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

 
TAKIM TEZGÂHLARI VE AKSAMLARI İMALATI ÇAĞRI DUYURUSU 

 
 
1. Çağrı Kodu 

1511- MAKİNE-2012-TT-01 

 
2. Çağrı Başlığı 

Teknoloji seviyesi yüksek takım tezgâhlarına yönelik aksamların geliştirilmesi  

 
3. Çağrı Konusu ve Kapsamı: 
 
Takım tezgâhları, endüstriyel sektörlerde üretim artışının tetikleyicisi aynı zamanda üretimde 
kalite ve verimliliğinin belirleyicisidir. Büyük oranda dışa bağımlı olduğumuz gerçeği dikkate 
alınarak, yüksek teknoloji içeren, yüksek katma değerli takım tezgâhlarına yönelik aksamlar 
üretmek, bu alanda rekabet gücünü artırmak ve dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla yenilikçi 
ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede; 

 Yüksek performanslı işleme ve şekillendirmeye yönelik olarak kesici ve 
şekillendirici takımlar (geometri, malzeme, kaplama, ısıl işlem, vb.), 

 İşleme hızını ve kalitesini iyileştirici takım tutucular, 

 İş mili, özel açılı ve çoklu işleme kafalar, 

 Yüksek çözünürlüklü konum, hız ve ivme belirleyiciler (cetvel, enkoder, vb.), ve 
lineer motorlar, 

 Tezgahlar için hassas yatak ve kızak sistemleri, 

 Tezgâh test ve kalibrasyonuna yönelik sistem ve cihazlar (donanım ve yazılım), 

 Yenilikçi ve çevreye duyarlı takım soğutma sistemleri (MQL, CO2, vb. 
uygulamalar), 

 İş parçalarını ve takımları otomatik sökme-takma sistemleri, 

 Son işlemci, gelişmiş sanal imalat süreci planlama, simülasyon ve optimizasyon 
yazılımları, işlem sırasında izleme/kontrol donanım ve yazılımlar, 

 Alışılmamış/modern imalat yöntemlerine (plazma, ultrasonik, elektrokimyasal, 
lazer, elektron ışın, iyon ışın, su jeti, vb.) yönelik güç üniteleri ve aksamları, 

 Tezgah parça ve alt ünitelerin üretim proseslerinde yenilikçi yöntem ve 
malzemeler 

geliştirmeye yönelik projeler bu çağrı programı kapsamında değerlendirilecektir. 
 

 
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        : 2.000.000 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. 

 


