
SU0202 - MİKROKİRLETİCİLERİN KONTROLÜ ÇAĞRI METNİ 
 
1. Genel Çerçeve 
Evsel ve endüstriyel atıksularda su geri kazanımda geri kazanılmış su içerisindeki 
mikrokirleticilerin varlığı, bu suların tekrar kullanımını sınırlandıran önemli bir unsurdur.  
Yapılan çalışmalar mikrokirleticilerin dirençli yapılarından dolayı arıtılmış atıksularda 
varlığının devam ettiğini işaret etmektedir. Bu durum klasik yöntemlerle arıtılmış atıksuların 
başta tarım olmak üzere farklı alanlarda yeniden kullanımını sınırlamaktadır. Bu nedenle, 
atıksuların geri kullanımında bu kirleticilerin kontrolü önemli bir araştırma ihtiyaç alanı olarak 
ortaya çıkmaktadır.  
 
Öte yandan su kirliliği kontrolü hedefine yönelik olarak, su kaynaklarında mikrokirleticilerin 
izlenmesi ve kısıtlanması gerekmektedir. Halen Orman ve Su Bakanlığı, bu kapsamda çok 
kapsamlı çalışmalar yürütmektedir. Su Çerçeve Direktifi’ne uyum kapsamında, bu 
çalışmaların devam ettirilmesi, bu kirleticilerin sürekli izlenmesi ve alıcı ortamdaki 
düzeylerinin belirlenmesi ve kontrol edilmesi gerekmektedir. “Kontrol edilmesi” başlığı, doğal 
olarak bu kirleticilerin önlenmesi ve arıtılmasını da içermektedir. Bu çerçevede, bu 
kirleticilerin evsel ve endüstriyel atıksulardan giderilmesine yönelik teknolojilerinin 
geliştirilmesi gerekmektedir.  
 
Bu kirleticilerin izlenmesi ve kontrolüne yönelik, ülkemizde var olan alt yapı çok sınırlıdır. 
Geliştirilmesi ve Su Çerçeve Direktifi gerekliliklerinin yerine getirilmesine yönelik olarak 
araştırmalar yapılması gerek insan gerekse laboratuvar altyapısının güçlendirilmesi 
gerekmektedir. 
 
2. Amaç ve Hedefler 
Bu çağrı programının ana amacı evsel ve endüstriyel atıksuların yeniden kullanımında 
mikrokirleticilerin varlığının tespiti ve kontrolüne yönelik teknolojik çözümlerin 
geliştirilmesidir. 
 
Bu amaç doğrultusunda; 
  

 Mikrokirleticilerin ve ara ürünlerinin ölçüm tekniklerinin kısa vadede geliştirilmesi, 
 Bu kirleticilerin farklı arıtma proseslerindeki akıbetlerinin araştırılması, 
 Mevcut evsel atıksu arıtma tesislerinin bu kirleticilerinin giderimi açısından 

performans değerlendirilmesi, 
 Bu kapsamda teknolojik çözümler üretilmesi, 
 Üretilen çözümlerin mevcut tesislere adaptasyonu, 

hedeflenmektedir. 
 
 
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 programı kapsamında sunulacak orta ve büyük ölçekli projelerin pilot ölçekli 
uygulamaları da içermesi gerekmektedir. Projelerin teknik ve ekonomik olarak 
uygulanabilirliği esastır. 

 Orta ve büyük ölçekli projelerde yer alan alt proje sayısının en fazla 4 olması ve bu 
projelerde özel sektörün katılımı beklenmektedir. 

 Kimya, Çevre, Malzeme gibi 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 25/04/2014 17:30 02/05/2014 17:30 

İkinci Aşama 15/08/2014 17:30 22/08/2014 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 
 Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 
 1003 Proje Önerisi Değerlendirme Formu 

 
7. İletişim Bilgileri 

 
   Almila Nur Arsunar 

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

   Alper Mert 

Tel	 0312	4685300‐1476
e‐posta	 alper.mert@tubitak.gov.tr

 


