Mali Esaslar)

• Yapılan Temel Değişiklikler

• Proje Öneri, Değerlendirme, İzleme ve 

Sonuçlandırma Süreçleri



Programın Amacı

Kamu kurumlarının Ar-Ge’ye dayalı 
ihtiyaçlarının karşılanması ve toplumsal 
düzeyde Ar-Ge talebi  oluşturmak için 

Kamu Kurumları Ara ştırma ve 
Geliştirme Projelerini Destekleme 

Program ı’nın (1007 Programı) 
başlatılmasına BTYK’da karar verildi.*

*2005/5 No.lu BTYK Kararı



Tarihçe

TÜBİTAK ARDEB Bşk.lığı bünyesinde
“Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma 

Destek Grubu (SAVTAG)”

�Kuruluş tarihi: 21 Ocak 2006
�İşlevi: MSB Ar-Ge ve SSM tarafından 
gönderilen savunma ar-ge projelerinin 
değerlendirilmesi ve desteklenmesi



SAVTAG Projeleri Genel Durumu (30.06.2012)

Durumu 
Proje 

Sayısı
Proje Bütçesi

(Milyon TL)

Önerilen Toplam Proje 82 1.299

Desteklenen 49 587

Yürürlükte 21 406

Sözleşme Aşamasında 3 21

Revizyonda 4 48

Beklemede 2 272

Reddedilen/Geri Çekilen 24 371

İptal Edilen 2 3

Sonuçlanan 26 178



Yeni Süreç

Bilim Kurulunun  07.04.2012/207 tarih/sayılı 
toplantısında kabul edilen ve 

31.05.2012/28309 tarih/sayılı resmi gazetede 
yayımlanan yeni yönetmelik ile çağrılı sisteme 

geçilmiştir.

Anılan yönetmelik kapsamında; yeni İdari ve Mali 
Esaslar, Bilim Kurulunun 07.07.2012/210 

tarih/sayılı toplantısında kabul edilerek 
yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.



•Müşteri kurumların program kapsamında desteklenecek Ar-
Ge nitelikli ihtiyaçlarını daha doğru ve etkin bir şekilde
belirlemek,

•Belirlenen projeleri gerçekleştirecek yürütücü kuruluşları,
teknolojik ve insan kaynağı bakımından yetkin kuruluşlar
arasından seçmek,

•Kazanımların sürekliliğini sağlamak,

•Sadece ürün projeleri değil, farklı niteliklerde projeler
desteklemek

Neden Yeni Süreç?



Müşteri 
Kamu 

Kurumu

Müşteri 
Kurum
Talebi

Proje Önerisi

Proje Ba şvurusu

Müşteri 
Kurum
İhtiyacı

Disiplinlerarası 
Konsorsiyum

Proje Yürütücü Kurulu şlar

Kamu
Ar-Ge 

Birimleri

Özel 
Kurulu ş

Üniversite

Önceki Süreç

%100 proje 
desteği +
%10 genel 
gider payı 
(kurum 
hissesi)



Yeni Süreç

Disiplinlerarası 
Konsorsiyum

Proje Yürütücü Kurulu şlar

Kamu
Ar-Ge 

Birimler i

Özel 
Kurulu ş

Üniversite

Çağrı İlanı

Proje 
Başvurusu

%100 proje 
desteği + %10 
Kurum Katkı 
Payı

Müşteri 
Kurum
İhtiyacı



Yapılan Temel De ğişiklikler Nelerdir?

• Çağrılı sisteme geçilmesi

• Çağrı başlıklarının odak grup çalı şmaları ile belirlenmesi

• Çağrıya çıkılacak ba şlıklara Ba şkanlığın karar vermesi

• Proje ba şvuru sürecinin iki  a şamalı olması

• Projelerin izlenmesi, TÜB İTAK’ın yönetimi ve koordinasyonu 
altında olması

• Proje ba şvurusu, geli şme raporları ve her türlü talebin 
doğrudan TÜB İTAK’a gönderilmesi

•Proje sonuçlarının süreklili ğinin sa ğlanması için, Sorumlu 
proje yöneticisi kurulu ş belirlenmesi ve bütçe ayrılması

•Projelerin niteliklerine göre gruplanması



TEMEL DEĞİŞİKLİKLER

Yapılan Temel De ğişiklikler Nelerdir?

