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TÜBİTAK-ARDEB 
Mobil İletişim Teknolojileri Çağrı Programı 

“BT0202 4G ve Sonrası Heterojen, Küçük Hücre Ağlar İçin Mobil İletişim Teknikleri” 
Çağrı Metni 

 
1. Genel Çerçeve 
 
 
İletişim teknolojilerinin son dönemde özellikle mobil uygulamalar ekseninde katma değeri 
yüksek, geleneksel yaklaşımların ötesinde hızlı ve güvenilir çözümler için etkin kullanımı 
hızla yaygınlaşmaktadır. Bu kapsamda önemli kuramsal çalışmalardan laboratuvar düzeyine 
geniş bir spektrumda yeni teknolojiler önerilmektedir. Yakın gelecekte Mobil İletişim 
Teknolojilerinin (MİT) özellikle 4G ve sonrası küçük hücre ağlar için iyileştirme, geliştirme, 
yeni örnek modeller oluşturma ve yaygınlaştırma potansiyeli bulunduğu bilinmektedir.  
Mobil iletişim ağlarında makro hücre mimarisinin yetersiz kaldığı durumlar için yüksek 
yoğunluklu, düşük güçlü küçük hücre ağlarının kullanımı son zamanlarda önemli hale 
gelmiştir. Küçük hücre ağlarının etkin kullanılabilmesi için birbirleri arasındaki eşgüdüm 
sağlanması, bu hücrelerin çekirdek ağa entegrasyonu, kaynakların etkin kullanılması ve 
servis kalitesi gibi üzerinde çalışılması gereken birçok problem bulunmaktadır. Bu 
problemlere yönelik çözümler ülkemizin bilimsel vizyonu açısından önem taşımaktadır. 
 
 
2. Amaç ve Hedefler 
 
Bu çağrının amacı 4G ve sonrası sistemler için çekirdek ağ, backhaul ve erişim ağdaki 
problemlere (Örneğin senkronizasyon, spektrumdaki bölünme, servis kalitesi, vb.) çözüm 
olabilecek tekniklerin geliştirilmesi ve/veya ilgili prototip sistemlerin gerçeklenmesidir. 
 
Özellikle yüksek hareketlilik durumlarında bile kesintisiz olarak kullanıcı başına LTE 
teknolojisinden daha yüksek spektral verimlilik sağlayabilecek, üssel olarak artan farklı 
türden kullanıcılara ait veri trafiğini kaldırabilecek seviyede çözüm ve tekniklerin geliştirilmesi 
hedeflenmektedir. 
 
Çağrı kapsamında 4G ve sonrası mobil iletişim sistemleri için küçük hücre ağlarına 
(microcell, picocell ve femtocell) yönelik aşağıdaki konu başlıklarını içeren araştırma 
projeleri desteklenecektir: 
 
1-) Klasik kablosuz haberleşme mimarileri (makro baz istasyonu mimarileri, Wi-Fi mesh 
ağlar) dışındaki yaklaşımları kullanarak mevcut altyapı maliyetlerini azaltacak, ağ kapsama 
alanını ve aynı zamanda veri iletim hızını artıracak, kesintisiz haberleşme sağlayan mobil 
iletişim tekniklerinin geliştirilmesi,    
2-) Operatör yönetimli, cihazdan cihaza, terminalden terminale veya melez yük aktarma 
(offloading) tekniklerinin geliştirilmesi, 
3-) Küçük hücre ağlarını çekirdek ağa bağlayacak heterojen arabağlanım (backhaul) 
çözümlerinin geliştirilmesi,  
4-) Küçük hücre ağlara özgün SDN (Software Defined Networks), SON (Self Organized 
Networks) vb. teknolojilerin geliştirilmesi, 
5-) Esnek, ölçeklenebilir, içerik bilinçli (content aware), gürbüz, güvenilir erişim ve 
yönlendirme tekniklerinin geliştirilmesi, 
6-) Çoklu düğüm-çoklu anten yapıdaki işbirlikli iletişim tekniklerinin geliştirilmesi, 
7-) Yukarıda sıralanan teknik/yöntem/çözümlerin çalışabilirliğini gösteren prototip sistemlerin 
geliştirilmesi. 
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3. İlgili Destek Programı 
 
 
Bu çağrı konusu kapsamında önerilecek projelere “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 
Destekleme Programı” kapsamında destek verilecektir. 
 

 
4. Çağrıya Özel Hususlar 
 
 

 Önerilen projeler küçük, orta ve büyük ölçekli olarak hazırlanabilir.  
 Orta ve büyük ölçekli projelerde üniversite-sanayi işbirliği zorunludur. 
 Entegrasyon/montaj içeren pilot uygulama projeleri destek kapsamı dışındadır. 
 Bu çağrı programına önerilecek projelere yeni üniversitelerin (2006 yılından itibaren 

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

 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) 


