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

 
MEKATRONİK ÇAĞRI DUYURUSU 

 
 
1. Çağrı Kodu 

1511- MAKİNE-2012-MEK-02 

 
2. Çağrı Başlığı 

Yenilikçi mekatronik sistem uygulamalarının geliştirilmesi  

 
3. Çağrı Konusu ve Kapsamı: 
Mekatronik sistem uygulamalarında  endüstriyel robot sistemlerinin önemini koruduğu, buna 
paralel olarak endüstri dışı farklı alanlarda robot uygulamalarının oldukça önemli bir duruma 
geldiği, süreç içinde öneminin daha da artacağı öngörülmektedir. Endüstriyel robot 
uygulamalarında geleneksel uygulamaların ötesinde “Yüksek Performanslı Endüstriyel 
Robotlar ve Sistemler” ile “Farklı Uygulamalara Yönelik Hizmet Robotları” konuları önemli 
potansiyeller taşımaktadır.  
 
“Yüksek Performanslı Endüstriyel Robotlar ve Sistemleri” ile ilgili çalışmaların, üretimde 
verimliliği ve rekabet gücünü artıran katma değeri yüksek, endüstriyel uygulamalara yönelik 
olması gerekmektedir. Bu başlıkta; işleme ve prototipleme amaçlı yenilikçi imalat 
teknolojileri, kompozit ürün imalatına yönelik mekatronik sistem uygulamaları, lazer 
teknolojisi ile bütünleşik uygulamalar, iki/üç boyutlu görüntü işleme teknolojisi ile bütünleşik 
uygulamalar gibi konulardaki proje önerileri bu kapsamda değerlendirilecektir.  
 
“Farklı Uygulamalara Yönelik Hizmet Robotları”  başlığı altındaki tarım, gıda, hayvancılık, 
madencilik, temizlik robotları (hijyenik uygulama robotları), medikal robotlar, mobil 
platformlar, sivil amaçlı kendinden güdümlü insansız hava, kara ve deniz robotları, hasar 
tespit, kurtarma, güvenlik robotları, eğlence sektörüne yönelik robotlar vb. alanlara yönelik 
projeler bu çağrı kapsamındadır. 
 

 
4. Çağrı Takvimi 
Aşama Tarih 

Çağrı Açılış 01/06/2012 

Ön Başvuru Son Tarihi 31/08/2012 

Ön Başvuruların Sonuçlandırılması 30/09/ 2012 

Proje Öneri Başvurusu Son Tarihi 30/11/2012 

 
5. Çağrıya Özel Şartlar 
Proje süresi üst sınırı  : 36 ay 

Proje bütçesi üst sınırı        : 5.000.000 TL 

İşbirliği  yapısı  : Kısıt yok 

Diğer hususlar  : Proje konusunda üniversitelerdeki ve/veya araştırma 
merkezlerindeki uzman araştırmacılar ile işbirliği yapılması proje değerlendirmesinde dikkate 
alınacaktır. 

 



6.  İlgili Dokümanlar: 

 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme 
Programı Uygulama Esasları 

 1511 Proje Ön Başvuru Formu (AGY011-01) 

 1511 Proje Öneri Bilgileri Formu  (AGY111-01) 

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. 

 


