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ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇAĞRI DUYURUSU 

(ORC GÜÇ SİSTEMLERİ) 
 
 
1. Çağrı Kodu 

1511-ENERJİ-2014-EV-10 

 

2. Çağrı Başlığı 
 

Organik Rankine Çevrimine (ORC) Dayalı Buharlı Güç Sistemleri 
 

 

3. Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar 

ORC, çevrim akışkanı olarak organik akışkanların kullanımına dayalı, farklı ısıl kaynaklardan ısı geri 

kazanımıyla güç üretiminde gelişmekte olan bir teknoloji olarak göz önüne alınmaktadır. ORC piyasası, 

1980`li yılların başından beri, esas itibariyle biyokütle, güneş enerjisi, jeotermal enerji ve atık ısı geri 

kazanımı alanlarında gitgide hızlanarak büyümektedir. Mevcut piyasa verisinden, gerçek tesislerin 

boyutunun, çoğunlukla birkaç yüz kWe`lık minimum bir güç çıkışıyla sınırlı olduğunu göstermektedir. 

Düşük kapasiteli sistemler, hali hazırda gelişmekte veya demonstrasyon aşamasındadır; ancak 

endüstriyel üretimini başlatmak ve maliyetini düşürmek için halen odaklı pazarlar gerekmektedir.  

Birçok sanayi uygulamasında, düşük sıcaklık nedeniyle faydalı enerjiye dönüştürülerek kullanılamayan 

değişik formlarda ısı kaynakları ile karşılaşılmaktadır. Düşük sıcaklıklı ısı kaynaklarının karşılaşıldığı 

uygulamalardan bazıları; 

� endüstriyel tesislerdeki atık ısılar (demir-çelik, çimento, tekstil, rafineri, kimya, gıda, seramik, 

cam, vb. sanayi sektörleri), 

� proses atık ısıları (kompresör soğutma, motor soğutma, yoğuşturucu, vb. uygulamalar) ve 

� yenilenebilir enerji kaynakları (güneş, jeotermal, biyokütle yakıt enerjileri, vb.leri)  

şeklinde sayılabilir.  

ORC teknolojisinin yerlileştirilmesi, teknolojik gelişime katkı sağlama yanında ülkemizdeki atık ve atıl 

durumda olan düşük sıcaklıktaki enerji kaynaklarının kullanımını sağlayacaktır. Bu proje çağrısı ile bu 

yerlileştirme sayesinde, mevcut endüstriyel uygulamalardaki ve proseslerdeki atık ısıların, kullanımı en 

kolay elektrik enerjisi şeklinde geri kazanımı ile komple sistem verimliliklerinde artış sağlanması 

amaçlanmaktadır. Buna ek olarak, atıl durumda olan yenilenebilir enerji kaynaklarının da enerji 

ihtiyacını karşılamaya katkı sağlanacaktır. Proje çağrısı ile en az ulusal düzeyde teknolojik yenilik 

içerecek ve bilime katkıda bulunacak ülkemizin teknolojik rekabet gücüne katkı sağlayacak şekilde 

komple ORC sistemi ve bileşenleri için prototip ürünlerin yerli olarak geliştirilmesi amaçlanmıştır.  

 

 



4. Çağrı Konu ve Kapsamı 

Çağrı Konu ve Kapsamı: 

Bu çağrının konusu, komple sistem verimi artışına yönelik sanayideki ve proseslerdeki atık ısıların 

kullanımı ve atıl ya da yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı için komple ORC sistemi ve 

bileşenlerinin yerli imalatı için ilgili teknolojilerinin geliştirilmesidir. ORC sisteminde kullanılan 

akışkanların yerli üretimi de bu çağrı kapsamındadır. Bu çerçevede aşağıda belirtilen sistem ve/veya 

ekipman teknolojilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

� Komple ORC sistemleri 

� ORC sisteminde kullanılacak yüksek verimli ısı değiştiriciler (buharlaştırıcı, yoğuşturucu, ara ısı 

eşanjörü) 

� ORC’ye özgün pompalar 

� ORC’ye özgün türbinler 

� ORC akışkanları 

Çağrı yalnızca yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmayıp, çağrı amacı ve hedefi ile uyumlu, teknik ve 

ekonomik açılardan ORC sistemi için uygulama potansiyeli olan diğer yenilikçi ekipman ve elemanları da 

kapsamaktadır.  

