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1. Genel Çerçeve 
İnsansız Hava Aracı (İHA) platformlarının yurtiçinde ve yurtdışında sivil ve askeri alanda 
kullanımları gün geçtikçe artmakta ve kritik bir teknoloji haline gelmektedir.  
 
İHA’lar, dünyada ABD, Japonya, AB ülkeleri, İsrail, Rusya, Çin gibi ülkelerde çok çeşitli 
askeri ve sivil uygulamalar için tasarlanmakta, üretilmekte ve kullanılmaktadır. Örneğin, 
İHA’lar araştırma geliştirme, arama kurtarma, iletişim ve haberleşme, havadan fotoğraf ve 
video alımı, sınır güvenlik, trafik kontrolü, orman yangınlarını önleme, zehirli kimyasal 
gazların bulunduğu ortamlarda operasyon, kaçak avlanmayı önleme, doğal kaynakların 
araştırılması ve çıkarılması, ilaçlama, arkeoloji ve benzeri pek çok görevde yer bulmaktadır. 
  
Askeri ve sivil ihtiyaçların tetiklemesi ile ülkemizde de İHA’lar konusunda tasarım, üretim, 
araştırma geliştirme faaliyetleri son 10 yılda ivme kazanmıştır. İHA konusunda ciddi bir 
yetişmiş insan gücü potansiyeli oluşmakta ve ülkemiz yakın gelecekte İHA tasarım ve 
üretimi açısından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almayı hedeflemektedir. Bu 
durum, İHA’lar için otomatik uçuş kontrol sistemlerinin tasarım ve geliştirilmesine yönelik 
AR-GE faaliyetlerine ihtiyaç bulunduğunu ve bu ihtiyacın giderek daha da artacağını 
göstermektedir. 

 
2. Amaç ve Hedefler 
Bu çağrı programının amacı; İHA platformlarına yönelik mevcut durumda yurtdışından ithal 
edilmesi zor ya da imkânsız olan otomatik uçuş kontrol sistemleri yerine, yurtiçinde yenilikçi 
otomatik uçuş kontrol sistemleri (donanım ve yazılım) ve alt bileşenlerinin geliştirilmesidir.  
 
Bu kapsamda, Türkiye’de gelişen askeri ve sivil İHA pazarı göz önüne alındığında öne 
çıkan trendler doğrultusunda otomatik uçuş kontrol sistemleri konusunda uçuş istikrarı, ara 
nokta (waypoint) takibi, otomatik iniş ve kalkış, akıllı seyrüsefer, GPS’ten bağımsız 
navigasyon sağlayan SLAM benzeri algoritma gibi standart yaklaşımlara yenilikçi çözümler 
getirmek amacıyla aşağıdaki çalışma temaları öne çıkmaktadır: 
  
1. İHA’lar için konvansiyonel dışı konfigürasyonlarda (balon, delta kanat vb.) ve birçok uçuş 
rejimi arasında çalışan otonom uçuş kontrol sistemleri, 
2. Çoklu İHA görevlerine yönelik uçuş kontrol sistemleri, insansız hava aracı grup uçuşu için 
(formasyon veya filo tipi) uçuş kontrol sistemleri, insanlı ve insansız hava aracı sistemlerinin 
ortak operasyonunu sağlayabilen uçuş kontrol sistemleri, 
3. Yere yakın ve alt hava sahalarında çalışan küçük İHA’ların sivil hava sahasına entegre 
edilmesi amacıyla engellerden sakınma ve çarpışma önleyici özel otomatik uçuş kontrol 
sistemleri, 
4. Hareketli platformlara iniş yaptırabilen otomatik uçuş kontrol sistemleri, 
5. Akıllı malzemeler içeren İHA’lara uyumlu uçuş kontrol sistemi, 
6. GPS imkanının olmadığı durumlarda navigasyon amaçlı donanım ve yazılım 
bileşenlerinin geliştirilmesi, 



