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TÜBİTAK 
1511 ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI GÜNCEL AÇIK ÇAĞRILARI 

ÇAĞRI ADI ÇAĞRI BAŞLIĞI ÇAĞRI AMACI / KONUSU ÇAĞRI KAPSAMI ÇAĞRI TAKVİMİ 
PROJE BÜTÇESİ / 

SÜRESİ 

Sağlık-Tıbbi Tanı 
Cihazları 

Mikrobiyoloji, 
İmmünoloji ve 

Biyokimyasal Tanı 
Kitleri 

İnsan biyolojik 
materyallerinde 
mikrobiyolojik, immünolojik 
ve biyokimyasal tabanlı, 
yenilikçi teknolojilerin 
kullanıldığı tanı kitlerinin 
ve/veya cihazlarının 
geliştirilmesine yönelik 
çıktılar üretilmesi 
amaçlanmaktadır. 

 Tekli veya çoklu tarama özelliği olan kitler,  
 Doğrulama ölçütleri (duyarlılık, özgüllük, doğruluk, 

kesinlik, doğrusallık) uluslararası kabul görmüş sınırlar 
içerisinde olan kitler,  

 Kitin, bir cihaz ya da sistemle beraber geliştirilmesi 
durumunda, sistemin birlikte doğrulanması,  

 Projede sadece tanı kiti geliştiriliyorsa ve kitin 
kullanımında cihaz veya sisteme gereksinim varsa 
mevcut cihaz ya da sistemlerle kullanılabilirliğinin 
doğrulanması,  

 Kitler uluslararası standartlara uygun belgeleri (IVD, 
CE) alabilecek nitelikte olmalıdır. 

 

Başlangıç Tarihi 

18.12.2018 

Bitiş Tarihi 

15.03.2019 

On kayıt son tarihi 

22.02.2019 

Proje Öneri Başvuru 
Tarihleri 

11.02.2019  
– 

15.03.2019 

 

Proje Bütçesi 
Üst Sınırı 

3.000.000 TL 

Ortaklı Proje 
Bütçesi Üst 

Sınırı  

4.000.000 TL 

Proje Süresi 
Üst Sınırı 

36 Ay 
 

Sağlık– Elektronik 
Sağlık Teknolojileri 

ve Hizmetleri 
 

Elektronik Sağlık 
Teknolojileri ve 

Hizmetleri- Kronik 
Hastalıklarda 

Kullanılacak Hasta 
Destek 

Teknolojilerinin 
Geliştirilmesi 

Kronik hastalıkların tedavisi 
ve takibinde ihtiyaç duyulan 
hasta destek teknolojilerinin 

geliştirilmesi 
amaçlanmaktadır. 

Çağrının ana kapsamı ise, 
kritik hastalıkların tedavi ve 
takibinde kullanılacak, vücut 

içinde kalan veya vücut 
üzerinde taşınabilen, aktif, 

biyo-uyumlu, tercihen enerji 
ihtiyacını kendisi 

karşılayabilen ve MR uyumlu 
sistemlerin geliştirilmesidir. 

 Hastaya özel olarak kurgulanabilir olması, 
 Mikro elektronik alt birimlerin tasarımlarının yerli 

imkanlarla gerçekleştirilmesi, 
 Mikro imalatı gerektiren alt bileşenler için üretim 

yöntemlerinin ortaya konulması, 
 Doku ile cihaz arasındaki uyumluluğu gözeten doku 

mühendisliği uygulamalarını içermesi, 
 Elektriksel karakteristiklerinin belirlenmesi, 

 Nöro-protezler için geçerli olmak üzere, elektronik 
kontrol ünitesi, elektrot ve/veya elektrot dizileri, 
haberleşme ünitesi ve yazılımının geliştirilmesi 

 

Başlangıç Tarihi 

18.12.2018 

Bitiş Tarihi 

15.03.2019 

On Kayıt Son Tarihi 

22.02.2019 

Proje Öneri Başvuru 
Tarihleri 

11.02.2019 
– 

15.03.2019 

Proje Bütçesi 
Üst Sınırı 

2.500.000 TL 

Proje Süresi 
Üst Sınırı 

30 Ay 

İşbirliği Yapısı: 
Üniversite ve diğer 
araştırma 
kurumlarıyla 
işbirlikleri dikkate 
alınacaktır. 
Taraflarca 
imzalanmış ilgili ön 
sözleşmenin proje 
başvuru dosyasına 
eklenmesi 
gerekmektedir. 

Sağlık– 
Biyomedikal 
Ekipmanlar 

Biyomedikal 
Ekipmanlar-

Cerrahi/ 
Anatomi/Biyofizik/ 

Fizyoloji 
Simülatörleri 

Sağlık bilimlerinde verilen 
temel ve ileri eğitimler 
açısından simülatörlere 

duyulan ihtiyaç her geçen 
gün artmaktadır. Bu çağrının 
konusu, tıbbi eğitim amaçlı 

 Simülatör donanımlarının (mekanik, elektronik ve 
elektro-mekanik sistemlerin) geliştirilmesi, 

 Cerrahi, anatomi, biyofizik, fizyoloji uygulamalarından 
en az birini içermesi, 

 Simülatörlerde arttırılmış ve/veya sanal gerçeklik 
uygulamalarının bulunması, 

Başlangıç Tarihi 

18.12.2018 

Bitiş Tarihi 

15.03.2019 

Proje Bütçesi 
Üst Sınırı 

2.000.000 TL 
(Simülatörlerin 

geliştirilmesi 
amaçlanan 
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cerrahi, anatomi, biyofizik, 
fizyoloji simülatörlerinin 
yazılım, donanım ve alt 

bileşenlerinin geliştirilmesi 
için proje önerilerini 

desteklemektir. 

 Cerrahi senaryoların cerrahi eğitim veren eğitmenler 
tarafından doğrudan öğretme (direct teaching) 
metodu ile sisteme aktarılması ve kullanıcı verileriyle 
eğitmen verilerinin karşılaştırılarak, kullanıcıya geri 
bildirimde (dokunsal / işitsel / görsel) bulunulması, 

 Cerrahi simülasyon sürecindeki tüm verilerin kayıt 
altına alınabilir olması ve sonrasında uygulama 
performansının ortaya konması, 

 Eğitim için kullanılan kadavra sayısını azaltmaya 
yönelik zenginleştirilmiş gerçeklik uygulamalarını 
içermesi, 

 Geliştirilecek olan yazılımın öğrenebilir, yapay zekâ 
tabanlı ve esnek bir yapıya sahip olması, 

 Geliştirilecek simülatörde kullanılacak olan yapay 
dokuların (yumuşak ve sert) gerçek özelliklerinin taklit 
edilebiliyor olması, 

NOT: Geliştirilecek simülatörlerde kullanılabilecek alt 
bileşenlerin geliştirilmesine yönelik proje önerileri de, farklı 
bir bütçe üst sınırı ile çağrı kapsamında 
değerlendirilebilecektir. 

