
1511 – ÖNCELĐKL Đ ALANLAR ARA ŞTIRMA TEKNOLOJ Đ GELĐŞTĐRME VE 
YENĐLĐK PROJELER Đ DESTEKLEME PROGRAMI 

 
ENERJĐ DEPOLAMA ÇAĞRI DUYURUSU 

 
 
1. Çağrı Kodu 
1511-ENERJI-2012-ED-02 
 
2. Çağrı Başlığı 
 
Minimum 100 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip şebeke desteği için düşük maliyetli 
piller ve pil malzemelerinin geliştirilmesi 

 
3. Çağrı Konusu ve Kapsamı: 

Elektrik şebekeleri üstündeki yük gün içinde ve mevsimlere göre büyük değişkenlikler 
göstermekte, yüksek enerji tüketen demir-çelik, çimento vb. sektörlerdeki makine-teçhizatın 
devreye girip-çıkışları darbeli yükler oluşturmaktadır.  Güneş ve rüzgar gibi kesikli 
yenilenebilir kaynakların da devreye girişiyle şebeke kararlığını sağlamak önemli bir problem 
olarak ortaya çıkmaktadır.  Bu sorunlar için önerilen çözümlerden biri şebeke üstünde uygun 
noktalara bağlanacak batarya istasyonları kurulmasıdır.  Kısa süreli enerji depolama 
niteliğindeki bu istasyonlarda Sodyum Sülfür (NaS), akışlı (flow/redoks), Li iyon, Sodyum 
Nikel Klorür (Zebra) vb. yeni nesil yüksek enerji ve güç yoğunluklu bataryalar 
kullanılabilmektedir.  Bu çağrı yakın gelecekte kuvvetle ihtiyaç duyulacak şebeke 
uygulamalarına yönelik enerji ve güç yoğunluğu yüksek malzemeler ile üretilmiş yerli 
batarya ve batarya malzemelerinin geliştirilmesine yönelik projeleri kapsamaktadır. 
 
4. Çağrı Takvimi 
Aşama Tarih  
Çağrı Açılı ş 30/04/2012 
Ön Başvuru Son Tarihi  30/06/2012 
Proje Öneri Ba şvurusu Son Tarihi  30/09/2012 
 
5. Çağrıya Özel Şartlar 
Proje süresi üst sınırı  : 36 ay 

Proje bütçesi üst sınırı : 2.000.000 TL 

Đşbirli ği  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. 

 
  



 
6. Đlgili Dokümanlar: 

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

• 1511 Proje Ön Başvuru Formu (AGY011-01) 
• 1511 Proje Öneri Bilgileri Formu  (AGY111-01) 
 
 

Bu çağrı duyurusu TÜBĐTAK 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. 
 


