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Mobil İleti şim Teknolojileri Ça ğrı Programı 

“BT0205 - Mobil İletişim İçin Heterojen A ğ Teknolojileri” 

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 kadar geniş bir spektrumda yeni teknolojiler önerilmektedir. Özellikle heterojen 
ağlar için iyileştirme, geliştirme, yeni örnek modeller oluşturma ve yaygınlaştırma 
gereksinimleri bulunduğu bilinmektedir. Genişband şebekelerde heterojen ağ kullanımı, 
dinamik spektrum erişim teknikleri ve yazılım tanımlı ağlar konusuna yönelik çözümler 
ülkemizin Ar-Ge vizyonu açısından önem taşımaktadır. 

 
2. Amaç ve Hedefler 
Bu çağrı kapsamında; 
 
a) Kablosuz geni şband şebekelerde heterojen a ğların etkin kullanımı için gerekli 
yazılım ve donanım platformlarının geli ştirilmesi; 

• VLC (Visible Light Communication), PLC (Powerline Communication), Wi-Fi ve 
Melez (Hibrid) iletişim teknolojilerini birarada, eşzamanlı, adaptif, düşük gecikmeli, 
yüksek süreklilikte ve yüksek performansta servis kalitesi sunacak protokoller ve 
donanımlar geliştirilmesi  
 

b) Dinamik spektrum eri şim tabanlı mobil ileti şim teknolojilerinin (örn. TV White 
Space) geli ştirilmesi; 

• Bilişsel radyo tekniklerini femtocell ve picocell yapıları ile kullanarak bir yanda 
hücreler arası girişimi kabul edilebilir limitlerin altında tutarken diğer yandan tayfın 
daha verimli kullanılmasını sağlayacak yöntemlerin, protokollerin ve ilgili donanım ve 
yazılım mimarilerinin geliştirilmesi 

• Spektrum kaynaklarının dinamik olarak kullanılması için şebeke tarafında ve 
terminal tarafında donanım ve yazılım mimarilerinin geliştirilmesi 

 
c) Mevcut mobil şebekelere yazılım tanımlı (software-defined) çekird ek ağ 
yeteneğinin kazandırılması; 

• Maliyet etkin, yüksek servis kalitesi sunacak, esnek, standartlara uyumlu, üretici ve 
ürün özellikleri bağımsız (vendor independent) evrensel çözümlerin geliştirilmesi  

 
alanlarında Mobil İletişim Teknolojilerinin uygulamasına özgü performans gereksinimlerini 
sağlayan araştırma bileşeni yüksek, yenilikçi ve özgün projelerin desteklenmesi 
hedeflenmektedir. 

 
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.  
• Entegrasyon/montaj içeren pilot uygulama projeleri destek kapsamı dışındadır. 
• Orta ve büyük ölçekli projelerin, üniversite ve özel sektörün ekip bazında işbirliği ile 

hazırlanmış olması zorunludur. 
• Orta ve büyük ölçekli projelerde en fazla 1 ana proje ve 3 alt proje olabilir. 
• Proje bütçe kalemleri arasında dengeli bir dağılım gözetilmelidir.  
• Ortaklı projelerde özel sektörün projeye ayni/nakdi destek sağlamış olması 

gerekmektedir. İlgili destek mektubu 2. Aşama proje önerisine eklenmelidir.  
• Bu çağrı programına önerilecek projelere, yeni üniversitelerden (2006 yılından 

itibaren kurulmuş üniversiteler) proje yürütücüsü ve/veya araştırmacı katılımının 
sağlanması teşvik edilmektedir (*).  
 

(*) Bilimsel değerlendirme sırasında aynı/yaklaşık puan alan proje önerilerinden belirtilen koşulu 
sağlayanlara bütçe imkanları da gözetilerek öncelik sağlanacaktır. 

 
5. Çağrı Takvimi  

Aşama Çevrimiçi Ba şvuru Sistemi 
Kapanı ş Tarihi 

Elektronik Ba şvuru Çıktısının 
Gönderilmesi İçin Son Tarih* 

Birinci A şama 19.09.2014 17:30 26.09.2014 17:30 

İkinci A şama 16.01.2015 17:30 23.01.2015 17:30 
 

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

 
• 1003 Destek Programı Bilgi Notu 
• 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Usul ve Esasları 
• Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016 
• 1003 Proje Önerisi Değerlendirme Formu 
• Yasal/Özel İzin Belgesi Bilgi Notu  
• Etik Kurul Onay Belgesi Bilgi Notu 

 
7. İrtibat Bilgileri 

 
Dr. Seçil Koçyi ğit Yıldırım 
 
Tel 312-468 53 00 / 1848 
e-posta  secil.kocyigit@tubitak.gov.tr 

 
 


