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Giriş
10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı "Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi" ile bilim, teknoloji ve yenilik ile ilgili alanlarda Cumhurbaşkanınca alınacak
kararlar ve oluşturulacak politikalarla ilgili öneriler geliştirmek amacıyla Bilim, Teknoloji ve
Yenilik Politikaları Kurulu (BTYPK) kurulmuştur. BTYPK’nın görev ve yetkileri arasında
bölgesel ve küresel rekabette mukayeseli üstünlük kazandıracak alanları tespit edip bu
alanlara yönelik tavsiyelerde bulunmak; bilim ve teknoloji alanındaki araştırma ve geliştirme
politikalarının ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve milli güvenlik hedefleri doğrultusunda
tespit edilmesi, yönlendirilmesi ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla altyapı, insan
kaynağı ve diğer tüm kaynakların geliştirilmesine yönelik araştırmalar yaparak öneriler
oluşturmak yer almaktadır.
Cumhurbaşkanlığı İkinci 100. Günlük İcraat Programı kapsamında Bilim, Teknoloji ve Yenilik
Politikaları Kuruluna (BTYPK) tevdi edilen “Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi ve Eylem
Planı’nın Hazırlanması” görevine istinaden yürütülen önceliklendirme çalışmalarında küresel
eğilimler ve ulusal ihtiyaçlar açısından ön plana çıkan teknoloji alanları, etki ve yapılabilirlik
olmak üzere iki temel boyutta kapsamlı olarak analiz edilmiştir. Bu kapsamda “İleri Malzeme
Teknolojileri” hem yapılabilirlik hem etki açısından ön plana çıkan alanlardan biri olmuştur.
“İleri Malzeme Teknolojileri” On Birinci Kalkınma Planı kapsamında kritik teknolojilerden biri
olarak belirlenmiş olup;

ileri malzeme teknolojilerinin yaygın kullanımıyla ortaya çıkacak

yeniliklerin, üretim yapısı ve değer zincirlerindeki dönüşüm ile üretkenlik artışlarının temel
kaynaklarından biri olması beklenmektedir. Bunun yanı sıra, 2023 Sanayi ve Teknoloji
Stratejisi kapsamında ülkemiz için belirlenen odak sektörlerin ihtiyaç duyduğu stratejik
malzemelerin yerli olarak geliştirilmesi hususuna vurgu yapılmaktadır.
Yukarıda bahsedilen ülke önceliklerimiz ve ihtiyaçlara istinaden Kurul bünyesinde TÜBİTAK'ın
teknik desteği aracılığıyla “İleri Malzeme Teknoloji Yol Haritası” hazırlanması gündemdedir.
Teknoloji Yol Haritasının; ilgili alt teknolojiler özelinde belirlenecek stratejik hedefler, ülkemizin
bu hedeflere ulaşması için geliştirilmesi kritik olan ürün/teknolojiler, bunların geliştirilmesine
yönelik Ar-Ge projeleri ve son olarak da geliştirilen kritik ürün/teknolojilerin öncelikli sektörel
uygulamaları şeklinde çok katmanlı bir yapıda oluşturulması öngörülmüştür.

Kapsam ve Genel Bilgiler
Malzeme bilimi ve mühendisliği, malzeme bilimi ve malzeme mühendisiliğin teknoloji ile güçlü
etkileşime girdiği multidisipliner bir alandır. Malzeme bilimi ve mühendisliği aynı zamanda
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temel bilim ve mühendislikte ikili temeli ile tanınmış bir disiplindir. Bu nedenle, yaşam
ortamlarıyla etkileşimler ve iletişim de dahil olmak üzere insan faaliyetinin birçok alanında
önemli bir rol oynamaktadır.1
Malzeme bilimi ve mühendisliğinin kullanımı, yeni malzeme gruplarını sadece normal ağır ve
hafif veya şekil, yapı ve yüzey sınıflandırmaları ile tanımlanamayaz, kendi etki mantığına
sahiptir. Malzemeler, hayatımızdaki bilimsel ve endüstriyel gelişmelerin merkezindedir ve
elektronik mazeleme, biyomalzeme, sensör, enerji malzemesi ve hafif alaşım alanlarındaki
gelişmeler, bilgi teknolojisi, sağlığın geliştirilmesi, akıllı atmosfer, yenilenebilir enerji, gelişmiş
ulaşım ve diğer kasıtlı uygulamalardaki gelişmelerin çekirdeğini oluştıurur.2
Levan V. Basbanes’e göre ileri malzemeler çeşitli şekillerde tanımlanabilir; en geniş tanım,
yüzlerce hatta binlerce yıldır kullanılan geleneksel malzemeler üzerindeki gelişmeleri temsil
eden tüm malzemeleri ifade etmektir. Bu açıdan, ileri malzemeler; söz konusu uygulamada
üstün performans elde etmek için kritik olan bir veya daha fazla özelliğinin geliştirildiği tüm yeni
malzemeleri ve mevcut malzemeler üzerinde yapılan değişiklikleri ifade eder.3
Çoğu teknolojide kaydedilen ilerleme, ileri malzemelerdeki ilerleme ile yakından ilgilidir. Atomik
kuvvet mikroskopları ve X-ışını senkrotronları gibi bilimsel araçlardaki ilerlemeler, bilim
insanlarının malzemeleri her zamankinden daha ayrıntılı olarak incelemesine mümkün
kılmıştır. Malzemeler için hesaplama ve simülasyon araçlarındaki gelişmeler de kritik öneme
sahiptir. Günümüzde, malzemeler hava ile karşılaştırılabilir yoğunluklara sahip katılar gibi
tamamen yeni özelliklerle ortaya çıkmaktadır. Egzotik alaşımlar ve süper güçlü hafif
kompozitler, şekillerini hatırlayan, kendilerini onaran veya bileşenleri bir araya getiren
malzemeler ve ışığa ve sese cevap veren malzemeler artık gerçeklerdir.4 Toplumsal ihtiyaçlar
üzerinde farklı olsa da sistematik olarak önemli etkileri olan örnekler, enerjiyle ilgili teknolojiler
(üretim, yönetim aydınlatma veya ısı dönüşümü gibi, depolama ve dönüşüm), sağlık
teknolojileri (biyomalzemeler ve ikame cihazları dahil), mikro-elektronik sektörler, ulaşım
(özellikle otomotiv ve havacılık), uzay, genel olarak üretim ve inşaat teknolojileri, spor ve
giyim.5

1
2

MatSEEC, Materials for Key Enabling Technologies, 2011.
emergingmaterials.materialsconferences.com.

3

Besbanes, L. V., Advanced Materials Research Trends, Nova Publishers, 2007.

4

OECD, The Next Production Revolution: A Report for The G20, 2017.
MatSEEC, Materials for Key Enabling Technologies, 2011.
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İleri malzemelerin faydaları şunlardır:


Tasarım özgürlüğü



Özelleştirme/Kişiselleştirme



Hafiflik



Tedarik zinciri verimliliği



Küçük üretim sıraları



Üretim öncesi sürecin ortadan kaldırılması



Dağıtılmış/merkezi olmayan üretim



Şekil ve fonksiyon karmaşıklığı



Yeni malzeme ve yapı



Daha az depolama ihtiyacı6

Uzun vadede, ileri malzeme tasarımında radikal olarak yeni yaklaşımlara ya da toplumsal bir
beklentiye karşılık geldiği için şu dört ana yön desteklenmelidir:


Yeni veya geliştirilmiş özelliklere sahip yeni ileri malzemeler üzerinde araştırma,



Gelişmiş malzemelerin tasarımında ya da yapılara ve sistemlere entegrasyonunda
rasyonel yaklaşımların geliştirilmesi,



Doğadan ilham: eko-tasarımın teşvik edilmesi, biyo-ilham ve doğal malzemelerin
kullanımı,



Kendini algılamaya ve kendini iyileştirmeye olanak tanıyan akıllı yapılar da dahil olmak
üzere malzeme üreticilerinin yaşam döngüleri boyunca performanslarının öngörülmesi
ve kontrolü.7

İleri malzeme alanı oldukça geniştir ve sınırları tam olarak net bir şekilde belirtilmemiştir.
Dünyada Ar-Ge ve yenilik çalışmalarının veya küresel pazarın ihtiyaçları temelinde çeşitli
sınıflandırmalar kullanılmaktadır.
Avrupa Komisyonu için hazırlanan Key Enabling Technologies raporu için 2015 yılında
oluşturulan High-Level Expert Group çalışmasında ileri malzemeler aşağıdaki şekilde alt
gruplara ayrılmıştır:


İleri Metaller



İleri Sentetik Polimerler

6

KLINEC, I., Impacts of Advanced Materials on Economy and Society - Strategic Implication and Policies, Journal
of Environmental Protection, Safety, Education and Management, cilt 4, no. 7, pp. 83-88, 2016.
7
MatSEEC, Materials for Key Enabling Technologies, 2011.
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İleri Seramikler



İleri Biyo Esaslı Polimerler



Yenilikçi Kompozitler8

National Science Foundation (NSF)’a bağlı Seed Fund ileri malzemeleri aşağıdaki şekilde
gruplandırmıştır:


Kaplamalar ve Yüzey Modifikasyonları



Sürdürülebilirlik İçin Malzemeler



Metaller ve Seramikler



Yeni Gelişmiş Malzemeye Esaslı Sensörler



Özel Fonksiyonel Malzemeler



Yapısal ve Altyapı Malzemeleri



Diğer İleri Malzeme Teknolojileri9

2016 yılında Transparency Market Research küresel pazar raporunda ileri malzemeler
aşağıdaki şekilde alt gruplara ayrışmıştır:


Seramikler



Camlar



Polimerler



Kompozitler



Metal ve Alaşımları10

2015 yılında yayımlanan “From the classical scheme to a smart/functional materials system:
A generic transformation of advanced materialstechnologies” başlıklı makalede ise Baykara
ileri malzemeleri aşağıdaki şekilde alt gruplara ayırmıştır (Şekil 1):


İleri metaller



İleri seramikler



İleri polimerler



Kompozitler11

8

Key Enabling Technologies raporu için 2015

9

seedfund.nsf.gov.

10

Transparency Market Research, Global Advanced Materials Market, 2016.
Baykara, Tarık (2015). From the classical scheme to a smart/functional materials system: A generic
transformation of advanced materials technologies. Procedia Social and Behavioral Sciences, 181 (pp. 79-88).
11
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Şekil 1- İleri malzemerin gruplandırılması

Buradan yola çıkarak genel bir çerçevenin oluşturulması amacıyla bu teknoloji yol haritasında
ileri malzemeler aşağıdaki şekilde alt grupları ayrışmıştır:


İleri metaller



İleri seramikler



İleri polimerler



İleri kompozitler

Dünyada ve AB’de İleri Malzeme
Dünyada Pazar Durumu

Metamalzeme pazarı, 2017'den 2025'e kadar % 63,1'lik bir CAGR (Bileşik Yıllık Büyüme
Oranı) ile 2025'e kadar 4.634,8 Milyon dolarlık bir değere ulaşacağı değerlendirilmektedir.
Tasarım işlevlerindeki değişkenlik, parlama önleyici kaplama uygulamaları ve gizli hava
taşıtları için görünmezlik pelerini, metamalzeme pazarının gelişimini yönlendiren önemli
hususlardır.
LED malzeme pazarının, 2016 ile 2021 yılları arasında % 9,9 CAGR ile 2021 yılına kadar 12,55
Milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Genel olarak LED'lere ve otomotiv aydınlatmasına
yönelik artan talep, LED malzeme pazarını yönlendirmektedir. Çalışma için temel yıl 2015,
öngörülebilir retro ise 2016'dan 2021'e kadardır.
Kompozitler için dünya çapındaki çekirdek (core) malzeme pazarının, 2017'den 2022'ye %
8,77'lik bir CAGR ile 2016'da 1,17 Milyar dolardan 2022'ye kadar 1,92 Milyar dolara
yükseleceği tahmin edilmektedir. Çekirdek malzeme kullanımı rüzgar enerjisi, havacılık,

8

denizcilik, ulaşım, inşaat ve diğer endüstrilerde dinamik hale gelmektedir. Önde gelen ana
malzeme üreticileri Evonik Industries AG (Almanya), Armacell International S.A (Lüksemburg),
Plascore Incorporated (ABD), Euro-Composites S.A (Lüksemburg), Diab Group (İsveç), 3A
Composites (İsviçre), Gurit Holding AG (İsviçre), Hexcel Corporation (ABD) ve The Gill
Corporation (ABD).
Küresel havacılık malzemeleri pazarının, 2017 ile 2022 arasında % 6,9 CAGR ile 2022 yılına
kadar 25,80 Milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Artan yolcu taşımacılığının, havacılık
malzemelerine olan talebi arttırması beklenmektedir. Birincil havacılık malzemesi şirketleri
Alcoa Corporation (ABD), Cytec Solvay Group (Belçika), Constellium NV (Hollanda), Du Pont
(ABD), Teijin Limited (Japonya), ATI Metals (ABD), Toray Industries, Inc. (Japonya).
Lokomotif hafif malzeme pazarı, 2016 ile 2021 arasında % 13,06'lık bir CAGR ile 2021'e kadar
110,42 Milyar dolarlık pazar büyüklüğüne ulaşması beklenmektedir. Pazarı yönlendiren önemli
etmenler, sıkı emisyon ve yakıt ekonomisi düzenlemelerle birlikte hedeflerle birlikte düzenleyici
otoriteler tarafından belirlilen ağırlık azaltımı ve gelişmekte olan ülkelerde elektrikli araç
satışlarındaki artışlarıdır.
Silisyum karbür (SiC) pazar büyüklüğü, 2017'den 2022'ye kadar % 17,4'lük bir CAGR ile
2022'ye kadar 617,4 Milyon dolar olması değerlendirilmiştir. Yüksek sıcaklık ve yüksek voltajda
performans gösterme yarı iletkendeki SiC cihazlarının kapasitesi gibi özellikler ve güç, motor
cihazları için artan talep, genel sistem boyutunu azaltma yeteneği ve SiC'nin radyo frekansı
(RF) cihazlarında ve hücresel baz istasyonunda artan uygulamalarının silisyum karbür
pazarının ilerlemesini yönlendireceği tahmin edilmektedir.
Yumuşak manyetik malzemeler pazarının, 2016 ile 2026 arasında % 8,1'lik bir CAGR ile
2026'da küresel olarak 42,14 Milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Yumuşak manyetik
malzemeler iyi bir geçirgenlik sunmaktadır ve girdap akımı kayıplarının azaltılmasına yardımcı
olmaktadır. Otomotiv son kullanıcı endüstrisi, yumuşak manyetik malzemeler pazarının başlıca
yönlendirici güçlerinden biridir. Yumuşak manyetik malzemeler, motorlar, transformatörler ve
alternatörler gibi çeşitli uygulamalarda son derece kullanışlıdır.
Küresel 3D baskı malzemeleri pazarının 2016 yılında 530,1 Milyon dolardan 2021 yılına kadar
1,409,5 Milyon dolara çıkması, aynı dönemde % 21,60 CAGR olması tahmin edilmektedir.
Pazarın hızlı büyümesi, Almanya, ABD ve gelişmekte olan ülkelerde 3D baskı teknolojisinin
benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. Bu ülkelerde yükselen havacılık ve savunma, medikal
ve dişçilik ve otomotiv endüstrileri, 3D baskı malzemeleri pazarını yönlendirmektedir.
9

Elektrikli araç plastikleri pazarı, 2016'dan 2021'e kadar % 27,82'lik bir CAGR ile artarak 2021'e
kadar 1,49 Milyar dolarlık pazar büyüklüğüne ulaşması beklenmektedir. Bu pazarın ana
yönlendiricileri, elektrikli araç satışları, sıkı emisyon düzenlemeleri, yakıt verimliliği sağlamak
için hafif ağırlık talebi ve ergonomiyi geliştirme talebi olmaktadır.12

Akademik Çalışmalar
SciVal veritabanında malzeme bilimleri alanında 2015-2020 tarihleri arasında OECD
ülkelerinin makale ve derleme yayın sayısı, yayın başına atıf sayısı ve AAAE (Field-Weighted
Citation Impact) kullanarak şekil 2’deki grafik hazırlanmıştır. Yatay eksen AAAE13 , dikey eksen
yayın başına atıf sayıs ve balon büyüklüğü ise toplam yayın sayılarını göstermektedir. Grafiğe
bakıldığında AAAE ve yayın başına atıf sayısına göre ilk 5 ülke Avusturalya, İsviçre, ABD,
Hollanda ve İngiltere olduğu görülmektedir. Yayın sayısı büyüklüğüne göre ise ABD, Almanya,
Güney Kore, Japonya ve İngiltere olduğu görülmektedir.

12

emergingmaterials.euroscicon.com

Alan Ağırlıklı Atıf Etkisi: Bir yayın grubunun aldığı atıf sayısının alması beklenen (dünya çapında ilgili
alanda alınan ortalama atıfa görece bulunur) atıf sayısına oranıdır.
13

10

Şekil 2 – OECD Ülkelerinin 2015-2020 tarihleri arasında makale ve derleme yayınlarına göre oluşturulmuş grafiği
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Şekil 3-4’de SciVal veritabanında bulunan malzeme bilimi ve alt alanlarıyla ilgili anahtar kelime
bulutları verilmiştir. Anahtar kelime bulutları 2015-2019 yılları arasındaki yayınlar dikkate
alınarak hazırlanmıştır. Anahtar kelime bulutunda kelimelerin büyüklüğü anahtar kelimelerin
sıklığını, yeşil olması bu sayının 2019 yılında 2015 yılına göre arttığını ve mavi olması ise 2015
yılına göre azaldığını göstermektedir.
Genel malzemede grafit, nanotel, grafen oksit, elektrokimyasal kapasitör ve nanolevha öne
çıktığı görülmektedir. Nanotelde azalma olurken diğerlerinde artma olduğu görülmektedir.
Seramik ve kompozitlerde seramik, karbon fiber ve sinterleme; polimer ve plastiklerde selüloz,
poliüretan ve blok kopolimer; metal ve alaşımlarda alaşım, çelik, cüruf, süperalaşımlar ve
alüminyum aşalımları; elektrik, optik ve manyetik malzemelerde çinko oksit, optic kablo, güneş
pili, grafit ve plasmonik; biyomalzemelerde iskele, hidrojel , doku mühendisliği, polietilen glikol
ve biyomalzeme; yüzeyi kaplama ve filmlerde kaplama, çinko oksit, fotoelektron
spektroskopisi, grafit ve grafen oksit anahtar kelimeleri ön plana çıktığı görülmektedir.

Şekil 3 – Genel malzeme anahtar kelime bulutu
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Şekil 4 – Malzeme alt alan anahtar kelime bulutu

SciVal veritabanında malzeme bilimleri alanında 2015-2020 tarihleri arasında dünya
genelindeki makale ve derleme yayın sayıları alt alan bazında şekil 5’de verilmiştir. Toplam
yayın sayılarına bakıldığında genel malzeme bilimi, elektronik, optic ve manyetik malzemeler
ve malzeme kimyası alt alanlarının öne çıktığı görülmektedir.
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Şekil 5 – 2015-2020 yılları arasında dünyadaki malzeme alt alan yayın sayıları

Yayın Sayısı
Alt Alanlar

Dünya
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Toplam

Genel Malzeme Bilimleri

82.896 87.362 95.325 104.812 124.735 140.584 635.714

Malzeme Kimyası

59.936 59.840 64.302 68.029

70.665

73.490 396.262

Elektronik, Optik ve Manyetik Malzemeler 59.444 61.546 64.165 68.110

72.137

69.226 394.628

Yüzeyler, Kaplamalar ve Filmler

31.626 31.659 34.306 37.512

43.798

39.170 218.071

Metaller ve Alaşımlar

30.078 28.194 30.779 31.295

35.800

31.646 187.792

Polimerler ve Plastikler

20.578 21.196 22.940 25.613

29.557

28.918 148.802

Seramikler ve Kompozitler

19.606 19.484 19.409 21.477

23.529

24.298 127.803

Biyomalzemeler

11.964 12.084 13.934 15.864

20.339

18.042

92.227
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Şekil 6 – 2015-2020 yılları arasında malzeme alt alan yayınlarının dağılımı

SciVal veritabanında 2015-2020 tarihleri arasına dünya genelinde malzeme bilimi yayın
sayısına göre ülkeler sıralandığında ilk beş ülke sırasıyla Çin, ABD, Hindistan Almanya, ve
Japonya gelmektedir. Türkiye bu sıralama göre 19. sırada yer almaktadır fakat 2015-2020
yılları arasında yayın sayılarındaki artış dikkate alındığında % 36,8 ile iyi bir büyüme sağladığı
görünmektedir.

AAAE baktığımızda ise 1,03 ile dünya ortalamasında olduğumuz

görünmektedir.

Sıra

Ülke

Yayın Sayısı

1
2
3
4
5
19

Çin
ABD
Hindistan
Almanya
Japonya
Türkiye

663,912
292,816
140,276
119,214
108,159
26,805

Yayın Sayısındaki Artış
(%)
65,8
9,3
70
7,6
3,6
36,8

Alan Ağırlıklı Atıf
Etkisi
1,15
1,45
1,1
1,17
0,93
1,03

AB Horizon 2020 Kapsamında Odaklanılan Alanlar
Horizon 2020 programının 2016-2018 çalışmasında ileri malzemeyle ilgili aşağıdaki çağrılar
açılmıştır.
ADVANCED MATERIALS AND NANOTECHNOLOGIES FOR HIGH ADDED VALUE PRODUCTS
AND PROCESS INDUSTRIES
NMBP-01-

Novel hybrid materials for heterogeneous catalysis

2016

15

NMBP-02-

Advanced Materials for Power Electronics based on wide bandgap semiconductor

2016

devices technology

NMBP-03-

Innovative and sustainable materials solutions for the substitution of critical raw

2016

materials in the electric power system

NMBP-04-

Architectured /Advanced material concepts for intelligent bulk material structures

2017
NMBP-05-

Advanced materials and innovative design for improved functionality and aesthetics in

2017

high added value consumer goods

NMBP-06-

Improved material durability in buildings and infrastructures, including offshore

2017
NMBP-07-

Systems of materials characterisation for model, product and process optimisation

2017
GREEN VEHICLES
NMBP-08-

Affordable weight reduction of high-volume vehicles and components taking into

2016

account the entire life-cycle
ADVANCED MATERIALS AND NANOTECHNOLOGIES FOR HEALTHCARE

NMBP-09-

Biomaterials for diagnosis and treatment of demyelination disorders of the Central

2016

Nervous System

NMBP-10-

Nanoformulation of biologicals

2016
NMBP-11-

ERA-NET on Nanomedicine

2016
NMBP-12-

Development of a reliable methodology for better risk management of engineered

2017

biomaterials in Advanced Therapy Medicinal Products and/or Medical Devices

NMBP-13-

Cross-cutting KETs for diagnostics at the point-of-care

2017
NMBP-14-

Regulatory Science Framework for assessment of risk benefit ratio of Nanomedicines

2017

and Biomaterials

NMBP-15-

Nanotechnologies for imaging cellular transplants and regenerative processes in vivo

2017
NMBP-16-

Mobilising the European nano-biomedical ecosystem

2017
ADVANCED MATERIALS AND NANOTECHNOLOGIES FOR ENERGY APPLICATIONS
NMBP-17-

Advanced materials solutions and architectures for high efficiency solar energy

2016

harvesting

NMBP-18-

Advanced materials enabling the integration of storage technologies in the electricity

2016

grid
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NMBP-19-

Cost-effective materials for “power-to-chemical” technologies

2017
NMBP-20-

High-performance materials for optimizing carbon dioxide capture

2017

Türkiye’de İleri Malzeme
Cumhurbaşkanlığı İkinci 100. Günlük İcraat Programı kapsamında Bilim, Teknoloji ve Yenilik
Politikaları Kuruluna (BTYPK) tevdi edilen “Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi ve Eylem
Planı’nın Hazırlanması” görevine istinaden yürütülen önceliklendirme çalışmalarında küresel
eğilimler ve ulusal ihtiyaçlar açısından ön plana çıkan teknoloji alanları, etki ve yapılabilirlik
olmak üzere iki temel boyutta kapsamlı olarak analiz edilmiştir. Bu kapsamda şekil 7’de
görüldüğü üzere “İleri Fonksiyonel Malzeme ve Enerjik Malzeme Teknolojileri” 1. Bölgede hem
yapılabilirlik hem etki açısından ön plana çıkan alanlardan biri olmuştur. Yapılabilirlik boyutu
diğer alanlara göre oldukça ön plana çıkmış, etki boyutu ise görece iyi durumdadır.

Şekil 7 - Teknoloji Alanı Önceliklendirme Çalışması Sonucu: Toplam Etki ve Yapılabilirlik Kuadrantı

Şekil 8’de ileri fonksiyonel malzeme ve enerjik malzeme teknolojilerine ait etki ve yapılabilirlik
radar grafikleri verilmiştir. Etki boyutuna bakıldığında ücretli çalışan, dış ticaret, küresel patent
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eğilimi, ulusal güvenlik ve toplumsal fayda konularında öncelikli teknoloji alanları ortalamasına
göre yüksek olduğu görülmektedir. Yapılabilirlik boyutuna bakıldığında ise niteliklilik, özel
sektör proje yetkinliği, araştırma altyapıları, patent birikimi, teknoloji hazırlık seviyesi ve
akademik yetkinlik açısından ortalamanın üzerinde olduğu görülmektedir.

Şekil 8 - İleri Fonksiyonel Malzeme ve Enerjik Malzeme Teknolojileri Etki ve Yapılabilirlik Radar Grafikleri

SciVal veritabanında malzeme bilimleri alanında 2015-2020 tarihleri arasındaki Türkiye
genelindeki makale ve derleme yayın sayıları alt alan bazında şekil 9’da verilmiştir. Toplam
yayın sayılarına bakıldığında genel malzeme bilimi, malzeme kimyası ve elektronik, optic ve
manyetik malzemeler alt alanlarının öne çıktığı görülmektedir.
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Şekil 9 - 2015-2020 yılları arasında Türkiye’deki malzeme alt alan yayın sayıları

Yayın Sayısı
Alt Alanlar
Genel Malzeme Bilimleri

Türkiye
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Toplam

1.110 1.132 1.149

1.165

1.427

1.853

7.836

1.156

1.285

1.532

7.186

Malzeme Kimyası

989

Elektronik, Optik ve Manyetik Malzemeler

756

896

930

1.094

1.308

1.209

6.193

Polimerler ve Plastikler

462

521

506

581

796

745

3.611

Yüzeyler, Kaplamalar ve Filmler

454

528

488

528

774

685

3.457

Metaller ve Alaşımlar

384

391

436

425

625

496

2.757

Seramikler ve Kompozitler

301

393

339

372

464

505

2.374

Biyomalzemeler

128

146

190

236

401

298

1.399

1.106 1.118

TÜBİTAK’ın 2012-2020 Haziran yılları arasında İleri Malzeme alanında üniversitelere vermiş
olduğu 522 akademik proje desteklenmiştir. Bu kapsamda ARDEB tarafından desteklenen
projelerin toplam bütçesi 453 milyon TL’dir (2020 yılı sabit fiyatlarıyla).
Aynı zaman diliminde TÜBİTAK TEYDEB tarafından özel sektöre sağlanan Ar-Ge ve yenilik
desteği kapsamında destek kararı verilen verilen projelerin bütçesi 247 milyon TL (2020 sabit
fiyatlarıyla), toplam desteklenen proje sayısı 149’dur.
TÜBİTAK 2014-2018 yılları arasında toplam bütçesi 374 milyon TL (2020 sabit fiyatlarıyla)
değerinde 504 proje desteklenmiştir. Aşağıdaki tabloda desteklenen bu projeler alt alanlara
göre verilmiştir.
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Proje

Bütçe Toplamı TL (2020

Sayısı

sabit fiyatlarıyla)

Seramik ve Kompozitler

155

150.171.875

Biyomalzeme

145

86.214.174

Metaller ve Alaşımlar

88

114.086.002

Yüzey, Kaplama ve Filmler

79

49.754.608

Polimer ve plastikler

62

89.700.373

Alt Alanlar

İleri malzemeler Onbirinci Kalkınma Planı’nda aşağıda belirtildiği gibi ifade edilmiştir:
“2.1. Küresel Eğilimler ve Türkiye Etkileşimi
24. Biyoteknoloji, dijital teknolojiler, ileri malzeme teknolojisi ve katmanlı üretim teknolojisi gibi genel
amaçlı teknolojilerin kullanımıyla ortaya çıkacak yeniliklerin, üretim yapısı ve değer zincirlerindeki
dönüşüm ile üretkenlik artışlarının ana kaynaklarından olması beklenmektedir.