7.  Otonom çevik manevra kabiliyeti sağlayan uçuş kontrol sistemleri, 
8. Hatalara toleranslı uçuş kontrol sistemleri (hataların tespiti, izolasyonu ve hata 
durumunda tedbir alabilme yeteneklerine sahip olmalı), 
9.  Yüksek hız (yüksek ses altı, ses üstü), geniş uçuş rejimleri ve zarfları için otonom uçuş 
kontrol sistemleri, 
10. Opsiyonel olarak pilotlu uçmaya izin veren hava araçlarına yönelik uçuş kontrol 
sistemleri, 
11. İHA uçuş kontrol sistemlerine yönelik öğrenme, yapay zeka, istatistiksel metotlar içeren 
akıllı kontrol yazılımları geliştirilmesi,  
12. Uçuş kontrol sistemine özel yenilikçi uçuş/görev bilgisayarı, eyleyici, sürücü, algılayıcı 
alt sistemlerinin ve bileşimlerinin geliştirilmesi (önerilen sistem doğrudan rafta hazır ticari 
ürünler (COTS) ve parçaların entegrasyonunu içermemeli; tasarımında, boyut, ağırlık, güç 
tüketimi vb. önemli dış parametrelerde yenilikçi ve aynı zamanda fonksiyonellik, esneklik, 
geliştirilebilirlik gibi iç parametreleri eniyilemeyi hedefleyen çalışmaları içermeli). 
 
Bu çağrı kapsamında, yukarıda bahsedilen konulardan en az birini ilgilendiren Ar-Ge 
projeleri desteklenecektir. 

 
3. İlgili Destek Programı 
Bu çağrı konusu kapsamında önerilecek projelere “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 
Destekleme Programı” kapsamında destek verilecektir. 

 
4. Çağrıya Özel Hususlar 

 Önerilecek projeler küçük, orta veya büyük ölçekli projeler olarak hazırlanabilir. 
 1. Aşama Proje önerilerinde başarı ölçütlerine nasıl ulaşılacağı, teori ile uyumlu 

olarak, somut bir şekilde kısaca açıklanması beklenmektedir. 
 Bu çağrı kapsamında altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez ve 

proje bütçe kalemleri arasında dengeli bir dağılım olması beklenir.  
 Sadece entegrasyon/montaj içeren pilot uygulama projeleri destek kapsamı 

dışındadır. 
 Farklı disiplinlerden araştırmacıların proje ekibinde görev alması ve konunun 

disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınması önerilmektedir. 
 Orta ve büyük ölçekli projeler için, ilgili endüstriyel kuruluşlarla işbirliği içinde 

hazırlanmış ve/veya ilgili endüstriyel kuruluşlardan ayni/nakdi destek almış olan 
projelere öncelik verilecektir. 

 Orta ve büyük ölçekli projelerde en fazla 1 ana proje ve 3 alt proje olabilir. 
 Çağrı kapsamında desteklenecek projelerde, yerli kaynaklara dayalı ürün/sistem 

geliştiren projelere öncelik verilecektir. 
 Proje kapsamında geliştirilecek ürünlerin kısa vadede Ulusal standartlara ve 

mevzuata uygunluğunun dikkate alınması önemlidir. 
 Proje kapsamında geliştirilecek malzeme ve teknolojilerin maliyet, kullanım ömrü ve 

çevre dostu olma yönünden mevcut malzeme ve teknolojiler ile rekabet edebilir 
seviyede olmaları beklenmektedir. 

 Bu çağrı programına önerilecek projelere, yeni üniversitelerden (2006 yılından 
itibaren kurulmuş üniversiteler) proje yürütücüsü ve/veya araştırmacıların katılımının 
sağlanması teşvik edilmektedir. (*). 

 

(*) Bilimsel değerlendirme sırasında aynı/yaklaşık puan alan proje önerilerinden belirtilen koşulu 
sağlayanlara bütçe imkanları da gözetilerek öncelik sağlanacaktır. 



5. Çağrı Takvimi  

Aşama 
Çevrimiçi Başvuru Sistemi 

Kapanış Tarihi 
Elektronik Başvuru Çıktısının 
Gönderilmesi İçin Son Tarih* 

Birinci Aşama 21.08.2015 17:30 28.08.2015 17:30 

İkinci Aşama 27.11.2015 17:30 11.12.2015 17:30 

* Elektronik başvuru çıktısının ıslak imzalı nüshasının belirtilen tarih ve saate kadar Kurumumuza 
ulaştırılması gerekmektedir. 
 
6. Ek Belgelere Referanslar 

 1003 Destek Programı Web Sayfası 
 1003 Destek Programı Bilgi Notu  
 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Usul ve Esasları 
 Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016 
 1003 Proje Önerisi Değerlendirme Formu  
 Yasal/Özel İzin Belgesi Bilgi Notu  
 Etik Kurul Onay Belgesi Bilgi Notu 

 
7. İrtibat Bilgileri 

 

Faik Danış 
 

Tel 0312 4685300-1539 
e-posta faik.danis@tubitak.gov.tr 

 
 
 


