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

 
YENİLİKÇİ ARAÇ/ÜRÜN TEKNOLOJİLERİ ÇAĞRI DUYURUSU 

 
 
1. Çağrı Kodu 

1511- OTOMOTİV-2012-YAÜ-01 

 
2. Çağrı Başlığı 
 
Araç elektronik ve elektromekanik bileşen ve sistemlerinin geliştirilmesi 

 
3. Çağrı Konusu ve Kapsamı: 
 
Yenilikçi, küresel açıdan rekabetçi, üretilebilir, yüksek yerlilik oranı ve yüksek katma değer 
oluşturma potansiyeline sahip elektronik ve elektromekanik sistemleri ve bu sistemleri 
destekleyen algoritmaları içeren araç bileşenlerinin yurtiçinde geliştirilmesinde önemli bir 
husus olarak değerlendirilmektedir. Bu alanda geliştirilecek nitelikli ürünler ile otomotiv 
sektöründe faaliyet gösteren firmaların uluslar arası rekabet gücünü artıracaktır. 
 
Bu çerçevede özellikle,  

 Araç güvenlik sistemleri, 
 Araç içi bilgi sistemleri ve entegrasyonu,  
 İçten yanmalı motorlarda yer alan motor ecu sistemlerinin elektronik, elektromekanik 

tasarımı ile bu sistemlerin motor ve araç performansını artıracak donanım ve 
yazılımları, 

 Aracın performansını ve sürüş yeteneğini artıran, araçtaki mevcut tüm alt sistemlerle 
haberleşen, veri iletişimini sağlayan, araç-çevre, araç-araç arası haberleşme işlevini 
yerine getiren araç kontrol sistemlerinin elektronik donanım ve yazılımları, 

 Yazılım/donanım kalibrasyon ve test yöntemlerinin (hardware-in-the loop)  
ve benzeri sistemlerin geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesine yönelik proje çalışmaları bu çağrı 
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 : 3.000.000 TL 

İşbirliği yapısı  : Kısıt yok 

Diğer hususlar  :  

 Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı ortak sayısı ve proje kapsamına bağlı olarak toplam 
proje bütçesi en fazla 10.000.000 TL’dir. Ortaklı projelerde, projeyi sunan ortakların 
çalışma alanlarının farklı olması kriteri dikkate alınacaktır. 

 Üniversitelerden ve/veya araştırma merkezlerinden den alınacak teknik 

danışmanlıklar geliştirilmesi 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. 

 


