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

 
MOBİL İLETİŞİM ÇAĞRI DUYURUSU 

 

 

1. Çağrı Kodu 

1511-BİT-2013-Mİ-07 

 
2. Çağrı Başlığı 
 

Uydu haberleşme yer sistemlerinin geliştirilmesi 

 

3. Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar 

 

Uydu haberleşme yer sistemleri, kırsal alan haberleşmesinde,  acil durum haberleşmesinde, askeri 

haberleşmede, insansız hava araçları, sivil havacılık ve deniz araçları veri iletişiminde yaygın olarak 

kullanılmaktadır.    

Yeni nesil Ka Bant uydular, uydu haberleşme yer sistemlerinin maliyetlerini düşürmüş, veri hızını 

arttırmış ve yaygın kullanıma imkan sağlamıştır. Karasal iletişim altyapısının olmadığı kırsal alanda 

sayısal uçurumun oluşması,  uydu üzerinden iletişim ile engellenebilmektedir. 

Ülkemizde kullanılan uydu haberleşme yer sistemleri genellikle ithal edilmektedir. Uydu haberleşme 

yer sistemlerini üretebilecek bilgi ve tecrübe birikimi ülkemizde oluşmuştur. Bu sistemler için ülkemizde 

gerekli iç pazar da mevcuttur. Çevre ülkelerde ve Afrika’da karasal alt yapı eksikliği uydu haberleşme 

yer sistemlerine yurtdışı ihraç pazarı oluşturmaktadır. 

Bu çağrı, ithalat ile karşılanan sivil ve askeri uydu haberleşme yer sistemlerinin yerli üretimini 

hedeflemektedir. 

 

4. Çağrı Konu ve Kapsamı: 
 

1. Tek/çift yönlü, noktadan noktaya, yıldız/örgü (VSAT vb) yapıda farklı iletişim ihtiyaçlarını 

karşılayacak uydu haberleşme yer sistemleri, 

2. İnsansız hava araçlarında (İHA) kullanılan uydu haberleşme (SATCOM) sistemleri, sivil havacılıkta 

yeni kullanılmaya başlayan uydu üzerinden internet erişimi, hareketli kara ve deniz araçlarındaki 

uydu üzerinden veri iletişimini sağlayan sistemler, 

3. Yer sistemleri ile birlikte ilgili RF uç birimleri, sabit/motorlu antenler, anten kontrol üniteleri, yıldız 

yapıdaki şebekelerde merkezde yer alan sistemler (RF, şebeke kontrol yazılım ve donanımları vb) 

bu çağrı kapsamındadır. 

 

 



Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler 

• Uydu haberleşme yer sistemleri, IF çıkışları L bandında olup, uygun RF Uç birimi ile C, X, Ku ve Ka 

bantlarında çalışabilme esnekliğine sahip olmalıdır. Yer terminalleri, uydu kapasitesini verimli 

kullanacak farklı modülasyonları ve hata düzeltme kodlarını desteklemelidir. Yer terminalleri, 

kullanım ihtiyaçlarına göre IP iletişimi için 10/100Base-T Ethernet, EIA-422/-530 DCE, HSSI Serial, 

V.35 DCE vb arayüzleri içerebilir.  

• İHA ve uçaklar için geliştirilen sistemler, uygulamada oluşacak Doppler frekans kaymasını dikkate 

almalıdır.  

• Sistemler uygulamanın gerektirdiği dış çevre şartlarına (IP 65, IP 66, çalışma sıcaklıkları vb)  

dayanıklı olmalıdır. 

 
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. 