 

On Kayıt Son Tarihi 

22.02.2019 

Proje Öneri Başvuru 
Tarihleri 

11.02.2019 
– 

15.03.2019 

projelerde) 
- 

600.000 TL 
(Simülatörlerde 
kullanılabilecek 
alt bileşenlerin, 
hazır donanıma 

yazılım 
geliştirilmesine 
yönelik proje 
önerileri için) 

Proje Süresi 
Üst Sınırı 

30 Ay 

İşbirliği Yapısı: 
Üniversite ve diğer 
araştırma 
kurumlarıyla 
işbirlikleri dikkate 
alınacaktır. 
Taraflarca 
imzalanmış ilgili ön 
sözleşmenin proje 
başvuru dosyasına 
eklenmesi 
gerekmektedir. 

Otomotiv-
Malzeme 

Teknolojileri 

Otomotiv 
Sektörüne Yönelik 

Termoset/ 
Termoplastik 

Prepreg/Preform 
Üretim 

Teknolojileri 

Otomotiv sektörü için, 
prepreg/preform üretim 
teknolojileri kullanılarak, 

yenilikçi ve yüksek 
performanslı termoset veya 
termoplastik malzemelerin 

geliştirilmesi 
amaçlanmaktadır. 

 Termoset/termoplastik esaslı kompozit üretmek 
amacıyla, prepreg/preform reçinelerinin geliştirilmesi 
ve pilot ölçekli üretimi  

 Otomotiv sektörüne yönelik prepreg/preform esaslı, 
tek yönlü veya çok yönlü elyaf veya dokunmuş kumaş 
takviyeli parçaların üretilmesi 

 Düşük ve yüksek sıcaklık ortamlarına uygun 
termoset/termoplastik prepreglerin/preformların 
geliştirilmesi 

 Hibrit elyaf takviyeli prepreg/preformların 
tasarlanması ve geliştirilmesi  

 Çevre dostu elyaf ve reçine içeren prepreg/preform 
tasarlanması ve geliştirilmesi 

 Prepreg/preform üretim proseslerinin geliştirilmesi 
veya optimizasyonu 

 

Başlangıç Tarihi 

18.12.2018 

Bitiş Tarihi 

14.03.2019 

On Kayıt Son Tarihi 

22.02.2019 

Proje Öneri Başvuru 
Tarihleri 

11.02.2019 
– 

14.03.2019 

 

Proje Bütçesi 
Üst Sınırı 

5.000.000 TL 

Ortaklı Proje 
Bütçesi Üst 

Sınırı  

7.000.000 TL 

Proje Süresi 
Üst Sınırı 

36 ay 
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 Fonksiyonel ve yenilikçi özelliklere sahip, performansı 
iyileştirilmiş termoset/termoplastik esaslı parçaların 
prepreg/preform teknolojileri kullanılarak üretilmesi 

 Prepreg/preform uygulamalarında kullanabilecek 
hotmelt malzemelerin geliştirilmesi 

 Prepreg/preform ile üretilen yenilikçi ürünleri 
otomotiv sektöründe kullanarak, bu malzemelerin 
test ve analizleri ile mekanik ve çevresel 
performanslarının incelenmesi 

 Maliyet azaltıcı ve enerji tasarrufu sağlayan malzeme 
ve üretim teknolojilerinin geliştirilmesi 

 Prepreg/preform üretiminde kullanılan ana ve 
yardımcı ekipmanların geliştirilmesi 

Otomotiv - 
Elektrikli Ve Hibrit 
Araç Teknolojileri 

Güç Yönetim 
Sistemlerinin 
Geliştirilmesi 

Elektrikli ve hibrit araçlarda, 
uluslararası standartlara 

uygun güç yönetim 
sistemlerinin geliştirilmesi 

amaçlanmaktadır. 
 

 Ölçeklendirilerek başka araçlara da uygulanabilecek 
güç yönetimi kontrol sistemi, donanımı ve 
algoritmaları,  

 Esnek, verimli, küçük ve orta boyutlu seri üretime 
uygun sistem, donanım ve algoritmalar, 

 Aracın başlat/durdur ve geri kazanımlı frenleme 
özelliklerini destekleyen sistemler,  

 Batarya yönetim sistemi ve elektrik motoru kontrol 
ünitesiyle CAN, FLEXRAY vb. protokolleri kullanarak 
haberleşebilen sistemler, 

 Kontrol algoritması geliştirme çalışmalarında 
kullanılacak ve kullanımı kolay bir ara yüze sahip 
elektrikli araç simülasyon modelinin geliştirilmesi, 

 Güç yönetimi kontrol algoritmasının donanım 
üzerinde doğrulanması çalışmaları, 

  İlgili uluslararası standartlar çerçevesinde veri 
toplayabilen, emniyetli ve güvenilir, ısıl yönetim ve 
minimum emisyon özelliklerine sahip, maksimum 
yakıt ekonomisi sağlayabilen sistemler, 

 Birden çok enerji kaynağı olması durumunda enerji 
tüketimini optimum seviyede yönetebilmesi 

 

Başlangıç Tarihi 

18.12.2018 

Bitiş Tarihi 

14.03.2019 

On Kayıt Son Tarihi 

22.02.2019 

Proje Öneri Başvuru 
Tarihleri 

11.02.2019 
 – 

 14.03.2019 

 

Proje Bütçesi 
Üst Sınırı 

4.000.000 TL 

Ortaklı Proje 
Bütçesi Üst 

Sınırı 

6.000.000 TL 

Proje Süresi 
Üst Sınırı 

24 Ay 

Otomotiv – 
Gömülü Sistemler 

Teknolojileri 

İnsan-Makina 
Etkileşim 

Bileşenlerinin 
Geliştirilmesi 

İleri sürüş Destek Sistemleri 
için İnsan-Makina Etkileşim 

Bileşenleri 

 Kullanıcı taleplerini/girdilerini algılayan ve geri 
bildirim sağlayan İnsan-Makina etkileşim bileşenleri  

