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

 
ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇAĞRI DUYURUSU 

(YALITIM MALZEMELERİ) 
 

 

1. Çağrı Kodu 

1511-ENERJİ-2013-EV-02 

 
2. Çağrı Başlığı 

 

Düşük ısı iletim katsayılı izolasyon kaplama malzemeleri 

 

3. Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar 
 

Ülkemiz enerji tüketimi son 15 yılda %100 oranında artarken dışa bağımlılık %51’den %74’e 

yükselmiştir. Enerjini bu kadar değerli olduğu günümüzde etkin kullanım önemli bir hale gelmiştir. Bu 

kapsamında Enerji Verimliliği Teknolojik Yol Haritasında; “Binalarda ve sanayide enerji verimliliğini 

destekleyecek yeni nesil malzeme ve bileşen teknolojilerinin geliştirilmesi” hedef olarak belirlenmiştir. 

Yapının ısı kaybında/kazancında önemli bir paya sahip olan dışa açık (iç çevre ve dış çevreyi ayıran) yapı 

elemanı ve bina sistemlerine ilişkin malzemelerin ısı iletim özelliğinin iyileştirilmesi tüm yapıların enerji 

verimliliği çalışmalarının temel taşlarından birisidir. 

Türkiye’de yalıtım malzemesi sektörünün %50 üzerindeki payını petrol türevli ürünler oluşturmaktadır 

ve yaygın olarak kullanılanları ekstrüde polistiren köpük (XPS) ve ekspande polistiren köpüğü (EPS) dür. 

Bu malzemelerin iki önemli dezavantajı bulunmaktadır.  Bu ürünlerin ülkemizde üretimi bulunmayıp 

tamamı ithalat yoluyla tedarik edildiği için ekonomik bir kayıptır. Diğer bir dezavantajı ise bu tür petrol 

türevi malzemelerin yangına karşı olan düşük dayanıklılığı ve yangın sırasında açığa çıkardığı zehirli 

gazlardır.  

Geliştirilecek olan yeni nesil malzemelerin ithal veya mevcut yerli ürünlere alternatif olup, mevcut 

ürünlerde gözlemlenen olumsuzluklara yol açmayacak biçimde inorganik yapıda ve uygulanabilir olması 

beklenmektedir. 

 

4. Çağrı Konu ve Kapsamı 
 

Bu çağrı aracığıyla ülkemizin yalıtım ve yapı malzemelerindeki dışa bağımlılığını azaltacak uluslararası 
düzeyde rekabet gücünü arttıracak ve enerji verimliliğini destekleyecek yenilikçi, ticarileşme potansiyeli 

yüksek düşük ısı iletim katsayılı izolasyon kaplama malzemeleri ve teknolojilerin geliştirilmesi 

hedeflenmektedir. 
 

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler 

U değeri oda sıcaklığında (binalar ve diğer uygulamalar için) en fazla 30 mW/mK olmalıdır. Ayrıca 

yanmazlık sınıfı A1 olmalıdır. 



Yüksek Sıcaklıklarda (sanayi için) U değeri en fazla 

• 600-1000 0C – [80- 100] mW/mK 

• 400-600 0C – [40-80] mW/mK olmalıdır. 

   

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 

 
6. Çağrıya Özel Şartlar 

 

Proje süresi üst sınırı             : 24 ay 

Proje bütçesi üst sınırı         : 800.000 TL 

İşbirliği  yapısı          : Kısıt yok 
 

Diğer hususlar         :  

• Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı toplam proje bütçesi için 1.000.000 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. 

• İlgili standartlara ve mevzuatlara uygunluğunun dikkate alınması gerekmektedir. 

• Geliştirilecek olan ürünlerin inorganik esaslı olması gerekmektedir. 

• Çağrı kapsamında desteklenecek projelerde yerli kaynaklara dayalı ürün/sistem geliştiren projelere 

öncelik verilecektir. 

 

7. İrtibat Noktası 

Burcu Koç Haskılıç 0 312 468 53 00/2625 burcu.haskilic@tubitak.gov.tr / 1511@tubitak.gov.tr 

Okan Cengiz 0 312 468 53 00/4530 okan.cengiz@tubitak.gov.tr  

 

8. 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. 

 