• Projeler için 
çağrıya 
çıkılmakta

Çağrılı Sistem

• MK ihtiyaçları 
Odak Grup’ça 
son haline 
getirilir.

Odak Grup
• Başvurular iki 

Aşamalı oldu

Başvuru
• Özel Sektör 

katılımı 
kolaylaştı

Özel Sektör
• Niteliklerine 

göre 3 ayrı tür 
proje 
desteklenmekte

Proje Türleri



Yeni Süreçte Proje Nitelikleri

• 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
karşılanmasıyla birlikte ticarileştirme potansiyeli olan proje

• Çıktısı model, yöntem veya süreç niteliğinde olan, MK
ihtiyacının bu çıktıların doğrudan kullanımı ile karşılandığı
ve ticarileştirme potansiyeli olmayan proje

• Teknolojik olarak yerli üretim potansiyeli olmayan ürünleri
üretebilme yetkinliği kazanma amacına yönelik, çıktısının
doğrudan endüstriyel ölçekte kullanılamadı ğı,
teknolojik birikim elde etmeyi hedefleyen proje

Prototip/Sistem/
Pilot Tesis 

Projesi

Model/Yöntem/ 
Süreç Projesi

Teknoloji Birikim 

Projesi



BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME 
SÜRECİ

(1.Aşama)



Başvuru ve De ğerlendirme Süreci (1.Aşama)

• Proje 1. aşama başvuru dokümanları, yeterli bilgileri 
içerecek biçimde

� Eksiksiz

� Islak imzalı

� Çağrı dokümanında belirtilen son tarihe kadar
TÜBİTAK’a iletilmeli

• Öneri formu a şağıda belirtilen içerikte teslim edilmeli
� PYK başvuru yazısı
� 1. Aşama Proje Öneri Formu
� Ar-Ge Yetene ği Öz Değerlendirme Formu (gerekli 

oldu ğu taktirde)
� Tüm ekli dosyaların yer aldı ğı bir adet CD



Başvuru ve De ğerlendirme Süreci (1.Aşama)

• Proje önerilerinin Grup tarafından format açısından  
incelenmesi ve Ça ğrı Dokümanına uygun 
bulunmayanların GYK kararıyla iade edilmesi

• Ön değerlendirme sonucunda uygun oldu ğu tespit 
edilen proje önerilerinin, Komisyon de ğerlendirmesine 
alınması

• Değerlendirme sonucunda proje önerileri uygun 
bulunan PYÖK/PYK’lerden, 2.a şama proje önerisi 
hazırlamaları istenmesi



Ön Değerlendirme Süreci

1007 
Programı 

mevzuatına 
uygunluk

Çağrı 
dokümanında 

belirlenen 
özel şartlara 

uygunluk

Değerlendirme 
Süreci

İade Edilen
Projeler

Yürütücü 
Kurumlardan 
gelen Proje 
Önerisi 

Proje başvuruları 
TÜBİTAK uzmanları 
tarafından incelenir



Başvuru ve De ğerlendirme Süreci (1.Aşama)

• 1007 Programı 1. A şama proje önerilerinin 
değerlendirme ölçütleri;

• Çağrıya uygunluk
• Ar-Ge Niteli ği 
• Yapılabilirlik



Başvuru ve De ğerlendirme Süreci (1.Aşama)

• Her ölçüt 5 puan üzerinden puanlanır. Puanların 
karşılıkları a şağıda verilmi ştir.