 Kullanıcının hareket/ses vb. girdilerini algılama 
sistemleri  

 Sürüş güzergahına dair bilgileri algılama ve 
değerlendirme sistemleri  

 Görsel/İşitsel/Haptik geri besleme sistemleri  
 Head up Display (HUD) sistemleri 

Başlangıç Tarihi 

18.12.2018 

Bitiş Tarihi 

14.03.2019 

On Kayıt Son Tarihi 

22.02.2019 

Proje Bütçesi 
Üst Sınırı 

4.000.000 TL 

Ortaklı Proje 
Bütçesi Üst 

Sınırı 
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  Arttırılmış gerçeklik uygulamaları  
 Araç kullanımında algısal yükü artırmayacak ve dikkat 

dağınıklığına yol açmayacak KullanıcıMakina etkileşim 
sistemlerinin geliştirilmesi  

 Sürücü performansını ölçebilecek ve sürücüyü 
bilgilendirebilecek sistemler  

 Siber güvenlik ile ilgili faaliyetler 
 
Projeler aşağıdaki ve benzeri çalışmaları içermelidir: 
 İleri Sürüş Destek Sistemleri ile insan etkileşimini 

gerçekleştiren prototip donanım ve yazılımın 
geliştirilmesi (Beklenen Çıktı: İnsan-Makina Etkileşim 
Sistemi Prototipi) 

 Farklı senaryolar için doğrulamaların ve testlerin 
gerçekleştirilmesi, algısal yükün ölçülmesi ve 
değerlendirilmesi, otomotiv sektöründeki kalite ve 
güvenlik belgeleri için gerekli olan çalışmaların 
tamamlanması (Beklenen Çıktı: Endüstriyel 
uygulamalara hazır prototip, İSDS Arayüz Sistemi) 

 

Proje Öneri Başvuru 
Tarihleri 

11.02.2019  
–  

14.03.2019 
 

6.000.000 TL 

Proje Süresi 
Üst Sınırı 

24 Ay 

Makina İmalat – 
Takım Tezgahları 

ve Aparatları 

İleri Düzey Takım 
Tezgâhları 

Yüksek hız ve konumlama 
hassasiyeti değerlerine sahip 
yenilikçi takım tezgahlarının 

geliştirilerek gerekli 
teknolojik bilgi birikiminin 

sağlanması ve dışa 
bağımlılığımızın azaltılması 

. 

1. Hibrit imalat tezgahlarının geliştirilmesi; Önerilecek 
projelerin hedefi aynı tezgahta ve tek bağlamayla imalatı 
imkansız parçaların üretimini mümkün kılmaya yönelik 
olmalıdır. Örneğin;  

 Torna, freze gibi tezgahların taşlama, honlama, 
broşlama, vb. işlemleri yapabilecek şekilde 
entegrasyonu,  

 Talaş kaldırma ve/veya yüzey koşullandırmaya 
yönelik konvansiyonel tezgahların lazer, plazma, 
iyon ışını gibi teknolojiler ile entegrasyonu, vb. 
farklı imalat teknolojilerinin birleştirilmesine 
yönelik ve belirgin yüksek teknoloji uygulaması 
içeren takım tezgahlarının geliştirilmesi 
gerekmektedir. 

2) Mikron altı hassas işleme tezgahlarının geliştirilmesi; 
Önerilecek projelerde yüksek hassasiyete sahip takım 
tezgahlarının geliştirilmesi gerekmektedir. 
3. Yüksek hızlı CNC tezgahların geliştirilmesi: Yüksek iş mili 
devrine ve yüksek eksen hızlarına sahip takım tezgahlarının 
geliştirilmesine yönelik projeler değerlendirilecektir. 

 

Başlangıç Tarihi 

18.12.2018 

Bitiş Tarihi 

13.03.2019 

On Kayıt Son Tarihi 

22.02.2019 

Proje Öneri Başvuru 
Tarihleri 

11.02.2019  
–  

13.03.2019 

 

Proje Bütçesi 
Üst Sınırı 

5.000.000 TL 

Ortaklı Proje 
Bütçesi Üst 

Sınırı 

5.000.000 TL 

Proje Süresi 
Üst Sınırı 

36 Ay 
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Makina Ve İmalat 
– Robotik Ve 
Mekatronik 

Çok Eksenli 
Hareket 

Kontrolörü 

İmalat makineleri ve 
robotlarda kullanılabilecek 

en az beş eksenli endüstriyel 
hareket kontrolörü 

sisteminin geliştirilmesi 
hedeflenmektedir. 

Geliştirilecek olan sistem 
özgün 

özelliklere sahip olmalıdır ve 
tasarımında yenilikçi 

yaklaşımlar kullanılmalıdır. 

 Sürücü devresini barındıran çok eksenli modüler 
kontrolcü sistemi geliştirilmesi -Sürücü kart 
tasarımına uygun donanım platformunun 
belirlenmesi  

 Haberleşme protokollerinin belirlenmesi -Sürücü 
fonksiyonlarının belirlenmesi ile kütüphane ve arayüz 
yazılımların geliştirilmesi 

 Çok-eksenli senkron hareket kontrol algoritmalarının 
tasarlanması ve modellenmesi  

 Bu algoritmaların gömülü ortamda gerçek-zamanlı 
olarak test edilmesi  

 Algoritmaların bir uygulama çerçevesinde bütünsellik 
testleri, maliyet optimizasyonu, maliyet etki 
versiyonunun testlerinin yapılması  

 Ürün ile test, değerlendirme, kalifikasyon ve 
sertifikasyon çalışmalarının yapılması. 

 

Başlangıç Tarihi 

18.12.2018 

Bitiş Tarihi 

13.03.2019 

On Kayıt Son Tarihi 

22.02.2019 

Proje Öneri Başvuru 
Tarihleri 

11.02.2019  
–  

13.03.2019 

 

Proje Bütçesi 
Üst Sınırı 

2.000.000 TL 

Proje Süresi 
Üst Sınırı 

24 Ay 

Makina Ve İmalat 
– Fabrika 

Otomasyon 
Teknolojileri 

Akıllı Depolama ve 
Taşıma Sistemleri 

Fabrikalarda depolama ve 
taşıma bölümlerinde 

verimliliği artırmaya yönelik 
OYA 

ve/veya akıllı otomatik 
depolama ve taşıma 

sistemlerinin geliştirilmesi 
hedeflenmektedir. 

