
 

 

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

 
OTOMOTİV- YERLİ VE ÖZGÜN ARAÇ TEKNOLOJİLERİ ÇAĞRI DUYURUSU 

 

1. Çağrı Kodu 

1511-OTO-AKUT-2015-2 

 
2. Çağrı Başlığı 

Yerli ve Özgün Araç Bileşenlerinin Üretimi ve Geliştirilmesi  

 
3. Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar 

Günümüz otomotiv endüstrisinde daha az yakıt tüketen taşıtların üretimi hedeflenirken taşıtı oluşturan 

ana bileşenlerde sürüş emniyeti, taşıt güvenliği ve konfordan ödün verilmemektedir.  Gelişmiş binek, 

ticari ve askeri araç üretiminde, özellikle tahrik sistemleri (debriyaj, vites kutusu, tahrik milleri ve 

mafsalları, diferansiyel ve transfer kutuları) ve sürüş/yönlendirme sistemlerinde (askı sistemleri, 

direksiyon sistemleri ve bunlara ait alt sistemler) yeni nesil bileşenler ile elektronik, elektro-hidrolik 

kumandalı sistemlerin kullanılması yaygınlaşmıştır. Bu bağlamda, ülkemizin küresel ölçekte varlığını 

sürdürmesi ve rekabet gücünü arttırması için yerel imkanlarla ve özgün teknolojilerle üretim 

yapabilmesi gerekmektedir. Bu çağrı kapsamında yeni nesil araç tahrik ve sürüş sistemlerinde yer alan 

bileşenlerin yerli ve özgün olarak üretilmesi/geliştirilmesi amaçlanmaktadır.  

 

 
4. Çağrı Konu ve Kapsamı 

Ülkemizde üretilmeyen, uluslararası rekabet gücü sağlayabilecek, yüksek yerlilik oranı ve yüksek katma 

değer oluşturan araç sistemlerinin ve bileşenlerinin yenilikçi tasarımlarla geliştirilmesi ve prototip 

olarak üretimi beklenmektedir. Bu doğrultuda, çağrıya konu olabilecek ürün ve teknolojiler aşağıda 

sıralanmıştır.  

 

 Mekanik, otomatik, sürekli değişken iletimli (CVT) ve diğer üst teknoloji ürünü vites kutularının 
geliştirilmesi,  

 Çift debriyajlı (dual clutch) çok kademeli vites kutusu geliştirilmesi,  

 Hidrostatik/hidrodinamik transmisyonların geliştirilmesi,  

 Geleneksel kardan mafsallarına alternatif yenilikçi şaft bağlantılarının geliştirilmesi, 

 Yeni nesil tahrik kaybına izin vermeyen kilitlemeli diferansiyellerin ve transfer kutularının 
geliştirilmesi, 

 Manevra kabiliyeti ve/veya sürüş konforunu artıracak şekilde sürüş/yönlendirme sistemlerinin 
(askı sistemleri, direksiyon sistemleri ve bunlara ait alt bileşenler) geliştirilmesi,  

 Yukarıda sıralanan sistemlere yönelik boyutları düşürme (down-sizing) odaklı teknolojilerin ve 
kontrol sistemlerinin/kalibrasyon yazılımlarının geliştirilmesi, 

 ve benzeri sistemlerin geliştirilmesine yönelik proje çalışmaları. 

 

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler: 

Geliştirilecek ürün ve teknolojiler, türüne göre uluslararası standartların gerektirdiği asgari teknik 



 

 

özelliklere sahip olmalıdır. Hedeflenen ilgili standardın proje önerisinde belirtilmesi ve hedeflerin rakip 

ürünlerle karşılaştırmalı olarak verilmesi beklenmektedir. Geliştirilme çalışmalarında mühendislik 

analizleri, benzetim/sayısal modelleme,  tasarım optimizasyonu gibi yöntemler kullanılmalıdır.  

Diğer Hususlar:   
Projenin özgün değeri ve yenilikçi yönleri açıklanırken, mevcut teknoloji seviyesinin (varsa) ilgili 

patentler ve akademik yayınlar göz önünde bulundurularak detaylandırılması beklenmektedir. 

 

Çağrı kapsamında olmayan konular:  
 

 Sistemin teknolojik kısmının hazır olarak alındığı projeler çağrı kapsamı dışındadır.  

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

 

 

5.  Çağrı Takvimi 

Çağrı Açılış Tarihi 20 Ekim 2015 

Çağrı Kapanış Tarihi 21 Aralık 2015 

Ön Kayıt Son Tarih* 14 Aralık 2015 Saat: 17:30 

Proje Öneri Başvuru Tarihleri 12 Kasım 2015 - 21 Aralık 2015 Saat 17:30 

*: Proje başvuruları yapabilmek için proje öneri başlığınız ve kuruluşunuz durumu ile ilgili belgeleri TÜBİTAK’a 
sunarak ön kayıt onayı almanız gerekmektedir. Burada belirtilen tarih bu evrakların TÜBİTAK’a evrak girişinin 
yapılabileceği en son tarihi ifade etmektedir. Bu tarihe kadar ön kayıt evraklarını TÜBİTAK’a ulaştıramayanlar proje 
başvurusu yapamayacaktır. 

 
6.  Çağrıya Özel Şartlar 

Proje süresi üst sınırı             : 36 ay 

Proje bütçesi üst sınırı         : 5.000.000,-TL 

İşbirliği yapısı          :  Kısıt yoktur. 

Diğer hususlar          :  

 Araştırma kuruluşları ve/veya üniversitelerin ilgili bölümlerinden proje esas konusuna ilişkin 
olarak danışmanlık alımları şeklinde iş birliği yapılması önerilmektedir. 

 Projede hedeflenen tasarımların doğrulanarak ticarileştirilebilmesi için ana sanayi ve yan 
sanayi işbirliğine dayalı planlamanın yapılması önerilmektedir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.  İrtibat Noktası 

Çağrı Sorumlusu Önder ZOR 
0312 468 5300/4553 

onder.zor@tubitak.gov.tr 

Çağrı Sorumlusu Yrd. Fatma KARA 
0312 468 5300/2165 

fatma.kara@tubitak.gov.tr 

1511 Program Sorumlusu Çiğdem EKMEN 
0312 468 5300/1069  

cigdem.ekmen@tubitak.gov.tr 

Ön Kayıt Sorumluları 

Fatih M. ŞAHİN 
 
 

Begüm BAŞAR 

0 312 468 5300/1033 
fatih.sahin@tubitak.gov.tr 

 
0 312 468 5300/1408 

begum.basar@tubitak.gov.tr 

Ayrıntılı bilgi için: www.tubitak.gov.tr/1511 
E-mail: 1511@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. 
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