1. Yetersiz: Öneri, özünde ciddi eksiklikler içermektedir.

2. Zayıf: Öneri, isterleri genel olarak kar şılarken, önemli zayıflıklar 
mevcuttur.

3. İyi: Öneri, isterleri iyi bir şekilde kar şılamaktadır, ancak 
iyile ştirmeler gerekmektedir.

4. Çok iyi: Öneri, isterleri çok iyi bir şekilde kar şılamaktadır, ancak 
bazı iyile ştirmeler yapmak mümkündür.

5. Mükemmel: Öneri söz konusu isterleri ilgili tüm yönlerini 
başarılı bir şekilde kar şılamaktadır. Eksik yönleri yoktur.



Başvuru ve De ğerlendirme Süreci (1.Aşama)

Ölçüt E şik Puan De ğeri

Çağrıya Uygunluk 3/5

Ar-Ge Niteliği 3/5

Yapılabilirlik 3/5

Genel* 10/15

Projenin II a şamaya geçebilmesi için, her bir ölçütten ve 
genel puandan, e şik değerin üzerinde puan alması 
gereklidir. (Herhangi bir ölçütten de en az 4 puan a lması 
gerekmektedir.)

Ölçütler ve E şik Puan / Puan de ğerleri



BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME 
SÜRECİ

(2.Aşama)



Başvuru ve De ğerlendirme Süreci (2.Aşama)

II.Aşama Öneri Formu’nun PYÖK/PYK 
tarafından hazırlanması ve TÜB İTAK’a 

sunulması 

Sunulan proje önerilerinin, Komisyon kararına 
uygunluk açısından Grup tarafından 

incelenmesi 

İnceleme sonucunda uygun bulunmayan 
projelerin, Panel değerlendirmesine alınmadan 

GYK kararıyla iade edilmesi



Proje Önerisi İçeriği (2.Aşama)

• Proje Öneri Formunun Bölümleri• Proje Öneri Formunun Bölümleri

• Türkçe ve İngilizce Özet• Türkçe ve İngilizce ÖzetProje Özeti

Proje 
Tanımı

• Genel Bütçe Tablosu, Bütçe Gerekçesi, Bütçe Tablosu 
(MS-EXCEL); 

• Genel Bütçe Tablosu, Bütçe Gerekçesi, Bütçe Tablosu 
(MS-EXCEL); 

Bütçe 
Gerekçesi

• Özgeçmişler; Proforma Faturalar, Referanslar vb. • Özgeçmişler; Proforma Faturalar, Referanslar vb. Ekler

•Tanımlar ve Kısaltmalar 
•Amaç 
•Kapsam 
•Yöntem
•Başarı Ölçütleri  

•Riskler 
•İş Paketleri 
•İş-zaman Çizelgesi
•Proje İlerleme Tablosu



Başvuru ve De ğerlendirme Süreci (2.Aşama)

• Yapılan inceleme sonucunda Grup tarafından uygun 
bulunan proje önerilerinin; 

• Ar-Ge niteli ği, 
• Yaygın etki ve 
• Yapılabilirlik 

ölçütlerine göre proje konusunda uzman ki şilerden 
oluşan Panelin, TÜB İTAK’ın moderatörlü ğünde
değerlendirilmesi. (MK gerek görmesi halinde, panele 
bir  temsilci ile katılabilir)

• Aynı ça ğrı başlığı için önerilen projelerin aynı panelde 
değerlendirilmesi



Başvuru ve De ğerlendirme Süreci (2.Aşama)

• Panel değerlendirmesinde uygun bulunan proje 
önerileri için varsa panel önerilerine göre revizyon  
istenmesi

• GYK tarafından revizyonu uygun bulunan projelerin, 
maliyet unsurlarının de ğerlendirildi ği Bütçe Paneline 
alınması

• Bütçe gerekçeleri yetersiz bulunan harcamaların proj e 
kapsamından çıkarılması ve bütçenin son halini 
alması



Başvuru ve De ğerlendirme Süreci (2.Aşama)

• GYK tarafından bütçe revizyonu uygun bulunmayan 
projelerin, Ba şkanlık onayı alınarak reddedilmesi ve 
kararın PYÖK/PYK’ye bildirilmesi