 

1. OYA için; 
 

 Projeler birden fazla OYA’nın (en az 3 adet) işbirliği 
içerisinde çalışmasına yönelik kurgulanmalıdır. Bunun 
yanında, kontrol stratejilerinin ölçeklenebilir şekilde 
(sonradan OYA eklenebilir yapıda) oluşturulması 
beklenmektedir. Ölçeklenebilir kontrol 
algoritmalarının çalışma şartlarına göre optimize 
edilmesi (optimum görev paylaşımı, optimum 
yörünge hesabı, minimum enerji tüketimi, trafik 
yönetimi vb.)  

 Hareket ve manevra kabiliyetinin yüksek olması, 
esnek üretime yönelik olması, ileri konumlama 
teknolojilerinin kullanılması (lazer, RFID, ultrasonik 
vb.)  

 Değişken zemin (kirlenmiş, yağlanmış, tozlanmış vb.) 
ve ortam (sıcaklık, nem vb.) şartlarında çalışabilmesi  

 Yüksek kapasiteli batarya grubu, kamera, sensör, 
kablosuz haberleşme cihazlarıyla donatılmış olması  

 Batarya yönetim ve dengeleme özelliklerine sahip 
olması (şarj birimini kendi kendine bulabilmesi ve şarj 
edebilmesi)  

 Duran ve hareket eden objeleri yüksek çözünürlükte 
ve hızlı tanımlayarak güvenli çalışmayı sağlaması  

 

Başlangıç Tarihi 

18.12.2018 

Bitiş Tarihi 

13.03.2019 

On Kayıt Son Tarihi 

22.02.2019 

Proje Öneri Başvuru 
Tarihleri 

11.02.2019  
– 

 13.03.2019 

 

Proje Bütçesi 
Üst Sınırı 

4.000.000 TL 
(OYA ile Akıllı 

Otomatik 
Depolama ve 

Taşıma 
Sistemlerinin 

her 
ikisinin birlikte 
geliştirileceği 
projeler için) 

Proje Süresi 
Üst Sınırı 

24 Ay 
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 Üretim hatlarıyla entegrasyon sağlayabilmesi 
(donanımlara ve yazılımlara (ERP(Kurumsal Kaynak 
Planlama-Enterprise Resource Planning), vb.) uyumlu)  

 Uygun navigasyon teknolojilerinin seçilmiş olması 
  Fosil yakıt kullanan OYA’lar için düşük karbon ayak izi 
2. Akıllı Otomatik Depolama ve Taşıma Sistemleri için; 
 En az 1 m/s hıza çıkabilmesi  
 Taşıma kapasitesine bağlı olarak kabul edilebilir düşük 

tolerans aralığında çalışabilmesi  
 Projelerde; dinamik programlama temelli, optimum 

rota ve stok durumu belirleyebilen algoritmaların 
geliştirilmesi  

 Hedef pazarı belirli ve ölçeklenebilir bir prototipin 
kabul edilebilir ölçülerde geliştirilmesi 

  Tasarlanacak sistemin modüler özellikte olması  
 ERP (Kurumsal Kaynak Planlama-Enterprise Resource 

Planning) ve benzeri programlarla haberleşme alt 
yapısına sahip olması  

 İşlem hatalarının, kabul edilebilir ölçüde olması ve 
raporlanması 

  Detaylı tasarım hesapları ile statik ve dinamik 
analizlerin yapılması  

 Ölçeklenebilir kontrol algoritmalarının çalışma 
şartlarına göre optimize edilmesi (optimum görev 
paylaşımı, optimum yörünge hesabı, minimum enerji 
tüketimi, trafik yönetimi vb.) beklenmektedir. 

 

Makina İmalat – 
Çok Modüllü Akıllı 
İmalat Sistemleri 

Çok Modüllü Akıllı 
İmalat Sistemleri 

Ülkemiz sanayisinin yüksek 
teknoloji üretiminde 

uluslararası rekabet gücünü 
artıracak, çok modüllü akıllı 

imalat sistemleri geçişine 
öncülük edebilecek, üretim-

odaklı cihazların İnsan-
Makina, 

Makina-Makina etkileşimi ile 
çalışmalarına imkân 

sağlayacak yenilikçi Ar-Ge 
projelerinin hayata 

geçirilmesi 
hedeflenmektedir. 

1. Çok modüllü akıllı imalat sistemlerinin modellenmesi,  
2. Çok modüllü akıllı imalat sistemleri için İnsan-Makina, 

Makina-Makina etkileşimine yönelik aşağıdaki 
kavramları içeren yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi,  
 Nesnelerin interneti (IoT),  
 Büyük veri,  
 Yapay zekâ ve makine öğrenmesi,  
 Bulut bilişim - Akıllı imalat sistemi pilot 

uygulaması, test ve değerlendirme, - İmalat 
sistemlerinde ürün ve cihazların algılayıcılar 
eklenmek suretiyle izlenmesi ve denetimi 

 

Başlangıç Tarihi 

18.12.2018 

Bitiş Tarihi 

13.03.2019 

On Kayıt Son Tarihi 

22.02.2019 

Proje Öneri Başvuru 
Tarihleri 

11.02.2019  
–  

13.03.2019 

 

Proje Bütçesi 
Üst Sınırı 

3.000.000 TL 

Ortaklı Proje 
Bütçesi Üst 

Sınırı 

3.500.000 TL 

Proje Süresi 
Üst Sınırı 

24 Ay 
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Gıda – Gıda Üretim 
Teknolojileri 

Raf Ömrünün 
Uzatılmasına 

Yönelik İleri Gıda 
İşleme 

Teknolojilerinin 
Geliştirilmesi 

Gıdaların işlenmesi ve 
depolanması sırasında 

meydana gelebilecek ve ürün 
kalitesini olumsuz yönde 
etkileyebilecek fiziksel, 

kimyasal ve biyolojik 
değişikliklerin azaltılmasına 

ve raf ömürlerinin 
uzatılmasına yönelik 

yenilikçi/ileri gıda işleme 
teknolojilerinin geliştirilmesi 

amaçlanmaktadır. 

