
BR01 - YENİ BOR ÜRÜNLERİNİN, ÜRETİM TEKNOLOJİLERİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ VE KULLANIM ALANLARININ YAYGINLAŞTIRILMASI 
ÇAĞRISI 

 
1. Genel Çerçeve 
Bor, element olarak çok çeşitli bileşik yapma kapasitesine ve nötronları absorplama özelliğine 
sahip olduğundan sanayinin vazgeçilmez hammaddelerinden biridir. Elde edilen bor 
minerallerinin % 10’a yakın bir bölümü doğrudan mineral olarak tüketilirken geriye kalan 
kısmı ise yaygın tüketim alanına sahip rafine bor ürünleri, bor kimyasalları ve özel bor 
kimyasalları gibi farklı bor ürünleri elde etmek için kullanılmaktadır. 

 
Bor ürünleri uzay ve hava araçları, nükleer uygulamalar, askeri araçlar, yakıtlar, elektronik ve 
iletişim sektörü, tarım, cam sanayi, kimya ve deterjan sektörü, seramik ve polimerik 
malzemeler, nanoteknoloji, otomotiv ve enerji sektörü, metalürji ve inşaat sektörü gibi 500’e 
yakın farklı alanda kullanılmaktadır. 

 
Dünyadaki toplam bor kaynaklarının 1/5-1/4’ ü özel bor kimyasalları üretiminde 
kullanılmaktadır. Spesifik özellik arz eden kimyasal yapıları ile birçok alan ve sektörde 
önemli kullanım alanlarına sahip olan çinko borat, bor karbürler, bor nitrürler özel bor 
ürünlerinden sadece bazılarıdır. Cam, seramik, yanmayı önleyici (geciktirici) ürünler, 
metalurji, nükleer uygulamalar, enerji üretimi ve ısı depolama, borlu katı yakıtlar/hücre 
yakıtları, sağlık, otomotiv sektörü, inşaat sektörü ve tarım gibi alanlarda kullanılan özel bor 
kimyasallarının üretimi ve alternatif bor ürünlerinin geliştirilmesi hem kısa hem de uzun 
vadede üzerinde önemle durulması gereken konular olarak öne çıkmaktadır. 

 
Dünyada bor alanında gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin, özel bor kimyasallarının üretimi 
(daha düşük maliyette ve daha yüksek performansa sahip ürün üretimi amacıyla farklı 
yöntemlerle üretim, kullanım amacına yönelik özelliklere sahip ürün üretimi vb); farklı üretim 
teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanım alanlarının arttırılması (mevcut kullanım 
alanlarında bor ürünlerinin performansının arttırılması ve maliyetinin düşürülmesine yönelik 
araştırmalar, yeni kullanım alanlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar) ve bor 
kimyasallarının sinerji etkisi doğuracak şekilde farklı ürünlerle birlikte kullanılmasının 
araştırılması (çinko boratın alüminyum hidratla birlikte kullanımı, bor karbür/alümina/Al zırh 
malzemeleri gibi) konularında yoğunlaştığı görülmektedir. 

 
Dünya toplam bor rezervi sıralamasında Türkiye %72’ lik pay ile ilk sırada yer almasına, 
rağmen ülkemizde bor ürünleri çoğunlukla cam ve seramik sanayinde kullanılmaktadır. 
Ülkemizin öncelikli bilim/teknoloji alanları arasında yer alan savunma, uzay, enerji, gıda, 
otomotiv, makine-imalat ve bilgi iletişim teknolojileri alanlarında enerji depolamadan, 
kaplamaya askeri ve sivil pek çok alanda da bor bileşiklerinin kullanılma potansiyeli vardır. 
Ülkemizin, sahip olduğu bor kaynaklarının yüksek tenörlü olmasının yanı sıra yerüstü 
madenciliği ile elde edilebilir olması avantajını kullanarak dünya bor pazarında lider konuma 
gelebilmesi için öncelikli alanlarımız çerçevesinde yeni bor ürünlerinin ve yeni üretim 
teknolojilerinin geliştirilmesi, kullanım alanlarının yaygınlaştırılması öncelikle ele alınması 
gereken araştırma konularıdır. 

 
2. Amaç ve Hedefler 
Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) tarafından kabul edilen Ulusal Bilim, Teknoloji ve 
Yenilik Stratejisinde yer alan öncelikli bilim/teknoloji alanlarımız ve ilgili kalkınma 
planlarına uygun olarak, ülkemizde bora dayalı sanayinin gelişmesi, yaygınlaşması ve böylece 



ülke ekonomisine daha fazla katma değer sağlayabilecek bor pazarının oluşması için yeni 
bor ürünlerinin geliştirilmesi, daha ekonomik üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve yeni 
ve/veya yaygın kullanım alanlarının araştırılmasına yönelik öngörülebilir ve belirgin 
ticarileşme potansiyeli olan Ar-Ge projelerinin desteklenmesi bu çağrı konusunun temel 
amacını oluşturmaktadır. 

 
Bu amaç doğrultusunda, ulaşılması gereken hedefler aşağıda ifade edilmiştir: 
a) Uygulamaya yönelik yeni ve özellikli bor ürünlerinin geliştirilmesi, 
b) Mevcut ve yeni bor ürünleri için maliyet etkin ve yerli kaynakların yoğun kullanıldığı 
üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, 
c) Mevcut bor ürünleri için yaygın kullanımı sağlayacak pazar imkanı geniş yeni 
kullanım alanlarının bulunması. 

 
Bu çağrı konusu kapsamında önerilecek projeler bu hedeflerden birini ele alabileceği gibi, 
bir proje bütünlük arz edecek şekilde birden fazla hedefi de kapsayabilir. 

 
Bu çağrı kapsamında desteklenecek projelerden endüstriyel uygulamalara temel teşkil 
edecek veya büyük ölçekli teknolojik uygulamalara girdi sağlayacak teknolojik ürün/bilgi 
üretilmesi beklenmektedir. 

 
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 
Bu çağrı konusu kapsamında önerilen projeler küçük, orta veya büyük ölçekli projeler 
olarak hazırlanabilir. 
İlgili endüstriyel kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlanmış ve/veya ilgili 
endüstriyel kuruluşlardan ayni/nakdi destek almış olan projelere öncelik 
verilecektir. 
Orta ve büyük ölçekli projelerin birden fazla kurumun yer aldığı alt projelerden oluşması 
beklenmektedir. 
Bu çağrı kapsamında desteklenecek projelerin ödeneği, TÜBİTAK ve BOREN tarafından 
eşit oranda karşılanacaktır. 
Bu çağrının 2012 yılı için toplam bütçesi 4 milyon TL’dir. 

 
5. Çağrı Takvimi 
Tarih Aşama 
15 Mayıs 2012 Çağrının Açılışı 
2 Temmuz 2012 Birinci Aşama Başvuruları Son Tarihi 
3 Ağustos 2012 Birinci Aşama Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması 
7 Eylül 2012 İkinci Aşama Başvuruları Son Tarihi 
9 Kasım 2012 İkinci Aşama Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması 

 
6. İletişim Bilgileri 
Tel (+90 312) 468 53 00/2526 
e-posta seniz.akin@tubitak.gov.tr 
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