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

 
MOBİL İLETİŞİM ÇAĞRI DUYURUSU 

 

 

1. Çağrı Kodu 

1511-BİT-2013-Mİ-03 

 
2. Çağrı Başlığı 
 

4G ve sonrası mobil iletişim için küçük hücre ağ teknolojileri 

 

3. Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar 
 

Ülkemizin 4G ve sonrası devam etmekte olan standardizasyon süreçlerine ve teknolojinin 

olgunlaştırılmasına bilgi üreterek katkıda bulunabileceği katma değeri yüksek ürünleri geliştirmesi 

gerekmektedir. Böylece Türkiye’nin stratejik hedeflerinden biri olan teknoloji ihraç eden ülke olma 

hedefine doğru ilerlemesi öngörülmektedir.  

4G ve sonrası baz istasyonu ve terminal ürünlerinin geliştirilmesi amacıyla kullanılabilecek yüksek 

işlemci gücüne sahip bileşenler yakın zamanda hazır hale gelmiştir.  Standart protokoller kullanılarak 

oluşturulan ara yüzlere radyo modüllerinin bağlanması ile baz istasyonu ve terminal geliştirilmesi için 

gerekli donanımsal altyapı tamamlanmaktadır. Bu çağrı kapsamında, yukarıda bahsi geçen donanımlar 

üzerinde koşan algoritmaların ve protokollerin geliştirilmesi ve yazılımlarının gerçeklenmesi ile 

femtocell, picocell, vb. küçük hücre baz istasyonları ve alt bileşenlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Küçük hücre baz istasyonlarının katma değerini artırmak amacıyla bu ürünlerin sahada kullanım 

senaryolarını destekleyen kendi kendini düzenleyen ağ (Self-Organizing Network-SON), oto 

konfigürasyon ve ağ yönetim/planlama teknolojilerinin geliştirilmesi de amaçlanmaktadır. 

 

4. Çağrı Konu ve Kapsamı: 
 

1. Yeni nesil mobil şebekelere yönelik kendi kendini düzenleyen ağ (Self-Organizing Network-SON) 

teknolojisi, oto konfigürasyon ve ağ yönetim/planlama araçlarının geliştirilmesi,  

2. Küçük hücre ağları  (femtocell, picocell, microcell vb.) ürünlerinin (baz istasyonu, temel band işlem 

yapabilen modem ve diğer bileşenlerin ) geliştirilmesi, 

3. Çekirdek ağ (Core network) yazılım ve donanım bileşenlerinin küçük hücre ağlarını destekleyen 

versiyonlarının geliştirilmesi 

bu çağrı kapsamındadır. 

 

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler 

• Düşük maliyetli, düşük güç tüketimli, hareket kabiliyetli, manyetik alan düzeyi insan sağlığına zarar 

vermeyecek seviyede olan, yüksek veri verimliliği (throughput) olan femtocell, picocell, vb. küçük 

hücre baz istasyonları,  



• 4G ve sonrasında ortaya çıkacak olan geniş kapsama ve yüksek kapasite ihtiyacını sağlamaya yönelik, 

düşük işletme maliyeti olan, kendini tanımlayabilen, güncelleyebilen, eniyileyen ve problemlerini 

belirleyip iyileştiren (self-healing), tak-çalıştır (plug-and-play) özelliğine sahip teknolojiler veya 

ürünler. 
 

 
5.  Çağrı Takvimi 

Çağrı Açılış Tarihi 1 Temmuz 2013  

Çağrı Kapanış Tarihi 4 Aralık 2013 

Proje Öneri Başvuru Tarihleri 16 Eylül 2013  / 4 Aralık Ekim 2013, Saat: 14:00 

 
 
6.  Çağrıya Özel Şartlar 

 

Proje süresi üst sınırı             : 36 ay 

Proje bütçesi üst sınırı         : 3.000.000 TL* 

İşbirliği  yapısı          : Kısıt yok 
 

Diğer hususlar         :  

*: KOBİ niteliğinde kuruluşlarla birlikte ortak sunulacak projeler için bütçe üst sınırı toplam proje 

bütçesi için 4.000.000 TL’dir. Ortaklı projelerde, projeyi sunan ortakların çalışma alanlarının farklı 

olması kriteri dikkate alınacaktır. 

• Üniversitelerden ve/veya araştırma merkezlerinden den alınacak teknik danışmanlıklar proje 

değerlendirmesinde dikkate alınacaktır. 

• Sadece entegrasyon/montaj içeren pilot uygulama projeleri destek kapsamı dışındadır. 

 

 

 

7.  İrtibat Noktası 

Duran AKSER 0 312 468 53 00/3737   duran.akser@tubitak.gov.tr / 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. 

 


