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1. Genel Çerçeve 
Yeryüzünde kaynakların sınırlı olması nedeniyle enerji ve hammadde kullanımında verimlilik 
talebi günden güne artmaktadır. Bu kapsamda, endüstriyel proseslerde su ve kimyasalların 
geri kazanılması ülkemizin sürdürülebilir çevre ve üretim politikaları açısından son derece 
önemlidir. Ayrıca, ülkemizdeki bilimsel ve teknolojik gelişmelerde tetikleyici rol üstlenen 
endüstriyel kuruluşlar, küresel boyutta rekabet edebilmek için yüksek verimlilikte, 
sürdürülebilir, çevre dostu süreç ve sistemlere ihtiyaç duymaktadır. 
 

Ülkemizde endüstriyel faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde su kaynaklarının korunması ve 
sürdürülebilir kullanımı öncelik arz eden konular arasındadır. Bu amaçla, ilgili kuruluşlar 
tarafından AB uyumu çerçevesinde Endüstriyel Emisyonlar Direktifi’ne (2010/75/EU) yönelik 
hazırlık çalışmaları ve Mevcut En İyi Teknikler (MET) Referans Dökümanları’nın (BREF) 
yaygın kullanımına yönelik faaliyetler yürütülmektedir. Endüstriyel atıksuların deşarjı 
sırasında kirliliğe neden olan bileşenlerle birlikte geri kazanılabilir, katma değeri yüksek 
bileşenler de alıcı ortama bırakılmaktadır. Bu sebeple, sıkı deşarj limitlerini karşılamanın 
yanında atıksulardan çeşitli hammadde ve yan ürünlerin geri kazanımı ve ilgili ulusal ve AB 
mevzuatına uyumlu enerji verimliliği yüksek, yatırım ve işletme maliyeti düşük arıtma 
teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulamaya aktarılması ülkemiz açısından önem 
taşımaktadır.  
 
2. Amaç ve Hedefler 
Çağrıda, enerji verimliliği yüksek, ekonomik, yeni arıtma konfigürasyonları ile endüstriyel 
atıksularda bulunan kirleticilerin su ortamından uzaklaştırılması, geri kazanılması ve katma 
değeri olan bir ürüne dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, çeşitli arıtma 
teknolojilerinin, tesis içi kontrol veya boru sonu arıtma uygulamalarına yönelik olarak enerji 
verimliliği yüksek, yatırım ve işletme maliyeti düşük, uygulanabilir yeni arıtma 
konfigürasyonlarını içeren araştırmalar desteklenecektir. Gerek endüstriyel atıksuların geri 
kullanımı gerekse atıksulardan değerli bileşenlerin geri kazanımına yönelik uygulamaların 
artırılması bu çağrı programının kısa ve orta vadedeki hedefleridir. Endüstrinin küresel 
boyutta rekabet edebilmesi için yüksek verimlilikte, sürdürülebilir, çevre dostu süreç ve 
sistemlerin yaygınlaştırılması çağrının uzun vadedeki hedefidir.  
 

Yukarıda sunulan amaç ve hedefler doğrultusunda; su, hammadde ve katma değeri yüksek 
kimyasalların geri kazanımını esas alan ve aşağıda sunulan alt başlıklardan iki veya daha 
fazlasını içeren projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir: 
 

 Endüstriyel atıksuların geri kazanımı hedefine yönelik olarak hibrit arıtma prosesleri 
uygulamalarının artırılması ve Ülkemiz koşullarında ekonomik olarak 
uygulanabilmesi, 

 Endüstriyel proseslerde kullanılan çözücü, asit, baz, değerli metal vb. katma değeri 
yüksek kimyasalların yeniden değerlendirilmesi, 



 Kaynakta geri kazanım/kirlilik önlemeye yönelik yenilikçi üretim süreçlerinin 
geliştirilmesi, 

 Enerji verimliliği yüksek, yatırım ve işletme maliyeti düşük arıtma sistemlerinin 
geliştirilmesi, 

 Yenilenebilir veya alternatif enerji kullanan, geri kazanıma yönelik arıtma teknolojileri 
geliştirilmesi. 

 
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 

 Önerilecek projeler küçük, orta veya büyük ölçekli projeler olarak hazırlanabilir. 
 Orta ölçekli projelerde özel sektörün yer alması beklenmektedir.  

 Büyük ölçekli projelerin farklı kurum/kuruluşlarda yürütülen ve birden fazla kurumun 
yer aldığı alt projelerden oluşması ve en az bir alt projenin özel sektör tarafından 
yürütülmesi gerekmektedir. 

 Orta ve büyük ölçekli projelerde en fazla 1 ana proje ve 3 alt proje olabilir. 
 Bu çağrı programı kapsamında sunulacak projelerin gerçek atıksu ile beslenen pilot 

ölçekli uygulamaları içermesi gerekmektedir.  
 Projelerin teknik ve ekonomik olarak uygulanabilirliği esas olup buna ilişkin bilgiye 

başvurularda yer verilmesi gerekmektedir. 
 Farklı disiplinlerden araştırmacıların proje ekibinde görev alması ve konunun 

disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınması önerilmektedir. 
 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 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 Başvuru Sistemi 

Kapanış Tarihi 
Elektronik Başvuru Çıktısının 
Gönderilmesi İçin Son Tarih* 

Birinci Aşama 21.08.2015 17:30 28.08.2015 17:30 

İkinci Aşama 27.11.2015 17:30 11.12.2015 17:30 

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

 1003 Destek Programı Web Sayfası 
 1003 Destek Programı Bilgi Notu  
 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Usul ve Esasları 
 1003 Proje Önerisi Değerlendirme Formu  
 Yasal/Özel İzin Belgesi Bilgi Notu  
 Etik Kurul Onay Belgesi Bilgi Notu 



7. İrtibat Bilgileri 
 

Nihan Moralı 
 

Tel 0312 4685300-1183 
e-posta nihan.morali@tubitak.gov.tr 
 

Almila Nur Arsunar 
 

Tel 0312 4685300-1022 
e-posta almila.bahar@tubitak.gov.tr 

 


