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Güç ve Depolama Teknolojileri: Elektrik Güç Dönü şümü, 
Elektrik İletim ve Da ğıtımı Çağrı Programı 

“1003-ENE-GUCD-2016-1 Elektrik Şebekeleri için 
Süperiletken Malzeme ve Teknolojileri” 

Çağrı Metni 

 
1. Genel Çerçeve  

Ülkemizde üretilen elektriğin önemli bir kısmı iletim-dağıtım aşamasında kaybolmaktadır. Bu 
kayıpların en önemli nedenleri iletim ve dağıtım sistemlerinde kullanılan kablolar ve 
donanımlardır. Gelişmiş ülkelerde bu kayıplar daha düşük seviyelerdedir. Bunun nedeni, 
geliştirilen malzeme ve teknolojilerin, elektrik iletim-dağıtım sistemlerine entegre edilmesidir. 
Ayrıca, kayıp oranlarının daha da azaltılması için çalışmalara devam edilmektedir. Enerji 
talebi sürekli artan ve enerji konusunda yurtdışına önemli ölçüde bağımlı olan ülkemizde de 
bu malzeme ve teknolojilerin geliştirilerek kullanılması zorunludur. Elektrik şebekelerindeki 
kayıpları azaltacak, başta süperiletkenler olmak üzere alternatif malzemelerin ve ilgili 
teknolojilerin geliştirilmesi ülkemiz için önem arz etmektedir. 

 
2. Amaç ve Hedefler     

Bu çağrı aracılığıyla elektrik iletim-dağıtım şebekelerindeki kayıpların asgari düzeye 
indirilmesi ve enerji güvenilirliğinin artırılmasına hizmet eden yenilikçi süperiletken vb. 
malzeme ve teknolojilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 
 
Çağrı kapsamında aşağıdaki konu başlıklarını içeren araştırma projeleri desteklenecektir. 
 

• Yüksek verimliliğe sahip, elektriksel direnci mevcutlara göre daha düşük, süperiletken 
vb. malzemeler geliştirilerek orta gerilim (OG), alçak gerilim (AG) transformatörlerinde 
ve/veya OG/AG hatlarındaki verimlilik performanslarının belirlenmesi, 

• Isıl iletkenliği ve dielektrik kırılganlığı yüksek yalıtkan malzemeler geliştirilerek OG/AG 
trafolarındaki verimlilik performanslarının belirlenmesi, 

• Dağınık ve düzensiz kaynaklardan gelen enerjiden kaynaklı hatalı akımları sınırlayıcı 
(FCL vb.) teknolojiler geliştirilerek OG/AG hatlarındaki verimlilik performanslarının 
belirlenmesi, 

• İletim hatlarında ve/veya güç sistemlerinde kullanılma potansiyeli olan süperiletken vb. 
malzemelerin soğutulmasına yönelik yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi. 
 

Bu çağrı konusu kapsamında önerilecek projeler bu hedeflerden birini ele alabileceği gibi 
birden fazla hedefi de kapsayabilir. 

 
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 

• Önerilecek projeler küçük, orta veya büyük ölçekli projeler olarak hazırlanabilir. 
• Orta ve büyük ölçekli projelerde en fazla 1 ana proje ve 3 alt proje olabilir. 



• Orta ve büyük ölçekli projeler için, ilgili endüstriyel kuruluşlarla işbirliği içinde 
hazırlanmış ve/veya ilgili endüstriyel kuruluşlardan ayni/nakdi destek almış olan 
projelere öncelik verilecektir (*). 

• Geliştirilecek malzeme ve teknolojilerin saha uygulamaları için ilgili 
kurum/kuruluşlardan yasal/özel izin belgelerinin alınması gerekmektedir. 

• Sadece entegrasyon/montaj içeren pilot uygulama projeleri destek kapsamı 
dışındadır. 

• Proje kapsamında geliştirilecek ürünlerin kısa vadede ulusal standartlara ve 
mevzuata uygunluğunun dikkate alınması önemlidir 

• Proje kapsamında geliştirilecek malzeme ve teknolojilerin mevcut malzeme ve 
teknolojiler ile rekabet edebilir seviyede olmaları beklenmektedir.  

• Bu çağrı kapsamında altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez ve 
proje bütçe kalemleri arasında dengeli bir dağılım olması beklenir.  

• Bu çağrı programına önerilecek projelere, yeni kurulan üniversitelerden (2006 
yılından itibaren kurulmuş üniversiteler) proje yürütücüsü ve/veya araştırmacıların 
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 01.04.2016 17:30 08.04.2016 17:30 

İkinci A şama 17.06.2016 17:30 01.07.2016 17:30 

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

• 1003 Destek Programı Web Sayfası 
• 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 

Ömer Faruk Koç 

Tel 0312 4685300-1244 
e-posta  omer.koc@tubitak.gov.tr 
 

 

 


