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

 
MOBİL İLETİŞİM ÇAĞRI DUYURUSU 

 

 

1. Çağrı Kodu 

1511-BİT-2013-Mİ-04 

 
2. Çağrı Başlığı 
 

4G ve sonrası mobil iletişim ağları için çekirdek (core) ağ ve backhaul sistemleri 

 

3. Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar 
 

İnternet kullanımının yaygınlaşması ve e-iş/e-ticaret gibi alanların önem kazanması sonucunda ses 

iletişimi için tasarlanmış olan 2G teknolojisini veri iletişimine uygun hale getirmek gereği oluşmuş, bu 

bağlamda 3G ve 4G mobil iletişim teknolojileri geliştirilmiştir. 4G ve sonrası mobil iletişim teknolojileri 

halen standardizasyon sürecindedir. 4G ve sonrası sistemlerde kullanılan çekirdek (core) ağ ve backhaul 

ürünlerinin ve/veya akıllı karar destek mekanizmalarının geliştirilmesi kapsamındaki çalışmalar 

ülkemizin dünya ile eşzamanlı olarak bu sürece dahil olmasını sağlayacaktır. Geliştirilecek katma değeri 

yüksek teknoloji ve ürünlerin, Türkiye'nin stratejik hedeflerinde öngörüldüğü üzere teknoloji geliştiren 

ve ihraç eden bir konuma gelme hedefine hizmet etmesi beklenmektedir. 

 

4. Çağrı Konu ve Kapsamı: 
 

1. Çekirdek ağ (Core network) ve/veya backhaul sistemleri için yazılım ve donanım bileşenleri ve 

ürünleri, 

2. Mobil iletişim sistemlerinde ağ kaynaklarının daha verimli kullanılması amacıyla çekirdek ağ ve 

backhaul yapılarına yönelik içerik bilinçli ağ (Content Aware Networking), fiziksel kanal kaynak 

yönetimi,  vb. yaklaşımlar, 

3. Mevcut ve yeni nesil mobil kablosuz iletişim ağlarını destekleyen çekirdek ağ ve backhaul 

yapılarına yönelik yazılım tanımlı ağ (Software Defined Networking) vb. yaklaşımlar, 

4. Paket anahtarlamalı 4G ve sonrası ağlar üzerinden ses hizmeti (Voice over 4G)  

bu çağrı kapsamındadır. 

 

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler 

Yukarıda konu ve kapsamı belirtilen alanlardaki yazılım ve/veya donanıma yönelik prototip ürünlerin 

aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda geliştirilmesi: 

• Yeni nesil servislerle birlikte artan veri trafiğini kaldırabilecek mimari tasarım ve artmakta olan 

ihtiyacı karşılayacak yönlendirici kapasitesi,  

• Mobil operatör altyapıları için farklı servis kalite seviyesi gereksinimlerini karşılayabilen, düşük 



maliyetli paket anahtarlama sistemleri, 

• Farklı uygulamaların gecikme ve gecikme değişimi isterlerini karşılayan, gerçek-zamanlı, sıkıştırma 

tekniklerini kullanan, acil çağrı gereksinimlerini karşılayan sistemler, 

• Mevcut ve yeni nesil hizmet ve uygulamaların hücreler arası geçiş (handover) servis kesintisi veya 

gecikmesi, aktif çağrı düşmesi (call-drop) olasılığı ve benzeri isterlerini karşılayan sistemler, 

• Mevcut ve yakın gelecekte oluşması beklenen farklı uygulamaların oluşturacağı içeriklerin yapısına 

göre uyarlanan, ağ verimliliğini artıran, kullanıcıların içeriklere erişimini kolaylaştıran ve hızlandıran 

teknolojileri içeren sistemler. 

 
5.  Çağrı Takvimi 

Çağrı Açılış Tarihi 1 Temmuz 2013  

Çağrı Kapanış Tarihi 4 Aralık 2013 

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

 
6.  Çağrıya Özel Şartlar 

 

Proje süresi üst sınırı             : 36 ay 

Proje bütçesi üst sınırı         : 2.000.000 TL* 

İşbirliği  yapısı          : Kısıt yok 
 

Diğer hususlar         :  

*: Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı toplam proje bütçesi için 3.000.000 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. 