• GYK tarafından desteklenmesi uygun bulunan 
projelerin Ba şkanlık oluru alınması ve Proje 
Destekleme Sözle şmesinin hazırlanması amacıyla 
MADES’e iletilmesi



26



İZLEME SÜRECİ



İzleme Süreci

• İmzaları tamamlanan Proje Destekleme Sözle şmesi 
ve eklerinin, MADES tarafından MK, PYÖK/PYK ve 
Gruba gönderilerek, projenin ba şladığının 
bildirilmesi

• İlk transferlerin, esaslarda belirtilen şekilde, proje 
hesabına aktarılması



İzleme Süreci

TÜBİTAK tarafından;

• projenin geli şiminin bilimsel, teknik, idari ve mali 
açılardan izlemek ve denetlemek üzere, geli şme 
raporlarının ve bu raporlara ili şkin MK görü şünün 
istenmesi

• Proje konusunda uzman ki şilerin izleyici olarak 
görevlendirilmesi ve gerekli görülmesi durumunda 
yerinde inceleme yapılması



30



SONUÇLANDIRMA SÜREC İ



Sonuçlandırma Süreci

• Ar-Ge Sonuç Raporunun proje sözleşmesinde belirtilen 
tarihten itibaren 2 ay içerisinde ekleriyle birlikt e 
TÜBİTAK ve MK’ye iletilmesi

• MK’nin rapora ili şkin görü şünün 1 ay içerisinde 
TÜBİTAK’a sunulması

• GYK’nın, Ar-Ge Sonuç Raporuna ili şkin, MK görü şü, 
izleyici raporları, TÜB İTAK personelinin görü şü ve Mali 
Değerlendirme Raporuna göre karar olu şturması



Sonuçlandırma Süreci

• Yapılan de ğerlendirme sonucunda, GYK tarafından 
Ar-Ge Sonuç Raporunun kabul edilmesi durumunda, 
PSUP doğrultusunda i şlem yapılması için MK’ye, bilgi 
için PYÖK/PYK’ye tebligat yapılması

• Ar-Ge Sonuç Raporunun kabul edilmesinden sonra 
SPYK hariç di ğer PYK’lerin proje kapsamındaki 
sorumluluklarının sona ermesi



Sonuçlandırma Süreci

• Desteklenen projelerde PSUP’un uygulanmasının 
takip süresi, Ar-Ge Sonuç Raporunun kabul 
edilmesinin MK’ye tebli ğ edildi ği tarihten itibaren

� Prototip/Sistem/Pilot Tesis projelerinde  :  36 ay

� Model/Yöntem/Süreç projelerinde :   12 ay

• PSUP’ta yer alan MK taahhütlerinin yerine getirildi ğine 
GYK tarafından karar verilmesi durumunda Ba şkanlık 
olurunun alınması ve MK ile PYÖK/PYK’ye projenin 
kesin sonuçlandı ğına dair bilgi verilmesi 

• Böylece Proje Destekleme Sözle şmesi’nin sona 
erdirilmesi
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SONUÇLAN
DIRMA

SÜRECİ



1007 PROGRAMI SÜRECİ

Çağrı başlıklarının 
belirlenmesi Çağrıya Çıkılması 

Projelerin 
Desteklenmesi

Çağrı 
başlıklarının 

seçilmesi

2. Aşama 
Panel 

Değerlend
irmesi

1. Aşama tekliflerin 
sunulması

2. Aşama Tekliflerin 
Sunulması

Projelerin 
İzlenmesi

Projelerin 
Sonuçlandırılması

(AR-GE Sonuç R.)

1. Aşama 
Değerlendirme

PSUP’ takibi,
varsa Sonuçların Süreklili ği takibi 

(Sonuç Raporu)
ve Kesin Sonuçlandırma



Sabrınız ve Katılımız için

www.tubitak.gov.tr/1007

TEŞEKKÜRLER