Proje önerisinde, ilgili üniversite ve araştırma kurumlarından proje konusu ile ilgili olarak danışmanlık 

hizmet alımları şeklinde iş birliği yapılması beklenmektedir. Ayrıca, projenin özgün değeri ve yenilikçi 

yönleri açıklanırken, mevcut teknoloji seviyesinin ilgili patentler, akademik yayınlar ve ticari 

uygulamalar göz önünde bulundurularak detaylandırılması da gerekmektedir.  

Projelerde, üretim teknolojileri yanı sıra özellikle yerli bilgi (know-how) edinimi ve teknoloji gelişimine 

yönelik tasarım ve analiz konularında yoğunlaşılması, ilgili mühendislik disiplinlerinde ilgili 

modellemelerin, analizlerin (ısıl-akışkan analizleri, yapısal analizler, malzeme, test, vb.leri), 

optimizasyon ve performans değerlendirmelerinin yapılması beklenmektedir.  

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler: 

Geliştirilecek sistem/ekipmanlarda aşağıda belirtilen hususların sağlanması beklenmektedir.  

� Belirtilen konu ve kapsamda sistem/ekipman seviyesinde kullanım alanına uygun entegre bir 

prototip sistemin (1 kWe - 100 kWe aralığında) geliştirilmesi ve performans testlerinin (testlerin 

yapılacağı yerde seçilen ısı kaynağı mevcutsa sahada, değilse test ortamında uygun ısı üreticisi 

kullanılarak simüle edilmiş şartlar altında) yapılması  

� Prototip ORC sisteminde kaynak sıcaklığının en az 120°C,  elektriksel verimin ise en az % 15 

olması gerekmektedir.  

Öneri formunda, projede önerilen teknolojilerin teknik, ekonomik ve çevresel açılardan neden tercih 

edildiğinin kıyaslamalı olarak değerlendirilmesi beklenmektedir. Geliştirilecek tüm sistem/ekipmanlarda 

yerli bilgi birikimi ve teknoloji edinimi yanında rakip ürünlere göre karşılaştırmalı olarak teknolojik bir 

iyileşme hedeflenmelidir. Ayrıca, projenin hedefleri ve başarı ölçütleri sayısal olarak belirtilmelidir.  

 

 



5. Çağrı Takvimi  

Çağrı Açılış Tarihi 2 Nisan 2014 

Çağrı Kapanış Tarihi 8 Ağustos 2014 

Ön kayıt Son Tarih* 1 Ağustos 2014. Saat: 17:30 

Proje Öneri Başvuru Tarihleri 6 Mayıs 2014 - 8 Ağustos 2014. Saat:14:00 

*: Proje başvuruları yapabilmek için proje öneri başlığınız ve kuruluşunuz durumu ile ilgili belgeleri TÜBİTAK’a sunarak bir proje 
giriş yetkisi almanız gerekmektedir. Burada belirtilen tarih bu evrakların TÜBİTAK’a evrak girişinin yapılabileceği en son tarihi 
ifade etmektedir. 

 

6.  Çağrıya Özel Şartlar 
 

Proje süresi üst sınırı             :  24 ay  

Proje bütçesi üst sınırı         :  2.000.000 TL 

İşbirliği yapısı          :  Kısıt yok. 

Diğer hususlar          :   

• Sistem ana bileşenlerinin tümünün yerli tasarım ve imalatı durumunda proje süresi üst sınırı 36 
ay ve proje bütçesi üst sınırı 3.000.000 TL olarak dikkate alınacaktır. 

• Sadece sistem entegrasyonu, otomasyon ve kontrol sistemi içeren projeler çağrı kapsamı 
dışındadır. 

 

7.  İrtibat Noktası 

 S. Selçuk SAĞER  0312 468 53 00/1078   selcuk.sager@tubitak.gov.tr 
 

 1511@tubitak.gov.tr 
 Doğan BEKÇİ  0312 468 53 00/1989   dogan.bekci@tubitak.gov.tr 

 

8.  İlgili Belgeler 

• 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı 

Uygulama Esasları 

• 1511 Proje Öneri Başvuru Formu (AGY111-02) 

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. 