Projelerin aşağıda belirtilen konulardan en az birini ya da 
birkaçını içermesi gerekmektedir; 
 Gıda maddelerinin mikrobiyolojik/biyokimyasal 

değişimlerden korunmasına ve raf ömrünün 
uzatılmasına yönelik yenilikçi/ileri gıda işleme 
teknolojilerinin geliştirilmesi, mevcut sistemlerin 
iyileştirilmesi ve optimizasyon çalışmalarının 
yapılması  

 Geleneksel gıdaların mevcut üretim süreçlerinin 
verim, maliyet, gıda güvenliği, kodekse uygunluk 
açısından değerlendirilip, işleme sistemlerinde 
optimizasyonlarının sağlanması ve/veya modern 
işleme tekniklerinin geliştirilmesi  

 Gıdalarda “temiz etiket (clean label)” amaçlı işleme 
teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanması  

 Kusurlu ürün ayırma teknolojilerinin geliştirilmesi  
 Yenilikçi ekstraksiyon teknolojilerinin geliştirilmesi  
 İşlenmiş su ürünlerinde raf ömrü ve kalitenin 

sürdürülebilirliğinin sağlanması  
 Şekerli ve/veya unlu mamullerin (özellikle bebek ve 

çocuk ürünleri) gıda işleme zararlılarını (akrilamid 
vb.) ortadan kaldıracak yeni işleme tekniklerinin 
geliştirilmesi  

 Kanatlı etlerinde raf ömrünü uzatmaya yönelik 
işleme teknolojilerinin geliştirilmesi  

 Isıl işleme alternatif teknolojilerin (ışınlama, 
mikrodalga, elektrik akımı, ohmik ısıtma, yüksek 
basınç, UV, plazma, ultrason, vb ) geliştirilmesi ya da 
yenilikçi yöntemler ile ısıl işlemin minimize edilmesi  

 Tahıl temelli geleneksel gıdaların mevcut 
teknolojilere göre daha verimli üretilmesini 
sağlayacak ekstrüzyon teknolojisine dayalı 
sistemlerin geliştirilmesi  

 Fırıncılık sektörü için seçilmiş laktik asit bakterileri 
kullanılarak ekşi hamur üretimi ile ekmeğin tadının 
ve raf ömrünün iyileştirilmesine yönelik yöntemlerin 
geliştirilmesi  

 Ambalajı açıldıktan sonra kısa sürede ve tek seferde 
tüketilemeyen gıdaların tüketim sürelerinin 
uzatılması  

 Kurutulmuş meyve-sebze ürünlerinde yeni işleme 
teknolojilerinin geliştirilmesi 

 

Başlangıç Tarihi 

18.12.2018 

Bitiş Tarihi 

15.03.2019 

On Kayıt Son Tarihi 

22.02.2019 

Proje Öneri Başvuru 
Tarihleri 

11.02.2019 
- 

15.03.2019 

 

Proje Bütçesi 
Üst Sınırı 

3.000.000 TL 

Ortaklı Proje 
Bütçesi Üst 

Sınırı 

3.000.000 TL 

Proje Süresi 
Üst Sınırı 

36 Ay 
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Gıda – Gıda Katkı 
Maddeleri 

Sanayiye Yönelik 
Katkı 

Maddelerinin ve 
Yardımcı 

Maddelerin 
Geliştirilmesi 

Gıda sanayinde dışa 
bağımlılığın azaltılması 
amacıyla, yaygın olarak 

kullanılan ve genellikle ithal 
edilen gıda katkı maddeleri 

ve yardımcı maddelerin gıda 
güvenliği açısından risk 

oluşturmadan, teknoloji ve 
maliyet açısından rekabetçi 
ve sürdürülebilir bir şekilde 

yerli olarak 
geliştirilmesi/üretilmesi 

amaçlanmaktadır. 

Projelerin aşağıda belirtilen konulardan en az birini ya da 
birkaçını içermesi beklenmektedir: 
 
 Biyokoruyucuların geliştirilmesi 
 Doğal içerikli ve ithal gıda katkı maddelerinin 

(aromalar, emülgatörler, mineraller, vitaminler, 
modifiye nişastalar, esansiyel yağlar vb.) ülkemizde 
yerli olarak üretilmesi  

 Ülkemizde bulunan hammaddelerden pektin, gum 
gibi katkı maddelerinin üretilmesi  

 Doğal gıda boyaları/renklendiriciler, koruyucular, 
aroma maddeleri, enzimler, enzim modifiye ürünler, 
kıvam artırıcılar, tatlandırıcılar, organik asitler vb. 
ürünlerin geliştirilmesi  

 Gıda katkı maddesi olarak fonksiyonel bileşenlerin 
(fitosterol, fitostanol, omega-3 yağ asitleri (EPA, 
DHA), inülin, laktuloz, biyoaktif peptit vb.) 
geliştirilmesi  

 Beta Glukanların üretilmesi  
 Gıda sanayi artıklarından gıda katkı maddelerinin 

geliştirilmesi  
 Tıbbi ve aromatik bitki ekstraktlarından gıda katkı 

maddesi geliştirilmesi  
 Helal gıda katkı maddelerinin ve yardımcı maddelerin 

geliştirilmesi,  
 Fonksiyonel gıda bileşenlerinin saf olarak elde 

edilmesi,  
 Gıdalarda tuz, gluten, laktoz, yağ ve şeker gibi sağlığı 

etkileyen bileşenlerin azaltılmasına yönelik ikame 
katkı maddeleri geliştirilmesi 

 

Başlangıç Tarihi 

18.12.2018 

Bitiş Tarihi 

15.03.2019 

On Kayıt Son Tarihi 

22.02.2019 

Proje Öneri Başvuru 
Tarihleri 

11.02.2019 
- 

15.03.2019 

 

Proje Bütçesi 
Üst Sınırı 

3.000.000 TL 

Ortaklı Proje 
Bütçesi Üst 

Sınırı 

3.000.000 TL 

Proje Süresi 
Üst Sınırı 

36 Ay 

Enerji-Fosil 
Yakıtlar: Kömür 

Kömürle Çalışan 
Termik 

Santrallerde 
Karbondioksit 

Tutma 
Teknolojilerinin 

Geliştirilmesi 

Kömürle çalışan termik 
santrallerde maliyet etkin 

karbondioksit tutma 
teknolojilerinin 

geliştirilmesine ve santralde 
tutulan karbondioksitin yan 

ürün olarak 
değerlendirilmesine yönelik 

yenilikçi Ür-Ge çalışmalarının 
yapılması, çağrının temel 
amacını oluşturmaktadır. 