2.2.1.1.8. Kritik Teknolojiler
355. Ülkemizde Milli Teknoloji Hamlesinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak yapay zekâ, nesnelerin
interneti, artırılmış gerçeklik, büyük veri, siber güvenlik, enerji depolama, ileri malzeme, robotik,
mikro/nano/opto-elektronik, biyoteknoloji, kuantum, sensör teknolojileri ve katmanlı imalat teknolojilerine
ilişkin gelişim yol haritalarının hazırlanması, gerekli altyapının tesis edilmesi, ihtiyaç duyulan nitelikli
insan kaynağının yetiştirilmesi ve toplumsal yönelimin bu alanlara odaklanması sağlanacaktır.

2.2.1.2.1. Kimya
360.5. Teknolojik ürünlerin bileşenlerinde kullanılan ileri malzemelere yönelik ihtiyaç öngörüleri
belirlenecek, bu ileri malzemelerin yerli Ar-Ge ve üretimleri için destek sağlanacaktır.”

Bunun yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yayınladığı 2023 Sanayi ve Teknoloji
Stratejisi’nde ileri malzemelerle ilgili aşağıdaki ifadeler yer almaktadır:
I.

Yüksek Teknoloji ve İnovasyon

2 - Öncelikli Sektörler için Stratejik Malzemelerin Geliştirilmesi
Yeni teknoloji uygulamaları ile birlikte malzeme kullanımında ihtiyaç artışından ve sürdürülebilirlik
beklentisinden kaynaklanan arayışlar devam etmektedir. Elektrikli araçlar, robotik uygulamalar,
sensörler, giyilebilir teknolojiler, enerji, insansız hava araçları ve uzay teknolojilerinde ileri malzemelerin
kullanımı ile hızlı dönüşümler yaşanmaktadır. İleri malzemeler, doğada olan malzemelerin özelliklerinin
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değiştirilmesi ile üretilebileceği gibi (fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeler gibi), tamamen bilimsel
ortamda,

yüksek

performanslı

yeni

bir

malzeme

(enerjetik

malzemeler

gibi)

olarak

da

geliştirilebilmektedir. Tam bağımsızlık için gerekli olan temel malzeme teknolojilerinde araştırmalar ve
yatırımlar öncelikle tamamlanacaktır.
• Türkiye’nin odak sektörleri olarak belirlenen kimya ve ilaç, motorlu kara taşıtları, deniz taşıtları, raylı
sistemler, makine, yarı iletkenler, elektrik-elektronik, savunma, havacılık ve uzay sektörlerinin ihtiyacı
olan stratejik malzemeler ve bu malzemelerin özellikleri belirlenecektir.
• Enerji üretimi, depolama ve transferi için gerekenler başta olmak üzere stratejik maden ve
malzemelerin sektörel yol haritası çalışmaları tamamlanacak, belirlenen malzemeler için iç ve dış
tedarikçiler dikkate alınarak orta ve uzun vadeli kaynak planlaması yapılacaktır.
• Savunma sanayisi için alüminyum, nitelikli çelik ve zırh çeliği gibi stratejik malzemelerin planlaması
yapılacaktır.
• Belirlenen stratejik malzemelerin geliştirilmesi için malzeme bilimini destekleyen büyük veri analitiği ve
simülasyon yöntemlerinin kullanımı teşvik edilecektir. Bağımsızlık için yerli ve ithal dengesini sağlayacak
tedbirler alınacak ve yatırım mekanizmaları oluşturulacaktır.
• Stratejik maden ve malzemelerin alternatiflerinin geliştirilmesi için üniversiteler ve mükemmeliyet
merkezleri görevlendirilecek, sanayi ile iş birliği yapmaları teşvik edilecektir. Uzun laboratuvar
araştırması ve testi gerektiren bu süreç için farklılaştırılmış araştırma ve girişimci destekleri geliştirilerek
planlama yapılacaktır.
• Ülkemizde maden çıkarma faaliyeti gösteren şirketlerin metalik madenleri nihai ürüne dönüştürecek
sınai faaliyetlerde bulunması yönünde mekanizmalar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’yla birlikte
güçlendirilecektir.

Eylül 2019 tarihinde Yurt Dışındaki Bilim İnsanları 4. Kurultayı düzenlenmiştir. Kurultay
kapsamında “Küresel Eğilimlere Göre Yükselen Teknolojiler” ve “Bilim, Teknoloji ve Yenilik
Ekosisteminin Etkinleştirilmesi” konularında iki gün süreyle eş zamanlı odak grup çalışmaları
düzenlenmiştir. Bu odak grup çalışma alanlarından bir tanesi ileri malzeme teknoloji alanı
olmuştur.
İleri malzeme teknolojileri alanı, bu çalışmada “Enerjik Malzemeler, Fonksiyonel Malzemeler,
Kaplamalar, Metal ve Alaşımlar, Polimer ve Plastikler, Seramikler ve Kompozitler” alt
konularını kapsamaktadır.
Kurultay çalışmaları sonucunda ileri malzeme teknolojileri alanında elde edilen özet ve
konsolide çıktılar aşağıda sunulmaktadır.
İleri malzeme teknolojilerinde alanında dünyada son dönemde ön plana çıkan alt teknoloji alanı
ve/veya uygulama alanları tüm katılımcılar tarafından aşağıdaki şekilde değerlendirilmiştir.
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•

Yarı Iletken Teknolojileri: Yüksek frekans mm dalga 5G çipler, SiGe, GaN, SiC teknolojileri,
genişbant yarı iletkenler.

•

Cam ve Camsı Malzemeler: Çok ince camlar, cam display teknolojileri, baskı teknolojisine
uygun yeni nesil organik yarı iletken devre elemanları, kendi kendine enerji üreten kaplamalar,
iletkenlik sağlayan kaplamalar, termal genleşmesi olmayan, cam mikro balonlar üzerine metal
kaplanması.

•

Akıllı ve Fonksiyonel Malzemeler: Akıllı nano-kompozitler (kendi kendini onarabilen vb);
biyomimetik malzemeler, biyo-polimerler, akıllı nano-alaşımlar, hafızalı alaşım malzemeleri,
enerji hasatlama malzemeleri, üç boyut ve beş boyut veri depolama sistemleri: moleküller
üzerine data depolama, giyilebilir esnek ve çok fonksiyonlu akıllı teknolojiler.

•

Polimer: Geçişkenli polimer ağları (hibrid polimer).

•

İki Boyutlu (2D) Malzemeler: Grafen ve uygulama alanları.

•

Biyomedikal Malzemeler: İlaç depolama malzemeleri, kişiye özel tedavilerde kullanılabilecek
nano seviye ilaç tasarımı, biyosensörler, hücre ve moleküllerin ileri malzeme olarak
değerlendirilmesi, sentetik biyolojik moleküllerin geliştirilmesi ve üretilmesi.

•

Membran Malzemeleri: Arıtma ve ayrıştırma teknolojileri.

•

Seramikler: Yüksek sıcaklık seramikler, polikristal seramikler, yüksek performanslı seramik
fiberler.

•

Kompozit Malzemeler: İleri ve akıllı kompozit malzemeler (self reporting).

•

Enerji Malzemeleri: Enerjiyle (üretimi depolanması, dağıtımı) ilgili malzeme teknolojileri,
otomotiv ve otomotiv dışı batarya malzemeleri, yakıt pilleri ve katalitik malzemeler.

•

Diğer İleri Fonksiyonel Malzemeler: Üç boyutlu yazıcılarda (3D printer) kullanılacak tüm
malzeme gruplarında üretim, Nükleer enerji ile ilgili malzemeler.

Yukarıdaki alt teknoloji alanı ve/veya uygulama alanlarına ek olarak Kurultay bünyesinde ileri
malzeme alanında bahse konu olan diğer hususlar aşağıda sunulmaktadır:
•

Canlı-cansız yakınsamasını içeren malzeme ve ilgili süreçler

•

Fizik tabanlı veya veri tabanlı hesaplamalı malzeme bilimi (Katı hal fiziği tabanlı sayısal
yöntemler, makine öğrenmesine dayalı (yapay zeka) vb. yaklaşımlar kullanarak) ile yeni
malzeme ve teknolojilerin geliştirilmesi

•

Döngüsel ekonomiye uyumlu karbon tabanlı olmayan malzeme ve ilgili teknolojiler. Geri
dönüşüm teknolojileri; Örn: De-polimerizasyon (ayrışım polimerizasyonu)

•

Kullanıcıya özel malzeme çözümleri ve teknolojileri

•

Esnek sensör teknolojileri (printable and flexible electronics tabanlı)

•

Hassas (precision) mühendislik sistemleri ve malzemeleri

•

Foton ve nötron kaynaklı karakterizasyon yöntemleri geliştirilmesi

•

Ölçeklendirilebilir yenilikçi malzeme üretim teknolojileri
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•

Ülkenin kaynaklarının ileri teknolojik malzemelere dönüştürülmesi için süreçler (bor, grafit, vb.)

Malzeme alanında yukarıdaki tüm problemlerin disiplinler arası bakış açısıyla ele alınması,
gerekli yaklaşımların oluşturulması ve etki alanı yüksek ulusal laboratuvarların kurulması önem
arz etmektedir.
İleri malzeme teknolojilerinde dünyada belirtilen konularda ön plana çıkan kurum/kuruluşlar
tüm katılımcılar tarafından aşağıdaki şekilde değerlendirilmiştir.
Ülkeler

Aktörler

Araştırma Kuruluşları: ABD: Moleküler ve Nanoaraştırma merkezleri (Örn:
Argonne, Oak Ridge, Berkeley, Brookhaven, Los Alamos, NIST) ve Diğer AAU
Üniversiteleri (Örn: Harvard, Stanford, MIT, Berkeley, Chicago Üniversiteleri) Çin:
•

ABD

Çin Bilimler Akademisi (CAS) Almanya: Max Planck Enstitüsü, Fraunhofer

•

Japonya

Enstitüsü, KIT, Leibniz Enstitüsü, Helmholtz Birliği, Berlin Teknik Üniversitesi,

•

Çin

Fransa: CNRS, Air Liquide, Ingiltere: UCL, Oxford Üniversitesi, Cambridge

•

Güney

Üniversitesi, Imperial College London, Russel Group Japonya: Tokyo, Kyoto,

Kore

Tohoku Universiteleri, JASRI, JPARC; Danimarka Teknik Universitesi; İsviçre:

•

Hindistan

ETH ve EPSL; Güney Kore: KIST, Postech, KAIST

•

Kanada

Özel Sektör:

•

Singapur

3M, AkzoNobel, Axalta Coating, BASF Coatings, Behr, Benjamin Moore, Bostik,

•

Avrupa

Dow, Dow Corning, Dymax, HB Fuller, Henkel Loctite, ITW Polymers, Jotun,

Ülkeleri

Kansai Paint, LORD Corporation, Nippon Paint, PPG, Perma-bond, RPM

(Almanya,

International, Resinlab, Sherwin-William, Sika, Bloom Energy, Staxera, Delphi,

İngiltere,

Nextech, Panasonic, Samsung, LG, A123 Systems, Amperex Technology, BYD,

İsveç,

Maxwell, Yutong Electric Bus Company, Audi EV, BMW EV, Volkswagen EV,

İsvicre,

Apple Personal Electronics, Tesla EV, GE, Boing, Airbus, Dupont, Global

Belcika,

Foundaries

Hollanda,
İtalya,
Fransa,
Norveç,
Finlandiya,
Danimarka)

İşbirlikleri / Platformlar:
•

İngiltere: TWI, AMC, NCC-Üniversite-Sanayi ortaklığı,

•

Hollanda: TPRC-Üniversite-Sanayi ortaklığı

•

ABD: Üçayaklı partnership programları (üniversite-sanayi-kamu olabilir);
Open Campus

(Japonya, G. Kore

ile

ortak

fonlar

üzerinden

üniversitelerin birlikte çalışması, bu ortaklığın bir kısmı özel sektörden
gelmek zorunda); Çin’in büyümesi riskini gördükleri için Güney Kore,
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Tayvan, Japonya ve ABD stratejik alanlarda ülkeler arası ortak hareket
planı ve ortak fonlar oluşturması
•

AB: Macaristan, Romanya ve Çekoslavakya extreme light sources
kurulması

İleri malzeme teknolojilerinde alanında bölgesel ve küresel rekabette ülkemize mukayeseli
üstünlük kazandıracak uygulama alanlarına ve niş piyasa imkânları tüm katılımcılar tarafından
aşağıdaki şekilde değerlendirilmiştir.
•

Türkiye’nin yüksek teknoloji malzeme rezervlerinin ön plana çıkarılması (Bor, toryum, grafit vb.)

•

Enformatik tabanlı malzeme üretimi

•

Enerji depolama sistemlerine ilişkin malzemeler (Güneş enerjisi, vb.), yakıt pili malzemeleri, ince
film güneş pilleri

•

Karbondioksit yakalama

•

Polimer bilimin malzeme alanına dönüştürülmesi

•

İleri kompozit malzeme teknolojileri (savunma, havacılık ve uzay vb.) İleri yapısal malzemeler
(enerji, savunma, havacılık uzay)

•

Sensör teknolojileri (bio sensörler, vb.)

•

Biyo-malzemeler: Tıbbi polimerler; Biyo-polimerler: Alg bakteri, nano selüloz, biyo-orijinli
malzemeler; yeşil teknoloji, hayvanlardan elde edilen yapıştırıcılar, biyo tabanlı ileri tarım
teknolojileri

•

Giyilebilir elektronikler

•

Yüksek katma değerli mühendislik plastikleri üretimi

•

Yüksek katma değerli eklemeli imalat teknolojileri ve buna uygun malzemeler geliştirilmesi

•

Geri dönüşüm teknolojileri (bileşenlerin ekonomik değeriyle geri kazanılması)

•

Yarı iletken tabanlı teknolojilerin geliştirilmesi

•

Çok fonksiyonlu mühendislik tekstilleri ve uygulamalarının geliştirilmesi

•

Biyokütleden değerli kimyasalların üretilmesi

•

Su ve su toplama teknolojileri

•

Nadir toprak elementleri, değerli metaller üretimi

•

Yüksek saflaştırılmış malzemeler

•

İletken kaplama malzemeleri (Ör; cam mikro balon)

•

Metal tozları üretimi ve tedariki

•

Kullanılan atık malzemelerin içinden metal ayrıştırılması
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•

Seramik ve cam seramikler

•

Yüksek alaşımlı çelikler, süper alaşımlar

•

Tek kristalli malzemeler

•

Metal organik çerçeveler (MOFs)

İleri malzeme teknolojilerinde Türkiye’de belirtilen konularda rol alabilecek kurum/kuruluşlar
tüm katılımcılar tarafından aşağıdaki şekilde değerlendirilmiştir.

Türkiye’deki Aktörler
Araştırma Kuruluşları
Araştırma Üniversiteleri (ODTÜ, İTÜ, YTÜ, Boğaziçi, Hacettepe vb.), Araştırma Odaklı Vakıf
Üniversiteleri (Sabancı, Koç, Bilkent vb.), Atatürk Üniversitesi, TÜBİTAK Araştırma Merkezleri ve
Enstitüleri, BOREN, SU-IMC, TARLA, 6550 kapsamındaki Kamu Araştırma Merkezleri (Bilkent
UNAM, Sabancı SUNUM, Dokuz Eylül Üniversitesi İBG)
Özel Sektör
Vestel Savunma Sanayi, TAI, TÜPRAŞ, ASELSAN, ROKETSAN, Turkcell, Vestel, YİTAL, DOWAKSA, KORDSA, DYO, Arçelik, Eczacıbaşı
Kamu
Milli Savunma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli
Eğiitm Bakanlığı, TÜBİTAK, BOREN, Teknopark İstanbul, Savunma Sanayii Başknalığı, TÜBA
İşbirlikleri / Platformlar: Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi (İstanbul Teknopark),
MARTEK

Kaynaklar


Baykara, T. (2015). From the classical scheme to a smart/functional materials system: A generic
transformation of advanced materials technologies. Procedia Social and Behavioral Sciences,
181, 79-88.



Besbanes, L. V. (2007). Advanced materials research trends. Nova Publishers.



emergingmaterials.euroscicon. (EuroSciCon) 3 1, 2021 tarihinde
https://emergingmaterials.euroscicon.com/ adresinden alındı



emergingmaterials.materialsconferences.com. 3 1, 2021 tarihinde
https://emergingmaterials.materialsconferences.com/events-list/advanced-materials
adresinden alındı



European Commission High Level Expert Group. (2015). Key Enabling Technologies .
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KLINEC, I. (2016). Impacts of Advanced Materials on Economy and Society - Strategic
Implication and Policies. Journal of Environmental Protection, Safety, Education and
Management, 4(7), 83-88.



MatSEEC. (2011). Materials for Key Enabling Technologies.



National

Science

Foundation.

seedfund.nsf.gov.

3

1,

2021

tarihinde

https://seedfund.nsf.gov/topics/advanced-materials/ adresinden alındı


OECD. (2017). The Next Productıon Revolutıon: A Report For The G20.



Transparency Market Research. (2016). Global Advanced Materials Market.

İleri Malzeme Teknoloji Yol Haritası Hazırlanması Metadolojisi ve Tamamlanan
Çalışmalar
Ülkemizin ihtiyaçları ve önceliklerine istaneden; T.C. Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve
Yenilik Politikaları Kurulu (BTYPK) bünyesinde ve TÜBİTAK’ın teknik desteği ile Mayıs 2020
itibarıyla “İleri Malzeme Teknoloji Yol Haritası” hazırlanması çalışmaları başlatılmıştır.
Teknoloji Yol Haritasının; ilgili alt teknolojiler özelinde belirlenecek stratejik hedefler, ülkemizin
bu hedeflere ulaşması için geliştirilmesi kritik olan ürün ve teknolojiler, bunların geliştirilmesine
yönelik Ar-Ge projeleri ve son olarak da geliştirilen kritik ürün/teknolojilerin öncelikli sektörel
uygulamaları şeklinde çok katmanlı bir yapıda oluşturulması öngörülmektedir.
Teknoloji Yol Haritasının hazırlık aşamalarında ilgili kamu kurumları ve temsil yeteneği yüksek
olan şemsiye kuruluşlar ile koordinasyonun etkin şekilde sağlanması; katılımcı tüm
Kurum/Kuruluşların teknoloji yol haritasının içeriğine katkıda bulunmasının sağlanması
amacıyla tüm süreç boyunca işlevsel olacak bir “İleri Malzeme Teknoloji Yol Haritası
Çalışma Grubu” oluşturulmuştur. Çalışma grubu üyeleri, ileri malzeme konusunda görev ve
faaliyetleri bulunan kamu kurumları ile şemsiye STK’ların temsilcilerinden oluşmaktadır.
Çalışma grubu üyeleri Ek 2’de sunulmaktadır. Çalışma grubunun ilk toplantısı 15 Mayıs 2020
tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, ileri malzeme teknolojilerinin
çalışmada ele alınacağı çerçeve üzerinde anlaşmaya varılmıştır.

Teknoloji yol haritası

çalışmasında ele alınacak kapsam Şekil 10’da yer almaktadır.
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Şekil 10 - BTYPK İleri Malzeme Teknoloji Yol Haritası Kapsamı

Buna ek olarak teknoloji yol haritasında yer alacak olan teknolojik hedeflerin niteliğine ilişkin
de tespitler yapılmıştır. Bu tespitler Şekil 11’de verilmektedir.

Şekil 11 - BTYPK İleri Malzeme Teknoloji Yol Haritası Teknolojik Hedeflerinin
Nitelikleri

Çalışma grubunda ileri malzeme Ar-Ge ve yenilik ekosistemi aktörlerinden ülkemizin bu alanda
odaklanması gereken stratejik hedeflere ve sektörel ihtiyaçlara ilişkin katkıların alınmasına
ve bu katkıların “BTYPK İleri Malzeme Teknoloji Yol Haritası Danışma Grubu” ile
değerlendirilmesine karar verilmiştir.
İleri malzeme teknolojileri Ar-Ge ve yenilik ekosisteminden 5-20 Haziran 2020 tarihleri
arasında çevrim içi katkı formu aracılığıyla hedef önerileri ve sektörel ihtiyaçlara ilişkin katkılar
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alınmıştır. Katkı formunda ekosistem temsilcilerine "Ülkemizin ileri malzeme alanında
dünyadaki seviyeyi (state of the art) yakalaması ve üstüne çıkması için, önümüzdeki dönemde
ülkemizin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde odaklanması gereken stratejik hedefler neler
olmalıdır?" şeklinde soru yöneltilmiştir. Katılımcı profile, alınan teknolojik hedef önerileri ve
sektörel ihtiyaçlara ilişkin bulgular Şekil 12’de yer almaktadır.

Şekil 12 - İleri Malzeme Ar-Ge ve Yenilik Ekosisteminden Alınan Katkılar

Ekosistem eğilimleri incelendiğinde, en fazla sayıda teknolojik hedef önerisi ileri kompozitler
ve ileri polimerler alanlarında toplanmıştır.

Şekil 13 - İleri Malzeme teknolojilerinin geliştirilmesinde aktif olarak çalışan toplam 172 akademisyen ve
özel sektör temsilcisinden alınan 429 teknolojik hedefin dağılımı
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İleri malzeme teknolojilerini kendi alanlarında veya sektörlerinde kullanan katılımcılardan
toplanan sektörel uygulamalar incelendiğinde ise havacılık ve uzay, savunma, ulaştırma ve
sağlık sektörleri ön plana çıkmaktadır.

Şekil 14 - İleri Malzeme ürünlerini kendi alanlarında veya sektörlerinde kullanan toplam 257
katılımcıdan alınan 1461 sektörel uygulamanın dağılımı

Çevrim içi katkı formuyla toplanan teknolojik hedefler ve sektörel uygulamalar; alt alan, kapsam
ve işaret edilen somut ürün/teknoloji temelince ön konsolidasyona tabi tutulmuştur. Ön
konsolidasyon sonrası 69 tekil teknolojik hedef ve 81 tekil sektörel ihtiyaç oluşturulmuştur.

Şekil 15 - Teknolojik hedefler ve sektörel uygulamaların ön konsolidasyon öncesi ve sonrası sayılarının
dağılımı
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Teknolojik hedefler ve sektörel uygulamaların ileri konsolidasyona tabi tutulması ve teknoloji
yol haritasının aday hedefleri ve uygulamalarının oluşturulması amacıyla Temmuz 2020’de
“BTYPK İleri Malzeme Teknoloji Yol Haritası Danışma Grubu” oluşturulmuştur. Danışma grubu
üyeleri belirlenirken; çalışma grubunun üye önerileri, uluslararası başarıları olan yetkin
akademisyenler, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle ön plana çıkan özel sektör kuruluşlarından
temsilciler listelenmiştir. Bu liste içerisinde kurumsal dağılım göz önünde bulundurularak
seçim yapılmıştır. Danışma grubu üyeleri Ek 3’de verilmektedir.
Danışma grubu, 23-24-25 Temmuz 2020 tarihlerinde tüm gün süren çalışmalar sonucunda, 69
teknolojik hedef ve 81 sektörel ihtiyaç ifadesini analiz ve konsolide ederek teknoloji yol
haritasının aday 30 teknolojik hedeflerini ve 27 sektörel uygulamalarını oluşturmuştur. Aynı
zamanda, bu aday hedeflerin ve uygulamaların yapılabilirlik (fizibilite) ve etki potansiyeli
açılarından değerlendirmeye tabi tutulmasına yönelik olarak kriterler de danışma grubu
tarafından belirlenmiştir.

Şekil 16 - Danışma grubu tarafından gerçekleştirilen ileri konsolidasyon sonrası aday hedef ve
sektörel uygulamaların sayıları
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Oluşturulan aday hedeflerin ve sektörel uygulamaların ülkemizdeki yapılabilirliği ve etki
potansiyeli Delfi Yöntemiyle14 değerlendirilmiştir.

Hibrit Delfi Yöntemi15 adıyla akademik

literatürde geçen, önce geniş bir kitlenin değerlendirmelerinin alınması ve daha odaklı bir
grupla delfi analizi sonuçlarının tekrar ele alınmasına dayanan bir yöntem kullanılmıştır.
Ülkemizdeki yapılabilirlik ve ülkemize etki potansiyelleri, danışma grubunda belirlendiği şekliyle
aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilmiştir:
Yapılabilirlik kriterleri


Akademik araştırma birikimi



Nitelikli insan kaynağı



Üretim altyapısı (Makine Teçhizat, vb)



Ar-Ge altyapılarının (merkezler, enstitüler) sayı ve kapasite açısından yeterliliği



Özel sektör (5746 no.lu Kanun kapsamında onay verilmiş) Ar-Ge merkezlerinin sayı ve
kapasite açısından yeterliliği.



Sanayi Ar-Ge-Yenilik yetkinliği



Mevcut mevzuatın teknolojik ilerlemeye uygunluğu



Ulusal pazar potansiyeli



Uluslararası pazar potansiyeli



Yabancı hammadde/ara ürün tedariği kolaylığı



Ekonomik/Politik kısıtlamaların (yabancı hammadde/ara ürün maliyeti etkin olma
durumu) bulunması



Uluslararası dolaşım durumu (Son kullanıcı sertifikası gereksinimi)



Doğal kaynaklarımızın (Hammadde/Ara ürün) yeterliliği

Etki potansiyeli kriterleri


Cari açığın azalmasına katkı



Farklı teknolojik gelişmelerin (Spillover Effect) veya çığır açıcı (Breakthrough)
yeniliklerin önünün açılmasına katkı



Stratejik öneme sahip alanlarda yerlileşme oranın yükseltilmesine katkı



Uluslararası pazar potansiyelinin artmasına katkı

Linstone et al, «The Delphi Method: Techniques and Applications», Addison-Wesley, Londra, (1975)
Landeta et al, «Hybrid Delphi: A methodology to facilitate contribution from experts in professional
contexts», Technological Forecasting & Social Change 78 / 1629–1641, (2011)
14
15
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İlgili sektörde teknoloji üretme yeteneğinin artmasına katkı



Nitelikli istihdamın artmasına (lisans/lisansüstü çalışan sayısı) katkı



İlgili sektörlerde yerlileşme oranının yükseltilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılmasına
katkı



Ulusal güvenlik açısından stratejik öneme sahip alanlarda millileşmenin sağlanmasına
katkı



Doğal kaynaklarımızın (hammadde/ara ürün) katma değeri yüksek ihracata
dönüştürülmesine katkı

İleri Malzeme Teknolojilerinin Gelişmesi ile İlgili Gerekli Görülen Genel Konular
İleri Malzeme Yol Haritası çalışmasında Danışma Grubu ve Odak Grubu çalışmalarında iler
malzeme teknolojilerinin gelişme ile ilgili olarak 4 ana konu önerilmiştir. Bu ana konular kimya
sektörü yatırımları, uzun vadeli Ar-Ge yatırımları, ara eleman sıkıntıları ve envanter ve iş birliği
ihtiyacı olarak belirtilmiştir.
Kritik polimerlerin yerlileştirilmesine yönelik adımların atılması:
Danışma grubunda malzeme sektörüne hammadde sağlayan kimya sektöründeki yatırımların
geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik aşağıdaki öneri oluşturulmuştur.



PBO, Polyimidler, Poliamidler, Polyesterler, Poliüretanlar, Polikarbonatlar, Epoksi
reçineler, Poliglikoller (PEG, PPG), Akrilik polimerleri, Polikaprolakton, Polilaktik
asit, Nişasta bazlı polimerler, Polihidroksialkanoatlar, Lignin-bazlı polimerler gibi
önemli polimerlerin monomerleri henüz ülkemizde çok yetersiz miktarda
üretilmektedir. Bu polimerlerin ve monomerlerin yerlileştirilmesi gerekmektedir.



Havacılık motorları hava emiş soğuk bölgelerde ya da sızdırmazlık conta amaçlı
kullanılan termoset veya termoplasik özellik gösteren polimerik malzemelerin
(poliamid, flurokarbon kauçuk, teflon vb.) yurt içinde havacılık kalite gerekliliklerini
karşılayacak endüstri kabiliyeti geliştirmek ve yüksek mukavemetli, savunma ve
havacılık sanayinde kullanılan epoksi ve diğer termoset polimer reçinelerin en az
%50'sini Türkiye'de üretilmesi ve en az bu miktar kadar ihracat yapılması
gerekmektedir.



Yüksek performanslı termoplastiklerin (PEKK, PEEK, PAEK, PEI, PAI gibi) reçine
film formunda ve kompozit üretiminde kullanılmak üzere prepreg formunda
başarıyla işlenmesi ve yüksek kalitede (homojen, boşluk oranı %1'den az olarak)
yerli-milli ürünler olarak endüstriye sunulması gerekmektedir.
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HDPE, LDPE, PP ve ülkemiz için ihtiyaç olan stiren bütadien kauçuk gibi temel
polimerik malzemelerin sentezi için gerekli hammaddeler de dahil olmak üzere yerli
üretimin gerçekleştirilmesi, tesislerin oluşturulması gerekmektedir. Bir sonraki
aşamada poliamit, poliester ve poliüretan sentezlerine yönelik hammadde üretimleri
yapılması gerekmektedir.



