
1511 – ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK 
PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI 

 
ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇAĞRI DUYURUSU 

(ALGILAYICILAR) 
 

 

 

1. Çağrı Kodu 

1511-ENERJİ-2013-EV-11 

 
2. Çağrı Başlığı 
 

Enerji verimliliğine yönelik aydınlık seviyesi, sıcaklık, nem, CO2, CO, varlık, görüntüleme, akış hızı (debi), 

basınç v.b. algılayıcıların (sensör, transdüser, transmiter) geliştirilmesi 
 

 

3. Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar 
 

Bina ve sanayide enerji tüketim miktarlarını azami ölçüde azaltacak şekilde, farklı kullanım alanlarına 

göre enerji tüketiminin ölçülmesi, izlenmesi ve enerji verimliliğini artırıcı yönetim sistemlerinin temel 

elemanları algılayıcılardır. Enerji verimliliğine yönelik aydınlık seviyesi, sıcaklık, nem, CO2, CO, varlık, 

görüntüleme, akış hızı (debi), basınç vb. algılayıcıların (sensör, transdüser, transmiter) yerli 

teknolojilerle geliştirilmesi oldukça önemli bir aşama olacaktır.  Bu çağrı ile hem dünyadaki mevcutları 

ile rekabet edebilecek hem de yurt dışından tedarikinde zorluk yaşanan algılayıcıların teknoloji ve/veya 

malzemelerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

 

 

4. Çağrı Konu ve Kapsamı 
 

Sanayi ve evsel uygulamalara yönelik sistemlerde enerji verimliliğini sağlamada kullanılabilecek 

algılayıcıların geliştirilmesi, çağrının konusudur.  Çağrı kapsamında, her türlü binada ve sanayide enerji 

verimliliğini artırmayı hedefleyen uygulamalarda gerek duyulacak; 

• Aydınlık seviyesi, sıcaklık, nem, CO2, CO, varlık, basınç, akış hızı (debi), hareket, mesafe, hız, ivme, 

konum, devir sayısı ve titreşim gibi fiziksel değişkenlerin ölçülmesine yönelik, 

• Optik, MEMS, MOEMS, yarı iletken, ince film, fonksiyonel malzeme teknolojileri ve diğer ileri 

teknolojileri temel alan,  

Ar-Ge’ye dayalı, yerli katma değeri yüksek algılayıcıların tasarlanması, geliştirilmesi, prototip üretilmesi, 

test edilmesi ve ticarileştirilebilir ürüne dönüştürülmesi faaliyetlerini kapsayan projeler çağrı 

kapsamında değerlendirilecektir.  
 

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler 
 

Uluslararası benzer ürünlerle rekabet edebilecek özelliklerde geliştirilecek algılayıcıların; 
 

1.   Binalarda; 

• Akıllı bina, 



• Isıtma, soğutma, havalandırma, 

• Aydınlatma ve tesisat, 

• Yürüyen merdiven ve asansör, 

• Diğer, 

 

2.   Sanayide; 

• Süreç kontrol, 

• Motor kontrol teknolojileri (düşük gerilim (1 kV altı) elektrik motorları için) 

• Endüstriyel otomasyon, 

• Aydınlatma ve tesisat, 

• Lojistik,  

• Isıtma, soğutma, havalandırma, 

• Diğer, 

sistem ve uygulamalarında kullanılmak üzere Ar-Ge’ye dayalı, yerli katma değeri yüksek şekilde 

geliştirilmesi beklenmektedir. 

 

5.  Çağrı Takvimi 

Çağrı Açılış Tarihi 1 Temmuz 2013  

Çağrı Kapanış Tarihi 4 Aralık 2013 

Proje Öneri Başvuru Tarihleri 16 Eylül 2013  / 4 Aralık 2013, Saat: 14:00 

 
 
5. Çağrıya Özel Şartlar 

 

Proje süresi üst sınırı             : 36 ay 

Proje bütçesi üst sınırı         : 2.000.000 TL 

İşbirliği  yapısı          : Kısıt yok 
 

Diğer hususlar         :  

• Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı toplam proje bütçesi için 3.000.000 TL’dir. Ortaklı projelerde, 

projeyi sunan ortakların çalışma alanlarının farklı olması kriteri dikkate alınacaktır. 

• Üniversitelerden ve/veya araştırma merkezlerinden den alınacak teknik danışmanlıklar proje 

değerlendirmesinde dikkate alınacaktır. 

• Projelerde bizzat algılayıcıların kendisinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. İçinde algılayıcıların 

kullanıldığı doğrudan uygulamaya dönük projeler destek kapsamı dışındadır. 

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

• Sistem veya teknolojinin –yurtiçi veya yurtdışından- tümüyle hazır olarak alındığı projeler, çağrı 

kapsamı dışındadır. 

• Tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri yurtdışında yapılan çalışmalar çağrı kapsamı dışındadır. 

• Proje kapsamında geliştirilen sistemlerin büyük ölçekli doğrulama testlerine yönelik kurulumlar 

(test sistemi) destek kapsamı dışındadır. Bu konudaki ihtiyaçlar hizmet alımı yolu ile karşılanabilir. 

 



 

6. İrtibat Noktası 

Mete Tosunoğlu  0 312 468 53 00/1327 mete.tosunoglu@tubitak.gov.tr/ 1511@tubitak.gov.tr 

 

 

7. 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. 

 


