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

 
MOBİL İLETİŞİM ÇAĞRI DUYURUSU 

 

 

1. Çağrı Kodu 

1511-BİT-2013-Mİ-06 

 
2. Çağrı Başlığı 
 

Mevcut iletişim sistemlerinin birlikte etkin çalışmasını sağlayan heterojen mobil ağ teknolojileri 

 

3. Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar 
 

İnternetin yaygınlaşması ile mobil telekom operatörlerinin sabit hat telekom operatörleri ile ortak 

altyapıları kullanmasına imkan sağlayan dijital yakınsama kavramı ortaya çıkmış, bu sayede ağ 

kaynaklarını daha verimli kullanma, maliyetleri azaltma ve kullanıcılara daha iyi hizmet sunabilme söz 

konusu olmuştur. İlgili teknolojiler, kullanıcıların hangi ağ altyapısını ne zaman kullanacağına karar 

veren ve ağ cihazlarının otomatik yapılandırılmasını sağlayan çoğunlukla yazılım ağırlıklı bileşenleri 

içermektedir. Mevcut kablosuz (2G, 3G, 4G, Wi-Fi, VLC, FSO, uydu, vb.) ve/veya kablolu (örneğin: PLC, 

fiber, xDSL, vb.) iletişim teknolojilerinin birlikte etkin çalışmasını sağlayan teknik ve maliyet açısından 

verimli mobil heterojen ağ teknolojilerinin gerçekleştirilmesi de bu çerçevede önem arz etmektedir. Bu 

çağrı kapsamında mevcut mobil operatör altyapılarının daha verimli kullanılmasına ve maliyetlerin 

azaltılmasına yönelik olarak yazılım tanımlı ağ (Software Defined Networking-SDN), kendi kendini 

düzenleyen ağ (Self-Organizing Network-SON), otomatik yapılandırma ve ağ yönetim/planlama 

teknolojilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.   

 

4. Çağrı Konu ve Kapsamı: 
 

1. Mobil iletişime yönelik mevcut mobil şebekelerle kablolu/kablosuz iletişim teknolojilerinin 

bütünleşik çalıştığı heterojen ağ teknolojileri ve ağ geçiş yönetimi, 

2. Mevcut mobil şebekelere yazılım tanımlı ağ (Software Defined Networking) yaklaşımının 

uygulanması, 

3. Mevcut kablosuz iletişim ağlarını destekleyen, ağ eniyileme yöntemlerinden kendi kendini 
düzenleyen ağ (Self-Organizing Network-SON) teknolojisi, otomatik yapılandırma ve ağ 

yönetimi/planlaması 

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: 



 

• Melez erişim sağlayan terminal ve ağ geçidi ürünlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve diğer standart 

ürünlerle birlikte çalışabilirliğinin sağlanması,  

• Farklı teknolojiler arası geçişi sağlayan düşük gecikmeli, maliyet etkin, yüksek servis kalitesi sunacak 

protokollerin geliştirilmesi ve uygulanması,  

• Kendi kendini yapılandırabilen baz istasyonu uygulaması için protokol geliştirilmesi ve uygulanması,  

• Kapsama ve kapasite optimizasyonları, hücre içindeki baz istasyonlarının girişim (interference) 

optimizasyonu uygulamaları,  

• Yazılım tanımlı ağ (Software Defined Networking) yaklaşımını destekleyen çekirdek ağ 

yönlendiricilerinin maliyet etkin, yüksek servis kalitesi sağlayan sürümlerinin geliştirilmesi, 

• Trafik yük aktarması (offloading) amaçlı kullanılmak üzere servis kesintisini kullanıcının 

hissetmeyeceği seviyelerde tutan farklı kablosuz erişim şebekeleri arasındaki geçiş protokollerinin 

geliştirilmesi ve uygulanması, 

• Mevcut mobil şebekelerle birlikte PLC (Powerline Communication), VLC (Visible Light 

Communication),  Wi-Fi gibi iletişim teknolojilerini bir arada eşzamanlı ve uyarlamalı olarak 

kullanarak toplam veri iletim performansını artırmaya yönelik sistemlerin geliştirilmesi. 

 
5.  Çağrı Takvimi 

Çağrı Açılış Tarihi 1 Temmuz 2013  

Çağrı Kapanış Tarihi 25 Ekim 2013 

Proje Öneri Başvuru Tarihleri 2 Eylül 2013  / 25 Ekim 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. 

• Proje kapsamında geliştirilen sistemlerin büyük ölçekli doğrulama testlerine yönelik kurulumlar 

(test sistemi) destek kapsamı dışındadır. Bu konudaki ihtiyaçlar hizmet alımı yolu ile karşılanabilir. 

 

 

 



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. 

 