PA, PBT, PET, PC, ABS vb ve bunların kompozitleri gibi kimi mühendislik kimi artık
ticari sayılabilecek ancak ülkemizin en yüksek ürün ihracatlarını gerçekleştiren
otomotiv ve beyaz eşya gibi sektörlerin çok yüksek miktarda kullandığı termoplastik
malzemeler, ülkemizde ya hiç ya da yeterli miktarda üretilmemektedir. Bu ürünlerin
neredeyse tamamı ürünlerde ithalat kalemi oluşturmaktadır. Bu termoplastik
malzemelerin ülkemizde üretimini ve yeni projeleri teşvik etmek doğrudan ithalat
kalemlerini kesebilecek ve ürünlerimizin uluslararası pazarda rekabet şansını
arttıracak etki yaratacaktır.

Uzun vadeli Ar-Ge, yenilik ve üretim yatırımları:
Öncelikli malzeme sektörüne yönelik projeler uzun vadeli yatırımlar gerektirmekte ve tesislerin
ekonomik ömrü uzun olmaktadır. Bu nedenle yazılım vb. projelerine verilen desteklerin maddi
olarak en az 4-5 katı ölçüsünde bütçelerle desteklenmesi gerekmektedir. Bu tür malzemelere
yönelik yatırım teşvikleri ve projeler ürünlerin, teknolojini ve bunlara bağlı olarak istisdamın
artmasını sağlayacaktır. Üreticiye teşvik sağlanması başlangıç çalışmaları için önemli
olacaktır.
Ara eleman ihtiyacı:
Üniversitelerde laboratuvar ve araştırma çalışmalarında görev alacak teknisyen ve ara
kadroların oluşturulması uzun süreçler gerektirdiğinden ve uzmanların efektif olarak
kullanılabilmesine yönelik planlamalar ve farklı teşvik yapıları oluşturulmalıdır.
Envanter ve iş birliği ihtiyacı
Ülkemizdeki malzeme altyapılarının, test ve karakterizasyon merkezleri ve araştırma için
kullanılabilecek ekipmanlarla ilgili envanter havuzu oluşturulması ve bu alanlarda çalışan
kişilerin ulaşabileceği bir platform kurulması gerekmetedir.

33

Tablo 1. Danışma Grubu Tarafından Oluşturulan 30 Aday Teknolojik Hedef

No

Teknolojik Hedef ve Kapsadığı Alanlar
Yenilikçi polimerik kompozitlerin ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi
Yenilikçi fonksiyonları elde edebilmek için çalışılması gereken Matris malzemeler, Katkı malzemeleri ve
Üretim Yöntemleri bu başlık altında değerlendirilmektedir.

1

Hedeflenen yenilikçi fonksiyonlar:
* Ağırlığı azaltılmış ve mekanik performansları yükseltilmiş kompozitler
* Doğal ve biyo katkılı kompozitler
* Geri dönüşüme uygun kompozitler
* Termal direncin yükseltilmesi, elektrik alana duyarlılık, manyetik alana duyarlılık, titreşim sönümleme,
radyasyon kalkanlama, kurşun geçirmez özellikler, esneklik, elektrik ve sıcaklık ile şekil hafızası gösterebilme
* Karbon/cam/aramit/hibrit ürünler için ara ürünler (prepreg, towpreg ve hat üstü ara ürün kullanımını ortadan
kaldıran emprenyemeli sistemler)
* Kompozit üretimi için yüksek performanslı termoset (epoksi, fenolik reçineler ve benzeri) ve termoplastik
(PEI, PI, PEKK, PEEK, PAEK vb.) hammaddelerin geliştirilmesi
* Yüksek performanslı elyafların tasarımı ve üretimi
* İnovatif ve etkili üretim teknolojileri (Out-of-Autoclave teknolojiler, AFP otomatik fiber yerleştirme,
otomasyonlu ve CNC kontrollü kompozit imalat sistemleri, 3D eklemeli imalat ve benzeri)
* Sandwich/Tabakalı kompozitlerin tasarımı ve imalat teknolojileri
* Kompozit filtre ayırma malzemelerinin geliştirilmesi
İleri fonksiyonel yüzey ve kaplamaların geliştirilmesi:

2

* Kompozit malzemelerin servis koşullarındaki (aşınma, korozyon, erozyon, solarizasyon, titreşim davranışı ve
benzeri) dayanımını artıracak fonksiyonel kaplamaların, yüzey işlemlerinin ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi
* Kompozit malzemelerin üretiminde kullanılan takım ve kalıpların performansını artıracak kaplamaların,
yüzey işlemlerinin ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi
* Tribolojik uygulamalar yönelik sürtünme katsayısının azaltılması, aşınma direnci yüksek fonksiyonel
kompozit kaplamaların geliştirilmesi
Yenilikçi seramik kompozit malzemelerin ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi:

3

* Manyetik alan absorbsiyon kapasitesi iyileştirilmiş, özellikle parazit sinyal filtreleme ve sinyal soğurma
özelliği olan yüzeye sürülebilir seramik matrisli kompozitlerin geliştirilmesi ve sıfır manyetik alan odaların
kurulmasında kullanılması,
* Uzay ve askeri uygulamalar için aşırı duyarlı sensörler yapımında kullanılan manyetik açıdan ultra-yumuşak
alaşımlar (metglasses) geliştirilmesi
* Yüksek sıcaklığa dayanıklı (300 C ve üstü) kompozit malzeme (fiber takviyeli kompozit, karbon-karbon
kompozit) geliştirilmesi.
* Yalıtım malzemesi ve hafif zırh yapılarında kullanılmak üzere alüminyum ve magnezyum gibi hafif
metallerden en az 30 MPa basma dayanımına sahip, titreşim ve darbe absorbe etme kapasitesi yüksek
seramik takviyeli kompozit köpüklerin üretilmesi ve geliştirilmesi.
* Yüksek seviye tehditlere karşı kişisel, kara ve hava taşıtlarında koruma sağlayacak seramik matrisli
kompozit balistik malzemeler geliştirilmesi.
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Teknolojik Hedef ve Kapsadığı Alanlar
Malzeme/Komponent Tasarımı ve Geliştirilmesine Yönelik Modelleme/Analiz/Simülasyon ve benzeri
Yöntemlerin Kullanılması
* İleri Kompozit malzemeler için sayısal tabanlı, çok ölçekli dayanım, güvenilirlik, yorulma modelleri
geliştirilmesi
* Karbon nanotüplerle güçlendirilmiş yapı elemanlarının titreşim problemlerinin gerçeği yansıtabilen
modellerinin oluşturulması
* Polimer nanokompozit yapıların çok ölçekli modelleme yöntemleriyle tasarımı ve sentez yöntemlerinin
geliştirilmesi
* Hesaplamalı malzeme mühendisliği çalışmaları (örneğin yapay zeka yazılımlarıyla malzeme tasarımı)
Biyo esaslı ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen polimerlerin geliştirilmesi

5

* Doğal elyaflardan ve Polisakkaritlerden elde edilen polimerlerin geliştirilmesi
* Biyokütleden (bitkisel veya hayvansal kaynaklardan elde edilen doğal polimerler), mikroorganizma
(bakteriler) aktivitelerinden veya biyoteknoloji yöntemiyle (fermentasyon vb.) elde edilen sürdürülebilir,
yenilenebilir, doğada çözünebilir, gübreleştirilebilir, hafif ve düşük karbon ayak izine sahip çevre dostu
polimerlerin geliştirilmesi
* İleri biyo-esaslı ve çevreci polimerler için 10 yıl sonra bile mekanik mukavetmelerinin bozulmaması için katkı
madde çalışmalarının yapılması ve yerli olması,
* Mevcut ABS ve PP gibi polimerlerin mekanik ve ısıl mukavemet değerlerine eş ve aynı zamanda nem/su
etkisi ile bozulmayan ileri biyo esaslı ve çevreci polimerlerin sentezlenmesi/geliştirilmesi,
Halihazırda kullanılan termoplastik polimerlerin yerini alabilecek özelliklere sahip biyobozunur
polimerlerin geliştirilmesi

6

* Biyobozunur polimerlerden eriyikten lif çekimi veya eriyik üfleme yöntemleri ile elde edilecek ve ambalaj,
medikal, filtrasyon, tarım gibi sektörlerde tüketilen sınırlı süreli veya tek kullanımlık malzemelerin üretimi için
kullanılabilecek %100 biyobozunur tekstil liflerinin geliştirilmesi,
* Isıya dayanıklı biyobozunur polimerler geliştilmesi.
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Yenilikçi Biyomalzemelerin Geliştirilmesi

7

Polimer ve polimer kompozit esaslı biyomalzemelerin geliştirilmesi:
* Vücut içi uygulamalarda biomimetik özellikte ve esneklikte, biyo uyumlu ve biyo aktif polimer malzemelerin
geliştirilmesi,
* İleri tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi amacıtyla, biyouyumlu fonksiyonel polimerler ve çevre duyarlı
polimerik sistemlerin kontrollü ilaç salım sistemleri ve hedef odaklı ilaç taşıyıcı sistemler olarak geliştirilmesi,
kanser gibi zor hastalıkların tedavisinde etkin kullanımlarının sağlanması,
* Doku mühendisliği alanında kullanılabilecek atık kaynaklardan elde edilen biouyumlu ve geri dönüştürülebilir
hücre/doku kültürü malzemeleri üretilmesi,
* Reaktif ve fonksiyonlu biyo uyumlu polimerlerin hazırlanması; özellikle ilaç ve biyomolekül taşıma özelliği
içeren ve biyouyumlululuğu ve biyoaktivitesini uzun süre koruyacak makro-moleküllerin sentezlenmesi.
* İmplant uygulamaları için insan kortikal kemiğiyle uyumlu mekanik performans gösterecek, vücut sıvısında
kontrollü bir şekilde bozunabilen, toksik etki göstermeyen ve biyo-uyumlu polimer-seramik kompozitlerin
geliştirilmesi,
* Mekanik özellikleri güçlendirilmiş selülozik (keten/kenevir) biyokompozitler geliştirilmesi,
* Doğal kemik ve dişe en yakın mekanik özelliklere sahip biyouyumlu polimer kompozit/nanokompozitler
Seramik, cam seramik ve seramik kompozit esaslı biyomalzemelerin geliştirilmesi
* Dişçilikte ve ortopedide kullanılan yenilikçi ve işlevsel biyoseramikler
* Ostokonduktif ve osteoinduktif, antibakteriyel, biyouyumluluk, biyobozunurluk, dogal kemiğin mekanik
özelliklerine yakınlık, gen aktivasyonu ve biyolojik ajanların kontrollü salımını yapabilme, hemokompatibilite
(kan uyumluluğu) gibi özelliklere sahip cam seramik ve/veya seramik malzemeler
* Sektör ihtiyaçlarına uygun biyocamların geliştirilmesi
Metal esaslı biyomalzemelerin geliştirilmesi
* Yenilikçi biyobozunur metal ve alaşımların geliştirilmesi (örneğin çinko, magnezyum alaşımları)
* Metalik biyomalzeme yüzeylerine yönelik yenilikçi kaplama ve işlemlerin geliştirilmesi
* Gözenekli metalik biyomalzemelerin geliştirilmesi
* Elastisite modülü kemiğe yakınlaştırılmış alaşım veya kompozit malzemelerin geliştirilmesi
* Aşınma artı korozyon (tribokorozyon) özellikleri iyileştirilmiş biyomalzemelerin geliştirilmesi
* Tıbbi ve cerrahi alet/cihaz/komponentlere yönelik malzeme ve yüzeylerin geliştirilmesi
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Yenilikçi fonksiyonel polimerlerin geliştirilmesi:

8

*Kendini onaran polimerler (ör; elastomerler) ve hybrid polimerler üzerine (ör; metal-organik frameworkler)
çalışmalar yapılması,
*Yüzey yapısını ve özelliklerini mekanik vb. etkilerden sonra tamir eden ve eskiye dönebilen kaplama ve
yüzeylerin geliştirilmesi için ileri polimerik malzemelerin geliştirilmesi.
* 3B yazıcı, fiber, film, sünger vb. üretim teknolojileriyle işlenebilmesi ile uygulama alanına göre polimerin
akıllı (termal, pH duyarlı), biyobozunur, kendini onarabilir, iletken, antibakteriyel, antiviral gibi ileri teknolojik
özelliklere sahip olması polimerlerin geliştirilmesi,
* Mekanik özelliği iyileştirilmiş metal katkılı polimerlerin üretilmesi,
* Akrilik asit monomeri, anhidritleri , floro-akrilat esterleri , "UV curable" akrilik esterlerin üretilmesi,
* Ambalaj çemberi üretiminde kullanılan PP homopolimer'e alternatif ve özellikleri iyileştirilmiş bir malzeme
geliştirilmesi,
* Yüksek performanslı epoksi, siyanat ve bis-maleimit reçineleri üretilmesi,
* Yüksek sıcaklığa dayanıklı poliamit, polieterketon ve aromatik poliamitler üretilmesi,
* Yüksek akış hızlarında (1 m/saat) çalışabilen, istenilen gözenek çapında (2 - 100 mikrometre)
hazırlanabilen ve aktif moleküller veya yüklerle donatılabilen malzemelerin geliştirilmesi,
* Havacılık için karbon polimer imalatı yapılması ve bu ürünün soğuk sarılması.
* Tıbbi uygulamalardan savunma sanayine kadar birçok farklı alanda kullanım potansiyeline sahip olan
ortamdaki sıcaklık, nem, pH, ışık yoğunluğu, manyetik alan gibi parametrelere bağlı olarak şekil, renk,
iletkenlik gibi özelliklerini değiştirebilme yetisine sahip olan çok işlevli ve yüksek performanslı akıllı polimerik
malzemelerin geliştirilmesi. Ayrıca şekil hafızalı polimer harmanların giyilebilir tekstiller ve 3D yazıcılar için
kullanılabilirliğinin araştırılması.
* Sensör malzemesi olarak kullanılmak üzere piezoelektrik Polyvinylidene fluoride (PVDF) üretilmesi,
* Doğal malzemelerden (%75 ve daha yüksek verimle) üretilen üç boyutlu amorf piezoelektrik biyopolimerlerin
üretimi, matriks olarak kullanılan bu malzeme ile deforme olmayan, neme dayanıklı ve esnek malzemelerin
hazırlanması; üretilen enerji ile sağlıktan, savunma sanayisine kadar birçok alanda faydalanılması için
elastomerik malzemelerin üretilmesi.
* Atik ısıdan enerji üretebilme konusunda ZT değeri 3’un üzerinde olan, yani yüksek verimle çalışabilen;
otomobil, hava aracı ve benzeri sistemlere entegre edilerek katma değeri çok yüksek ürünlere dönebilecek,
yarı iletken ileri polimer (Polyaniline, PEDOT:PSS ve benzeri) bazlı termoelektrik malzemelerin geliştirilmesi,
* Gelişmekte olan güneş hücresi teknolojileri [hibrit ve organik güneş hücreleri]`inde kullanılmak üzere yüksek
güç dönüşüm verimi sağlayacak [organik güneş hücreleri için %13`ten fazla, hibrit güneş hücreleri için
%20`den fazla] ileri sentetik polimer türü olan yarı iletken polimerlerin geliştirilmesi.
*Yüksek sönümleyici sismik izolatörler ve yüksek sönümleyiciyi titreşim takozları üretimi ve geliştirilmesi.

Yüksek performanslı mühendislik plastiklerinin ve imalat süreçlerinin geliştirilmesi:

9

* Aşınmaya dirençli, sürtünme katsayısı düşük ileri mühendislik plastikleri geliştirilmesi,
* Seri imalat teknolojilerinde plastik enjeksiyon yöntemi ile üretilmeye uygun kadar darbe mukavemeti
elastikiyet modülü %20 artırılmış, elyaf/fiber takviyeli mühendislik plastiklerinin geliştirilmesi ve geri
dönüşüm/yeniden kullanım süreçlerinin iyileştirilmesi,
* Yerli yüksek performans plastik ve termoplastik kompozitlerin üretimi için PEEK ve PES gibi ileri mühendislik
plastiklerinin rafineriden monomer üretimi ile entegre olarak polimer üretimi dahil altyapı, üretim ve geliştirme
faaliyetlerinin desteklenmesi,
* Elekterikli araçlarda kullanılmak üzere katkılı poliamit plastiklerinin nihai ürün üretilmesinde kullanılması ve
elektrikli araç için gelişmiş polimerlerin kullanılması.
* Termoplastik polisülfon, polikarbonat ve aromatik polieter yapısında mühendislik polimerleri üretilmesi,
* Eklemeli imalat teknolojilerinde (eriyik yığma modelleme, toz yatağı ergitme) kullanılmak üzere, kendi
çekme, çarpılma, kalıntı gerilme gibi yüksek sıcaklık gradyanına bağlı görülen bu problemlerin %70 oranında
azaltılacağı yüksek performanslı yüksek sıcaklık termoplastiklerin (PC, PPA, PES, PEEK vb) geliştirilmesi.
* Mikro elektronik ve sensör teknolojilerinde kullanılan polimer ince filmlerin ve mürekkep püskürtme (ink-jet)
yöntemi ile imalat teknolojilerinin geliştirilmesi.
* Yüksek performanslı termoplastiklerin (PEKK, PEEK, PAEK, PEI, PAI gibi) reçine film formunda ve
kompozit üretiminde kullanılmak üzere prepreg formunda başarıyla işlenmesi ve yüksek kalitede (homojen,
boşluk oranı %1'den az olarak) yerli-millî ürünler olarak endüstriye sunulması.
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10

Termoset reçinelerin geliştirilmesi:
* Otoklav dışı üretim teknikleri için seçici kürlenme/elektron ışını yardımıyla kürlenebilen termoset reçinelerin
geliştirilmesi,
* Yüksek gerilim elektrik malzemeleri üretiminde kullanılan epoksi reçine ve sertleştirici hammaddesi
(DGEBA benzeri) üretilmesi ,
* Havacılık ve savunma sanayine yönelik yüksek termal ve mekanik özelliklerdeki epoksi reçinleri endüstriyel
boyutta üretmeye başlanması,
* Baz Reçine üretimi desteklenmesi.
* Havacılık motorları hava emiş soğuk bölgelerde ya da sızdırmazlık conta amaçlı kullanılan termoset veya
termoplasik özellik gösteren polimerik malzemelerin (poliamid, flurokarbon kauçuk, teflon vb.) yurt içinde
havacılık kalite gerekliliklerini karşılayacak endüstri kabiliyeti geliştirmek ve yüksek mukavemetli, savunma ve
havacılık sanayinde kullanılan epoksi ve diğer termoset polimer reçinelerin en az %50'sini Türkiye'de
üretilmesi ve en az bu miktar kadar ihracat yapılması.

11

Polimerler için ileri yüzey teknolojileri ve fonksiyonel kaplamalar:
* Polimerlerin özellikleri ile yüzeylerdeki değişimler takip edilmesi. Böylece yüzey modifikosyanları yapılarak
istenilen özellikte (sıcaklık duyarlı, pH duyarlı, ıslanmaya ultrahidrfobik yüzeyler vb.) gibi malzemeler elde
edilmesi,
* Korozyon dayanımı yüksek, bitkisel kaynaklardan üretilen, çevreye ve insan sağlığına zararsız üstün
özelliklere sahip (su iticilik, nem toleranslı, hızlı kürlenen, düşük sıcaklıklarda kürlenme) kaplamaların
geliştirilmesi,
* Uçak ve rüzgar türbini endüstrilerinde kullanılmak üzere suyu ve buzu iten ileri polimer kaplamaların
geliştiriilmesi,
* Fonksiyonel yüzeylerin (süperhidrofilik temas açısı <10, süperhidrofobik temas açısı >150, antibakteriyel,
antiviral, antifungal, çizilme dirençli, aşınma dayanımı yüksek, antireflektif) geliştirilmesi.

12

Farklı malzeme gruplarının birleştirilmesine yönelik yapıştırıcıların (adhesivlerin) geliştirilmesi ve
üretilmesi
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Enerji depolama uygulamalarında kullanılan malzemelerin ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi

13

Batarya teknolojilerine yönelik yenilikçi malzemelerin geliştirilmesi
* Yeni nesil pil teknolojilerine yönelik, organik yapıdaki polimerlere inorganik materyaller eklenmesi ile
oluşturulacak organik-inorganik hibritlerin geliştirilmesi
* Yeni nesil ve güvenli pil teknolojilerine yönelik elektrot malzemelerin geliştirilmesi
* Batarya ve süperkapasitörlerde kullanılmak üzere en az 10000 sarj-deşarj döngü kararlılığına sahip grafen
içeren nanokompozit elektrot malzemelerinin ve en az 5V çalışma aralığına sahip, polimer tabanlı kompozit
elektrolit malzemelerinin geliştirilmesi
* Tamamen katı hal Lityum temelli piller için kompozit elektrolit geliştirilmesi,
* Li-iyon piller için ileri anot ve katot kompozitlerin geliştirilmesi,
* Tamamen katı hal Lityum temelli piller için seramik elektrolit geliştirilmesi,
* Araç uygulamalarında kullanılmak üzere en çok 15 dakikada tam dolabilen, en az 100 kWh güce sahip
batarya geliştirilmesi.
* Yeni nesil lityum, sodyum, lityum sülfür ve katı elektrolit pil teknolojileri, Li-iyon, Li-air, daha uzun dayanan,
geri dönüşümü daha kolay olan, doğayı kirletmeyen piller, yazdırılmış, esnek piller, güneş pilleri, yakıt pilleri,
polimer kompozit batarya sistemleri, çok cabuk sarj edilebilen ve uzun ömürlü bataryalar
Yakıt pillerine yönelik yenilikçi malzemelerin geliştirilmesi
* Yüksek performans ve dayanımlı, yüksek akımlarda şarj/deşarj yapılmasına olanak sağlayacak polimer veya
seramik esaslı katı elektrolitlerin geliştirilmesi ve üretilmesi
* Yerli üretilecek Yakıt Pili teknolojileri için yüksek performans ve dayanımlı seramik esaslı elektrolit ve
elektrotların geliştirilmesi,
* Minimum 1k çevrim sonunda en az % 80 oranında kapasitesini koruma performansı gösteren ikincil pillerde
(Li, Na, Mg, K, S vs.) kullanılacak malzemelerin (anot, katot, elektrolit, sep. vs.) geliştirilmesi
Organik ve/veya İnorganik İçerikli Faz değiştiren malzemelerin geliştirilmesi
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Enerji üretimine yönelik yenilikçi malzemeler ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi

14

Yenilenebilir enerji teknolojilerine yönelik malzemeler
* Güneş enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesinde elektrot olarak kullanılan nanokompozitlerin %20
verimi sağlayacak düzeye getirilmesi
* Güneş enerjisini soğurma özelliğine sahip yenilikçi yüzeylerin geliştirilmesi
* Süper reflektif özelliğe sahip yenilikçi yüzeylerin geliştirilmesi
* Kullanım ömrü en az 15 yıl olan, minimum %15 verimle çalışan güneş enerjisi panellerinin geliştirilmesi
* En az %25 verimli fotovoltaik hücrelerin geliştirilmesi
* Rüzgar enerjisine yönelik yenilikçi malzemelerin geliştirilmesi (örneğin yüksek modüllü - high modulus cam
elyafların geliştirilmesi)
* Rüzgar türbin kanatlarında kullanılan kompozitlerin (yapısıda çok yüksek miktarda polyester, vinilester ve
epoksi reçineler içermektedir.) üretimine yönelik ekonomik ölçeğin yaratılması.
* Güneş pilleri, rüzgar türbinleri için hafif ve dayanıklı malzemelerin geliştirilmesi,
* Jeotermal enerji dönüşümlerine yönelik yenilikçi malzemelerin geliştirilmesi.
Konvansiyonel enerji teknolojilerine yönelik malzemeler
* Elektrik motorlarında veya jeneratörlerde kullanılacak kalıcı mıknatıs alaşımlarının geliştirilmesi
* Nadir toprak element içermeyen (Al, Ni, Co) yeni mıknatıs geliştirilmesi ve bunların zorlayıcı manyetik
alanları (coersive field) nadir toprak element içeren (Nd, Fe, B) mıknatısların en az %75-80 mertebesinde
olmalıdır.
* Halen mevcut mıknatıslarda kullanılan nadir toprak element miktarı %50-60 oranında azaltılarak,
mıknatıslanma özellikleri itibariyle mevcut mıknatısların özelliklerine yakın (%90-95) parametrelerde
mıknatısların geliştirilmesi.
* Nadir toprak elementler kullanılarak, daha güçlü mıknatıs geliştirilmesi
Nükleer Enerji teknolojilerine yönelik malzemeler
* Kurşuna alternatif koruyucu radyasyon zırh malzemelerinin geliştirilmesi,
* Nükleer teknolojide kullanılan malzemelerin (nötron absorblayıcı çelikler, süperalaşımlar, paslanmaz çelikler
v.b) üretilmesi,
* Nötron absorblayıcı kaplamaların geliştirilmesi.

