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1. Genel Çerçeve 
Önümüzdeki 50 yıl içerisinde araç sayısında önemli ölçüde bir artış beklenmekte ve bunun 
sonucu olarak da yeterli/ucuz yakıt temini riski ve egzoz emisyonlarından kaynaklanan 
çevresel problemler ile karşılaşılabileceği öngörülmektedir. Bahsi geçen bu problemler ile 
birlikte egzoz emisyonları ile ilgili yasal düzenlemeler (Ör: Avrupa’da karbon emisyonuna 
göre yapılan vergilendirme) üreticileri özellikle elektrikli ve hibrit elektrikli araçlar konusunda 
çalışmalar yapmaya yönlendirmiştir. Ancak bu konuda yapılan mevcut çalışmalar 
incelendiğinde, elektrikli ve hibrit elektrikli araçlar farklı firmalar tarafından geliştirilmesine 
rağmen, bu araçların genellikle özel kullanımlara yönelik oldukları ve seri üretiminin henüz 
yeterince yaygınlaşmadığı görülmektedir. Dolayısıyla ulaşım sistemlerinin yüksek enerji 
ihtiyacının özellikle alternatif enerji sistemleri ile karşılanabilmesi amacı ile yapılan 
araştırma çalışmaları günümüzde oldukça yoğunlaşmıştır.  
 

Bu çerçevede alternatif yaklaşımlar arasında yer alan ve araştırmaya açık bir alan olan 
elektrikli ve hibrit elektrikli araç teknolojilerine yönelik çalışmalar son zamanlarda oldukça 
önem kazanmıştır. Elektrikli ve hibrit elektrikli araçların; konvansiyonel araçlara kıyasla 
daha çevre dostu olması, enerji verimliliği ve esnekliği sunması, düşük şarj maliyetleri, 
yatırım ve vergi teşvikleri, daha az hareketli mekanik parçalarının olması gibi avantajları bu 
konuda yapılacak çalışmalarda dikkate alınması gereken unsurlar olarak ortaya 
çıkmaktadır. Bu açıdan, günümüzün ve geleceğin araç sistemleri için en önemli teknoloji 
olarak görülen elektrikli ve hibrit elektrikli araç sistemleri alanında ülkemizin dünya çapında 
söz sahibi olabilmesi için bu alanda gerçekleştirilecek, yukarıda bahsi geçen unsurları 
dikkate alan detaylı araştırma projelerine ihtiyaç duyulmaktadır. 
 

Elektrikli ve hibrit-elektrikli araçların en kritik bileşenlerinden birisi bataryadır. Bu amaçla 
kullanılan batarya sistemlerinin başında Li-iyon bataryaları gelmektedir. Ancak mevcut Li-
iyon batarya teknolojilerinin bu araçlar için sağladığı performans (özgül enerji yoğunluğu, 
şarj süresi, maliyet ve pil ömrü) istenilen seviyelerde değildir. Bu nedenle dünyada batarya 
teknolojileri üzerine yoğun şekilde Ar-Ge çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmaların 
aşağıdaki alanlarda yoğunlaştığı görülmektedir: 
 

 Yüksek kapasiteli (mAh/g) yeni elektrot malzemeleri 
 Yüksek voltajlı elektrolitler 
 Li-S, Mg-iyon, Zn-hava, Li-hava vb. post-lityum pil teknolojileri 
 Yeni pil ve paket üretim teknolojileri 
 Paket tasarımı ve optimizasyonu 
 Batarya üretim maliyetinin düşürülmesi 
 Çevrim ömrünü ve batarya sistem güvenliğini arttırmaya yönelik teknolojiler 
 Yenilikçi ısıl ve batarya yönetim teknolojilerinin geliştirilmesi 

 

Bu bağlamda bu çağrı kapsamında, ülkemiz ve dünyada batarya teknolojisinin mevcut 
durumu ve geleceği de göz önüne alınarak, otomotiv endüstrisinde kullanım potansiyeli 
yüksek olan batarya tiplerinin hücre ve/veya sistem bazında geliştirilmesi hedef olarak 
belirlenmiştir. 



2. Amaç ve Hedefler 
Bu çağrı aracılığıyla ülkemizde otomotiv sektöründe uygulama potansiyeli olabilecek 
bataryaların geliştirilerek enerji yoğunluğu yüksek ve çevrim ömrü uzun, yenilikçi batarya 
malzemeleri ile tasarlanmış, güvenli ve düşük maliyetli bataryaların üretilmesi 
amaçlanmaktadır. 
 