Çağrı kapsamında sunulacak projeler, aşağıdaki veya 
benzeri teknolojilere odaklanmalıdır; 
 Yanma sonrası CO2 tutma teknolojileri (CO2 

absorbsiyon/adsorbsiyon ayırma süreçleri ile ilgili) 
 Yanma öncesi CO2 tutma teknolojileri (H2 gazının yan 

ürün olarak elde edildiği CO2 
absorbsiyon/adsorbsiyon ayırma süreçleri ile ilgili) 

 Saf Oksijen ile kömürü yakma sonrası CO2 tutma 
teknolojileri (çeşitli ayırma yöntemleri ile yanma 
sonrası gazlardan CO2 + H2O ‘nun ayrılması süreçleri 
ile ilgili) 

Başlangıç Tarihi 

18.12.2018 

Bitiş Tarihi 

12.03.2019 

On Kayıt Son Tarihi 

22.02.2019 

Proje Öneri Başvuru 
Tarihleri 

11.02.2019 

Proje Bütçesi 
Üst Sınırı 

5.000.000 TL 

Ortaklı Proje 
Bütçesi Üst 

Sınırı 

5.000.000 TL 

Proje Süresi 
Üst Sınırı 
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 Kimyasal döngü ile yakma teknolojisi (Metal oksit 
parçacıklarının yanma havası içeresinde yakıta oksijen 
sağlaması teknolojisi ile ilgili) 

 Membran kullanılarak CO2’nin baca gazından ayırma 
teknolojileri 

 Hidrat tabanlı CO2 ayırma teknolojileri (Egzoz 
gazındaki CO2’nin yüksek basınç altında su ile 
birleştirilerek hapsedilmesi süreçleri ile ilgili) 

 Kriyojenik distilasyon ile CO2 ayırma teknolojileri (Çok 
düşük sıcaklık ve yüksek basınçta gazların distilasyon 
süreçlerinde ayrılması ile ilgili) 

 Karbondioksit tutma teknolojilerinin geliştirilmesine 
ek olarak tutulan CO2’nin yan ürün olarak 
değerlendirilmesine yönelik teknolojilerin (Üre 
üretimi, gübre üretimi, köpük üfleme, içeceklerin 
karbonizasyonu, kuru buz üretimi, amonyak üretimi 
vb. süreçlerle ilgili) proje kapsamına eklenebilir. 

 

– 
12.03.2019 

 

36 Ay 

Enerji- Güç Ve 
Depolama 

Teknolojileri 

Yenilikçi Pil 
Teknolojilerinin 

Maliyet Etkin 
Olarak Ürüne 

Dönüştürülmesi 

Çağrı kapsamında Li-iyon 
pillerinin yanı sıra yeni nesil 
Li-iyon piller, redoks akışlı 

piller ve 
süperkapasitörlerin 

geliştirilmesine yönelik 
projeler değerlendirilecektir. 

Hücre ve/veya sistem bazında kriter olarak uluslararası 
benzeri ürünler ile rekabet edebilecek 
 Enerji ve güç yoğunluğuna,  
 Kapasite korunumuna,  
 Çevrim ömrüne, 
 Hızlı şarj ve deşarj kabiliyetine,  
 Maliyet etkinliğine,  
 Güvenlik ve güvenirliğe, 
 Çevre duyarlılığına sahip ürünlerin geliştirilmesi 

hedeflenmektedir. 

 

Başlangıç Tarihi 

18.12.2018 

Bitiş Tarihi 

12.03.2019 

On Kayıt Son Tarihi 

22.02.2019 

Proje Öneri Başvuru 
Tarihleri 

11.02.2019 
– 

12.03.2019 

 

Proje Bütçesi 
Üst Sınırı 

4.000.000 TL 

Ortaklı Proje 
Bütçesi Üst 

Sınırı 

6.000.000 TL 

Proje Süresi 
Üst Sınırı 

30 Ay 

Enerji-Sanayide 
Enerji Verimliliği 

Sanayide Enerji 
Verimli İkili veya 

Üçlü Üretime 
Yönelik Buhar 

veya Gaz 
Türbinlerinin 

Geliştirilmesi ve 
Demonstrasyonu 

Sanayi uygulamalarında ikili 
veya üçlü enerji üretim 

sistemlerine yönelik 
buhar/gaz türbinlerinin 

yerlileştirilmesi yönünde 
geliştirilmesi ve 

demonstrasyonu 

Geliştirilecek olan sistem/ünitelerin aşağıda belirtilen 
hususları sağlaması gerekmektedir; 
 
 Geliştirilecek buhar veya gaz türbini prototiplerinin en 

az % 75 izantropik verimi sağlaması,  
 Geliştirilecek buhar veya gaz türbini prototiplerinin 

uluslararası standartlarca kabul edilen ses düzeyini 
sağlaması,  

 Sanayideki uygulama alanına göre türbin 
tipine/kapasitesine karar verilmesi ve geliştirilecek 
ürünün, mikro/mini gaz türbinleri için maksimum 250 

 

Başlangıç Tarihi 

18.12.2018 

Bitiş Tarihi 

12.03.2019 

On Kayıt Son Tarihi 

22.02.2019 

Proje Öneri Başvuru 
Tarihleri 

11.02.2019 
– 

12.03.2019 

 

Proje Bütçesi 
Üst Sınırı 

6.000.000 TL 

Ortaklı Proje 
Bütçesi Üst 

Sınırı 

6.000.000 TL 

Proje Süresi 
Üst Sınırı 

36 Ay 
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kWe, buhar türbinleri için ise maksimum 10 MWe 
kapasitede olması,  

 Sanayide kullanılan birleşik ısı - güç ve üçlü üretim 
sistemlerindeki uygulamalarda toplam verimin % 
85’in üzerine çıkartılması,  

 Geliştirilen prototip türbinlerin mevcut tesislere 
entegrasyonlarının ve demonstrasyonlarının 
yapılarak performans testlerinin yerinde 
gerçekleştirilmesi ve uygulanan sistemin mevcut 
duruma kıyasla en az %20 enerji verimliliği artışı 
sağladığının ölçümlerle doğrulanması gerekmektedir.  

 Belirtilen konu ve kapsamda kullanım alanına uygun 
prototipin geliştirilmesi ve performans testlerinin 
yapılması 

Enerji- Konut ve 
Ticari Binalarda 
Enerji Verimliliği 

Enerji Verimli İkili 
veya Üçlü Enerji 

Üretim 
Sistemlerinin 

Geliştirilmesi ve 
Konutlar veya 

Ticari Binalarda 
Demonstrasyonu 

Bu çağrı; enerji verimli ikili 
veya üçlü üretim 

sistemlerinin konut veya 
ticari binalarda kullanımına 

yönelik uygulamaların 
geliştirilmesini kapsamakta 
olup, bu kapsamda; sisteme 

ait 
ekipmanlardan/bileşenlerden 
en az birinin yerli teknoloji ile 

geliştirilip/üretilip tüm 
sistemin 

demonstrasyonunun 
yapılması ya da sistem 

entegrasyonu ve kurulumuna 
yönelik yenilikçi ve rekabetçi 

çözümlerin geliştirilmesi 
gerekmektedir. 