15

Enerji Verimliliğine Yönelik Yenilikçi Malzemelerin, Yüzeylerin ve Üretim Süreçlerinin Geliştirilmesi
* Ulaştırma sektöründe enerji verimliliğe yönelik malzemeler
* Konut ve binalarda ısıtma ve soğutma, aydınlatma ihtiyacını optimize edecek ileri malzemelerin ve üretim
süreçlerinin geliştirilmesi
* Sürdürülebilir, çevre dostu yalıtım malzemeleri
* Sanayide enerji verimliliğine yönelik malzemeler
* Elektrik taşınmasına yönelik maliyet etkin malzemeler
* Mekanik sistemlerde enerji kaybını azaltacak malzemelerin ve yüzeylerin geliştirilmesi
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Teknolojik Hedef ve Kapsadığı Alanlar
Geri dönüşüm teknolojilerinin ve geri dönüştürülebilir malzemelerin geliştirilmesi

16

*Ulaştırma, otomotiv, gıda, tarım, hayvancılık, beyaz eşya ve elektronik gibi sektörlerde kullanılan
termoplastik ve termoset polimerlerin mekanik ve kimyasal yöntemlerle geri dönüştürülmesi, kendi
monomerlerine veya başka değerli monomerlere/malzemelerlere dönüştürülmesi ve geri dönüşüm
teknolojilerinin geliştirilmesi
*Kesici takımların uçlarını oluşturan karbür esaslı seramik yapıların kullanım sonrası yeniden kazanılıp ürün
haline getirilmesi
*Sanayide bir çok tesiste oluşan atık gazlardan en az %99 saflıkta hidrojen üretimini sağlayabilecek seramik
esaslı saflaştırma membranlarının geliştirilmesi
*Ürün geri kazanımında kullanılacak özellikte nanofiltrasyon seviyesinde (<1 nm den küçük gözenek boyutlu)
seramik membranların ve yöntemlerin geliştirilmesi
*Ülkemiz açısından çok büyük bir biyopolimer hammadde kaynağı olan peynir altı suyunun işlenerek, gıda,
sağlık alanlarında kullanılmak üzere protein içeriği en az 90 % olan peynir altı suyu tozu üretimi ve bu üretimi
gerçekleştirecek filtrasyon teknolojisinin yaygınlaştırılması
*Yeralti ve atik sularin islenerek icme ve tarim suyuna donusturulmesine yonelik filtrasyon mazemeleri ve
virüs boyutlarında (20nm) filtrasyon sağlayan hava filtresi ve bu malzemelere uygun sureclerin gelistirilmesi.
*Ülkemizde gelişmekte olan nanolif malzeme temelli filtrasyon teknolojilerinde çevreci özellikte ve biyouyumlu
(biyolojik ürün temelli biyopolimerler, PVA, selüloz yapılı malzemeler ile) malzemelerin mevcut polimerlerin
%50'sinin yerine geçmesi
* Elektronik ve benzeri sektörlerde kullanılan değerli metallerin ve bileşiklerin geri dönüşüm teknolojilerinin ve
geri dönüştürülmüş malzemelerin geliştirilmesi
İleri fonksiyonel yüzey ve kaplamaların, üretim süreçlerinin geliştirilmesi:

17

* Uzay teknolojilerine yönelik uygulamalar için radyoaktivite direnci yüksek ve titreşim kabiliyeti iyi yeni nesil
hibrit kaplamaların geliştirilmesi.
* Metal yüzeyler için çevreye ve sağlığa duyarlı yenilikçi kaplamaların geliştirilmesi,
* Daha yüksek aşınma ve korozyon özelliklerine sahip yenilikçi yüzey ve kaplama geliştirilmesi,
* Yenilikçi yüzey ve kaplamalara yönelik yenilikçi üretim süreçlerinin (vakum teknolojileri, kimyasal yöntemler,
mekanik yöntemler, elektrometalurji, püskürtme ve yayınma tabanlı, vb.) geliştirilmesi,
* Yüksek sıcaklık dayanımı sağlayacak koruyucu ve performans arttırıcı kaplamaların geliştirilmesi,
* Optik, elektromanyetik ve radyasyon kalkanlama, antibakteriyel, katalitik, biyo uyum özellikleri geliştirilmiş
yenilikçi yüzey ve kaplamaların geliştirilmesi
* Yüzeylerin ıslatma özelliklerinin istenen işlevselliğe göre değiştirebilecek yüzey işlem ve kaplamaların
geliştirilmesi.
Metal ve metal alaşım tozlarının ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi:

18

* Kesme ve şekillendirme takımlarında kullanılan toz malzemeler
* Püskürtme teknolojilerinde kullanılan toz malzemeler
* Mim teknolojilerine uygun toz malzemeler
* Refrakter metal ve alaşım tozlar
* Eklemeli imalat teknolojilerine uygun toz malzemeler
* Havacılık ve uzay uygulamalarında kullanılan metal ve alaşım tozlar
Eklemeli imalat teknolojilerine uygun malzeme ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi

19

* Konvansiyonel yöntemlerin dışında, eklemeli imalat özelinde kullanılacak başlangıç malzemelerinin (metal
alaşımları, seramik çamurları, polimer hammaddeleri ve katkı maddeleri) geliştirilmesi
* Başlangıç malzemelerinin ilgili eklemeli imalat yöntemine uygun forma getirilmesi (tozlar, filamentler,
kırpıklar, reçineler vb)
* Üretim süreçlerinin geliştirilmesi ve malzeme özelliklerinin tayin edilmesi
* Fonksiyonel geçişli malzeme tasarımlarının ve üretimlerinin yapılması
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Teknolojik Hedef ve Kapsadığı Alanlar
Yüksek nitelikli ve katma değerli çelikler üretilmesi ve geliştirilmesi:

20

* Paslanmaz çelikler(maraging, martensitik), bor katkılı çelikler, AHSS çelikleri, yüksek mukavemetli çelikler,
zırh çelikleri, H11,12,13 gibi Cr,Ni,W,V;Mo ihtiva eden sıcak yada soğuk iş takım çelikleri gibi teknolojik ve
endüstriyel ihtiyacı yüksek çelik malzemelerin tasarlanması ve üretilmesi.
Yenilikçi demir dışı metalların/alaşımların ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi:

21

* Alümnyum ve magnezyum alaşımları, titanyum alaşımları, bakır/bakır alaşımları, nikel alaşımları, süper
alaşımlar, yüksek entropili alaşımlar, refrakter metaller, soy metaller gibi teknolojik ve endüstriyel ihtiyacı
yüksek demir dışı malzemelerin tasarlanması ve üretilmesi
* Nadir Toprak Elementlerin üretim süreçlerinin geliştirilmesi

22

Nanokristal yapıda metal parçacık üretimi:
* Stratejik öneme sahip bazı titanyum esaslı alaşımların ve paslanmaz çelik alaşımlarının nanokristal yapıda
üretilerek dayanımlarının arttırılması, termal kararlılık araştırmaları ile bu malzemelerin 1000 °C sıcaklıkların
üzerinde dahi mekanik özelliklerinde önemli derecede kayıp yaşamadan kullanılacak düzeye getirilmesi,
* Katalitik aktiflik gösteren, 0.2-20 nm parçacık boyut aralığındaki, kimyasal/elektornik/kristal yapısı kontrol
edilebilen metal nanoparçacıkları içeren ileri malzeme sistemlerinin geliştirilmesi ve katalizörler alanındaki
dışa bağımlılığın azaltılması,
* Elektronik ve fotonik cihazlar için %99 safiyette tek boyutlu yarı iletken nanoyapıların (Ge ve Si esaslı)
sentezlenmesi.

23

Metal matriksli kompozitlerin ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi:
* Isıl yönetim amaçlı kompozitler,
* Aşınma ve sürtinme özelliklerini geliştirmeye yönelik kompozitler,
* Darbe ve balistik özellikleri geliştirilmiş kompozitler,
* Yükek mukavemet, yüksek elastisite modullü, elyaf, fiber, partükül takviyeli metalik yapılar.
* Fonksiyonel derecelendirilmiş tabakalı metal kompozitler.
* Gözenekli kompozit metal yapılar.
Özellikleri İyileştirilmiş ve Fonksiyonel, Yenilikçi İleri Seramik Malzemelerin ve Üretim Süreçlerinin
Geliştirilmesi

24

* Aşınma, balistik, nükleer, elektronik ve optik uygulamalar için oksit ve oksit dışı (karbür, borür, nitrür)
seramiklerin üretimi ve geliştirilmesi
* Silika temelli aerojel yapılar ile birçok sektöre hizmet edebilecek nitelikte, iyi yalıtım özelliklerine sahip, su
tutmaz ve bakteri barındırmaz nitelikte malzeme geliştirilmesi,
* Isıl, elektirksel ve aşınma dayanımlı yüksek performanslı yerli yalıtım malzemesi üretilmesi,
* Savunma, Havacılık ve Uzay sektörlerde yüksek katma değerli ürün oluşutrma hedefinde, geleceğin
ortamlarına uygun çok yüksek sıcaklığa dayanım sağlayacak malzemeler üreilmesi.
* Piezoelektrik seramik (güç elektroniği bileşenleri, sensör, ultrasonik ve akustik algılayıcılar, robotik
platformlarda eyleyiciler, enerji hasatlamaya yönelik malzemeler) malzemelerin geliştirlmesi. (Farklı sensör
teknolojileri için en yaygın piezoelektrik malzeme olan PZT'ye (kurşun zirkonat titanat) alternatif olacak ve
kurşun içermeyen piezoelektrik malzeme kompozisyonları geliştirilmesi)
* Manyetik Seramikler:Manyetik seramik (ferritler, hafıza elemanları) malzemeler; Manyetokalorik soğutma
sistemleri alanında, kompakt tasarım, sessiz çalışma, yüksek stabilite ve korozyon dayanımı, yüksek verimlilik
özellikleri ile konvensiyonel sistemlere göre %20 – 30 daha verimli Lantanit grubu metallerin oksalat
formundan hareketle demir oksalat ve silisyumdioksit katkısı ile hidrojen redüksiyonu (HR) tekniği ile tek
adımda soğutma sektörüne yönelik LaFeSi temelli manyetokalorik malzeme geliştirilmesi.
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Teknolojik Hedef ve Kapsadığı Alanlar

Yenilikçi ve Fonksiyonel Seramik Toz Malzemelerin ve Üretim Süreçlerinin Geliştirilmesi
Ülkemizde yüksek kullanım potansiyeli olan ve/veya stratejik öneme sahip şekil ve boyut kontrollü
Ara Seramik Toz Ürünlerin ve Şekillendirmeye Hazır Toz Karışımlarının Geliştirilmesi

25

Şekil ve Boyut Kontrollü Nihai Seramik Toz ve Tek Kristal Ürünlerin Geliştirilmesi
* Haloysit, montmorillonit ve benzeri killerin geliştirilmesi
* Heterojen katalizörlerin en önemli yapı taşlarından olan yüksek düzeyde gözenekli, özel tasarlanmış yüzey
kimyasına/kristal/elektronik yapıya sahip, metal-oksit ve zeolit türü seramiklerin geliştirilmesi
* Eklendikleri yapılara yapısal ve fonksiyonel iyileştirme sağlayabilecek özellikte nano-mikro boyutta seramik
tozların ve/veya bunların yüzey modifikasyon yöntemlerinin geliştirilmesi
* Dijital dekorasyon uygulamalar için inorganik renk pigmentlerinin ve firit malzemelerinin geliştirilmesi
* Püskürtme teknolojisine uygun tozların geliştirilmesi
* Nadir toprak element esaslı seramik tozların geliştirilmesi

Termal, mekanik, elektronik, katalitik ve optik özellikleri geliştirilmiş yenilikçi seramik esaslı ve
seramik üzerine yüzey/kaplamaların ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi

26

27

* Roket nozülleri gibi ileri teknoloji uygulamalarına yönelik yüksek sıcaklık dayanımına (ultra high temperature
ceramics) ve/veya yalıtım özelliğine sahip seramik esaslı kaplamaların geliştirilmesi
* Sızdırmazlık amaçlı, aşınma direncine sahip seramik kaplamaların (alüminyum oksit vb.) havacılık kalite ve
proses performans gerekliliklerini sağlayacak şekilde endüstriyel boyutta üretim kabiliyeti kazanılması
* Nano ve mikro kalınlıklarda seramik kaplamalar yapılarak fonksiyonel yüzeyler elde edilmesi
* Dekoratif, antimikrobiyal, kaymaz (antislip) seramik yüzey ve kaplamaların geliştirilmesi
* Biyouyumlu seramik yüzey ve kaplamaların geliştirilmesi
Cam ve cam seramiklerin geliştirilmesi
* Termal genleşme katsayısının sıfıra doğru giden sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda termal, mekanik, optik
özellikleri iyileştirilmiş cam malzemelerin geliştirilmesi
* Ultra ince camların geliştirilmesi ve mekanik özelliklerinin artırılması
* Lazer camların ve katkı maddelerinin geliştirilmesi
* Cam içinde veri depolama teknolojilerinin geliştirilmesi
Elmas ve karbon esaslı yenilikçi malzemelerin, uygulama alanlarının ve üretim süreçlerinin
geliştirilmesi

28

* Polikristal ve monokristal kitlesel elmas ve teknolojilerinin geliştirilmesi
* Katkılı kitlesel elmas üretim teknolojilerinin geliştirilmesi
* Optik, elektronik amaçlı; sağlık ve savunma sektörlerine yönelik elmas esaslı malzemelerin geliştirilmesi
* Elmas ve elmas benzeri kaplamaların geliştirilmesi
* Elektrokimyasal ve kimyasal uygulamalara yönelik elmas bazlı malzemelerin geliştirilmesi
* Karbon esaslı yenilikçi malzemelerin (karbon nanotüp, grafen ve benzeri) ve üretim süreçlerinin
geliştirilmesi; uygulama alanlarının genişletilmesi
Bor esaslı malzemelerin, uygulama alanlarının ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi

29

* Bulk üretime yönelik bor esaslı malzemelerin geliştirilmesi
* Yüzey uygulamalarına yönelik bor bileşiklerinin geliştirilmesi
* Katkı malzemesi olarak alaşım, kompozit malzeme geliştirilmesine yönelik bor malzemelerinin geliştirilmesi
* Bor bileşiklerinin toz halinde geliştirilmesi
* İleri teknolojik uygulamalarda bor esaslı malzemelerinin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik yeni
yöntemlerin geliştirilmesi
* Yüksek katma değerli bor ve/veya bor katkılı ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesi
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No

30

İki Boyutlu Malzemelerin uygulama alanlarının ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi
* Grafen, Borofen, Mxene'ler gibi

Tablo 2. Danışma Grubu Tarafından Oluşturulan 27 Aday Sektörel Uygulama

No

Sektörel Uygulamalar ve Kapsadıkları Ürün/Teknolojiler
Kompozit Malzemelerin Havacılık ve Uzay Sektörlerindeki Uygulamaları

1

2

3

4

5

6

* Dayanımı yüksek polimerik kompozitler ve sandviç kompozitlerden uçak gövde, kanat ve benzeri yapısal
parçaların geliştirilmesi
* Uzay şartlarına dayanıklı kompozit malzeme uygulamalarının geliştirilmesi
* Kompozit birleştirme teknolojilerinin hava platformları uygulamaları
* Kendi kendini onaran (self healing) kompozit malzeme uygulamalarının geliştirilmesi
*Bor, karbon, silisyum vb. fiberlerin ve/veya fiber takviyeli kompozit malzemelerin havacılık uygulamalarının
geliştirilmesi
Havacılık ve Uzay sektörlerinde yenilikçi ve yüksek performanslı malzeme uygulamaları
* Aviyonikler ve sensörlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Dome ve radome yapıların geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Hava araçlarında hipersonik hızlara dayanıklı malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Radar soğurucu malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Süper hidrofobik ve buzlanmaya karşı yüzeylerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Termal dayanımı ve yanma direnci yüksek, yüksek sıcaklık farklarında (aşırı yüksek ve düşük sıcaklıklarda)
çalışabilen, düşük sürtünme katsayısına sahip ve aşınma direnci artırılmış malzemelerin, yüzeylerin ve
kaplamaların geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Yıldırım çarpmasından koruyucu, elektrik iletkenliği yüksek yapılara yönelik malzemelerin geliştirilmesi,
üretilmesi ve uygulamaları
* Radyasyon direnci yüksek malzemelerin ve yüzeylerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
Metal ve Alaşımların Havacılık ve Uzay Sektörlerindeki Uygulamaları
* Alüminyum alaşımlarının (7000 ve 8000 serisi) geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Akışkan aktarımı için kullanılan nikel alaşımlı yüksek boruların geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Başka bir yöntem ile üretilmesi çok zor olan kompleks yapılı metal sandviç yapıların (örneğin motor fan
palelerinde kullanılmak üzere) üretilebilmesine yönelik teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulamaları
Polimer Malzemelerin Havacılık ve Uzay Sektörlerindeki Uygulamaları
* Hibrit olarak kullanılarak hem piezoelektrik hem de termal dayanımlı kumaşlara yönelik, 450-500 C'ye kadar
bozunma göstermeyen Polibenzazol polimerlerinin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Yüksek Performans Polimelerlerin uçak ve/veya helikopter yapısal parçalarında uygulamaları
* Titreşim/darbe sönümleyici elastomerlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
Seramik Malzemelerin Havacılık ve Uzay Sektörlerindeki Uygulamaları
* Alumina seramiklerin Magnetron / TWT ve benzeri ürünlerdeki uygulamaları
* Piezoelektrik seramiklerden cihazların geliştirilmesi
* Uçak jet motorlarına yönelik yüksek ısıl dayanım gerektiren uygulamalar için yerli seramik fiber ve mamul
prepreg geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
Enerjik Malzemelerin Havacılık, Uzay ve Savunma Sektörlerindeki Uygulamaları
* Patlama/itki yaratılmasına yardım eden katalitik ileri malzemelerin geliştirilmesi ve Monopropellant ve
Bipropellant yakıtlı roket ve uydu itki sistemlerinde uygulanması
* Barut, primer, sekonder ve bunların temel bileşenleri olan malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve
uygulamaları
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No

Sektörel Uygulamalar ve Kapsadıkları Ürün/Teknolojiler
Savunma Sektöründe Balistik ve Zırh Malzemelerin Uygulamaları

7

8

9

10

11

*Hem zırhlı araçlar ve kişisel koruma hem de yapıların korunmasında mühimmata dayanıklı daha hafif ve
daha dayanımlı zırh malzemelerinin (zırh çelikleri dahil), tabakalı hibrit yapıların geliştirilmesi ve uygulamaları
*Kesmeye ve darbeye dayanıklı elbise vb. giyilebilir balistik uygulamalara yönelik polimer (Örn. UHDPE)
ve/veya seramik katkılı (Örn. Bor esaslı) kompozitlerin, elyafların, elastik matrislerin (shear thickening fluids),
yarı mamullerin geliştirilmesi ve uygulamaları
*Zırh sistemlerinde kinetik çarpma ve patlama enerjisini sönümleme kabiliyetine sahip ve hafif yapıda metal
köpük, bal peteği yapıların ve/veya elastik polimer yapıların geliştirilmesi ve uygulamaları
*Reaktif zırh malzemelerinin geliştirilmesi ve uygulamaları
Savunma sektörüne yönelik manyetik, elektromanyetik, optik ve ultrasonik kamuflaj
malzemelerin/sensörlerin ve üretim yöntemlerinin ve uygulamalarının geliştirilmesi
* Radar absorblayıcı malzeme ve yapıların geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Manyetik alan absorbsiyon kapasitesi yüksek kompozitlerle parazit ve sinyal sogurma kapasitesinin
artırılması,
* Hava, deniz, kara platformlarına ve tek-er seviyesine uygulanabilecek yüksek hassasiyetli hidrofon ve
sensörlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Kızılötesi yarı iletken aygıtlar için malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Askeri kullanım amaçlı polimer tasarımları ( görünmezlik, bariyer, yanmazlık ) geliştirilmesi, üretilmesi ve
uygulamaları
* İzdüşürücü malzemeler, denizaltı görünmezlik (ses emici malzemeler), düşük profilli, verimli konformal RF
sistemler ve antenler, elastomerik yüksek sönümleyici parçalar (özellikle geniş ve değişken frekans
aralığında titreşime maruz kalacak askeri makine teçhizat ve ekipmanları) geliştirilmesi, üretilmesi ve
uygulamaları
* Piezoelektrik temelli ultrosonik soğurucu malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
Savunma sektörüne yönelik yüksek mukavemetli hafif ve/veya yüksek sıcaklık dayanımına sahip
metal/metal alaşımlarının, imalat yöntemlerinin ve uygulamalarının geliştirilmesi
*Yüksek mukavemetli çelikler (HHS, paslanmaz, soğuk ve sıcak iş çelikleri, TWIP, TRIP vb.), alüminyum
(7000 serisi vb.), magnezyum, gibi savunma sektörüne yönelik ileri metal malzemelerin geliştirilmesi,
üretilmesi ve uygulamaları
* Titanyum, Inconel, maraging çelikleri, hastelloy gibi egzotik ve süper alaşımların geliştirilmesi, üretilmesi ve
şekillendirilmesi.
Savunma sektörüne yönelik fonksiyonel yüzey ve kaplamaların geliştirilmesi ve uygulamaları
* Aşınmaya, korozyona, yüksek sıcaklık farklarına dayanabilen, darbe dayanımı yüksek kaplamaların
geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* NBC koruyucu kaplamaların geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Termal görünmezlik sağlayan (Kızılötesi emici vb.) yüzeylerin ve boyaların geliştirilmesi, üretilmesi ve
uygulamaları
* EMI, IR ve Radar absorbsiyonu arttırılmış yüzeylerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Optik uygulamalar için kaplama ve yüzeylerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
Savunma sektörüne yönelik esnek/akıllı malzemelerin geliştirilmesi ve uygulamaları
* Askeri alanda akıllı tekstil (self-healing, fire-resistant, electrically conductive, antireflective) malzemelerinin
geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Taşınabilir enerji kaynağı ile düşük enerji sarfiyatıyla çalışan ve ısınma sağlayan akıllı polimerik tekstil
malzemelerinin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Performansı arttırılmış personel koruyucu kıyafet malzemelerinin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Giyilebilir tekstil ürünlere entegre piezoelektirik sensörler ve enerji üreteçlerinin geliştirilmesi, üretilmesi ve
uygulamaları
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Sektörel Uygulamalar ve Kapsadıkları Ürün/Teknolojiler
Yenilikçi malzemelerle yakıt tasarrufu ve daha az gaz emisyonu sağlayacak daga hafif/daha dayanıklı
taşıtların tasarlanması, geliştirilmesi

12

13

* Araç komponentlerinin üretimine ve yapısal uygulamalara (otomativ dış parcaları, tren kabinleri, deniz
platformları vb.) yönelik hafif, yüksek mukavemetli, darbe sönümleyici özellikte polimer/metal matrisli
kompozitlerin, sandviç yapıların, nanokompozitlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Cam elyaf bazlı nano katkılı kompozit malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Hafif ve sürdürülebilir/geri dönüştürülebilir biyo esaslı doğal elyaf/matris içeren otomotiv parçaları üretilmesi
ve uygulamaları
* Yenilenebilir kaynaklardan üretilebilecek polimer kompozit malzemeler geliştirilmesi ve uygulamaları
* Polyester, vinilester ve epoksi reçineler, karbon fiber malzeme kullanan fiyat efektif ve seri imalata yönelik
malzeme ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesi, uygulanması
* Özellikle otomotiv ve benzeri taşıtlarda metal ikame polimer teknolojisi hafiflik ve enerji verimliliği açısından
büyük katkı sağlayan ve ısıya, yağa ve çözücülere dayanaklı dinamik çalışma özelliklerine sahip polimerin ve
katkı maddelerinin (mineral, pigment, cam-carbon fiber, nanokatkı, polimer bazlı katkı) geliştirilmesi,
üretilmesi ve uygulamaları
* Hafifletilmiş, akustik performansı geliştirilmiş elektrikli araçlarda kullanılabilecek termoset malzemelerin
geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Ağırlık, mekanik özellikler ve korozyon direnci olarak üst seviyede olan alüminyum alaşımları ve düşük
ağırlıklı ve yüksek mukavemetli alüminyum döküm malzemelerinin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Yeni nesil ileri çelikler (TWIP, TRIP, Q&P, süper-beynit vb.), yüksek teknolji malzemeleri (maragin çelikleri,
paslanmaz çelikler, çift fazlı çelikler, titanyum alaşımları vs..) beynitik ray çelikleri, östemperleme ve ADI
döküm / ısıl işlem teknolojileri, yeni nesil dökme demir alaşımları, östemperlenmiş sünek dökme demirlerin
üretilmesi ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesi, uygulanması
* Otomobil gövdelerinde, tamponlarında ve benzeri yapılarda dayanımı yüksek alüminyum kompozit
köpüklerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Sertifikasyonları uygun karbon kompozit parçaların yerli olarak üretilmesi (ithal ikamesinin yapılması) ve
uygulanması
Kataliz ve batarya/pil teknolojilerine yönelik malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Elektrikli araçlarda kullanılcak yüksek enerji depolama kapasitesine sahip batarya malzemelerinin ve
sistemlerinin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* İnce film teknolojilerine dayanan yüksek güvenlikli batarya ve süperkapasitörlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve
uygulamaları
* Hidrojen yakıt pilleri, akilli ve çok uzun ömürlü piller, yeni pil üretim teknolojilerinin ve uygulamalarının
geliştirilmesi,
* Raylı sistem uygulamaları için özel pillerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Kara/Deniz/Hava araçlarında kullanılan ve toplam üretim maliyetinin 5-10%'luk bölümünü oluşturan egzoz
emisyon sistemleri için metal nanoparçacık/metal-oksit/zeolit bazlı katalitik konvertere yönelik ileri
malzemelerinin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Elektrikli araçlardaki PEM hidrojen yakıt hücreleri için ileri katalitik malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve
uygulamaları
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Sektörel Uygulamalar ve Kapsadıkları Ürün/Teknolojiler
Ulaştırma sektörüne yönelik fonksiyon kazandırılmış malzemeler, yüzeyler ve kaplamaların
geliştirilmesi; üretilmesi ve uygulamaları
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* Hafif, enerji tasarrufu sağlayan, geri dönüşümü ve tekrar kullanılabilirliği olan, çarpışma/darbe sönümleme
özelliği yüksek, termal dayanımı yüksek, yapısal mukavemeti açısından muadillerinden geride kalmayan araç
parça/bileşenlerinin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Asgari sürtünme katsayılı nitelikli malzeme kullanımı ve geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Sürtünmeyi kontrol eden malzemeler, uzun ömürlü yeni kayganlaştırıcılar (lubricants) geliştirilmesi,
üretilmesi ve uygulamaları
* Yanmaz hamurlar, kendini onaran elastomerler, silikon elastomerler geliştirilmesi, üretilmesi ve
uygulamaları
* Otomotiv ve raylı sistemler için ses ve titreşim izolasyonu sağlayan, şok absorblayıcı darbe emici
kompozitlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Buzlanmayı önleyen yüzeylerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Motor parçalarının üretiminde antikorozif, aşınma dayanımı yüksek kaplamalar, elektriksel uygulamalarda
elektromanyetik kalkanlama, cam kaplamalarda optik filtrelemeler, deniz araçlarında çevreye duyarlı
antifouling kaplamaların geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Umumi alanlarda kullanılan yüzeylere antiviral ve antibakteriyel kaplamaların geliştirilmesi, üretilmesi ve
uygulamaları
* Otomotiv ve deniz araçlarında tamir işlemlerinin azaltılmasına yönelik metal korunumu sağlayacak polimerik
malzemelerin ve kaplamaların geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
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Sektörel Uygulamalar ve Kapsadıkları Ürün/Teknolojiler
Yenilikçi Biyomalzemelerin Geliştirilmesi ve Sağlık Sektöründeki Uygulamaları
Polimer ve polimer kompozit esaslı biyomalzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Vücut içi uygulamalarda biomimetik özellikte ve esneklikte, biyo uyumlu, biyoaktif; klinik ihtiyaçlara göre
antibakteriyel, antiviral, kan uyumlu gibi özellikler kazandırılmış polimer malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi
ve uygulamaları
* İleri tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi amacıtyla, biyouyumlu fonksiyonel polimerler ve çevre duyarlı
polimerik sistemlerin kontrollü ilaç salım sistemleri ve hedef odaklı ilaç taşıyıcı sistemler olarak geliştirilmesi,
kanser gibi zor hastalıkların tedavisinde etkin kullanımlarının sağlanması,
* Reaktif ve fonksiyonlu biyo uyumlu polimerlerin hazırlanması; özellikle ilaç ve biyomolekül taşıma özelliği
içeren ve biyouyumlululuğu ve biyoaktivitesini uzun süre koruyacak makro-moleküllerin sentezlenmesi,
üretilmesi ve uygulamaları
* Mekanik özellikleri güçlendirilmiş selülozik (keten/kenevir) biyokompozitler geliştirilmesi, üretilmesi ve
uygulamaları
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Seramik, cam seramik ve seramik kompozit esaslı biyomalzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve
uygulamaları
* Dişçilikte ve ortopedide kullanılan yenilikçi ve işlevsel biyoseramiklerin geliştirilmesi, üretilmesi ve
uygulamaları
* Ostokonduktif ve osteoinduktif, antibakteriyel, biyouyumluluk, biyobozunurluk, doğal kemiğin mekanik
özelliklerine yakınlık, gen aktivasyonu ve biyolojik ajanların kontrollü salımını yapabilme, hemokompatibilite
(kan uyumluluğu) gibi özelliklere sahip cam seramik ve/veya seramik malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi
ve uygulamaları
* Cerrahi müdahale yapılamayan karaciğer kanseri tedavisinde kullanılmak üzere özgün radyoaktif taşıyıcı
sistemler olarak cam mikrokürelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Sektörün ihtiyaçlarına yönelik cam malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
Metal esaslı biyomalzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Yenilikçi biyobozunur metal ve alaşımların geliştirilmesi (örneğin çinko, magnezyum alaşımları), üretilmesi
ve uygulamaları
* Metalik biyomalzeme yüzeylerine yönelik yenilikçi kaplama ve işlemlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve
uygulamaları
* Gözenekli metalik biyomalzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Elastisite modülü kemiğe yakınlaştırılmış alaşım veya kompozit malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve
uygulamaları
* Aşınma artı korozyon (tribokorozyon) özellikleri iyileştirilmiş biyomalzemelerin geliştirilmesi
* Tıbbi ve cerrahi alet/cihaz/komponentlere yönelik malzeme ve yüzeylerin geliştirilmesi
Sağlık sektörüne yönelik ileri fonksiyonel yüzey ve kaplamalar:
* Nefes alabilen/almayan filmler (TPU bazlı gibi), metal bazlı kaplamalar (optik filtreler, aşınma dayanımı,
antikorozif, elektromanyetik kalkanlama kaplamaları gibi) geliştirilmesi,
* Antimikrobiyal ve antiviral yüzeyli malzemelerin geliştirilmesi
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No

Sektörel Uygulamalar ve Kapsadıkları Ürün/Teknolojiler
Kişisel Koruma, Bakım ve Doku Mühendisliği Ürünlerine Yönelik Fonksiyonel Malzemelerin ve
Yüzeylerin Geliştirilmesi; Üretilmesi ve Uygulamaları

