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TÜBİTAK-ARDEB 
Mobil İletişim Teknolojileri Çağrı Programı 

“BT0201 Karasal Araç-Araç ve Araç-Altyapı Haberleşme Sistemlerinin Geliştirilmesi” 
Çağrı Metni 

 
1. Genel Çerçeve 
 
 
İletişim teknolojilerinin son dönemde özellikle mobil uygulamalar ekseninde katma değeri 
yüksek ve geleneksel yaklaşımların ötesinde hızlı ve güvenilir çözümler için etkin kullanımı 
hızla yaygınlaşmaktadır. Bu kapsamda önemli kuramsal çalışmalardan laboratuvar düzeyine 
kadar geniş bir spektrumda yeni teknikler/teknolojiler önerilmektedir. Yakın gelecekte Mobil 
İletişim Teknolojilerinin (MİT) özellikle araçlar arası iletişimde süreçleri iyileştirme, geliştirme, 
yeni örnek modeller oluşturma ve yaygınlaştırma potansiyeli bulunduğu bilinmektedir.  
 
Yakın gelecekte tüm araçların yerel iletişim ağlarını yoğun bir şekilde kullanacağı 
öngörülmektedir. Bu teknoloji belirli bir süre sonra sürüş güvenliği, sürüş verimliliği, acil 
durum ve çoklu ortam uygulamalarını içeren bir platforma dönüşecektir. Bu uygulamalar 
araç-araç ve araç-altyapı arası haberleşmeyi gerektirir. Bu konuda yapılacak Ar-Ge 
çalışmaları ile küresel yarışta yer almak ve teknoloji yoğun üretim hedefi doğrultusunda 
kaynakları etkin kullanmak ülkemizin bilimsel vizyonu açısından önem taşımaktadır. 
 
 
2. Amaç ve Hedefler 
 
 
Bu çağrının amacı, farklı hızlarda hareketliliğe sahip kara araçları için kablosuz güvenli 
iletişimi sağlamaya yönelik, farklı taşıyıcı frekanslarda ve bant genişliklerinde (örn. HF, VHF, 
UHF, geniş-bant, uydu ve optik bantları ile) çalışan, IP tabanlı ve tasarsız (ad hoc) ağ 
yaklaşımını destekleyen, çok bantlı mobil kablosuz iletişim sistemlerinin donanım ve yazılım 
bileşenleri ile birlikte geliştirilmesidir. Bu amaca uygun olarak karasal araç-araç ve araç-alt 
yapı haberleşme sistemleri için fiziksel katman, ortama erişim katmanı ve ağ katmanı 
teknikleri ile bunlara ait modüllerin geliştirilmesi ve/veya ilk örneklerinin (prototip) 
gerçeklenmesi hedeflenmektedir. 
 
Çağrı kapsamında aşağıdaki konu başlıklarını içeren araştırma projeleri desteklenecektir: 
 
1-) Çoklu taşıyıcılı, işbirlikli, çoklu antenli, uyarlamalı kipleme/kodlamalı iletim vb. yenilikçi 
tekniklerle spektrumu verimli kullanan dalga formlarının geliştirilmesi,  
2-) Kullanılması hedeflenen bant aralıkları için yenilikçi ortama erişim tekniklerinin 
geliştirilmesi,  
3-) IP tabanlı dinamik yönlendirme ve servis kalitesi (QoS) desteği sunan teknik veya 
modellerin geliştirilmesi,  
4-) Yol topolojileri, trafik istatistikleri, araç yoğunluğunu dikkate alan altyapı yerleşim 
optimizasyonu tekniklerinin geliştirilmesi,  
5-) Enerji verimli araç trafiği çizelgeleme yöntemleri ve altyapı (road side unit) sistemlerinin 
geliştirilmesi. 
 
 
3. İlgili Destek Programı 
 
 
Bu çağrı konusu kapsamında önerilecek projelere “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 
Destekleme Programı” kapsamında destek verilecektir. 
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4. Çağrıya Özel Hususlar 
 
 

 Önerilen projeler küçük, orta ve büyük ölçekli olarak hazırlanabilir.  
 Orta ve büyük ölçekli projelerde üniversite-sanayi işbirliği zorunludur. 
 Bu çağrı programına önerilecek projelere yeni üniversitelerin (2006 yılından itibaren 

kurulmuş üniversiteler) ortaklığının ve kariyerinin başlangıcında olan araştırmacıların 
projeye dahil edilmesinin sağlanması teşvik edilmektedir(*). 

 Entegrasyon/montaj içeren pilot uygulama projeleri destek kapsamı dışındadır. 
 Önerilen projenin aynısı/benzeri, TÜBİTAK veya başka Kurum/Kuruluşlar tarafından 

desteklenmemiş olmalıdır. 
 

(*) Bilimsel değerlendirme sırasında aynı/yaklaşık puan alan proje önerilerinde bütçe 
imkânları da gözetilerek öncelik sağlanacaktır. 
 

 
5. Çağrı Takvimi  
 

Aşama Çevrimiçi Son Başvuru Tarihi 
Elektronik Başvuru Çıktısının 
Gönderilmesi İçin Son Tarih* 

Birinci 
Aşama 

2 Eylül 2013 Saat 17:30 9 Eylül 2013 Saat 17:30 

İkinci Aşama 20 Aralık 2013 Saat 17:30 27 Aralık 2013 Saat 17:30 

 
* Elektronik başvuru çıktısının ıslak imzalı nüshasının belirtilen tarih ve saate kadar 
Kurumumuza ulaştırılması gerekmektedir. 
 
6. Ek Belgeler 

 1003 Destek Programı Bilgi Notu 
 1003 Destek Programı Usul ve Esasları 
 Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016 

 
7. İrtibat 

ARDEB - Elektrik, Elektronik ve Enformatik Araştırma Destek Grubu (EEEAG) 