 Geliştirilecek ikili ya da üçlü üretim sisteminin tam yük 
altındaki toplam verimi en az %85 olmalıdır. 

 Geliştirilecek sistemin elektriksel güç kapasitesi; 
konut uygulamaları için en az 5 kWe (müstakil konut 
başına ya da apartmanlarda bağımsız bölüm/daire 
başına), ticari bina uygulamaları için ise en az 150 kWe 
olmalıdır. 

 Projelerde hedeflenen sistemin toplam enerji üretim 
kapasitesinin ve bu kapasiteye bağlı veriminin, proje 
kapsamında yapılacak hizmet alımı ile yurtiçi/yurtdışı 
akredite bağımsız kuruluşlar veya üniversiteler 
tarafından testi yapılmalıdır. Sistemin performans 
testleri, uygulamanın yapılacağı konut ya da binada 
tam yük altında (üçlü sistem uygulamaları için ise yaz 
ve kış aylarında iki farklı dönemde) yapılması 
gerekmektedir. 

 Projede önerilen sisteminin, teknik ve ekonomik 
açılardan neden tercih edildiğinin, diğer teknolojilerle 
kıyaslamalı olarak değerlendirilmesi yapılmalıdır. 
Başvurularda projenin hedefleri ve başarı ölçütleri, 
güncel ve mevcut sistemlerle karşılaştırılarak sayısal 
değerlerle belirtilmelidir. 

 Geliştirilecek sistemin enerji verimli ısıtma soğutma 
teknolojileriyle (örneğin ısı pompası vb.) 
birleştirilmesi durumunda ise, birleşik sisteme ait 
ekipmanların tamamının sistem için yapılacak teknik 
ve ekonomik analizlerle değerlendirilmesi 
gerekmektedir. 

 

Başlangıç Tarihi 

18.12.2018 

Bitiş Tarihi 

12.03.2019 

On Kayıt Son Tarihi 

22.02.2019 

Proje Öneri Başvuru 
Tarihleri 

11.02.2019 
– 

12.03.2019 

 

Proje Bütçesi 
Üst Sınırı 

3.000.000 TL 

Ortaklı Proje 
Bütçesi Üst 

Sınırı 

3.000.000 TL 

Proje Süresi 
Üst Sınırı 

24 Ay 
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 Projelerde, ilgili üniversite ve araştırma 
kurumlarından proje konusunda danışmanlık hizmet 
alımları şeklinde iş birliği yapılması beklenmektedir. 
Ayrıca, projenin özgün değeri ve yenilikçi yönleri 
açıklanırken, önerilen sistemin; ilgili patentler, 
akademik yayınlar ve ticari uygulamalar göz önünde 
bulundurularak detaylandırılması gerekmektedir. 

 Projelerde, uygulamanın yanı sıra özellikle yerli bilgi 
(know-how) edinimi, ilgili mühendislik disiplinlerinde 
modellemeler ve analizler (ısıl-akışkan analizleri, 
yapısal analizler, malzeme, test, vb.) öngörülerek 
optimizasyon ve performans değerlendirmelerinin 
yapılması beklenmektedir.  

Bilgi Ve İletişim 
Teknolojileri - 
Bulut Bilişim 

Sağlık Verilerine 
Yönelik Veri 
Madenciliği 

Uygulamaları 

Ülkemizde sağlık verilerine 
yönelik veri madenciliği 

uygulamalarının geliştirilmesi 
için gerekli bilgi birikiminin 

oluşturulması amacıyla Ar-Ge 
çalışmalarının yapılması ve 
bu çalışmalar neticesinde 
etkin çözümlerin ortaya 

çıkarılması 
hedeflenmektedir. 

Sağlık sektöründe insan sağlığına yönelik veri madenciliği 
teknikleri içeren aşağıdaki başlıklarda verilen yenilikçi 
konular bu çağrı kapsamında değerlendirilecektir:  
 Teşhis, tedavi, hasta takibi süreçlerinin planlanmasına 

yönelik kestirimci (predictive), öngörücü 
(prescriptive) veya tanımlayıcı (descriptive) analizler 
içeren sistemler,  

 Kronik ve kritik hastalıklarda verilerin teşhise ve 
tedaviye yardımcı şekilde kullanılmasına yönelik 
sistemler,  

 Sağlık personeli ve sağlık kurumlarının 
performanslarının izlenmesine ve verimliliklerinin 
artırılmasına yönelik sistemler 

 

Başlangıç Tarihi 

18.12.2018 

Bitiş Tarihi 

11.03.2019 

On Kayıt Son Tarihi 

22.02.2019 

Proje Öneri Başvuru 
Tarihleri 

11.02.2019  
–  

11.03.2019 

 

Proje Bütçesi 
Üst Sınırı 

1.500.000 TL 

Ortaklı Proje 
Bütçesi Üst 

Sınırı 

2.000.000 TL 

Proje Süresi 
Üst Sınırı 

24 Ay 

Bilgi Ve İletişim 
Teknolojileri- 

Mikro/Nano/Opto-
Elektronik 

Teknolojileri 
(Mems, Nems, 

Moems) Ve Yarı 
İletken 

Teknolojileri 

MEMS/NEMS 
Tabanlı Biyolojik 

ve Kimyasal 
Sensör Sistemlerin 

Geliştirilmesi 

Ülkemizde toplum sağlığını 
tehdit eden havada veya 
suda bulunan kimyasal 
maddeleri, toksinleri 

algılamaya veya hastalıkların 
erken tanısını koymaya 
yönelik MEMS/NEMS 
biyolojik ve kimyasal 

sensörlerin Türkiye’de 
geliştirilerek, üretim 

potansiyelinin oluşturulması 
ve artırılması 

edeflenmektedir. 