16

17

18

19

* Sağlık alanında dikiş yerine kullanılabilecek biyo-yapıştırıcılar, biyoemilebilir ameliyat dikiş iplikleri,
biyobozunur tek kullanımlık ürünler (enjeksiyon, kan torbaları vs) geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Tıbbi Malzemelerin Yerli Üretimine Yönelik Uzun Süreli Antimikrobiyal ve Antiviral Aktivite Gösteren Yüzey
Malzemeleri, Kompozit Malzemeler ve Çok Kullanımlık Tekstillerle Yenilikçi Uygulamaların Geliştirilmesi,
üretilmesi ve uygulamaları
* Akut ve kronik (travma, cerrahi insizyon, yanık, diyabetik ayak vb.) yaralar için yerli yara bakım ürünlerinin
geliştirilmesi
* Doku mühendisliği alanında kullanılabilecek atık kaynaklardan elde edilen biouyumlu ve geri
dönüştürülebilir hücre/doku kültürü malzemeleri üretilmesi, uygulanması
* Yapay damar, çeşitli kateterler, yanık/yara örtüleri ve doku mühendisliğinde yapı iskelelerine (scaffold)
yönelik biyouyumlu ve/veya biyobozunur poliüretanların geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Yapay organ üretiminde (yapay böbrek, kemik, diş, kas gibi), yapay doku üretiminde ve vücutta oluşan
hasarların tamirinde kullanılan malzemeler, polimer bazlı organlar ve bağlantıların geliştirilmesi
* Dezenfeksiyon amaçlı uzun süreli antimikrobiyal/antiviral aktivite gösteren ve/veya kendi kendini
temizleyebilen malzemelerin ve uygulamaların geliştirilmesi
Sağlık sektöründe yenilikçi sensör uygulamalarına yönelik ileri malzemelerin geliştirilmesi
* Uzun süreli/kayıt altına alınabilen/anlık müdahalede bulunulabilen hasta takip sistemlerine yönelik giyilebilir
sensörler, implant sensörler, tanıda kullanılan peizoelektrik sensörler, silisyum tabanlı sensörler, Nano grafen
ve polimer kullanımı ile geliştirilecek olan akustik sensörler için yenilikçi polimer ve seramik bazlı
malzemelerin geliştirlmesi.
Yenilikçi implantlar, protezler ve ortezlere yönelik fonksiyonel malzemelerin geliştirilmesi ve
üretilmesi
*Metalik implantlar için yeni ve özgün metal alaşımların geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
*Dünyada yaygın olarak kullanılan metalik implantlara yönelik yenilikçi şekillendirme teknolojileri ve yerli
tasarımların geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
*Mevcut yerli metalik implantların yüzeylerine kaplama, ilaç ilavesi, yüzey işlemi vb. süreçler ile fonksiyon
kazandırılması
*İmplant uygulamaları için insan kortikal kemiğiyle uyumlu mekanik performans gösterecek, vücut sıvısında
kontrollü bir şekilde bozunabilen, toksik etki göstermeyen ve biyo-uyumlu polimer-seramik kompozitlerin
geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
*Ülkemizde yaygın olarak görülen dejeneratif diz, kalça, omuz, dirsek ve omurga eklem hastalıklarının ve
travmatik yaralanmaların neden olduğu sert doku (kemik) defektlerinin tedavilerine yönelik kişiye özel seramik
implantların ve cam/cam seramik/seramik yapı iskelelerinin (scaffold) geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Polimerik implantların üretiminde kullanılan medikal sınıf polimerik malzemelerin yerli olarak geliştirilmesi ve
üretilmesi
*Doğal kemik ve dişe en yakın mekanik özelliklere sahip biyouyumlu polimer kompozit/nanokompozitlerin
geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
Kimyasal süreçlerin verimliliğini artırmak ve proseslerin çevresel etkisini düşürmek (baca gazları) için
katalizörler ve katalitik etkin yüzeyler ile uygulamaların geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları (Örn.
Fluidized Catalytic Cracking , Steam Reforming, Hydrodesulfurization, CO2 Reduction, Water Splitting
(HER/OER), Hydrogenation, Isomerization, Oxidation Katalizörleri).
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Sektörel Uygulamalar ve Kapsadıkları Ürün/Teknolojiler
Akıllı üretim sistemlerine yönelik fonksiyonel malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları

20

* İmalat sektöründe zorlu koşullarda çalışacak makina ve aletlere yönelik malzemelerin geliştirilmesi,
üretilmesi ve uygulamaları
* Akıllı üretim teknolojilerinde kullanılan sensörler (piezo sensörler) ve sensörler için ince metalik film
kaplamaların geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Dışarıdan bir komutla şekil değiştirebilen ve eski şekline geri dönebilen akıllı polimer kompozitlerin
geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* İthal yük hücrelerine ikame olabilecek nitelikte olan, çok duvarlı karbon nanotüpler ile katılanmış polimer
malzemeler kullanılarak piezorezistif yük hücresi geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Makina İmalat sanayiinde kullanılan makinaların ağırlıklarını gözenekli/hücreli metal köpük, balpeteği
yapıları kullanılarak hafifletmek ve böylece çalışma hızlarını/performanlarını artırarak enerji verimli sistemler
haline dönüştürülmesi.
* Otomasyon sistemleri ve robotik uygulamalarda kullanılan ileri teknoloji malzemelerin kullanıldığı tekrarlılığı
ve üretim hızını arttıran ekipmanların/makine aksamlarının geliştirilmesi.
Tarım ve gıda sektörüne yönelik kritik malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları

21
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* Yenilikçi malzemelerden gıda depolama uygulamalarının geliştirilmesi
* Enerji ve hammadde değeri olan biyolojik atıklardan değerli ürün geri kazanımı ve gıda sektöründe özellikle
peynir altı suyundan değerli ürün eldesine yönelik seramik membran uygulamalarının geliştirilmesi
* Daha yüksek verimli gübrelerin geliştirilmesine yönelik kontrollü salınımlı gübre taşıyıcı olarak grafen tabanlı
malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Gıda sektöründe kullanımı mümkün ürünlerin eldesini olanaklı kılacak, besin değerini kaybetmeyen veya raf
ömrünü arttıran ürünler eldesine yönelik polimer/lipit kompozit nano yapıların tasarlanması, geliştirilmesi,
üretilmesi ve uygulamaları
*Hayvancılıkta yem katkılarında kullanımı ile uzun salınımlı destekleyici beslenme sağlanmasına yönelik
polimerik mikro enkapsülasyon tekniğinin uygulamalarının geliştirilmesi
* Tarım ve gıda ürünlerinin daha uzun süre taze kalması ve en az kayıp ile taşınması amacıyla antiviral,
antimikrobiyal gıda temas yüzeylerinin ve aktif, akıllı, biyobozunur ambalaj malzemelerinin geliştirilmesi,
üretilmesi ve uygulamaları
* Atıkların tarım ve hayvancılıkta değerlendirilmesi amacıyla çözünebilir/gübreleştirlebilir polimerlerin
kullanımına yönelik uygulamaların geliştirilmesi
* Tarım makinalarına yönelik kompozit malzeme uygulamalarının geliştirilmesi
* Topraksız tarım uygulamalarına yönelik nanomalzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
Tüketici elektroniği sektöründe kullanılan yenilikçi malzemelerin, yüzeylerin ve kaplamaların
geliştirlmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Çok katmanlı seramik kondansatörler, piezoelektrik dönüştürücüler, kablosuz iletişim, mikrofonlar ve optoelektronik cihazlar için malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Alev geciktiricilik, düşük volatiliteli yüksek performanslı sıvı yapışıtırıcılarının ve Poting uygulamalarına
yönelik malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Piston ve yatak uygulamalarında kullanıcak düşük sürtünme katsayılı ve yüksek aşınma dayanımlı
malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Yüksek performanslı termo elektrik ve manyetik soğutma malzemelerinin geliştirilmesi, üretilmesi ve
uygulamaları
* Hafıza üniteleri, Akıllı sistemler (akıllı sensör sistemlerinde kullanılan malzemeler, akilli beyaz esya
teknolojileri), çip teknolojilerinin geliştirilmesi.
* Termal veya düşük elektrik akımıyla tetiklenebilen ve şekil değiştirebilen akıllı malzemelerin geliştirilmesi,
üretilmesi ve uygulamaları
* Tüketici elektroniğinde devrelerin basıldıgı anakartlar için termal güvenilirliği yüksek kompozit termoset
malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Kısa fiberlerle güçlendirilmiş, çarpma yüklemelerine, EMC'ye karşı elektronik devreleri koruyacak kılıfların
tasarlanması aşamasında ileri düzey polimer tabanlı malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Fonksiyonel (antimikrobiyel, düşük/yüksek sürtünme katsayısı, su tutmayan veya ıslanabilir, parmak izi
bırakmayan gibi) kaplamaların ve yüzeylerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Fonksiyonel (elektrik iletken gibi) yapıştırıcıların geliştrilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
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No

Sektörel Uygulamalar ve Kapsadıkları Ürün/Teknolojiler
Tüketici elektroniği sektöründe sensör teknolojilerine yönelik malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi
ve uygulamaları

23

24

25

26

27

* Kurşun içermeyen piezoelektrik seramikler geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* İnorganik tabanlı sensör uygulamaları geliştirilmesi
* Organik tabanlı sensör uygulamalarının geliştirilmesi
* Yazdırılmış elektronikler ve sensörlerin geliştirilmesi (beyaz eşyaların ve tüketici elektroniği ürünlerinin
tasarımlarını daha hafif, daha ince ve yenilikçi hale getirilebilmesi), üretilmesi ve uygulamaları
Ekran teknolojilerine yönelik mazlemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Ekran teknolojileri ve aydınlatma alanında verimli renk dönüştürücü olarak kuantum nokta temelli
nanokompozitlerin kullanımı
* LCD, OLED panellerde kullanılan fonksiyonel filmlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Esnek, dokunmatik ekranların üretilmesi
* Büyük ölçekli ince camların üretilmesi
Tüketici elektroniği sektörüne yönelik ısı yalıtımı ve ısı emici malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve
uygulamaları
* Elektronik aygıtlarda ısı emici (heatsink) olarak yüksek yüzey/hacim oranına sahip, hafif yapıda
malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Yüksek yalıtım performansına sahip vakum izolasyon panelleri(VİP) için sentetik veya biyo esaslı iç dolgu
malzemeleri ve düşük gaz geçirgenlikli filmlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Çok düşük ısı iletim katsayısına sahip aerojellerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
Elektronik sektörüne ve MNOES uygulamalarına yönelik malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve
uygulamaları
* Silicon wafer üretimi, fotolitografı teknolojilerinin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Yarı iletkenler (GaAs) ve yarı iletkenlerde doping teknolojilerinin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Elektron ve foton transferi konusunda yenilikçi malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
Tüketici elektroniği ve Sağlık sektörlerine yönelik filtrasyon malzemelerinin geliştirilmesi, üretilmesi
ve uygulamaları
* Gazlar ve Sıvılarda ayrıştırma, yakalama ve bertaraf teknolojilerine yönelik membranların geliştirilmesi,
üretilmesi ve uygulamaları
* Yüksek nem tutma kapasitesine sahip zeolit ve adsorbanların geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Koku tutma amaçlı zeolit ve fotokatalitik bileşiklerin sentezlenmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Özellikle iç ortam havasında (hastane, ofis, AVM, tren, okul, uçak vb.) solunum yoluyla bulaşan hastalıkların
yayılmasını önlemek için nanolif filtrelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları

Danışma Grubu ile birlikte anket mimarisi oluşturulan "T.C. Cumhurbaşkanlığı BTYPK İleri Malzeme
Teknoloji Yol Haritası Delfi Anketi", 26 Kasım – 9 Aralık 2020 tarihlerinde İleri Malzeme Ar-Ge ve yenilik
ekosistemine uygulanmış ve toplam 370 katılımcıdan etki potansiyeli ile yapılabilirlik açılarından
değerlendirmeler alınmıştır. Anket katılımcıları 57 hedef/ihtiyaç önerisinin etki potansiyellerine ve
yapılabilirliklerine ilişkin 1.266 değerlendirme yapmışlardır.
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Şekil 17 – Delfi Anketinden Alınan Katkılar

30 teknolojik hedef için toplam 902 değerlendirme yapılmış olup ağırlıklı olarak kompozitler, polimerler, yüzey
kaplamalarıyla ilgili katkı yapılmıştır.

Şekil 18 – Teknolojik Hedeflere Gelen Katkılar

27 sektöre uygulama için 364 değerlendirme yapılmış havacılık ve uzay, savunma ve ulaştırma sektörleriyle
ilgili katkı sağlanmıştır.
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Şekil 19 – Sektörel Uygulamalara Gelen Katkılar

Bu değerlendirmelerin sonucunda her bir hedef/ihtiyaç önerisi için etki potansiyeli-yapılabilirlik
kuadrantları oluşturulmuştur. Ayrıca, her hedef önerisine ilişkin dünyadaki ve Türkiye'deki teknolojik hazırlık
seviyesi ve gerçekleşme zamanına yönelik değerlendirmeler de alınmıştır. Bu değerlendirmeler ve ayrıntılı
grafikler Ek1’de verilmektedir.

Teknolojik Hedef ve Sektörel Uygulama Adaylarının Yapılabilirlik Endeks Değerleri
Sıralamaları
Tablo 3. Teknolojik Hedef Adaylarının Yapılabilirlik Endeks Değerleri Sıralamaları
Yapılabilirlik
Endeksi*

Sıra

Hedef
No

1

23

H23:Metal Matriksli
Komp.

Metal matriksli kompozitlerin ve üretim süreçlerinin
geliştirilmesi

2,85

2

21

H21:Yenilikçi Demir
Dışı Metal/Alaşımlar

Yenilikçi demir dışı metalların/alaşımların ve üretim
süreçlerinin geliştirilmesi

2,74

3

20

H20:Katma Değerli
Çelikler

Yüksek nitelikli ve katma değerli çelikler üretilmesi ve
geliştirilmesi

2,74

4

29

H29:Bor Esaslı Malz.

Bor esaslı malzemelerin, uygulama alanlarının ve
üretim süreçlerinin geliştirilmesi

2,73

5

22

H22:Nanokristal Yapıda
Metal Parçacıklar

Nanokristal yapıda metal parçacık üretimi

2,66

Hedef (Kısa)

Hedef Açıklaması
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Yapılabilirlik
Endeksi*

Sıra

Hedef
No

6

6

H6:Biyobozunur
Polimerler

Halihazırda kullanılan termoplastik polimerlerin yerini
alabilecek özelliklere sahip biyobozunur polimerlerin
geliştirilmesi

2,65

7

4

H4:Malz. Model. Simül.

Malzeme/Komponent Tasarımı ve Geliştirilmesine
Yönelik Modelleme/Analiz/Simülasyon ve benzeri
Yöntemlerin Kullanılması

2,65

8

8

H8:Yenilikçi Fonk.
Polimerler

Yenilikçi fonksiyonel polimerlerin geliştirilmesi

2,64

9

27

H27:Cam ve Cam
Seramikler

Cam ve cam seramiklerin geliştirilmesi

2,61

2,60

Hedef (Kısa)

Hedef Açıklaması

10

25

H25:Seramik Toz Malz.

Yenilikçi ve Fonksiyonel Seramik Toz Malzemelerin ve
Üretim Süreçlerinin Geliştirilmesi (Ülkemizde yüksek
kullanım potansiyeli olan ve/veya stratejik öneme sahip
şekil ve boyut kontrollü Ara Seramik Toz Ürünler ve
Şekillendirmeye Hazır Toz Karışımları; Şekil ve Boyut
Kontrollü Nihai Seramik Toz ve Tek Kristal Ürünler)

11

18

H18:Metal ve M-Alaş.
Tozları

Metal ve metal alaşım tozlarının ve üretim süreçlerinin
geliştirilmesi

2,60

12

15

H15:Enerji Verim. Malz.

Enerji Verimliliğine Yönelik Yenilikçi Malzemelerin,
Yüzeylerin ve Üretim Süreçlerinin Geliştirilmesi

2,59

13

16

H16:Geri Dön. Tek. ve
Malz.

Geri dönüşüm teknolojilerinin ve geri dönüştürülebilir
malzemelerin geliştirilmesi

2,58

14

9

H9:Yüksek Perf. Müh.
Plastikleri

Yüksek performanslı mühendislik plastiklerinin ve
imalat süreçlerinin geliştirilmesi

2,56

H7:Biyomalzemeler

Yenilikçi Biyomalzemelerin (Polimer ve polimer
kompozit esaslı biyomalzemeler; Seramik, cam
seramik ve seramik kompozit esaslı
biyomalzemeler; Metal esaslı biyomalzemeler)
Geliştirilmesi

2,53

2,52

15

7

16

1

H1:Polimerik Komp.

Yenilikçi polimerik kompozitlerin ve üretim süreçlerinin
geliştirilmesi (Yenilikçi fonksiyonları elde edebilmek için
çalışılması gereken Matris malzemeler, Katkı
malzemeleri ve Üretim Yöntemleri bu başlık altında
değerlendirilmektedir.)

17

3

H3:Seramik Komp.

Yenilikçi seramik kompozit malzemelerin ve üretim
süreçlerinin geliştirilmesi

2,52

18

17

H17:İleri Fonk. Yüzey.
Kap.

İleri fonksiyonel yüzey ve kaplamaların, üretim
süreçlerinin geliştirilmesi

2,51

19

10

H10:Termoset
Reçineler

Termoset reçinelerin geliştirilmesi

2,51

20

5

H5:Biyo. Yenilen.
Kaynak. Polimerler

Biyo esaslı ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen
polimerlerin geliştirilmesi

2,50

54

Sıra

Hedef
No

21

24

Hedef (Kısa)

Hedef Açıklaması

Yapılabilirlik
Endeksi*

H24:Özellik İyileş.
Fonk. Yenilikçi
Seramikler

Özellikleri İyileştirilmiş ve Fonksiyonel, Yenilikçi İleri
Seramik Malzemelerin ve Üretim Süreçlerinin
Geliştirilmesi

2,49

2,49

22

13

H13:Enerji Dep. Malz.

Enerji depolama uygulamalarında kullanılan
malzemelerin (Batarya teknolojilerine yönelik yenilikçi
malzemeler; Yakıt pillerine yönelik yenilikçi
malzemeler; Organik ve/veya İnorganik İçerikli Faz
değiştiren malzemeler) ve üretim süreçlerinin
geliştirilmesi

23

2

H2:Komp. Fonk. Yüzey.
Kap.

Kompozit Malzemelere yönelik ileri fonksiyonel yüzey
ve kaplamaların geliştirilmesi

2,48

24

12

H12:Yapıştırıcılar

Farklı malzeme gruplarının birleştirilmesine yönelik
yapıştırıcıların (adhesivlerin) geliştirilmesi ve üretilmesi

2,48

25

11

H11:Polimer. Fonk.
Yüzey. Kap.

Polimerler için ileri yüzey teknolojileri ve fonksiyonel
kaplamalar

2,48

2,47

26

14

H14:Enerji Üret. Malz.

Enerji üretimine yönelik yenilikçi malzemelerin
(Yenilenebilir enerji teknolojilerine yönelik malzemeler;
Konvansiyonel enerji teknolojilerine yönelik
malzemeler; Nükleer Enerji teknolojilerine yönelik
malzemeler) ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi

27

19

H19:Eklemeli İmal.
Malz.

Eklemeli imalat teknolojilerine uygun malzeme ve
üretim süreçlerinin geliştirilmesi

2,44

28

28

H28:Elmas ve Karbon
Esaslı Malz.

Elmas ve karbon esaslı yenilikçi malzemelerin,
uygulama alanlarının ve üretim süreçlerinin
geliştirilmesi

2,43

29

30

H30:İki Boyutlu Malz.

İki Boyutlu Malzemelerin uygulama alanlarının ve
üretim süreçlerinin geliştirilmesi

2,31

30

26

H26: Seramik Fonk.
Yüzey. Kap.

Termal, mekanik, elektronik, katalitik ve optik özellikleri
geliştirilmiş yenilikçi seramik esaslı ve seramik üzerine
yüzey/kaplamaların ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi

2,20

Tablo 4. Sektörel Uygulama Adaylarının Yapılabilirlik Endeks Değerleri Sıralamaları
Yapılabilirlik
Endeksi*

Sıra

Hedef
No

Hedef (Kısa)

1

40

H40:Savunma Sek. Yön.
Fonk. Yüzey. Kap.

Savunma sektörüne yönelik fonksiyonel yüzey ve
kaplamaların geliştirilmesi ve uygulamaları

3,53

2

32

H32:Hava-Uzay
Yük.Perf.Malz.

Havacılık ve Uzay sektörlerinde yenilikçi ve yüksek
performanslı malzeme uygulamaları

3,53

Hedef Açıklaması

55

Yapılabilirlik
Endeksi*

Hedef
No

Hedef (Kısa)

3

39

H39:Savunma Yüksek
Muk./Sıcak Dayn. Metal
Malz.

Savunma sektörüne yönelik yüksek mukavemetli
hafif ve/veya yüksek sıcaklık dayanımına sahip
metal/metal alaşımlarının, imalat yöntemlerinin ve
uygulamalarının geliştirilmesi

3,53

4

33

H33:Hava-Uzay
Metal/Alaşım Malz.

Metal ve Alaşımların Havacılık ve Uzay
Sektörlerindeki Uygulamaları

3,50

5

41

H41:Savunma
Esnek/Akıllı Malz.

Savunma sektörüne yönelik esnek/akıllı
malzemelerin geliştirilmesi ve uygulamaları

3,44

6

31

H31:Hava-Uzay
Komp.Malz.

Kompozit Malzemelerin Havacılık ve Uzay
Sektörlerindeki Uygulamaları

3,31

7

48

H48:Sağlık
İmpl./Prot./Ortez Malz.

Yenilikçi implantlar, protezler ve ortezlere yönelik
fonksiyonel malzemelerin geliştirilmesi ve
üretilmesi

3,31

8

51

H51:Tarım-Gıda Kritik
Malz.

Tarım ve gıda sektörüne yönelik kritik
malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve
uygulamaları

3,29

9

57

H57:Tüketici
Elektroniği-Sağlık
Filtrasyon Malz.

Tüketici elektroniği ve Sağlık sektörlerine yönelik
filtrasyon malzemelerinin geliştirilmesi, üretilmesi
ve uygulamaları

3,28

10

38

H38:Savunma Kamuflaj
Malz./Sensör Uyg.

Savunma sektörüne yönelik manyetik,
elektromanyetik, optik ve ultrasonik kamuflaj
malzemelerin/sensörlerin ve üretim yöntemlerinin
ve uygulamalarının geliştirilmesi

3,20

11

36

H36:Hava-Uzay-Sav
Enerjik Malz.

Enerjik Malzemelerin Havacılık, Uzay ve Savunma
Sektörlerindeki Uygulamaları

3,17

12

35

H35:Hava-Uzay Seramik
Malz.

Seramik Malzemelerin Havacılık ve Uzay
Sektörlerindeki Uygulamaları

3,11

13

47

H47:Sağlık Sensör Malz.

Sağlık sektöründe yenilikçi sensör uygulamalarına
yönelik ileri malzemelerin geliştirilmesi

3,02

14

49

H49:Kimya-Çevre
Katalizör/Katalitik Etkin
Yüzey Uyg.

Kimyasal süreçlerin verimliliğini artırmak ve
proseslerin çevresel etkisini düşürmek (baca
gazları) için katalizörler ve katalitik etkin yüzeyler
ile uygulamaların geliştirilmesi, üretilmesi ve
uygulamaları

2,92

15

56

H56:Elektronik-MNOES
Malz.

Elektronik sektörüne ve MNOES uygulamalarına
yönelik malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve
uygulamaları

2,90

16

55

H55:Tüketici Elektroniği
Isı Yalıt/Emici Malz.

Tüketici elektroniği sektörüne yönelik ısı yalıtımı ve
ısı emici malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve
uygulamaları

2,73

17

45

H45:Sağlık Biyomalz.

Yenilikçi Biyomalzemelerin Geliştirilmesi ve Sağlık
Sektöründeki Uygulamaları

2,72

Sıra

Hedef Açıklaması

56

Yapılabilirlik
Endeksi*

Sıra

Hedef
No

Hedef (Kısa)

18

54

H54:Ekran Teknolojileri
Malz.

Ekran teknolojilerine yönelik mazlemelerin
geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları

2,70

19

50

H50:Akıllı Üret. Sis.
Fonk Malz

Akıllı üretim sistemlerine yönelik fonksiyonel
malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve
uygulamaları

2,69

20

37

H37:Savunma Balistik
ve Zırh Malz.

Savunma Sektöründe Balistik ve Zırh
Malzemelerin Uygulamaları

2,63

21

53

H53:Tüketici Elektroniği
Sensör Malz.

Tüketici elektroniği sektöründe sensör
teknolojilerine yönelik malzemelerin geliştirilmesi,
üretilmesi ve uygulamaları

2,60

22

42

H42:Ulaştırma Daha
Hafif/Dayan. Taşıtlar

Yenilikçi malzemelerle yakıt tasarrufu ve daha az
gaz emisyonu sağlayacak daha hafif/daha
dayanıklı taşıtların tasarlanması, geliştirilmesi

2,55

23

52

H52:Tüketici Elektroniği
Malz. Yüzey. Kap.

Tüketici elektroniği sektöründe kullanılan yenilikçi
malzemelerin, yüzeylerin ve kaplamaların
geliştirlmesi; üretilmesi ve uygulamaları

2,55

24

43

H43:Kataliz/Batar./Pil
Malz.

Kataliz ve batarya/pil teknolojilerine yönelik
malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve
uygulamaları

2,53

25

44

H44:Ulaştırma Fonk.
Malz. Yüzey. Kap.

Ulaştırma sektörüne yönelik fonksiyon
kazandırılmış malzemeler, yüzeyler ve
kaplamaların geliştirilmesi; üretilmesi ve
uygulamaları

2,51

26

34

H34:Hava-Uzay Polimer
Malz.

Polimer Malzemelerin Havacılık ve Uzay
Sektörlerindeki Uygulamaları

2,49

46

H46:Sağlık Kişi.
Kor./Bakım/Doku Müh.
Malz

Kişisel Koruma, Bakım ve Doku Mühendisliği
Ürünlerine Yönelik Fonksiyonel Malzemelerin ve
Yüzeylerin Geliştirilmesi; Üretilmesi ve
Uygulamaları

2,49

27

Hedef Açıklaması

Teknolojik Hedef ve Sektörel Uygulama Adaylarının Etki Potansiyeli Endeks Değerleri
Sıralamaları
Tablo 5. Teknolojik Hedef Adaylarının Etki Potansiyeli Endeks Değerleri Sıralamaları

Sıra

Hedef
No

1

29

Hedef (Kısa)

H29:Bor Esaslı Malz.

Hedef Açıklaması

Etki
Potansiyeli
Endeksi*

Bor esaslı malzemelerin, uygulama alanlarının ve üretim
süreçlerinin geliştirilmesi

3,55

57

Sıra

2

3

Hedef
No

14

13

Hedef Açıklaması

Etki
Potansiyeli
Endeksi*

H14:Enerji Üret. Malz.

Enerji üretimine yönelik yenilikçi malzemelerin
(yenilenebilir enerji teknolojilerine yönelik malzemeler;
konvansiyonel enerji teknolojilerine yönelik malzemeler;
nükleer enerji teknolojilerine yönelik malzemeler) ve
üretim süreçlerinin geliştirilmesi

3,54

H13:Enerji Dep. Malz.

Enerji depolama uygulamalarında kullanılan
malzemelerin (batarya teknolojilerine yönelik yenilikçi
malzemeler; yakıt pillerine yönelik yenilikçi malzemeler;
organik ve/veya inorganik içerikli faz değiştiren
malzemeler) ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi

3,51

3,49

Hedef (Kısa)

4

25

H25:Seramik Toz Malz.

Yenilikçi ve fonksiyonel seramik toz malzemelerin ve
üretim süreçlerinin geliştirilmesi (ülkemizde yüksek
kullanım potansiyeli olan ve/veya stratejik öneme sahip
şekil ve boyut kontrollü ara seramik toz ürünler ve
şekillendirmeye hazır toz karışımları; şekil ve boyut
kontrollü nihai seramik toz ve tek kristal ürünler)

5

19

H19:Eklemeli İmal.
Malz.

Eklemeli imalat teknolojilerine uygun malzeme ve üretim
süreçlerinin geliştirilmesi

3,48

6

23

H23:Metal Matriksli
Komp.

Metal matriksli kompozitlerin ve üretim süreçlerinin
geliştirilmesi

3,48

7

28

H28:Elmas ve Karbon
Esaslı Malz.

Elmas ve karbon esaslı yenilikçi malzemelerin,
uygulama alanlarının ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi

3,47

8

22

H22:Nanokristal Yapıda
Metal Parçacıklar

Nanokristal yapıda metal parçacık üretimi

3,46

9

12

H12:Yapıştırıcılar

Farklı malzeme gruplarının birleştirilmesine yönelik
yapıştırıcıların (adhesivlerin) geliştirilmesi ve üretilmesi

3,44

10

17

H17:İleri Fonk. Yüzey.
Kap.