Bu çağrı kapsamında hücre ve/veya sistem bazında çalışmalar yapılabilecek olup aşağıdaki 
hedeflere ulaşabilecek araştırma projeleri değerlendirilecektir: 
 
Hücre bazında araştırma konuları ve hedefler; 

 Li-iyon piller 
 Özgül enerji yoğunluğu: En az 300 Wh/kg 
 Pil ömrü: 1000 çevrim sonunda 1C şarj hızında en az %50 kapasite korunumu 
 10C şarj-deşarj hızı testleri ile 100 çevrim sonunda kapasitenin ve özgül enerji 

yoğunluğunun en az %75’inin korunumu 
 Li-hava piller 
 Özgül enerji yoğunluğu: En az 600 Wh/kg 
 Pil ömrü: tam şarj/deşarj durumunda en az 150 çevrim çalışabilen piller 

 Li-S piller 
 Özgül enerji yoğunluğu: En az 350 Wh/kg 
 Pil ömrü: tam şarj/deşarj durumunda en az 150 çevrim çalışabilen piller 

 Diğer enerji yoğunluğu ve çevrim ömrü yüksek yeni nesil piller 
 Özgül enerji yoğunluğu: En az 800 Wh/kg 
 Pil ömrü: otomotiv sektörü için gelecekte uygulama potansiyeline sahip nitelikte 

 
Sistem bazında araştırma konuları ve hedefler; 

 Li-iyon piller 
 Özgül enerji yoğunluğu: En az 220 Wh/kg 
 Pil ömrü: 500 çevrim sonunda 1C şarj hızında en az %50 kapasite korunumu 
 10C şarj-deşarj hızı testleri ile 100 çevrim sonunda kapasitenin ve özgül enerji 

yoğunluğunun en az %60’ının korunumu 
 Li-hava piller 
 Özgül enerji yoğunluğu: En az 400 Wh/kg 
 Pil ömrü: tam şarj/deşarj durumunda en az 150 çevrim çalışabilen piller 

 Li-S piller 
 Özgül enerji yoğunluğu: En az 300 Wh/kg 
 Pil ömrü: tam şarj/deşarj durumunda en az 150 çevrim çalışabilen piller 

 
Bu çağrı kapsamında sunulacak projelerde; 

 Modelleme ve simülasyon çalışmaları 
 Batarya yönetim sistemi geliştirilmesi 
 Isıl yönetim sistemi geliştirilmesi 
 Yaşam döngüsü analizi (life cycle assessment-LCA) 
 Uluslararası standartlara eşdeğer güvenlik testleri 
 Bataryaların geri dönüşümü 

 
konuları ana proje konusu olarak kabul edilmez; ancak alt proje veya alt iş paketleri olarak 
yer alabilir.  
 



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. 
 Bu çağrı kapsamında altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez ve 

proje bütçe kalemleri arasında dengeli bir dağılım olması beklenir. 
 Farklı disiplinlerden araştırmacıların proje ekibinde görev alması ve konunun 

disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınması önerilmektedir. 
 Orta ve büyük ölçekli projelerden ilgili endüstriyel kuruluşlarla işbirliği içinde 

hazırlanmış ve/veya ilgili endüstriyel kuruluşlardan ayni/nakdi destek almış olan 
projelere öncelik (*) verilecektir. 

 Orta ve büyük ölçekli projeler en fazla 1 ana ve 3 alt projeden oluşabilir. 
 Sadece entegrasyon/montaj içeren pilot uygulama projeleri destek kapsamı 

dışındadır. 
 Sadece yarım hücre odaklı projeler çağrı kapsamı dışındadır. 
 Önerilecek projelere, yeni 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 Başvuru Sistemi 

Kapanış Tarihi 
Elektronik Başvuru Çıktısının 
Gönderilmesi İçin Son Tarih* 

Birinci Aşama 21.08.2015 17:30 28.08.2015 17:30 

İkinci Aşama 27.11.2015 17:30 11.12.2015 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 
 

Mustafa Karaaslan 
 

Tel 0312 4685300-1729 
e-posta mustafa.karaaslan@tubitak.gov.tr 

 
 


