
 

 

1511 – ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK 
PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI 

 
İMALAT TEKNOLOJİLERİ ÇAĞRI DUYURUSU 

 

 

1. Çağrı Kodu 

1511-MAKİNE-2014-İMT-01 

 

2. Çağrı Başlığı 

Çok Katmanlı İleri İmalat Yöntemleri 

 

3. Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar 
 

Günümüzde küreselleşme, rekabet, ürün ve hizmet özelliklerinin değer kazanması sebebiyle ileri 

imalat teknolojilerinin (İİT) kullanımı, firma ve ülkeler için önemlidir. İİT kullanımı işletmelerin 

ürünlerinde özellikle kalite ve maliyet etkinliğinin arttırılması için kaçınılmaz hale gelmiştir. Çok 

Katmanlı İleri İmalat Yöntemlerinin kullanımının:  

• Çevreye duyarlı olması  

• Biyo-temelli ürünler ve sürdürülebilir malzeme kullanımına olanak vermesi 

• Fonksiyona bağlı birden fazla malzeme ve değişen yapıların kullanılabilmesi 

• Özel imalat sürecini hızlandırması 

• İşleme hassasiyetini arttırması 

• Enerji ve malzeme tüketimini azaltması 

• Atıkları azaltması 

nedenleriyle bu imalat yöntemi dikkat çekmekte ve ön plana çıkmaktadır. 

 

4. Çağrı Konu ve Kapsamı 

Çağrı konusu ve kapsamı:  

Doğrudan imalat sistemleri, klasik talaşlı ya da talaşsız imalat yöntemlerinden farklı olarak, toz 

metallerin lazerle ve elektron ışınıyla sinterlenmesi veya ergitilmesi yoluyla 3 Boyutlu ürünlerin 

imalatını ifade etmektedir. Bu yolla biyomedikal, havacılık, otomotiv vb. birçok alanda özel geometrili 

ürünlerin imalatı mümkün olabilmektedir. Bu imalat yöntemi için gerekli makinalar doğası gereği 

yazılım geliştirme ve mekatronik uygulamaları da kapsadığından katma değeri yüksek ürünlerin elde 

edilmesi mümkün olacaktır. Bu çağrıda doğrudan imalata ilişkin Çok Katmanlı İleri İmalat Sistemlerinin 

geliştirilmesine yönelik projeler beklenmektedir. 

 



 

 

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:  

• Proje çıktısı ürün doğrudan metal parçası üretimine yönelik prototip makine tasarımı ve 

imalatına yönelik olmalıdır. İstenen geometride prototip olmayan işlevsel parçalar 

üretilebilmelidir.  

• Üretilecek parça boyutu için makinenin kullanılabilir boyutlarının 100x100x100 mm’den büyük 

olması gerekmektedir. 

• Prototip tezgahta üretilecek parçanın boyutsal hassasiyetinin 50 mikron ve altında olması 

gerekmektedir.  

• Katman kalınlıklarının 200 µm’den fazla olmaması gerekmektedir. 

• Yüzey pürüzlülüğünün 10 µm Ra - 50 µm Rz’den düşük olması istenmektedir. 

• Makine imalat ve parça malzemesi ile birlikte parça üretim maliyetinin düşük olması 

karşılaştırma kriteri olarak değerlendirilecektir.  

• Prototip makinaların üretiminde kullanılacak güç kaynağı (lazer güç kaynağı, elektron ışın 

tabancası) ve alt sistemlerinin de Ar-Ge kapsamında üretimini içeren proje önerileri ve/veya 

imalat yöntemine uygun toz üretimini içeren proje önerileri öncelikli olarak 

değerlendirilecektir. 

 

5.  Çağrı Takvimi 

Çağrı Açılış Tarihi 2 Nisan 2014 

Çağrı Kapanış Tarihi 8 Ağustos 2014 

Ön kayıt Son Tarih* 1 Ağustos 2014. Saat: 17:30 

Proje Öneri Başvuru Tarihleri 6 Mayıs 2014 - 8 Ağustos 2014. Saat:14:00 

*: Proje başvuruları yapabilmek için proje öneri başlığınız ve kuruluşunuz durumu ile ilgili belgeleri TÜBİTAK’a sunarak bir proje 

giriş yetkisi almanız gerekmektedir. Burada belirtilen tarih bu evrakların TÜBİTAK’a evrak girişinin yapılabileceği en son tarihi 
ifade etmektedir. 

 

6.  Çağrıya Özel Şartlar 

Proje süresi üst sınırı             : 36 Ay 

Proje bütçesi üst sınırı          : 5.000.000 TL  

İşbirliği yapısı                         : Kısıt yok 

Diğer hususlar           : 

• Toz üretiminin de dahil olduğu proje önerileri için bütçe üst limiti 6.000.000 TL’dir. 

• Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili iş birlikleri beklenmektedir ve bu husus değerlendirme sürecinde proje 

kabulünde dikkate alınacaktır. 

• Üniversite ve diğer araştırma kurumlarıyla işbirlikleri dikkate alınacaktır.  

• Üretim hassasiyeti, malzemenin doğrudan doğruya fonksiyonel parça üretimine yönelik olması 

nedeniyle belirlenen malzeme (biyomalzeme - titanyum vb.) ile üretilebilecek parçanın 

karmaşıklığı, malzeme içeriği ve yapısının sürekli değiştirilebilirliği hususlarını içeren proje 



 

 

önerileri, değerlendirme sürecinde “daha iyi proje/daha beklenen proje” kriteri olarak olumlu 

yönde dikkate alınacaktır. 

• Proje önerisinde örnek parça tasarımı ve imalatı, hedef kullanım alanı ve mekanik özellikleri ile 

birlikte ömür testlerinin de yapılmasının proje iş planında yer alması önemli görülmektedir. 

• Sistem için gerekli olabilecek yazılımlarının da geliştirilmesini içeren proje önerileri 

değerlendirme sürecinde “daha iyi proje/daha beklenen proje” kriteri olarak olumlu yönde 

dikkate alınacaktır. Bu tip projelerde sistem her tür CAD yazılımından alınan veriyi direkt veya 

dosya dönüşüm formatlarıyla (IGES, STL, ParaSolid vb.) kullanabilmelidir. 

• Tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri yurtdışında yapılan çalışmalar çağrı kapsamı dışındadır. 

• Sistem veya teknolojinin -yurtiçi veya yurtdışından- ağırlıklı olarak hazır alındığı projeler ve 

sadece sistem entegrasyonu/montajı içeren pilot uygulama projeleri çağrı kapsamı dışındadır. 

 

7.  İrtibat Noktası 

 Taylan Mete AKSOY   0312 468 53 00/4570   taylanmete.aksoy@tubitak.gov.tr 
 

 1511@tubitak.gov.tr 
 Taner BAHADIR  0312 468 53 00/1759   taner.bahadir@tubitak.gov.tr  

 

8.  İlgili Belgeler 

• 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı 

Uygulama Esasları 

• 1511 Proje Öneri Başvuru Formu (AGY111-02) 

Bu çağrı duyurusu TÜBİTAK 1511 kodlu “Öncelikli Alanlarda Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik 

Projeleri Destekleme Programı” uygulama esasları çerçevesinde yapılmış olup, burada belirtilmeyen 

hususlar için uygulama esaslarında yer alan hükümler geçerlidir. 

 