İleri fonksiyonel yüzey ve kaplamaların, üretim
süreçlerinin geliştirilmesi

3,42

11

21

H21:Yenilikçi Demir
Dışı Metal/Alaşımlar

Yenilikçi demir dışı metalların/alaşımların ve üretim
süreçlerinin geliştirilmesi

3,40

Yenilikçi polimerik kompozitlerin ve üretim süreçlerinin
geliştirilmesi (yenilikçi fonksiyonları elde edebilmek için
çalışılması gereken matris malzemeler, katkı
malzemeleri ve üretim yöntemleri bu başlık altında
değerlendirilmektedir.)

3,39

12

1

H1:Polimerik Komp.

13

8

H8:Yenilikçi Fonk.
Polimerler

Yenilikçi fonksiyonel polimerlerin geliştirilmesi

3,39

14

18

H18:Metal ve M-Alaş.
Tozları

Metal ve metal alaşım tozlarının ve üretim süreçlerinin
geliştirilmesi

3,36

15

7

H7:Biyomalzemeler

Yenilikçi biyomalzemelerin (polimer ve polimer kompozit
esaslı biyomalzemeler; seramik, cam seramik ve

3,36
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Sıra

Hedef
No

Hedef (Kısa)

Hedef Açıklaması

Etki
Potansiyeli
Endeksi*

seramik kompozit esaslı biyomalzemeler; metal esaslı
biyomalzemeler) geliştirilmesi
Malzeme/komponent tasarımı ve geliştirilmesine yönelik
modelleme/analiz/simülasyon ve benzeri yöntemlerin
kullanılması

3,34

H27:Cam ve Cam
Seramikler

Cam ve cam seramiklerin geliştirilmesi

3,31

24

H24:Özellik İyileş.
Fonk. Yenilikçi
Seramikler

Özellikleri iyileştirilmiş ve fonksiyonel, yenilikçi ileri
seramik malzemelerin ve üretim süreçlerinin
geliştirilmesi

3,30

19

15

H15:Enerji Verim. Malz.

Enerji verimliliğine yönelik yenilikçi malzemelerin,
yüzeylerin ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi

3,28

20

6

H6:Biyobozunur
Polimerler

Halihazırda kullanılan termoplastik polimerlerin yerini
alabilecek özelliklere sahip biyobozunur polimerlerin
geliştirilmesi

3,27

21

5

H5:Biyo. Yenilen.
Kaynak. Polimerler

Biyo esaslı ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen
polimerlerin geliştirilmesi

3,27

22

20

H20:Katma Değerli
Çelikler

Yüksek nitelikli ve katma değerli çelikler üretilmesi ve
geliştirilmesi

3,26

23

30

H30:İki Boyutlu Malz.

İki boyutlu malzemelerin uygulama alanlarının ve üretim
süreçlerinin geliştirilmesi

3,24

24

10

H10:Termoset
Reçineler

Termoset reçinelerin geliştirilmesi

3,21

25

11

H11:Polimer. Fonk.
Yüzey. Kap.

Polimerler için ileri yüzey teknolojileri ve fonksiyonel
kaplamalar

3,20

26

2

H2:Komp. Fonk. Yüzey.
Kap.

Kompozit malzemelere yönelik ileri fonksiyonel yüzey ve
kaplamaların geliştirilmesi

3,20

27

16

H16:Geri Dön. Tek. ve
Malz.

Geri dönüşüm teknolojilerinin ve geri dönüştürülebilir
malzemelerin geliştirilmesi

3,19

28

3

H3:Seramik Komp.

Yenilikçi seramik kompozit malzemelerin ve üretim
süreçlerinin geliştirilmesi

3,19

29

9

H9:Yüksek Perf. Müh.
Plastikleri

Yüksek performanslı mühendislik plastiklerinin ve imalat
süreçlerinin geliştirilmesi

3,08

30

26

H26: Seramik Fonk.
Yüzey. Kap.

Termal, mekanik, elektronik, katalitik ve optik özellikleri
geliştirilmiş yenilikçi seramik esaslı ve seramik üzerine
yüzey/kaplamaların ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi

3,02

16

4

H4:Malz.Model.Simül.

17

27

18

59

Tablo 6. Sektörel Uygulama Adaylarının Etki Potansiyeli Endeks Değerleri Sıralamaları
Etki
Potansiyeli
Endeksi*

Sıra

Hedef
No

Hedef (Kısa)

1

37

H37:Savunma
Balistik ve Zırh Malz.

Savunma Sektöründe Balistik ve Zırh Malzemelerin
Uygulamaları

3.74

2

50

H50:Akıllı Üret. Sis.
Fonk Malz

Akıllı üretim sistemlerine yönelik fonksiyonel malzemelerin
geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları

3.72

3

55

H55:Tüketici
Elektroniği Isı
Yalıt/Emici Malz.

Tüketici elektroniği sektörüne yönelik ısı yalıtımı ve ısı emici
malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları

3.68

4

34

H34:Hava-Uzay
Polimer Malz.

Polimer malzemelerin havacılık ve uzay sektörlerindeki
uygulamaları

3.64

5

51

H51:Tarım-Gıda
Kritik Malz.

Tarım ve gıda sektörüne yönelik kritik malzemelerin
geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları

3.59

6

32

H32:Hava-Uzay
Yük.Perf.Malz.

Havacılık ve Uzay sektörlerinde yenilikçi ve yüksek
performanslı malzeme uygulamaları

3.53

7

42

H42:Ulaştırma Daha
Hafif/Dayan. Taşıtlar

Yenilikçi malzemelerle yakıt tasarrufu ve daha az gaz
emisyonu sağlayacak daha hafif/daha dayanıklı taşıtların
tasarlanması, geliştirilmesi

3.53

8

39

H39:Savunma
Yüksek Muk./Sıcak
Dayn. Metal Malz.

Savunma sektörüne yönelik yüksek mukavemetli hafif
ve/veya yüksek sıcaklık dayanımına sahip metal/metal
alaşımlarının, imalat yöntemlerinin ve uygulamalarının
geliştirilmesi

3.53

9

40

H40:Savunma Sek.
Yön. Fonk. Yüzey.
Kap.

Savunma sektörüne yönelik fonksiyonel yüzey ve
kaplamaların geliştirilmesi ve uygulamaları

3.53

10

54

H54:Ekran
Teknolojileri Malz.

Ekran teknolojilerine yönelik mazlemelerin geliştirilmesi,
üretilmesi ve uygulamaları

3.51

11

33

H33:Hava-Uzay
Metal/Alaşım Malz.

Metal ve alaşımların havacılık ve uzay sektörlerindeki
uygulamaları

3.50

12

41

H41:Savunma
Esnek/Akıllı Malz.

Savunma sektörüne yönelik esnek/akıllı malzemelerin
geliştirilmesi ve uygulamaları

3.44

13

47

H47:Sağlık Sensör
Malz.

Sağlık sektöründe yenilikçi sensör uygulamalarına yönelik
ileri malzemelerin geliştirilmesi

3.41

14

49

H49:Kimya-Çevre
Katalizör/Katalitik
Etkin Yüzey Uyg.

Kimyasal süreçlerin verimliliğini artırmak ve proseslerin
çevresel etkisini düşürmek (baca gazları) için katalizörler ve
katalitik etkin yüzeyler ile uygulamaların geliştirilmesi,
üretilmesi ve uygulamaları

3.39

15

52

H52:Tüketici
Elektroniği Malz.
Yüzey. Kap.

Tüketici elektroniği sektöründe kullanılan yenilikçi
malzemelerin, yüzeylerin ve kaplamaların geliştirlmesi;
üretilmesi ve uygulamaları

3.37

Hedef Açıklaması
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Etki
Potansiyeli
Endeksi*

Sıra

Hedef
No

16

45

H45:Sağlık
Biyomalz.

Yenilikçi biyomalzemelerin geliştirilmesi ve sağlık
sektöründeki uygulamaları

3.36

17

43

H43:Kataliz/Batar./Pil
Malz.

Kataliz ve batarya/pil teknolojilerine yönelik malzemelerin
geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları

3.32

18

31

H31:Hava-Uzay
Komp.Malz.

Kompozit malzemelerin havacılık ve uzay sektörlerindeki
uygulamaları

3.31

19

48

H48:Sağlık
İmpl./Prot./Ortez
Malz.

Yenilikçi implantlar, protezler ve ortezlere yönelik fonksiyonel
malzemelerin geliştirilmesi ve üretilmesi

3.31

20

44

H44:Ulaştırma Fonk.
Malz. Yüzey. Kap.

Ulaştırma sektörüne yönelik fonksiyon kazandırılmış
malzemeler, yüzeyler ve kaplamaların geliştirilmesi;
üretilmesi ve uygulamaları

3.29

21

57

H57:Tüketici
Elektroniği-Sağlık
Filtrasyon Malz.

Tüketici elektroniği ve sağlık sektörlerine yönelik filtrasyon
malzemelerinin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları

3.28

22

38

H38:Savunma
Kamuflaj
Malz./Sensör Uyg.

Savunma sektörüne yönelik manyetik, elektromanyetik, optik
ve ultrasonik kamuflaj malzemelerin/sensörlerin ve üretim
yöntemlerinin ve uygulamalarının geliştirilmesi

3.20

23

36

H36:Hava-Uzay-Sav
Enerjik Malz.

Enerjik malzemelerin havacılık, uzay ve savunma
sektörlerindeki uygulamaları

3.17

24

53

H53:Tüketici
Elektroniği Sensör
Malz.

Tüketici elektroniği sektöründe sensör teknolojilerine yönelik
malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları

3.17

25

35

H35:Hava-Uzay
Seramik Malz.

Seramik malzemelerin havacılık ve uzay sektörlerindeki
uygulamaları

3.11

26

46

H46:Sağlık Kişi.
Kor./Bakım/Doku
Müh. Malz

Kişisel koruma, bakım ve doku mühendisliği ürünlerine
yönelik fonksiyonel malzemelerin ve yüzeylerin geliştirilmesi;
üretilmesi ve uygulamaları

3.04

27

56

H56:ElektronikMNOES Malz.

Elektronik sektörüne ve MNOES uygulamalarına yönelik
malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları

2.90

Hedef (Kısa)

Hedef Açıklaması
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Teknolojik Hedef Adaylarının Etki Potansiyeli ve Yapılabilirlik Kuandrantı

Şekil 20 – Delfi Anketi Sonucu Oluşturulan Teknolojik Hedefler İçin Etki Potansiyeli-Yapabilirlik Kuadrantı

Sektörel Uygulama Adaylarının Etki Potansiyeli ve Yapılabilirlik Kuandrantı

Şekil 21 - Delfi Anketi Sonucu Oluşturulan Sektörel Uygulamalar İçin Etki Potansiyeli-Yapabilirlik Kuadrantı
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Delfi çalışmasının sonuçlarını değerlendirerek İleri Malzeme Teknoloji Yol Haritası'nın öncelikli hedeflerini
seçmek ve teknoloji yol haritasının yapısına ilişkin çalışmaları şekillendirilmek amacıyla danışma grubu 22 23 Aralık 2020 tarihlerinde çevirim içi ortamda tekrar toplanmıştır. Toplantıda yapılan değerlendirmeler
sonucunda 2 katmanda yer alan 57 hedef/ihtiyaç ifadesi etki ve yapılabilirlik bulguları açılarından
değerlendirilmiş 9 öncelikli teknolojik hedef ve 9 öncelikli sektörel uygulama belirlenmiş; teknolojik hedefler
ve sektörel uygulamaların ilişkilendilmeleri yapılmıştır. İleri Malzeme Teknoloji Yol Haritasında yer alan nihai
hedefler ve ihtiyaçlar aşağıda verilmiştir:
Tablo 7. İleri Malzeme Teknoloji Yol Haritası NihaiTeknolojik Hedefler
Hedef
No

TH1

Hedef (Kısa)

Bor Esaslı Malz.

Hedef Açıklaması
Bor esaslı malzemelerin, uygulama alanlarının ve üretim
süreçlerinin geliştirilmesi

İçerdiği
Hedefler

H29

1.1. Bor esaslı malzemeler
İleri ve yenilikçi polimerlerin, kompozitlerinin ve üretim süreçlerinin
geliştirilmesi
2.1. Yenilikçi polimerik kompozitler
2.2. Doğal ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen polimerler
TH2

2.3. Halihazırda kullanılan termoplastik polimerlerin yerini
İleri ve Yeni. Poli. alabilecek özelliklere sahip biyobozunur polimerler
ve Komp.
2.4. Yenilikçi fonksiyonel polimerler

H8, H1, H6,
H5,

H9,

H12, H10

2.5. Yüksek performanslı mühendislik plastikleri
2.6. Termoset reçineler
2.7. Farklı malzeme gruplarının birleştirilmesine yönelik
yapıştırıcılar
İleri fonksiyonel yüzey ve kaplamaların, üretim süreçlerinin
geliştirilmesi
TH3

İleri ve Fonk.
Yüzey ve Kapla.

3.1. İleri fonksiyonel yüzey ve kaplamalar

H17, H11,

3.2. Kompozitlere yönelik ileri fonksiyonel yüzey ve kaplamalar

H2, H26

3.3. Polimerlere yönelik ileri fonksiyonel yüzey ve kaplamalar
3.4. Seramiklere yönelik ileri yüzey ve kaplamalar
Enerji üretimine ve depolamaya yönelik yenilikçi malzemeler ve
üretim süreçlerinin geliştirilmesi
TH4

Enerji Üret. ve
Depo. Malz.

4.1. Yenilenebilir enerji teknolojilerine yönelik malzemeler

H13, H14,

4.2. Konvansiyonel enerji teknolojilerine yönelik malzemeler

H43

4.3. Nükleer enerji teknolojilerine yönelik malzemeler
4.4. Batarya teknolojilerine yönelik malzemeler
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4.5. Hidrojen enerji sistemleri ve yakıt pillerine ( Yakıt Hücrelerine)
yönelik malzemeler
4.6. Organik ve/veya inorganik içerikli faz değiştiren malzemeler
İleri ve yenilikçi seramiklerin, kompozitlerinin ve üretim süreçlerinin
geliştirilmesi

TH5

H24,
İleri ve Yeni. Sera. 5.1. Özellikleri iyileştirilmiş ve fonksiyonel ileri seramik malzemeler
ve Komp.
H25
5.2. Yenilikçi seramik kompozit malzemeler

H3,

5.3. Yenilikçi ve fonksiyonel seramik toz malzemeler

TH6

Elmas ve karbon esaslı malzemelerin, uygulama alanlarının ve
üretim süreçlerinin geliştirilmesi

Elmas ve Karbon
Esas. Malz.
6.1. Elmas esaslı malzemeler

H28

6.2. Karbon esaslı malzemeler

TH7

Eklemeli İmalat
Malz.

Eklemeli imalat teknolojilerine uygun malzemelerin, üretim ve nihai
H19
imalat süreçlerinin geliştirilmesi
7.1. Eklemeli imalat teknolojilerine uygun malzemeler
Hesaplamalı malzeme mühendisliği çalışmalarıyla tasarım ve
uygulamaların geliştirilmesi

TH8

Hesap. Malz. Bil.
H4
8.1. Malzeme/ malzeme kompozisyonları tasarımı ve
Tek. ve Tasar.
geliştirilmesine yönelik modelleme/ analiz/ simülasyon ve benzeri
yazılımlar
Yenilikçi biyomalzemelerin ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi
9.1. Polimer ve polimer kompozit esaslı biyomalzemeler

TH9

Biyomalzemeler

9.2. Seramik, cam seramik ve seramik kompozit esaslı
biyomalzemeler

H7

9.3. Metal esaslı biyomalzemeler

Tablo 8. İleri Malzeme Teknoloji Yol Haritası NihaiTeknolojik Hedeflerin Kapsadığı Alanlar
Teknolojik Hedefler ve Kapsadığı Alanlar

No

Bor esaslı malzemelerin, uygulama alanlarının ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi
Bor esaslı malzemeler:

TH1

* Bulk üretime yönelik bor esaslı malzemelerin geliştirilmesi
* Yüzey uygulamalarına yönelik bor bileşiklerinin geliştirilmesi
* Katkı malzemesi olarak alaşım, kompozit malzeme geliştirilmesine yönelik bor malzemelerinin geliştirilmesi
* Bor bileşiklerinin toz halinde geliştirilmesi
* İleri teknolojik uygulamalarda bor esaslı malzemelerinin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik yeni
yöntemlerin geliştirilmesi
* Yüksek katma değerli bor ve/veya bor katkılı ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesi
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No

Teknolojik Hedefler ve Kapsadığı Alanlar
İleri ve yenilikçi polimerlerin, kompozitlerinin ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi
Yenilikçi polimerik kompozitler:
* Ağırlığı azaltılmış ve mekanik performansları yükseltilmiş kompozitler
* Doğal ve biyo katkılı kompozitler
* Geri dönüşüme uygun kompozitler
* Termal direncin yükseltilmesi, elektrik alana duyarlılık, manyetik alana duyarlılık, titreşim sönümleme,
radyasyon kalkanlama, kurşun geçirmez özellikler, esneklik, elektrik ve sıcaklık ile şekil hafızası
gösterebilme
* Karbon/cam/aramit/hibrit ürünler için ara ürünler (prepreg, towpreg ve hat üstü ara ürün kullanımını
ortadan kaldıran emprenyemeli sistemler)
* Kompozit üretimi için yüksek performanslı termoset (epoksi, fenolik reçineler ve benzeri) ve termoplastik
(PEI, PI, PEKK, PEEK, PAEK vb.) hammaddelerin geliştirilmesi
* Yüksek performanslı elyafların tasarımı ve üretimi
* İnovatif ve etkili üretim teknolojileri (Out-of-Autoclave teknolojiler, AFP otomatik fiber yerleştirme,
otomasyonlu ve CNC kontrollü kompozit imalat sistemleri, 3D eklemeli imalat ve benzeri)
* Sandwich/Tabakalı kompozitlerin tasarımı ve imalat teknolojileri
* Kompozit filtre ayırma malzemelerinin geliştirilmesi
Doğal ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen polimerler:

TH2

* Doğal elyaflardan ve Polisakkaritlerden elde edilen polimerlerin geliştirilmesi
* Biyokütleden (bitkisel veya hayvansal kaynaklardan elde edilen doğal polimerler), mikroorganizma
(bakteriler) aktivitelerinden veya biyoteknoloji yöntemiyle (fermentasyon vb.) elde edilen sürdürülebilir,
yenilenebilir, doğada çözünebilir, gübreleştirilebilir, hafif ve düşük karbon ayak izine sahip çevre dostu
polimerlerin geliştirilmesi
* İleri biyo-esaslı ve çevreci polimerler için 10 yıl sonra bile mekanik mukavetmelerinin bozulmaması için
katkı madde çalışmalarının yapılması ve yerli olması
* Mevcut ABS ve PP gibi polimerlerin mekanik ve ısıl mukavemet değerlerine eş ve aynı zamanda nem/su
etkisi ile bozulmayan ileri biyo esaslı ve çevreci polimerlerin sentezlenmesi/geliştirilmesi
Halihazırda kullanılan termoplastik polimerlerin yerini alabilecek özelliklere sahip biyobozunur polimerler:
* Biyobozunur polimerlerden eriyikten lif çekimi veya eriyik üfleme yöntemleri ile elde edilecek ve ambalaj,
medikal, filtrasyon, tarım gibi sektörlerde tüketilen sınırlı süreli veya tek kullanımlık malzemelerin üretimi için
kullanılabilecek %100 biyobozunur tekstil liflerinin geliştirilmesi
* Isıya dayanıklı biyobozunur polimerler geliştilmesi
Yenilikçi fonksiyonel polimerler:
* Kendini onaran polimerler (ör; elastomerler) ve hybrid polimerler üzerine (ör; metal-organik frameworkler)
çalışmalar yapılması
* Yüzey yapısını ve özelliklerini mekanik vb. etkilerden sonra tamir eden ve eskiye dönebilen kaplama ve
yüzeylerin geliştirilmesi için ileri polimerik malzemelerin geliştirilmesi
* 3B yazıcı, fiber, film, sünger vb. üretim teknolojileriyle işlenebilmesi ile uygulama alanına göre polimerin
akıllı (termal, pH duyarlı), biyobozunur, kendini onarabilir, iletken, antibakteriyel, antiviral gibi ileri teknolojik
özelliklere sahip olması polimerlerin geliştirilmesi
* Mekanik özelliği iyileştirilmiş metal katkılı polimerlerin üretilmesi
* Akrilik asit monomeri, anhidritleri , floro-akrilat esterleri , "UV curable" akrilik esterlerin üretilmesi
* Ambalaj çemberi üretiminde kullanılan PP homopolimer'e alternatif ve özellikleri iyileştirilmiş bir malzeme
geliştirilmesi
* Yüksek performanslı epoksi, siyanat ve bis-maleimit reçineleri üretilmesi
* Yüksek sıcaklığa dayanıklı poliamit, polieterketon ve aromatik poliamitler üretilmesi
* Yüksek akış hızlarında (1 m/saat) çalışabilen, istenilen gözenek çapında (2 - 100 mikrometre)
hazırlanabilen ve aktif moleküller veya yüklerle donatılabilen malzemelerin geliştirilmesi
* Havacılık için karbon polimer imalatı yapılması ve bu ürünün soğuk sarılması
* Tıbbi uygulamalardan savunma sanayine kadar birçok farklı alanda kullanım potansiyeline sahip olan
ortamdaki sıcaklık, nem, pH, ışık yoğunluğu, manyetik alan gibi parametrelere bağlı olarak şekil, renk,
65

Teknolojik Hedefler ve Kapsadığı Alanlar

No

iletkenlik gibi özelliklerini değiştirebilme yetisine sahip olan çok işlevli ve yüksek performanslı akıllı polimerik
malzemelerin geliştirilmesi; ayrıca şekil hafızalı polimer harmanların giyilebilir tekstiller ve 3D yazıcılar için
kullanılabilirliğinin araştırılması
* Sensör malzemesi olarak kullanılmak üzere piezoelektrik Polyvinylidene fluoride (PVDF) üretilmesi
* Doğal malzemelerden (%75 ve daha yüksek verimle) üretilen üç boyutlu amorf piezoelektrik
biyopolimerlerin üretimi, matriks olarak kullanılan bu malzeme ile deforme olmayan, neme dayanıklı ve
esnek malzemelerin hazırlanması; üretilen enerji ile sağlıktan, savunma sanayisine kadar birçok alanda
faydalanılması için elastomerik malzemelerin üretilmesi
* Atik ısıdan enerji üretebilme konusunda ZT değeri 3’un üzerinde olan, yani yüksek verimle çalışabilen;
otomobil, hava aracı ve benzeri sistemlere entegre edilerek katma değeri çok yüksek ürünlere dönebilecek,
yarı iletken ileri polimer (Polyaniline, PEDOT:PSS ve benzeri) bazlı termoelektrik malzemelerin geliştirilmesi
* Gelişmekte olan güneş hücresi teknolojileri [hibrit ve organik güneş hücreleri]`inde kullanılmak üzere
yüksek güç dönüşüm verimi sağlayacak [organik güneş hücreleri için %13`ten fazla, hibrit güneş hücreleri
için %20`den fazla] ileri sentetik polimer türü olan yarı iletken polimerlerin geliştirilmesi
* Yüksek sönümleyici sismik izolatörler ve yüksek sönümleyiciyi titreşim takozları üretimi ve geliştirilmesi
Yüksek performanslı mühendislik plastikleri:
* Aşınmaya dirençli, sürtünme katsayısı düşük ileri mühendislik plastikleri geliştirilmesi
* Seri imalat teknolojilerinde plastik enjeksiyon yöntemi ile üretilmeye uygun kadar darbe mukavemeti
elastikiyet modülü %20 artırılmış, elyaf/fiber takviyeli mühendislik plastiklerinin geliştirilmesi ve geri
dönüşüm/yeniden kullanım süreçlerinin iyileştirilmesi
* Yerli yüksek performans plastik ve termoplastik kompozitlerin üretimi için PEEK ve PES gibi ileri
mühendislik plastiklerinin rafineriden monomer üretimi ile entegre olarak polimer üretimi dahil altyapı, üretim
ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi
* Elekterikli araçlarda kullanılmak üzere katkılı poliamit plastiklerinin nihai ürün üretilmesinde kullanılması ve
elektrikli araç için gelişmiş polimerlerin kullanılması
* Termoplastik polisülfon, polikarbonat ve aromatik polieter yapısında mühendislik polimerleri üretilmesi
* Eklemeli imalat teknolojilerinde (eriyik yığma modelleme, toz yatağı ergitme) kullanılmak üzere, kendi
çekme, çarpılma, kalıntı gerilme gibi yüksek sıcaklık gradyanına bağlı görülen bu problemlerin %70
oranında azaltılacağı yüksek performanslı yüksek sıcaklık termoplastiklerin (PC, PPA, PES, PEEK vb)
geliştirilmesi
* Mikro elektronik ve sensör teknolojilerinde kullanılan polimer ince filmlerin ve mürekkep püskürtme (ink-jet)
yöntemi ile imalat teknolojilerinin geliştirilmesi
* Yüksek performanslı termoplastiklerin (PEKK, PEEK, PAEK, PEI, PAI gibi) reçine film formunda ve
kompozit üretiminde kullanılmak üzere prepreg formunda başarıyla işlenmesi ve yüksek kalitede (homojen,
boşluk oranı %1'den az olarak) yerli-millî ürünler olarak endüstriye sunulması
Termoset reçineler:
* Otoklav dışı üretim teknikleri için seçici kürlenme/elektron ışını yardımıyla kürlenebilen termoset reçinelerin
geliştirilmesi
* Yüksek gerilim elektrik malzemeleri üretiminde kullanılan epoksi reçine ve sertleştirici hammaddesi
(DGEBA benzeri) üretilmesi
* Havacılık ve savunma sanayine yönelik yüksek termal ve mekanik özelliklerdeki epoksi reçinleri
endüstriyel boyutta üretmeye başlanması
* Baz Reçine üretimi desteklenmesi
* Havacılık motorları hava emiş soğuk bölgelerde ya da sızdırmazlık conta amaçlı kullanılan termoset veya
termoplasik özellik gösteren polimerik malzemelerin (poliamid, flurokarbon kauçuk, teflon vb.) yurt içinde
havacılık kalite gerekliliklerini karşılayacak endüstri kabiliyeti geliştirmek ve yüksek mukavemetli, savunma
ve havacılık sanayinde kullanılan epoksi ve diğer termoset polimer reçinelerin en az %50'sini Türkiye'de
üretilmesi ve en az bu miktar kadar ihracat yapılması
Farklı malzeme gruplarının birleştirilmesine yönelik yapıştırıcılar:
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İleri fonksiyonel yüzey ve kaplamaların, üretim süreçlerinin geliştirilmesi
İleri fonksiyonel yüzey ve kaplamalar:
* Uzay teknolojilerine yönelik uygulamalar için radyoaktivite direnci yüksek ve titreşim kabiliyeti iyi yeni nesil
hibrit kaplamaların geliştirilmesi
* Metal yüzeyler için çevreye ve sağlığa duyarlı yenilikçi kaplamaların geliştirilmesi,
* Daha yüksek aşınma ve korozyon özelliklerine sahip yenilikçi yüzey ve kaplama geliştirilmesi
* Yenilikçi yüzey ve kaplamalara yönelik yenilikçi üretim süreçlerinin (vakum teknolojileri, kimyasal
yöntemler, mekanik yöntemler, elektrometalurji, püskürtme ve yayınma tabanlı, vb.) geliştirilmesi
* Yüksek sıcaklık dayanımı sağlayacak koruyucu ve performans arttırıcı kaplamaların geliştirilmesi
* Optik, elektromanyetik ve radyasyon kalkanlama, antibakteriyel, katalitik, biyo uyum özellikleri geliştirilmiş
yenilikçi yüzey ve kaplamaların geliştirilmesi
* Yüzeylerin ıslatma özelliklerinin istenen işlevselliğe göre değiştirebilecek yüzey işlem ve kaplamaların
geliştirilmesi
Kompozitlere yönelik ileri fonksiyonel yüzey ve kaplamalar:

TH3

* Kompozit malzemelerin servis koşullarındaki (aşınma, korozyon, erozyon, solarizasyon, titreşim davranışı
ve benzeri) dayanımını artıracak fonksiyonel kaplamaların, yüzey işlemlerinin ve üretim süreçlerinin
geliştirilmesi
* Kompozit malzemelerin üretiminde kullanılan takım ve kalıpların performansını artıracak kaplamaların,
yüzey işlemlerinin ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi
* Tribolojik uygulamalar yönelik sürtünme katsayısının azaltılması, aşınma direnci yüksek fonksiyonel
kompozit kaplamaların geliştirilmesi
Polimerlere yönelik ileri fonksiyonel yüzey ve kaplamalar:
* Polimerlerin özellikleri ile yüzeylerdeki değişimler takip edilmesi. Böylece yüzey modifikosyanları yapılarak
istenilen özellikte (sıcaklık duyarlı, pH duyarlı, ıslanmaya ultrahidrfobik yüzeyler vb.) gibi malzemeler elde
edilmesi
* Korozyon dayanımı yüksek, bitkisel kaynaklardan üretilen, çevreye ve insan sağlığına zararsız üstün
özelliklere sahip (su iticilik, nem toleranslı, hızlı kürlenen, düşük sıcaklıklarda kürlenme) kaplamaların
geliştirilmesi
* Uçak ve rüzgar türbini endüstrilerinde kullanılmak üzere suyu ve buzu iten ileri polimer kaplamaların
geliştiriilmesi
* Fonksiyonel yüzeylerin (süperhidrofilik temas açısı <10, süperhidrofobik temas açısı >150, antibakteriyel,
antiviral, antifungal, çizilme dirençli, aşınma dayanımı yüksek, antireflektif) geliştirilmesi
Seramiklere yönelik ileri yüzey ve kaplamalar:
* Roket nozülleri gibi ileri teknoloji uygulamalarına yönelik yüksek sıcaklık dayanımına (ultra high
temperature ceramics) ve/veya yalıtım özelliğine sahip seramik esaslı kaplamaların geliştirilmesi
* Sızdırmazlık amaçlı, aşınma direncine sahip seramik kaplamaların (alüminyum oksit vb.) havacılık kalite
ve proses performans gerekliliklerini sağlayacak şekilde endüstriyel boyutta üretim kabiliyeti kazanılması,
* Nano ve mikro kalınlıklarda seramik kaplamalar yapılarak fonksiyonel yüzeyler elde edilmesi
* Dekoratif, antimikrobiyal, kaymaz (antislip) seramik yüzey ve kaplamaların geliştirilmesi
* Biyouyumlu seramik yüzey ve kaplamaların geliştirilmesi
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Enerji üretimine ve depolamaya yönelik yenilikçi malzemeler ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi
Yenilenebilir enerji teknolojilerine yönelik malzemeler:
* Güneş enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesinde elektrot olarak kullanılan nanokompozitlerin %20
verimi sağlayacak düzeye getirilmesi
* Güneş enerjisini soğurma özelliğine sahip yenilikçi yüzeylerin geliştirilmesi
* Süper reflektif özelliğe sahip yenilikçi yüzeylerin geliştirilmesi
* Kullanım ömrü en az 15 yıl olan, minimum %15 verimle çalışan güneş enerjisi panellerinin geliştirilmesi
* En az %25 verimli fotovoltaik hücrelerin geliştirilmesi
* Rüzgar enerjisine yönelik yenilikçi malzemelerin geliştirilmesi (örneğin yüksek modüllü - high modulus cam
elyafların geliştirilmesi)
* Rüzgar türbin kanatlarında kullanılan kompozitlerin (yapısıda çok yüksek miktarda polyester, vinilester ve
epoksi reçineler içermektedir.) üretimine yönelik ekonomik ölçeğin yaratılması
* Güneş pilleri, rüzgar türbinleri için hafif ve dayanıklı malzemelerin geliştirilmesi
* Jeotermal enerji dönüşümlerine yönelik yenilikçi malzemelerin geliştirilmesi
Konvansiyonel enerji teknolojilerine yönelik malzemeler:
* Elektrik motorlarında veya jeneratörlerde kullanılacak kalıcı mıknatıs alaşımlarının geliştirilmesi,
* Nadir toprak element içermeyen (Al, Ni, Co) yeni mıknatıs geliştirilmesi ve bunların zorlayıcı manyetik
alanları (coersive field) nadir toprak element içeren (Nd, Fe, B) mıknatısların en az %75-80 mertebesinde
olması
* Halen mevcut mıknatıslarda kullanılan nadir toprak element miktarı %50-60 oranında azaltılarak,
mıknatıslanma özellikleri itibariyle mevcut mıknatısların özelliklerine yakın (%90-95) parametrelerde
mıknatısların geliştirilmesi
* Nadir toprak elementler kullanılarak, daha güçlü mıknatıs geliştirilmesi

TH4

Nükleer enerji teknolojilerine yönelik malzemeler:
* Kurşuna alternatif koruyucu radyasyon zırh malzemelerinin geliştirilmesi
* Nükleer teknolojide kullanılan malzemelerin (nötron absorblayıcı çelikler, süperalaşımlar, paslanmaz
çelikler v.b) üretilmesi
* Nötron absorblayıcı kaplamaların geliştirilmesi
Batarya teknolojilerine yönelik malzemeler:
* Yeni nesil pil teknolojilerine yönelik, organik yapıdaki polimerlere inorganik materyaller eklenmesi ile
oluşturulacak organik-inorganik hibritlerin geliştirilmesi
* Yeni nesil ve güvenli pil teknolojilerine yönelik elektrot malzemelerin geliştirilmesi
* Batarya ve süperkapasitörlerde kullanılmak üzere en az 10000 sarj-deşarj döngü kararlılığına sahip grafen
içeren nanokompozit elektrot malzemeleinin ve en az 5V çalışma aralığına sahip, polimer tabanlı kompozit
elektrolit malzemelerinin geliştirilmesi,
* Tamamen katı hal Lityum temelli piller için kompozit elektrolit geliştirilmesi
* Li-iyon piller için ileri anot ve katot kompozitlerin geliştirilmesi
* Tamamen katı hal Lityum temelli piller için seramik elektrolit geliştirilmesi
* Araç uygulamalarında kullanılmak üzere en çok 15 dakikada tam dolabilen, en az 100 kWh güce sahip
batarya geliştirilmesi
* Yeni nesil lityum, sodyum, lityum sülfür ve katı elektrolit pil teknolojileri, Li-iyon, Li-air, daha uzun dayanan,
geri dönüşümü daha kolay olan, doğayı kirletmeyen piller, yazdırılmış, esnek piller, güneş pilleri, yakıt pilleri,
polimer kompozit batarya sistemleri, çok cabuk sarj edilebilen ve uzun ömürlü bataryalar
Yakıt pillerine yönelik malzemeler:
* Yüksek performans ve dayanımlı, yüksek akımlarda şarj/deşarj yapılmasına olanak sağlayacak polimer
veya seramik esaslı katı elektrolitlerin geliştirilmesi ve üretilmesi
* Yerli üretilecek Yakıt Pili teknolojileri için yüksek performans ve dayanımlı seramik esaslı elektrolit ve
elektrotların geliştirilmesi
* Minimum 1k çevrim sonunda en az % 80 oranında kapasitesini koruma performansı gösteren ikincil
pillerde (Li, Na, Mg, K, S vs.) kullanılacak malzemelerin (anot, katot, elektrolit, sep. vs.) geliştirilmesi
Organik ve/veya inorganik içerikli faz değiştiren malzemeler
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İleri ve yenilikçi seramiklerin, kompozitlerinin ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi
Özellikleri iyileştirilmiş ve fonksiyonel ileri seramik malzemeler:
* Aşınma, balistik, nükleer, elektronik ve optik uygulamalar için oksit ve oksit dışı (karbür, borür, nitrür)
seramiklerin üretimi ve geliştirilmesi
* Silika temelli aerojel yapılar ile birçok sektöre hizmet edebilecek nitelikte, iyi yalıtım özelliklerine sahip, su
tutmaz ve bakteri barındırmaz nitelikte malzeme geliştirilmesi
* Isıl, elektirksel ve aşınma dayanımlı yüksek performanslı yerli yalıtım malzemesi üretilmesi
* Savunma, Havacılık ve Uzay sektörlerde yüksek katma değerli ürün oluşutrma hedefinde, geleceğin
ortamlarına uygun çok yüksek sıcaklığa dayanım sağlayacak malzemeler üreilmesi
* Piezoelektrik seramik (güç elektroniği bileşenleri, sensör, ultrasonik ve akustik algılayıcılar, robotik
platformlarda eyleyiciler, enerji hasatlamaya yönelik malzemeler) malzemelerin geliştirlmesi (Farklı sensör
teknolojileri için en yaygın piezoelektrik malzeme olan PZT'ye (kurşun zirkonat titanat) alternatif olacak ve
kurşun içermeyen piezoelektrik malzeme kompozisyonları geliştirilmesi)
* Manyetik Seramikler:Manyetik seramik (ferritler, hafıza elemanları) malzemeler; Manyetokalorik soğutma
sistemleri alanında, kompakt tasarım, sessiz çalışma, yüksek stabilite ve korozyon dayanımı, yüksek
verimlilik özellikleri ile konvensiyonel sistemlere göre %20 – 30 daha verimli Lantanit grubu metallerin
oksalat formundan hareketle demir oksalat ve silisyumdioksit katkısı ile hidrojen redüksiyonu (HR) tekniği ile
tek adımda soğutma sektörüne yönelik LaFeSi temelli manyetokalorik malzeme geliştirilmesi
Yenilikçi seramik kompozit malzemeler:

TH5

* Manyetik alan absorbsiyon kapasitesi iyileştirilmiş, özellikle parazit sinyal filtreleme ve sinyal soğurma
özelliği olan yüzeye sürülebilir seramik matrisli kompozitlerin geliştirilmesi ve sıfır manyetik alan odaların
kurulmasında kullanılması
* Uzay ve askeri uygulamalar için aşırı duyarlı sensörler yapımında kullanılan manyetik açıdan ultrayumuşak alaşımlar (metglasses) geliştirilmesi
* Yüksek sıcaklığa dayanıklı (300 C ve üstü) kompozit malzeme (fiber takviyeli kompozit, karbon-karbon
kompozit) geliştirilmesi
* Yalıtım malzemesi ve hafif zırh yapılarında kullanılmak üzere alüminyum ve magnezyum gibi hafif
metallerden en az 30 MPa basma dayanımına sahip, titreşim ve darbe absorbe etme kapasitesi yüksek
seramik takviyeli kompozit köpüklerin üretilmesi ve geliştirilmesi
* Yüksek seviye tehditlere karşı kişisel, kara ve hava taşıtlarında koruma sağlayacak seramik matrisli
kompozit balistik malzemeler geliştirilmesi
Yenilikçi ve fonksiyonel seramik toz malzemeler:
Ülkemizde yüksek kullanim potansiyeli olan ve/veya stratejik öneme sahip şekil ve boyut kontrollü ara
seramik toz ürünlerin ve şekillendirmeye hazir toz karişimlarinin geliştirilmesi
Şekil ve boyut kontrollü nihai seramik toz ve tek kristal ürünlerin geliştirilmesi:
* Haloysit, montmorillonit ve benzeri killerin geliştirilmesi
* Heterojen katalizörlerin en önemli yapı taşlarından olan yüksek düzeyde gözenekli, özel tasarlanmış yüzey
kimyasına/kristal/elektronik yapıya sahip, metal-oksit ve zeolit türü seramiklerin geliştirilmesi
* Eklendikleri yapılara yapısal ve fonksiyonel iyileştirme sağlayabilecek özellikte nano-mikro boyutta seramik
tozların ve/veya bunların yüzey modifikasyon yöntemlerinin geliştirilmesi
* Dijital dekorasyon uygulamalar için inorganik renk pigmentlerinin ve firit malzemelerinin geliştirilmesi
* Püskürtme teknolojisine uygun tozların geliştirilmesi
* Nadir toprak element esaslı seramik tozların geliştirilmesi
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Elmas ve karbon esaslı malzemelerin, uygulama alanlarının ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi
Elmas ve karbon esaslı malzemeler:

TH6

* Polikristal ve monokristal kitlesel elmas ve teknolojilerinin geliştirilmesi
* Katkılı kitlesel elmas üretim teknolojilerinin geliştirilmesi
* Optik, elektronik amaçlı; sağlık ve savunma sektörlerine yönelik elmas esaslı malzemelerin geliştirilmesi
* Elmas ve elmas benzeri kaplamaların geliştirilmesi
* Elektrokimyasal ve kimyasal uygulamalara yönelik elmas bazlı malzemelerin geliştirilmesi
* Karbon esaslı yenilikçi malzemelerin (karbon nanotüp, grafen ve benzeri) ve üretim süreçlerinin
geliştirilmesi; uygulama alanlarının genişletilmesi
Eklemeli imalat teknolojilerine uygun malzemelerin, üretim ve nihai imalat süreçlerinin geliştirilmesi
Eklemeli imalat teknolojilerine uygun malzemeler:

TH7

* Konvansiyonel yöntemlerin dışında, eklemeli imalat özelinde kullanılacak başlangıç malzemelerinin (metal
alaşımları, seramik çamurları, polimer hammaddeleri ve katkı maddeleri) geliştirilmesi
* Başlangıç malzemelerinin ilgili eklemeli imalat yöntemine uygun forma getirilmesi (tozlar, filamentler,
kırpıklar, reçineler vb)
* Üretim süreçlerinin geliştirilmesi ve malzeme özelliklerinin tayin edilmesi
* Fonksiyonel geçişli malzeme tasarımlarının ve üretimlerinin yapılması
Hesaplamalı malzeme mühendisliği çalışmalarıyla tasarım ve uygulamaların geliştirilmesi
Malzeme/ malzeme kompozisyonları tasarımı ve geliştirilmesine yönelik modelleme/ analiz/ simülasyon ve
benzeri yazılımlar:

TH8

* Hesaplamalı malzeme mühendisliği çalışmaları (örneğin yapay zeka yazılımlarıyla malzeme tasarımı)
* Yeni malzemeler/bileşim oluşturma, fonkisyon ve özellikler geliştirme
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Teknolojik Hedefler ve Kapsadığı Alanlar

No

Yenilikçi biyomalzemelerin ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi
Polimer ve polimer kompozit esaslı biyomalzemeler:

TH9

* Vücut içi uygulamalarda biomimetik özellikte ve esneklikte, biyo uyumlu ve biyo aktif polimer malzemelerin
geliştirilmesi
* İleri tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi amacıtyla, biyouyumlu fonksiyonel polimerler ve çevre duyarlı
polimerik sistemlerin kontrollü ilaç salım sistemleri ve hedef odaklı ilaç taşıyıcı sistemler olarak geliştirilmesi,
kanser gibi zor hastalıkların tedavisinde etkin kullanımlarının sağlanması
* Doku mühendisliği alanında kullanılabilecek atık kaynaklardan elde edilen biouyumlu ve geri
dönüştürülebilir hücre/doku kültürü malzemeleri üretilmesi
* Reaktif ve fonksiyonlu biyo uyumlu polimerlerin hazırlanması; özellikle ilaç ve biyomolekül taşıma özelliği
içeren ve biyouyumlululuğu ve biyoaktivitesini uzun süre koruyacak makro-moleküllerin sentezlenmesi
* İmplant uygulamaları için insan kortikal kemiğiyle uyumlu mekanik performans gösterecek, vücut sıvısında
kontrollü bir şekilde bozunabilen, toksik etki göstermeyen ve biyo-uyumlu polimer-seramik kompozitlerin
geliştirilmesi
* Mekanik özellikleri güçlendirilmiş selülozik (keten/kenevir) biyokompozitler geliştirilmesi
* Doğal kemik ve dişe en yakın mekanik özelliklere sahip biyouyumlu polimer kompozit/nanokompozitler
Seramik, cam seramik ve seramik kompozit esaslı biyomalzemeler:
* Dişçilikte ve ortopedide kullanılan yenilikçi ve işlevsel biyoseramikler
* Ostokonduktif ve osteoinduktif, antibakteriyel, biyouyumluluk, biyobozunurluk, dogal kemiğin mekanik
özelliklerine yakınlık, gen aktivasyonu ve biyolojik ajanların kontrollü salımını yapabilme, hemokompatibilite
(kan uyumluluğu) gibi özelliklere sahip cam seramik ve/veya seramik malzemeler
* Sektör ihtiyaçlarına uygun biyocamların geliştirilmesi
Metal esaslı biyomalzemeler:
* Yenilikçi biyobozunur metal ve alaşımların geliştirilmesi (örneğin çinko, magnezyum alaşımları)
* Metalik biyomalzeme yüzeylerine yönelik yenilikçi kaplama ve işlemlerin geliştirilmesi
* Gözenekli metalik biyomalzemelerin geliştirilmesi
* Elastisite modülü kemiğe yakınlaştırılmış alaşım veya kompozit malzemelerin geliştirilmesi
* Aşınma artı korozyon (tribokorozyon) özellikleri iyileştirilmiş biyomalzemelerin geliştirilmesi
* Tıbbi ve cerrahi alet/cihaz/komponentlere yönelik malzeme ve yüzeylerin geliştirilmesi

Tablo 9. İleri Malzeme Teknoloji Yol Haritası Nihai Sektörel Uygulama Hedefleri

Hedef
No

Hedef (Kısa)

Hedef Açıklaması

Savunma sektöründe balistik, zırh, enerjik malzeme ve fonksiyonel yüzey ve
kaplama uygulamaları
1.1. Balistik ve zırh malzemelerin savunma sektöründe uygulamaları
1.2. Enerjik malzemelerin havacılık, uzay ve savunma sektörlerindeki
uygulamaları
1.3. Fonksiyonel yüzey ve kaplamaların savunma sektöründeki uygulamaları
Savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde yüksek performanslı malzeme ve
kompozitleri uygulamaları
Savunma, Hava.
2.1. Kompozit malzemelerin havacılık ve uzay sektörlerindeki uygulamaları
SU2 ve Uzay Sek. Yük. 2.2. Yenilikçi ve yüksek performanslı malzemelerin havacılık ve uzay
Perf. Malz ve
sektörlerindeki uygulamaları
Komp. Uyg.
2.3. Yüksek mukavemetli hafif ve/veya yüksek sıcaklık dayanımına sahip
metal/metal alaşımlarının savunma sektöründeki uygulamaları
Savunma Sek.
SU1 Balistik, Zırh ve
Enerjitik Malz.
Uyg.

İçerdiği
Hedefler

H37, H36,
H40

H31, H32,
H39
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Hedef
No

Hedef (Kısa)

Hedef Açıklaması

İçerdiği
Hedefler

Sağlık, tüketici elektroniği ve savunma sektörlerinde sensörlere yönelik
malzeme uygulamaları
H47, H38,
3.1. Manyetik, elektromanyetik, optik ve ultrasonik kamuflaj malzemelerin ve
sensörlerin savunma sektöründeki uygulamaları
H53
3.2. Sağlık sektöründeki sensörlere yönelik malzeme uygulamaları
3.3. Tüketici elektroniği sektöründeki sensörlere yönelik malzeme uygulamaları
Sağlık sektöründe biyomalzeme uygulamaları
4.1. Polimer ve polimer kompozit esaslı biyomalzemelerin sağlık sektöründeki
uygulamaları
4.2. Seramik, cam seramik ve seramik kompozit esaslı biyomalzemelerin
sağlık sektöründeki uygulamaları
H48, H46,
Sağlık Sek. Malz. 4.3. Metal esaslı biyomalzemelerin sağlık sektöründeki uygulamaları
Uyg.
4.4. Sağlık sektörüne yönelik ileri fonksiyonel yüzey ve kaplama uygulamaları H57, H45
4.5. Kişisel koruma ve bakim ürünlerine yönelik fonksiyonel malzeme ve yüzey
uygulamaları
4.6. Yenilikçi implantlar, protezler ve ortezlere yönelik fonksiyonel malzeme
uygulamaları
4.7. Filtrasyon malzemelerinin sağlık sektöründeki uygulamaları
Enerji verimliliğine yönelik malzeme uygulamaları
Enerji Verim.
5.1. Enerji verimliliğine yönelik yenilikçi malzeme ve yüzey uygulamaları
H15, H55
Yönelik Malz.
5.2. Tüketici ürünlerine (beyaz eşya vb.) yönelik termal yönetim malzeme
Uyg.
uygulamaları
Akıllı Üretim Sis. Akıllı üretim sistemlerine yönelik malzeme uygulamaları
H50
Yön. Malz. Uyg. 6.1. Akıllı üretim sistemlerine yönelik malzeme uygulamaları
Ulaştırma sektöründe malzeme uygulamaları
7.1. Ulaştırma sektörüne (Kara ve deniz taşıtları) yönelik daha hafif ve daha
Ulaştırma Sek.
H42, H44
dayanıklı taşıt uygulamaları
Malz. Uyg.
7.2. Ulaştırma sektörüne yönelik fonksiyon kazandırılmış malzeme, yüzey ve
kaplama uygulamaları
Elektronik sektöründe malzeme uygulamaları
Elektronik Sek.
8.1. Tüketici elektroniği sektörüne yönelik yenilikçi malzeme, yüzey ve kaplama H56, H52
Malz. Uyg.
uygulamaları
8.2. MNOES malzeme uygulamaları

Sağlık, Tüketici
SU3 Elekt. ve
SavunmaSek.
Sensör Uyg.

SU4

SU5

SU6

SU7

SU8
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Tablo 10. İleri Malzeme Teknoloji Yol Haritası Nihai Sektörel Uygulama Hedeflerinin Kapsamları

No

Sektörel Uygulamalar ve Kapsadıkları Ürün/Teknolojiler
Savunma sektöründe balistik, zırh, enerjik malzeme ve fonksiyonel yüzey ve kaplama uygulamaları
Balistik ve zırh malzemelerin savunma sektöründe uygulamaları:
* Hem zırhlı araçlar ve kişisel koruma hem de yapıların korunmasında mühimmata dayanıklı daha hafif ve
daha dayanımlı zırh malzemelerinin (zırh çelikleri dahil), tabakalı hibrit yapıların geliştirilmesi ve
uygulamaları
* Kesmeye ve darbeye dayanıklı elbise vb. giyilebilir balistik uygulamalara yönelik polimer (Örn. UHDPE)
ve/veya seramik katkılı (Örn. Bor esaslı) kompozitlerin, elyafların, elastik matrislerin (shear thickening
fluids), yarı mamullerin geliştirilmesi ve uygulamaları
* Zırh sistemlerinde kinetik çarpma ve patlama enerjisini sönümleme kabiliyetine sahip ve hafif yapıda
metal köpük, bal peteği yapıların ve/veya elastik polimer yapıların geliştirilmesi ve uygulamaları
* Reaktif zırh malzemelerinin geliştirilmesi ve uygulamaları

SU1

Enerjik malzemelerin havacılık, uzay ve savunma sektörlerindeki uygulamaları:
* Patlama/itki yaratılmasına yardım eden katalitik ileri malzemelerin geliştirilmesi ve Monopropellant ve
Bipropellant yakıtlı roket ve uydu itki sistemlerinde uygulanması
* Barut, primer, sekonder ve bunların temel bileşenleri olan malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve
uygulamaları
Fonksiyonel yüzey ve kaplamaların savunma sektöründeki uygulamaları:
* Aşınmaya, korozyona, yüksek sıcaklık farklarına dayanabilen, darbe dayanımı yüksek kaplamaların
geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* NBC koruyucu kaplamaların geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Termal görünmezlik sağlayan (Kızılötesi emici vb.) yüzeylerin ve boyaların geliştirilmesi, üretilmesi ve
uygulamaları
* EMI, IR ve Radar absorbsiyonu arttırılmış yüzeylerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Optik uygulamalar için kaplama ve yüzeylerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
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No

Sektörel Uygulamalar ve Kapsadıkları Ürün/Teknolojiler
Savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde yüksek performanslı malzeme ve kompozitleri
uygulamaları
Kompozit malzemelerin havacılık ve uzay sektörlerindeki uygulamaları:
* Dayanımı yüksek polimerik kompozitler ve sandviç kompozitlerden uçak gövde, kanat ve benzeri yapısal
parçaların geliştirilmesi
* Uzay şartlarına dayanıklı kompozit malzeme uygulamalarının geliştirilmesi
* Kompozit birleştirme teknolojilerinin hava platformları uygulamaları
* Kendi kendini onaran (self healing) kompozit malzeme uygulamalarının geliştirilmesi
* Bor, karbon, silisyum vb. fiberlerin ve/veya fiber takviyeli kompozit malzemelerin havacılık
uygulamalarının geliştirilmesi
Yenilikçi ve yüksek performanslı malzemelerin havacılık ve uzay sektörlerindeki uygulamaları:

SU2

* Aviyonikler ve sensörlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Dome ve radome yapıların geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Hava araçlarında hipersonik hızlara dayanıklı malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Radar soğurucu malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Süper hidrofobik ve buzlanmaya karşı yüzeylerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Termal dayanımı ve yanma direnci yüksek, yüksek sıcaklık farklarında (aşırı yüksek ve düşük
sıcaklıklarda) çalışabilen, düşük sürtünme katsayısına sahip ve aşınma direnci artırılmış malzemelerin,
yüzeylerin ve kaplamaların geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Yıldırım çarpmasından koruyucu, elektrik iletkenliği yüksek yapılara yönelik malzemelerin geliştirilmesi,
üretilmesi ve uygulamaları
* Radyasyon direnci yüksek malzemelerin ve yüzeylerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
Yüksek mukavemetli hafif ve/veya yüksek sıcaklık dayanımına sahip metal/metal alaşımlarının savunma
sektöründeki uygulamaları:
* Yüksek mukavemetli çelikler (HHS, paslanmaz, soğuk ve sıcak iş çelikleri, TWIP, TRIP vb.), alüminyum
(7000 serisi vb.), magnezyum, gibi savunma sektörüne yönelik ileri metal malzemelerin geliştirilmesi,
üretilmesi ve uygulamaları
* Titanyum, Inconel, maraging çelikleri, hastelloy gibi egzotik ve süper alaşımların geliştirilmesi, üretilmesi
ve şekillendirilmesi
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No

Sektörel Uygulamalar ve Kapsadıkları Ürün/Teknolojiler
Sağlık, tüketici elektroniği ve savunma sektörlerinde sensörlere yönelik malzeme uygulamaları
Manyetik, elektromanyetik, optik ve ultrasonik kamuflaj malzemelerin ve sensörlerin savunma
sektöründeki uygulamaları:

SU3

* Radar absorblayıcı malzeme ve yapıların geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Manyetik alan absorbsiyon kapasitesi yüksek kompozitlerle parazit ve sinyal sogurma kapasitesinin
artırılması
* Hava, deniz, kara platformlarına ve tek-er seviyesine uygulanabilecek yüksek hassasiyetli hidrofon ve
sensörlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Kızılötesi yarı iletken aygıtlar için malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Askeri kullanım amaçlı polimer tasarımları ( görünmezlik, bariyer, yanmazlık ) geliştirilmesi, üretilmesi ve
uygulamaları
* İzdüşürücü malzemeler, denizaltı görünmezlik (ses emici malzemeler), düşük profilli, verimli konformal
RF sistemler ve antenler, elastomerik yüksek sönümleyici parçalar (özellikle geniş ve değişken frekans
aralığında titreşime maruz kalacak askeri makine teçhizat ve ekipmanları) geliştirilmesi, üretilmesi ve
uygulamaları
* Piezoelektrik temelli ultrosonik soğurucu malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
Sağlık sektöründeki sensörlere yönelik malzeme uygulamaları:
* Uzun süreli/kayıt altına alınabilen/anlık müdahalede bulunulabilen hasta takip sistemlerine yönelik
giyilebilir sensörler, implant sensörler, tanıda kullanılan peizoelektrik sensörler, silisyum tabanlı sensörler,
Nano grafen ve polimer kullanımı ile geliştirilecek olan akustik sensörler için yenilikçi polimer ve seramik
bazlı malzemelerin geliştirlmesi
Tüketici elektroniği sektöründeki sensörlere yönelik malzeme uygulamaları:
* Kurşun içermeyen piezoelektrik seramikler geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* İnorganik tabanlı sensör uygulamaları geliştirilmesi
* Organik tabanlı sensör uygulamalarının geliştirilmesi
* Yazdırılmış elektronikler ve sensörlerin geliştirilmesi (beyaz eşyaların ve tüketici elektroniği ürünlerinin
tasarımlarını daha hafif, daha ince ve yenilikçi hale getirilebilmesi), üretilmesi ve uygulamaları
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No

