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Çağrı Metni 

 
1. Genel Çerçeve 
Akıllı şebekeler, konvansiyonel şebekelerden farklı olarak elektriğin üretim biriminden 
müşteriye kadar olan bağlantısında, müşteriler ile şebekenin etkileşiminin bulunduğu 
sistemlerdir. Bunu sağlamak için, yeni teknolojilerden faydalanılmaktadır. Akıllı şebekeler ile 
güç talebi daha iyi yönetilebilecek, kesintilerin daha akıllıca yönetilmesi sağlanabilecek, 
yenilebilir enerji kaynakları ile entegrasyon için daha uygun bir altyapı sunulabilecektir. 
 
Ülkemizde, mevcut şebekenin akıllı hale getirilebilmesi için çalışmalara başlanmıştır. Bu 
bağlamda, akıllı şebeke sistemlerinin temel bileşenlerinin geliştirilmesine, enerji tüketim 
yönetimi için ölçeklenebilir mimari, model ve algoritmaların geliştirilmesine ve dağıtık üretim 
birimlerinin şebekeye etkisinin incelenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 
 
2. Amaç ve Hedefler 
Bu çağrı ile akıllı şebeke sistemlerinin temel bileşen ve teknolojilerinin geliştirilmesi 
amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda; 
 
1. Akıllı şebeke (smart grid) sistemlerinin temel bileşenlerinin (akıllı sayaçlar, 
bütünleştirilmiş haberleşme, ölçme, akıllı istasyonlar, akıllı dağıtım ve üretim sistemleri ve 
ileri kontrol sistemleri, vb.) ve teknolojilerinin, 
2. Akıllı enerji üretim ve tüketim yönetimi için ölçeklenebilir mimari, model ve 
algoritmalarının, 
3. Dağıtık üretim birimlerinin şebekeye etkisinin incelenmesi için uygun yazılım ve ölçüm 
sistemlerinin  
 
geliştirilmesi konularında ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uygun,  özgün ve yenilikçi 
projeler desteklenecektir.  
 
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 

• Önerilen projeler küçük, orta ve büyük ölçekli olarak hazırlanabilir.  
• Entegrasyon/montaj içeren uygulama projeleri destek kapsamı dışındadır. 
• Orta ve büyük ölçekli projelerin, üniversite ve özel sektörün ekip bazında işbirliği ile 

hazırlanmış olması zorunludur. 
• Orta ve büyük ölçekli projelerde en fazla 1 ana proje ve 3 alt proje olabilir. 
• Proje bütçe kalemleri arasında dengeli bir dağılımın gözetilmesi gerekmektedir. 
• Bu çağrı programına 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 Ba şvuru Sistemi 
Kapanı ş Tarihi 

Elektronik Ba şvuru Çıktısının 
Gönderilmesi İçin Son Tarih* 

Birinci A şama 19.09.2014 17:30 26.09.2014 17:30 

İkinci A şama 16.01.2015 17:30 23.01.2015 17:30 

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

 
• 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 Halıcıo ğlu 
 
Tel 312-468 53 00 / 1560 
e-posta  omer.halicioglu@tubitak.gov.tr 

 
 