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere yönelik olacaktır; 
 Gıda bozulmasını ve/veya katkı maddelerini tespit 

edebilen biyosensörler ve kimyasal sensörler 
 Gıdalarda ve gıda hammaddelerinde ilaç ve kimyasal 

kalıntılarının belirlenmesi için biyosensör veya 
kimyasal sensörler 

 Çeşitli hastalıkların erken tanısına yönelik 
biyosensörler 

 Kanser ve kanser metastazı erken teşhisine yönelik 
biyosensörler 

 Sepsis tanısına yönelik biyosensörler 
 Kontrollü ilaç salınım sistemlerine yönelik 

biyosensörler 
 Endüstriyel zehirli maddeleri ve kimyasal harp 

maddelerini (sarin, hardal gazı, vb.) tespit edebilen 
kimyasal sensörler 

 

Başlangıç Tarihi 

18.12.2018 

Bitiş Tarihi 

11.03.2019 

On Kayıt Son Tarihi 

22.02.2019 

Proje Öneri Başvuru 
Tarihleri 

11.02.2019  
–  

11.03.2019 

 

Proje Bütçesi 
Üst Sınırı 

2.000.000 TL 

Ortaklı Proje 
Bütçesi Üst 

Sınırı 

3.000.000 TL 

Proje Süresi 
Üst Sınırı 

36 Ay 
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 Kontrollü madde (narkotik) ve ilaçların kullanımının 
belirlenmesi için sensörler 

Projeler aşağıdaki ve benzeri çalışmaları içermelidir; 
 Biyosensörler ve kimyasal sensörler alanındaki 

mevcut bilgi birikiminin kullanılarak sensör 
prototipleri geliştirilmesi 

 Performans testleri ve alan uygulamaları 

Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri – 
Mobil İletişim 
Teknolojileri 

Son Kullanıcı 
Cihazlarına Yönelik 

Ağ Teknolojileri 

Çağrı kapsamında mevcut 
kablolu ve kablosuz Internet 
erişim teknolojilerinin aynı 

anda, uyarlamalı ve dinamik 
olarak kullanımını sağlayan 

ve bu sayede kesintisiz 
hizmet kalitesi sağlayan 

heterojen ağ teknolojilerinin 
geliştirilmesi 

hedeflenmektedir. 

Projeler mevcut kablosuz (2G, 3G, 4G, uydu vb.) ile kablolu 
(fiber, kablo, xDSL vb.) iletişim teknolojilerinin birlikte etkin 
çalışmasının sağlayacak şekilde aşağıdaki veya benzeri 
konulara odaklanacaktır: 
 
 Yüksek hızlı ve kesintisiz olarak hizmet(indirme ve 

yükleme) verilebilmesi 
 Şebeke yoğunluğuna duyarlılık 
 Dinamik yük paylaşımı yapılabilmesi 
 “Multipath” TCP uygulamaları 
  5G’ye yönelik “Last mile” modem uygulamaları 
  CPE(Customer Premises Equipment) geliştirilmesi 
  Maliyet etkin tasarımlar geliştirilmesi 

 

Başlangıç Tarihi 

18.12.2018 

Bitiş Tarihi 

11.03.2019 

On Kayıt Son Tarihi 

22.02.2019 

Proje Öneri Başvuru 
Tarihleri 

11.02.2019  
–  

11.03.2019 

 

Proje Bütçesi 
Üst Sınırı 

3.000.000 TL 

Ortaklı Proje 
Bütçesi Üst 

Sınırı 

4.500.000 TL 

Proje Süresi 
Üst Sınırı 

30 Ay 

Bilgi İletişim 
Teknolojileri – 

Gömülü Sistemler 

Taşınabilir 
Cihazlara Yönelik 

Gömülü Sistem ve 
Bileşenleri 

Çağrı kapsamında aşağıdaki 
başlıkların herhangi biri ile 

ilgili projeler 
değerlendirilecektir. 

Mobil cihazlara yönelik gömülü sistem bileşenleri  
1. Tarım/hayvancılık uygulamaları  

 Verimliliği arttırıcı sistemlerin geliştirilmesi  
 İzleme, kontrol ve raporlama sistemlerinin 

geliştirilmesi  
 Ürün/Gıda güvenliğini sağlayan (GDO, soğuk 

zincir takibi, zirai ilaç kalıntısı vb.) uygulamalara 
yönelik sistemlerin geliştirilmesi.  

2. Engelli, yaşlı, çocuk ve kadınlara yönelik yaşam 
kalitesini arttırıcı, kişisel güvenliğe yönelik 
uygulamalar  

3. Esnek elektronik ve giyilebilir teknolojilerin 
uygulamaları  

4. Kamu hizmetlerinde vatandaşın yaşam kalitesini 
arttıran uygulamalar 

 

Başlangıç Tarihi 

18.12.2018 

Bitiş Tarihi 

11.03.2019 

On Kayıt Son Tarihi 

22.02.2019 

Proje Öneri Başvuru 
Tarihleri 

11.02.2019  
–  

11.03.2019 

 

Proje Bütçesi 
Üst Sınırı 

2.000.000 TL 

Ortaklı Proje 
Bütçesi Üst 

Sınırı 

3.000.000 TL 

Proje Süresi 
Üst Sınırı 

24 Ay 

Bilgi Ve İletişim 
Teknolojileri – 

Genişbant 
Teknolojileri 

Genişbant 
Kablosuz Ağ 

Teknolojilerinde 
Performans 

Artırımı 

Çağrının amacında belirtilen 
uygulama alanlarında 

kullanılmak üzere mevcut 
kablosuz (3G, LTE, LTE 

Advanced, Wi-Fi) iletişim 
standartları ile uyumlu 
aşağıdaki veya benzeri 

Bu kapsamda erişim (fiziksel katman dahil) ve çekirdek 
ağda kullanılmak üzere; 
 Akıllı ağ yönetimi çözümleri ve karar destek sistemleri 
 Makine Öğrenmesi ve Yapay Zeka uygulamaları 
 “Edge computing” uygulamaları 
 Düşük gecikme (Low latency) çözümleri 

Başlangıç Tarihi 

18.12.2018 

Bitiş Tarihi 

11.03.2019 

On Kayıt Son Tarihi 

Proje Bütçesi 
Üst Sınırı 

2.500.000 TL 
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yenilikçi teknolojilerin 
geliştirilmesi ve ürün haline 

getirilmesi 
hedeflenmektedir. 

 SDN ve NFV çözümlerinin genişbant ağlarındaki 
performans ve kaynak yönetimi uygulamaları 

 Hız, kapasite ve veri güvenliği artırımı 
 Servis kalitesinin iyileştirilmesi 
 Enerji verimliliğinin artırımı 
 Kapsama alanının geliştirilmesi/genişletilmesi 
 Yük dengeleme ve verimli kaynak kullanımı 

 

22.02.2019 

Proje Öneri Başvuru 
Tarihleri 

11.02.2019  
–  

11.03.2019 

 

Ortaklı Proje 
Bütçesi Üst 

Sınırı 

4.000.000 TL 

Proje Süresi 
Üst Sınırı 

24 Ay 

 

TÜBİTAK, 1511 Destekleri ve tüm sektörlere yönelik TÜBİTAK Destekleri hakkında ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.   
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