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Elektrikli Ve Hibrit Elektrikli Araç Teknolojileri Çağrı Programı  

“OT0103 – Hibrit Elektrikli Araçlara Özel İçten Yanmalı Motor Tasarımı” 

Çağrı Metni 

 
1. Genel Çerçeve 
Önümüzdeki 50 yıl içerisinde araç sayısında önemli ölçüde bir artış beklenmekte ve bunun 
sonucu olarak da yeterli/ucuz yakıt temini riski ve egzoz emisyonlarından kaynaklanan 
çevresel problemler ile karşılaşılabileceği öngörülmektedir. Bahsi geçen bu problemler ile 
birlikte egzoz emisyonları ile ilgili yasal düzenlemeler (Ör: Avrupa’da karbon emisyonuna 
göre yapılan vergilendirme) üreticileri özellikle elektrikli ve hibrit elektrikli araçlar konusunda 
çalışmalar yapmaya yönlendirmiştir. Ancak bu konuda yapılan mevcut çalışmalar 
incelendiğinde, elektrikli ve hibrit elektrikli araçlar farklı firmalar tarafından geliştirilmesine 
rağmen, bu araçların genellikle özel kullanımlara yönelik oldukları ve seri üretiminin henüz 
yeterince yaygınlaşmadığı görülmektedir. Dolayısıyla ulaşım sistemlerinin yüksek enerji 
ihtiyacının özellikle alternatif enerji sistemleri ile karşılanabilmesi amacı ile yapılan araştırma 
çalışmaları günümüzde oldukça yoğunlaşmıştır.  
 
Bu çerçevede alternatif yaklaşımlar arasında yer alan ve araştırmaya açık bir alan olan 
elektrikli ve hibrit elektrikli araç teknolojilerine yönelik çalışmalar son zamanlarda oldukça 
önem kazanmıştır. Elektrikli ve hibrit elektrikli araçların; konvansiyonel araçlara kıyasla daha 
çevre dostu olması, enerji verimliliği ve esnekliği sunması, düşük şarj maliyetleri, yatırım ve 
vergi teşvikleri, daha az hareketli mekanik parçalarının olması gibi avantajları bu konuda 
yapılacak çalışmalarda dikkate alınması gereken unsurlar olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 
açıdan, günümüzün ve geleceğin araç sistemleri için en önemli teknoloji olarak görülen 
elektrikli ve hibrit elektrikli araç sistemleri alanında ülkemizin dünya çapında söz sahibi 
olabilmesi için bu alanda gerçekleştirilecek, yukarıda bahsi geçen unsurları dikkate alan 
detaylı araştırma projelerine ihtiyaç duyulmaktadır. 
 
Hibrit elektrikli araçlarda kullanılacak içten yanmalı motorlar (İYM) konvansiyonel araçlardaki 
İYM’lere göre çok farklı şartlarda işletilmektedir. Hibrit elektrikli araçların güç stratejisine göre 
İYM’lerin devreye alınacağı zamanlar, devreye alınınca çalıştırılacağı devirler, üreteceği güç 
ve bu gücün tekerlere optimum iletimi gibi birçok dikkate alınması gereken parametre vardır. 
Bu parametrelere göre hibrit elektrikli araçlara özel, performansı yüksek ve emisyonu düşük 
İYM’lerin tasarlanması konusu, araştırma ve geliştirmeye açık konulardan biridir. Bu 
motorların tasarımı geleneksel yakıtlara yönelik olabileceği gibi alternatif yakıtlara yönelik de 
olabilir. 

 
2. Amaç ve Hedefler 
Ülkemizin hibrit elektrikli araçlarda kullanıma uygun, yüksek performanslı (güç yoğunluğu 
yüksek) ve düşük emisyonlu İYM’lerin geliştirilmesine yönelik bilgi ve teknoloji üreterek bu 
konuda dünyada söz sahibi olabilmesi bu çağrı konusunun temel amacını oluşturmaktadır. 
 
Bu amaç doğrultusunda bu çağrı kapsamında sunulacak proje önerilerinin hem katma değeri 
yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de endüstriyel uygulama projelerine temel teşkil 
edecek veya teknolojik uygulama projelerine girdi sağlayacak teknolojik ürün/bilgi üretmeye 



yönelik olması hedeflenmektedir. 
 
Bu çağrı konusu kapsamında ele alınacak alt konular aşağıda örnekleri ile birlikte verilmiştir. 
Proje çağrısı sadece bu liste ile sınırlı olmayıp, çağrı amacı ve hedefi ile uyumlu diğer yeni 
teknolojiler de proje önerilerine konu olabilir. Çağrı konusu kapsamında önerilecek projeler; 
bu alt konulardan sadece birini ele alabileceği gibi bütünlük arz edecek şekilde birden fazla 
alt konuyu da kapsayabilir. 
 

• Hibrit elektrikli araçlarda İYM performansının artırılması ve emisyonun azaltılmasına 
yönelik özgün/yeni yöntemlerin geliştirilmesi (geleneksel veya alternatif yakıtların ve 
yakıt katkı maddelerinin kullanılması, atık enerji geri kazanımı, sürtünme kayıplarının 
azaltılması, EGR uygulaması, katalitik konvertörler, nanokatalizörlerin geliştirilmesi, 
emisyonların azaltılması amacıyla taşıt aksam ve parçalarına uygulanmak üzere 
nanomalzemelerin geliştirilmesi vb.) 

• Hibrit elektrikli araçlarda yanma veriminin artırılması için özgün/yeni yazılım ve 
donanım teknolojilerinin geliştirilmesi (örneğin sıkıştırma oranının arttırılması, turbo ve 
kompresör uygulamaları, enjeksiyon sistemleri vb.) 

• Hibrit elektrikli araçlar için yazılım destekli özgün/yeni motor ve aksesuarları 
modelleme, simülasyon ve analiz çalışmaları 

• Hibrit elektrikli araçlarda kullanılacak İYM’ler için alternatif yanma çevrimlerinin 
geliştirilmesi (örneğin çoklu yakıt uygulamaları, HCCI vb.) 

• Hibrit elektrikli araçlarda gücün tekerleklere veya jeneratöre optimum iletimine yönelik 
sistem ve komponent tasarım, modelleme ve simülasyon çalışmaları 

 
3. İlgili Destek Programı 
Bu çağrı konusuna yönelik önerilecek projelere “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 
Destekleme Programı” kapsamında destek verilecektir. 

 
4. Çağrıya Özel Hususlar 

• Bu çağrı konusu kapsamında önerilen projeler küçük, orta veya büyük ölçekli projeler 
olarak hazırlanabilir.  

• Orta ve büyük ölçekli projelerden ilgili endüstriyel kuruluşlarla işbirliği içinde 
hazırlanmış ve/veya ilgili endüstriyel kuruluşlardan ayni/nakdi destek almış olanlara 
öncelik (*) verilecektir. 

• Orta ve büyük ölçekli projelerde en fazla 1 ana proje ve 3 alt proje olabilir. 
• Proje bütçe kalemleri arasında dengeli bir dağılımın gözetilmesi gerekmektedir. 
• Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez. 
• Bu çağrı programına önerilecek projelere, yeni üniversitelerden (2006 yılından 

itibaren kurulmuş üniversiteler) proje yürütücüsü ve/veya araştırmacı 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 

 
Mustafa Karaaslan 
 
Tel 312-468 53 00 / 1729 
e-posta mustafa.karaaslan@tubitak.gov.tr 
 


