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1. Çağrı Kodu 

1511-ENERJİ-2014-EV-12 

 

2. Çağrı Başlığı 
 

Ölçüm ve otomasyon amaçlı buhar sayaçlarının geliştirilmesi 

 

3. Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar 

Ölçüm cihazları, mevcut sistemlerin performanslarının değerlendirilmesi ve enerji verimli olarak 

çalıştırılması için otomasyona veri sağlaması açısından büyük önem taşımasına karşın, özellikle    Ar-

Ge çalışmaları sonucundaki tasarımların iyileştirilmesi yönünden mühendislik uygulamalarının 

vazgeçilemez ekipmanlarıdır. 

Diğer yandan enerji denetimi bir işletmenin, binanın ya da prosesin enerji akışını, tüketimini ve 

kayıplarını belirlemek ve bunları iyileştirilmesine yönelik çözümleri ortaya koymak amacı ile 

gerçekleştirilen çalışmalar olup, enerji denetimi yapılacak enerji tesisi ya da endüstriyel işletmenin 

ne oranda enerji tükettiğinin tespiti büyük önem arz etmektedir. Dolayısı ile enerji tasarrufu 

çalışmalarına başlamadan önce her türlü enerji tüketiminin tespit edilmesi gerekmektedir. Bunun 

için de doğru seçilmiş ölçüm aletleriyle ölçüm yapmak ve ölçümleri kaydetmek gerekmektedir. Sonuç 

olarak, buhar sayaçları; tesis verimliliği, enerji verimliliği, proses kontrolü ve buharın maliyetinin 

belirlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Yapılan saha uygulamalarından, tüketimi izlemek 

için buhar sayaçları kullanıldığı zaman, % 5-25 arasında tasarruf sağlamanın mümkün olduğu ortaya 

çıkmıştır.  

Ülkemize ithal olarak giren buhar sayaçları ile uluslararası piyasalarda teknik ve ekonomik açılardan 

rekabet edebilecek düzeyde, tasarım ve yerli imalat amaç edinilmiş olup, mevcut ve yeni kurulacak 

enerji tesisleri ve endüstriyel uygulamalarda, atık ısı kontrolü ve sistem verimliliklerinde artış 

sağlanması şeklindeki kazanımlar oldukça önemlidir. Bu çağrı ile bilimsel ve teknolojik yenilikler 

içeren, ülkemizin teknolojik rekabet gücüne katkı sağlayacak olan buhar sayaçlarının yerli teknoloji 

ve sanayi ile geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

 

 

 

 



 

4. Çağrı Konu ve Kapsamı 

Bu çağrının konusu, buhar kullanılan mevcut ve yeni kurulacak olan enerji ve endüstriyel tesislerde 

enerjinin verimli biçimde tüketilmesi ile tesis işletme giderlerinin azaltılmasına yönelik ölçüm ve 

otomatik kontrol sistemlerinde kullanılabilecek nitelikte kaydedilebilir dijital çıktı veren buhar 

sayaçlarının yerli teknoloji ve sanayi ile ülkemizde geliştirilmesidir.  

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.  

Özellikle buhar türbini ve güç çevrimlerinin doymuş ve kızgın buhar devrelerinde kullanılabilir 

nitelikte, enerji,  gıda, tekstil, kağıt, ilaç, kimya, demir çelik, çimento, otomotiv vb.leri tüm 

endüstriyel tesislerin ihtiyaçlarına yanıt verebilen, dahili sıcaklık, basınç ve yoğunluk kompanzasyonu 

içeren, su damlacıklarına bağlı erozyona dayanıklı, uluslararası piyasadaki rakip ürünlerle rekabet 

edebilecek düzeyde, düşük kalibrasyon frekansına sahip, yüksek hassasiyette, hafif ve düşük 

maliyetli buhar sayaçlarının geliştirilmesi çağrı kapsamını oluşturmakta olup, düşük veya orta 

kapasitede bir prototipin tasarımı imalatı ve mevcut bir tesis kullanılarak test edilmesi 

gerekmektedir. 

Proje önerilerinde piyasadaki benzer ürünlerin özellikleri verilerek, başarı kriterleri olarak en az 

mevcut rakip ürünlerle rekabet edebilir nitelikte yerli ürün ortaya çıkarılması istenmekte olup, hedef 

ve başarı kriterlerinin sayısal olarak açık biçimde verilmesi gerekmektedir. 

Bu çağrı kapsamında prototip testleri için mevcut buhar üretimi olan tesislerin kullanılması 

önerilmekte olup, buhar üreteci içeren tesislere ait giderler prototip kapsamında 

desteklenmeyecektir. 

 

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             : 18 Ay 

Proje bütçesi üst sınırı         : 500.000.-TL 

İşbirliği  yapısı          : Kısıt yok 

Diğer hususlar          :  Üniversitelerden ve/veya araştırma merkezlerinden den alınacak 

teknik danışmanlıklar proje değerlendirmesinde dikkate alınacaktır. 

 

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. 

 

  