Sektörel Uygulamalar ve Kapsadıkları Ürün/Teknolojiler
Sağlık sektöründe biyomalzeme uygulamaları
Polimer ve polimer kompozit esaslı biyomalzemelerin sağlık sektöründeki uygulamaları:
* Vücut içi uygulamalarda biomimetik özellikte ve esneklikte, biyo uyumlu, biyoaktif; klinik ihtiyaçlara göre
antibakteriyel, antiviral, kan uyumlu gibi özellikler kazandırılmış polimer malzemelerin geliştirilmesi,
üretilmesi ve uygulamaları
* İleri tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi amacıtyla, biyouyumlu fonksiyonel polimerler ve çevre duyarlı
polimerik sistemlerin kontrollü ilaç salım sistemleri ve hedef odaklı ilaç taşıyıcı sistemler olarak
geliştirilmesi, kanser gibi zor hastalıkların tedavisinde etkin kullanımlarının sağlanması
* Reaktif ve fonksiyonlu biyo uyumlu polimerlerin hazırlanması; özellikle ilaç ve biyomolekül taşıma özelliği
içeren ve biyouyumlululuğu ve biyoaktivitesini uzun süre koruyacak makro-moleküllerin sentezlenmesi,
üretilmesi ve uygulamaları
* Mekanik özellikleri güçlendirilmiş selülozik (keten/kenevir) biyokompozitler geliştirilmesi, üretilmesi ve
uygulamaları
Seramik, cam seramik ve seramik kompozit esaslı biyomalzemelerin sağlık sektöründeki uygulamaları:
* Dişçilikte ve ortopedide kullanılan yenilikçi ve işlevsel biyoseramiklerin geliştirilmesi, üretilmesi ve
uygulamaları
* Ostokonduktif ve osteoinduktif, antibakteriyel, biyouyumluluk, biyobozunurluk, doğal kemiğin mekanik
özelliklerine yakınlık, gen aktivasyonu ve biyolojik ajanların kontrollü salımını yapabilme,
hemokompatibilite (kan uyumluluğu) gibi özelliklere sahip cam seramik ve/veya seramik malzemelerin
geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Cerrahi müdahale yapılamayan karaciğer kanseri tedavisinde kullanılmak üzere özgün radyoaktif taşıyıcı
sistemler olarak cam mikrokürelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Sektörün ihtiyaçlarına yönelik cam malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
Metal esaslı biyomalzemelerin sağlık sektöründeki uygulamaları:

SU4

* Yenilikçi biyobozunur metal ve alaşımların geliştirilmesi (örneğin çinko, magnezyum alaşımları),
üretilmesi ve uygulamaları
* Metalik biyomalzeme yüzeylerine yönelik yenilikçi kaplama ve işlemlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve
uygulamaları
* Gözenekli metalik biyomalzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Elastisite modülü kemiğe yakınlaştırılmış alaşım veya kompozit malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve
uygulamaları
* Aşınma artı korozyon (tribokorozyon) özellikleri iyileştirilmiş biyomalzemelerin geliştirilmesi
* Tıbbi ve cerrahi alet/cihaz/komponentlere yönelik malzeme ve yüzeylerin geliştirilmesi
Sağlık sektörüne yönelik ileri fonksiyonel yüzey ve kaplama uygulamaları:
* Nefes alabilen/almayan filmler (TPU bazlı gibi), metal bazlı kaplamalar (optik filtreler, aşınma dayanımı,
antikorozif, elektromanyetik kalkanlama kaplamaları gibi) geliştirilmesi,
* Antimikrobiyal ve antiviral yüzeyli malzemelerin geliştirilmesi
Kişisel koruma, bakim ve doku mühendisliği ürünlerine yönelik fonksiyonel malzeme ve yüzey
uygulamaları:
* Sağlık alanında dikiş yerine kullanılabilecek biyo-yapıştırıcılar, biyoemilebilir ameliyat dikiş iplikleri,
biyobozunur tek kullanımlık ürünler (enjeksiyon, kan torbaları vs) geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Tıbbi Malzemelerin Yerli Üretimine Yönelik Uzun Süreli Antimikrobiyal ve Antiviral Aktivite Gösteren
Yüzey Malzemeleri, Kompozit Malzemeler ve Çok Kullanımlık Tekstillerle Yenilikçi Uygulamaların
Geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Akut ve kronik (travma, cerrahi insizyon, yanık, diyabetik ayak vb.) yaralar için yerli yara bakım
ürünlerinin geliştirilmesi
* Doku mühendisliği alanında kullanılabilecek atık kaynaklardan elde edilen biouyumlu ve geri
dönüştürülebilir hücre/doku kültürü malzemeleri üretilmesi, uygulanması
* Yapay damar, çeşitli kateterler, yanık/yara örtüleri ve doku mühendisliğinde yapı iskelelerine (scaffold)
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No

Sektörel Uygulamalar ve Kapsadıkları Ürün/Teknolojiler
yönelik biyouyumlu ve/veya biyobozunur poliüretanların geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Yapay organ üretiminde (yapay böbrek, kemik, diş, kas gibi), yapay doku üretiminde ve vücutta oluşan
hasarların tamirinde kullanılan malzemeler, polimer bazlı organlar ve bağlantıların geliştirilmesi
* Dezenfeksiyon amaçlı uzun süreli antimikrobiyal/antiviral aktivite gösteren ve/veya kendi kendini
temizleyebilen malzemelerin ve uygulamaların geliştirilmesi
Yenilikçi implantlar, protezler ve ortezlere yönelik fonksiyonel malzeme uygulamaları:
* Metalik implantlar için yeni ve özgün metal alaşımların geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Dünyada yaygın olarak kullanılan metalik implantlara yönelik yenilikçi şekillendirme teknolojileri ve yerli
tasarımların geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Mevcut yerli metalik implantların yüzeylerine kaplama, ilaç ilavesi, yüzey işlemi vb. süreçler ile fonksiyon
kazandırılması
* İmplant uygulamaları için insan kortikal kemiğiyle uyumlu mekanik performans gösterecek, vücut
sıvısında kontrollü bir şekilde bozunabilen, toksik etki göstermeyen ve biyo-uyumlu polimer-seramik
kompozitlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Ülkemizde yaygın olarak görülen dejeneratif diz, kalça, omuz, dirsek ve omurga eklem hastalıklarının ve
travmatik yaralanmaların neden olduğu sert doku (kemik) defektlerinin tedavilerine yönelik kişiye özel
seramik implantların ve cam/cam seramik/seramik yapı iskelelerinin (scaffold) geliştirilmesi, üretilmesi ve
uygulamaları
* Polimerik implantların üretiminde kullanılan medikal sınıf polimerik malzemelerin yerli olarak geliştirilmesi
ve üretilmesi
* Doğal kemik ve dişe en yakın mekanik özelliklere sahip biyouyumlu polimer kompozit/nanokompozitlerin
geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
Filtrasyon malzemelerinin sağlık sektöründeki uygulamaları:
* Gazlar ve Sıvılarda ayrıştırma, yakalama ve bertaraf teknolojilerine yönelik membranların geliştirilmesi,
üretilmesi ve uygulamaları
* Yüksek nem tutma kapasitesine sahip zeolit ve adsorbanların geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Koku tutma amaçlı zeolit ve fotokatalitik bileşiklerin sentezlenmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Özellikle iç ortam havasında (hastane, ofis, AVM, tren, okul, uçak vb.) solunum yoluyla bulaşan
hastalıkların yayılmasını önlemek için nanolif filtrelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları

Enerji verimliliğine yönelik malzeme uygulamaları
Enerji verimliliğine yönelik yenilikçi malzeme ve yüzey uygulamaları:
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* Ulaştırma sektöründe enerji verimliliğe yönelik malzemeler
* Konut ve binalarda ısıtma ve soğutma, aydınlatma ihtiyacını optimize edecek ileri malzemelerin ve
üretim süreçlerinin geliştirilmesi
* Sürdürülebilir, çevre dostu yalıtım malzemeleri
* Sanayide enerji verimliliğine yönelik malzemeler
* Elektrik taşınmasına yönelik maliyet etkin malzemeler
* Mekanik sistemlerde enerji kaybını azaltacak malzemelerin ve yüzeylerin geliştirilmesi
Tüketici elektroniği sektörüne yönelik ısı yalıtımı ve ısı emici malzeme uygulamaları:
* Elektronik aygıtlarda ısı emici (heatsink) olarak yüksek yüzey/hacim oranına sahip, hafif yapıda
malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Yüksek yalıtım performansına sahip vakum izolasyon panelleri(VİP) için sentetik veya biyo esaslı iç
dolgu malzemeleri ve düşük gaz geçirgenlikli filmlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Çok düşük ısı iletim katsayısına sahip aerojellerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
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No

Sektörel Uygulamalar ve Kapsadıkları Ürün/Teknolojiler
Akıllı üretim sistemlerine yönelik malzeme uygulamaları
Akıllı üretim sistemlerine yönelik malzeme uygulamaları:
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* İmalat sektöründe zorlu koşullarda çalışacak makina ve aletlere yönelik malzemelerin geliştirilmesi,
üretilmesi ve uygulamaları
* Akıllı üretim teknolojilerinde kullanılan sensörler (piezo sensörler) ve sensörler için ince metalik film
kaplamaların geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Dışarıdan bir komutla şekil değiştirebilen ve eski şekline geri dönebilen akıllı polimer kompozitlerin
geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* İthal yük hücrelerine ikame olabilecek nitelikte olan, çok duvarlı karbon nanotüpler ile katılanmış polimer
malzemeler kullanılarak piezorezistif yük hücresi geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Makina İmalat sanayiinde kullanılan makinaların ağırlıklarını gözenekli/hücreli metal köpük, balpeteği
yapıları kullanılarak hafifletmek ve böylece çalışma hızlarını/performanlarını artırarak enerji verimli
sistemler haline dönüştürülmesi
* Otomasyon sistemleri ve robotik uygulamalarda kullanılan ileri teknoloji malzemelerin kullanıldığı
tekrarlılığı ve üretim hızını arttıran ekipmanların/makine aksamlarının geliştirilmesi
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No

Sektörel Uygulamalar ve Kapsadıkları Ürün/Teknolojiler
Ulaştırma sektöründe malzeme uygulamaları
Ulaştırma sektörüne yönelik daha hafif ve daha dayanıklı taşıt uygulamaları:
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* Araç komponentlerinin üretimine ve yapısal uygulamalara (otomativ dış parcaları, tren kabinleri, deniz
platformları vb.) yönelik hafif, yüksek mukavemetli, darbe sönümleyici özellikte polimer/metal matrisli
kompozitlerin, sandviç yapıların, nanokompozitlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Cam elyaf bazlı nano katkılı kompozit malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Hafif ve sürdürülebilir/geri dönüştürülebilir biyo esaslı doğal elyaf/matris içeren otomotiv parçaları
üretilmesi ve uygulamaları
* Yenilenebilir kaynaklardan üretilebilecek polimer kompozit malzemeler geliştirilmesi ve uygulamaları
* Polyester, vinilester ve epoksi reçineler, karbon fiber malzeme kullanan fiyat efektif ve seri imalata
yönelik malzeme ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesi, uygulanması
* Özellikle otomotiv ve benzeri taşıtlarda metal ikame polimer teknolojisi hafiflik ve enerji verimliliği
açısından büyük katkı sağlayan ve ısıya, yağa ve çözücülere dayanaklı dinamik çalışma özelliklerine
sahip polimerin ve katkı maddelerinin (mineral, pigment, cam-carbon fiber, nanokatkı, polimer bazlı katkı)
geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Hafifletilmiş, akustik performansı geliştirilmiş elektrikli araçlarda kullanılabilecek termoset malzemelerin
geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Ağırlık, mekanik özellikler ve korozyon direnci olarak üst seviyede olan alüminyum alaşımları ve düşük
ağırlıklı ve yüksek mukavemetli alüminyum döküm malzemelerinin geliştirilmesi, üretilmesi ve
uygulamaları
* Yeni nesil ileri çelikler (TWIP, TRIP, Q&P, süper-beynit vb.), yüksek teknolji malzemeleri (maragin
çelikleri, paslanmaz çelikler, çift fazlı çelikler, titanyum alaşımları vs.) beynitik ray çelikleri, östemperleme
ve ADI döküm / ısıl işlem teknolojileri, yeni nesil dökme demir alaşımları, östemperlenmiş sünek dökme
demirlerin üretilmesi ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesi, uygulanması
* Otomobil gövdelerinde, tamponlarında ve benzeri yapılarda dayanımı yüksek alüminyum kompozit
köpüklerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Sertifikasyonları uygun karbon kompozit parçaların yerli olarak üretilmesi (ithal ikamesinin yapılması) ve
uygulanması
Ulaştırma sektörüne yönelik fonksiyon kazandırılmış malzeme, yüzey ve kaplama uygulamaları:
* Hafif, enerji tasarrufu sağlayan, geri dönüşümü ve tekrar kullanılabilirliği olan, çarpışma/darbe
sönümleme özelliği yüksek, termal dayanımı yüksek, yapısal mukavemeti açısından muadillerinden geride
kalmayan araç parça/bileşenlerinin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Asgari sürtünme katsayılı nitelikli malzeme kullanımı ve geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Sürtünmeyi kontrol eden malzemeler, uzun ömürlü yeni kayganlaştırıcılar (lubricants) geliştirilmesi,
üretilmesi ve uygulamaları
* Yanmaz hamurlar, kendini onaran elastomerler, silikon elastomerler geliştirilmesi, üretilmesi ve
uygulamaları
* Otomotiv ve raylı sistemler için ses ve titreşim izolasyonu sağlayan, şok absorblayıcı darbe emici
kompozitlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Buzlanmayı önleyen yüzeylerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Motor parçalarının üretiminde antikorozif, aşınma dayanımı yüksek kaplamalar, elektriksel
uygulamalarda elektromanyetik kalkanlama, cam kaplamalarda optik filtrelemeler, deniz araçlarında
çevreye duyarlı antifouling kaplamaların geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Umumi alanlarda kullanılan yüzeylere antiviral ve antibakteriyel kaplamaların geliştirilmesi, üretilmesi ve
uygulamaları
* Otomotiv ve deniz araçlarında tamir işlemlerinin azaltılmasına yönelik metal korunumu sağlayacak
polimerik malzemelerin ve kaplamaların geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
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No

Sektörel Uygulamalar ve Kapsadıkları Ürün/Teknolojiler
Elektronik sektöründe malzeme uygulamaları
Tüketici elektroniği sektörüne yönelik yenilikçi malzeme, yüzey ve kaplama uygulamaları:
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* Çok katmanlı seramik kondansatörler, piezoelektrik dönüştürücüler, kablosuz iletişim, mikrofonlar ve
opto-elektronik cihazlar için malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Alev geciktiricilik, düşük volatiliteli yüksek performanslı sıvı yapışıtırıcılarının ve Poting uygulamalarına
yönelik malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Piston ve yatak uygulamalarında kullanıcak düşük sürtünme katsayılı ve yüksek aşınma dayanımlı
malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Yüksek performanslı termo elektrik ve manyetik soğutma malzemelerinin geliştirilmesi, üretilmesi ve
uygulamaları
* Hafıza üniteleri, Akıllı sistemler (akıllı sensör sistemlerinde kullanılan malzemeler, akilli beyaz esya
teknolojileri), çip teknolojilerinin geliştirilmesi
* Termal veya düşük elektrik akımıyla tetiklenebilen ve şekil değiştirebilen akıllı malzemelerin geliştirilmesi,
üretilmesi ve uygulamaları
* Tüketici elektroniğinde devrelerin basıldıgı anakartlar için termal güvenilirliği yüksek kompozit termoset
malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Kısa fiberlerle güçlendirilmiş, çarpma yüklemelerine, EMC'ye karşı elektronik devreleri koruyacak
kılıfların tasarlanması aşamasında ileri düzey polimer tabanlı malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve
uygulamaları
* Fonksiyonel (antimikrobiyel, düşük/yüksek sürtünme katsayısı, su tutmayan veya ıslanabilir, parmak izi
bırakmayan gibi) kaplamaların ve yüzeylerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Fonksiyonel (elektrik iletken gibi) yapıştırıcıların geliştrilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
MNOES malzeme uygulamaları:
* Silicon wafer üretimi, fotolitografı teknolojilerinin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
* Yarı iletkenler (GaAs ve benzeri) ve yarı iletkenlerde doping teknolojilerinin geliştirilmesi, üretilmesi ve
uygulamaları
* Elektron ve foton transferi konusunda yenilikçi malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları

Ocak 2021’de, teknoloji yol haritasında yer alan 29 hedef/sektörel uygulamanın teknik isterlerinin
belirlenmesi, somut Ar-Ge-yenilik projelerinin ve uygun işbirliği modellerinin ortaya konması, Ar-Ge-yenilik
faaliyetlerinin ivme kazanması için ihtiyaç duyulan diğer konularının belirlenmesi amacıyla “BTYPK İleri
Malzeme Teknoloji Yol Haritası Odak Grubu” oluşturulmuştur. Odak grup üyelerinden katkı almak
amacıyla katkı formu oluşturulmuş ve tüm odak grup üyelerinin katıldığı çevrim içi bir bilgilendirme toplantısı
düzenlenmiştir. Bu toplantıda üyelere katkı formları ve süreç hakkında bilgi verilmiştir. Üyelere Ocak-Şubat
2021 tarihleri arasında katkı verebilme imkânı sağlanmıştır. Odak grup üyeleri Ek 4’te verilmektedir.
Şekil 22’de İleri Malzeme Yol Haritasına ilişkin tamamlanan çalışmalar özet olarak verilmiştir.
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Şekil 22 – İleri Malzeme Teknoloji Yol Haritası Tamamlanan Çalışmaların Özeti

Tamamlanan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan 9 teknolojik hedef ve 8 sektörel uygulamalar Şekil 23’de
verilmiştir. Tablo 11 ve 12’de ise teknolojik hedef ve sektörel uygulamalara ait kritik ürün/teknolojiler ve
bunlara ait teknoloji hazırlık seviyeleri verilmiştir.

Şekil 23 – 9 Teknolojik Hedef ve 8 Sektörel Uygulama
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Tablo 11. İleri Malzeme Teknoloji Yol Haritası Teknolojik Hedeflerdeki Kritik Ürün/Teknolojilerin
Teknoloji Hazırlık Seviyeleri
Kritik Uygulama
1.1. Bor esaslı malzemeler
2.1. Yenilikçi polimerik kompozitler
2.2. Doğal ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen polimerler
2.3. Halihazırda kullanılan termoplastik polimerlerin yerini
alabilecek özelliklere sahip biyobozunur polimerler
2.4. Yenilikçi fonksiyonel polimerler
2.5. Yüksek performanslı mühendislik plastikleri
2.6. Termoset reçineler
2.7. Farklı malzeme gruplarının birleştirilmesine yönelik
yapıştırıcılar
3.1. İleri fonksiyonel yüzey ve kaplamalar
3.2. Kompozitlere yönelik yüzey ve kaplamalar
3.3. Polimerlere yönelik yüzey ve kaplamalar
3.4. Seramiklere yönelik yüzey ve kaplamalar
4.1. Yenilenebilir enerji teknolojilerine yönelik malzemeler
4.2. Konvansiyonel enerji teknolojilerine yönelik malzemeler
4.3. Nükleer enerji teknolojilerine yönelik malzemeler
4.4. Batarya teknolojilerine yönelik malzemeler
4.5. Hidrojen enerji sistemleri ve yakıt pillerine ( Yakıt
Hücrelerine) yönelik malzemeler
4.6. Organik ve/veya inorganik içerikli faz değiştiren malzemeler
5.1. Özellikleri iyileştirilmiş ve fonksiyonel ileri seramik
malzemeler
5.2. Yenilikçi seramik kompozit malzemeler
5.3. Yenilikçi ve fonksiyonel seramik toz malzemeler
6.1. Elmas esaslı malzemeler
6.2. Karbon esaslı malzemeler
7.1. Eklemeli imalat teknolojilerine uygun malzemeler
8.1.Malzeme/ malzeme kompozisyonları tasarımı ve
geliştirilmesine yönelik modelleme/ analiz/ simülasyon ve benzeri
yazılımlar
9.1. Polimer ve polimer kompozit esaslı biyomalzemeler
9.2. Seramik, cam seramik ve seramik kompozit esaslı
biyomalzemeler
9.3. Metal esaslı biyomalzemeler

Dünya THS

Türkiye THS

THS 7-9
THS 7-9
THS 8-9

THS 5-8
THS 5-7
THS 6-8

THS 7

THS 5

THS 8-9
THS 9
THS 9
THS 9

THS 4-5
THS 7-9
THS 5-7
THS 4

THS 7-8
THS 7-9
THS 8-9
THS 8-9
THS 7-9
THS 7-9
THS 8-9
THS 8-9
THS 7-9

THS 5-7
THS 5-7
THS 5-7
THS 5-7
THS 5-7
THS 4-6
THS 3-5
THS 4-6
THS 5-7

THS 6-7
THS 8-9

THS 4-5
THS 7-9

THS 8-9
THS 9
THS 7-9
THS 7-9
THS 8-9
THS 6-7

THS 2-4
THS 4-9
THS 3-5
THS 4-7
THS 1-9
THS 1-3

THS 7-9
THS 7-9

THS 4-9
THS 4-9

THS 7-9

THS 4-9

Tablo 12. İleri Malzeme Teknoloji Yol Haritası Sektörel Uygulamalardaki Kritik Ürün/Teknolojilerin
Teknoloji Hazırlık Seviyeleri
Kritik Uygulama
1.1. Balistik ve zırh malzemelerin savunma sektöründe
uygulamaları
1.2. Enerjik malzemelerin havacılık, uzay ve savunma
sektörlerindeki uygulamaları
1.3. Fonksiyonel yüzey ve kaplamaların savunma sektöründeki
uygulamaları
2.1. Kompozit malzemelerin havacılık ve uzay sektörlerindeki
uygulamaları

Dünya THS

Türkiye THS

THS 9

THS 6-8

THS 7-9

THS 5-7

THS 7-9

THS 5-6

THS 7-9

THS 2-3
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Kritik Uygulama
2.2. Yenilikçi ve yüksek performanslı malzemelerin havacılık ve
uzay sektörlerindeki uygulamaları
2.3. Yüksek mukavemetli hafif ve/veya yüksek sıcaklık
dayanımına sahip metal/metal alaşımlarının savunma
sektöründeki uygulamaları
3.1. Manyetik, elektromanyetik, optik ve ultrasonik kamuflaj
malzemelerin ve sensörlerin savunma sektöründeki uygulamaları
3.2. Sağlık sektöründeki sensörlere yönelik malzeme
uygulamaları
3.3. Tüketici elektroniği sektöründeki sensörlere yönelik malzeme
uygulamaları
4.1. Polimer ve polimer kompozit esaslı biyomalzemelerin sağlık
sektöründeki uygulamaları
4.2. Seramik, cam seramik ve seramik kompozit esaslı
biyomalzemelerin sağlık sektöründeki uygulamaları
4.3. Metal esaslı biyomalzemelerin sağlık sektöründeki
uygulamaları
4.4. Sağlık sektörüne yönelik ileri fonksiyonel yüzey ve kaplama
uygulamaları
4.5. Kişisel koruma ve bakim ürünlerine yönelik fonksiyonel
malzeme ve yüzey uygulamaları
4.6. Yenilikçi implantlar, protezler ve ortezlere yönelik
fonksiyonel malzeme uygulamaları
4.7. Filtrasyon malzemelerinin sağlık sektöründeki uygulamaları
5.1. Enerji verimliliğine yönelik yenilikçi malzeme ve yüzey
uygulamaları
5.2. Tüketici ürünlerine (beyaz eşya vb.) yönelik termal yönetim
malzeme uygulamaları
6.1. Akıllı üretim sistemlerine yönelik malzeme uygulamaları
7.1. Ulaştırma sektörüne (Kara ve deniz taşıtları) yönelik daha
hafif ve daha dayanıklı taşıt uygulamaları
7.2. Ulaştırma sektörüne yönelik fonksiyon kazandırılmış
malzeme, yüzey ve kaplama uygulamaları
8.1. Tüketici elektroniği sektörüne yönelik yenilikçi malzeme,
yüzey ve kaplama uygulamaları
8.2. MNOES malzeme uygulamaları

Dünya THS

Türkiye THS

THS 9

THS 4-6

THS 9

THS 4-6

THS 9

THS 3

THS 7-9

THS 5-7

THS 9

THS 4

THS 7-9

THS 4-9

THS 9

THS 4-6

THS 9

THS 3-5

THS 9

THS 6-7

THS 7-9

THS 4-6

THS 6-9

THS 6-8

THS 6-9
THS 8-9

THS 5-7
THS 4-9

THS 7-9

THS 5-8

THS 9
THS 9

THS 6-9
THS 4-5

THS 9

THS 5-8

THS 7-9

THS 6-7

THS 9

THS 3-4

Teknoloji Yol Haritasının içeriği, Odak Grup Üyelerinin katkılarıyla hazırlanmıştır. Her teknolojik hedef ve
sektörel uygulamalar temelindeki içerik sonraki bölümlerde verilmektedir.
Şekil 24 ve 25’te odak grubu çalışması sonucunda teknolojik hedefler ve sektörel uygulamalar için oluşturulan
etki potansiyeli ve yapılabilirlik kuadrantları gösterilmektedir.
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İleri Malzeme TYH Seçilen Teknolojik Hedefler Etki Potansiyeli-Yapılabilirlik Kuadrantı

Şekil 24 – Odak Grup Çalışması Sonrası Oluşturulan Teknolojik Hedefler İçin Etki Potansiyeli-Yapılabilirlik Kuadrantı

İleri Malzeme TYH Seçilen Sektörel Uygulamalar Etki Potansiyeli-Yapılabilirlik Kuadrantı

Şekil 25 - Odak Grup Çalışması Sonrası Oluşturulan Sektörel Uygulamalar İçin Etki Potansiyeli-Yapılabilirlik Kuadran
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Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS)-Zaman-Bütçe-Personel Planlamaları

Şekil 26- THS-Bütçe-Personel Planlamaları
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Şekil 27-Tüm teknolojik hedef ve sektörel uygulamaların öngörülen toplam bütçe ve personel detayları
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Şekil 28- Öncelikli Sektörel Uygulamalar ve Teknolojik Hedeflerin Kiritik Ürün/Teknoloji İlişkilendirilmeleri
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Şekil 29-Öncelikli Sektörel Uygulama 1.1

88

Şekil 30- Öncelikli Sektörel Uygulama 1.2

89

Şekil 31- Öncelikli Sektörel Uygulama 1.3

90

Şekil 32- Öncelikli Sektörel Uygulama 2.1

91

Şekil 33- Öncelikli Sektörel Uygulama 2.2
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Şekil 34- Öncelikli Sektörel Uygulama 2.3
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Şekil 35- Öncelikli Sektörel Uygulama 3.1

94

Şekil 36- Öncelikli Sektörel Uygulama 3.2

95

Şekil 37- Öncelikli Sektörel Uygulama 3.3
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Şekil 38- Öncelikli Sektörel Uygulama 4.1

97

Şekil 39- Öncelikli Sektörel Uygulama 4.2

98

Şekil 40- Öncelikli Sektörel Uygulama 4.3
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Şekil 41- Öncelikli Sektörel Uygulama 4.4
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Şekil 42- Öncelikli Sektörel Uygulama 4.5

101

Şekil 43- Öncelikli Sektörel Uygulama 4.6

102

Şekil 44- Öncelikli Sektörel Uygulama 4.7

103

Şekil 45- Öncelikli Sektörel Uygulama 5
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Şekil 46- Öncelikli Sektörel Uygulama 6.1
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Şekil 47- Öncelikli Sektörel Uygulama 7.1
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Şekil 48- Öncelikli Sektörel Uygulama 7.2
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Şekil 49- Öncelikli Sektörel Uygulama 8.1
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Şekil 50- Öncelikli Sektörel Uygulama 8.2
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İleri Malzeme Teknoloji Yol Haritası Teknolojik Hedefleri

Teknolojik Hedef 1:
Bor esaslı malzemelerin, uygulama alanlarının ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi
Kritik Ürün/Teknolojiler:
1.1. Bor esaslı malzemeler

BÖLÜM 1 - GİRİŞ
Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri:
1.1. Bor esaslı malzemeler
Kitlesel üretime yönelik bor esaslı malzemelerin ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesi
Yüzey uygulamalarına yönelik bor bileşiklerinin geliştirilmesi
Bor kimyasallarının geliştirilmesi
Yüksek katma değerli bor ve/veya bor katkılı ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesi
Teknolojinin yerlileştirilmesi için ihtiyaç duyulan makine/ekipman/alt yapının disiplinler arası
işbirlikleri ve yerli imkanlarla geliştirilmesi
 Bor katkılı enerjik malzemelerin geliştirilmesi






Bor ürünlerinin tüketimi ve yeni kullanım alanları günden güne artmaktadır. Refrakter bor bileşikleri/Borürler
de bu kullanım alanlarının yüksek katma değerli ürün kısmında yer almaktadır. Periyodik tabloda bulunan
birçok element bor ile bileşik oluşturmaktadır. Bunlar metal borürler olarak bilinmektedir. Ticari olarak en
önemlileri bor karbür (B4C), bor nitrür (BN) ve metal borürlerdir (TiB2, VB2, ZrB2, HfB2, NbB2, WB,ToB2,
NiB, CoB2, CrB2, MoB2, ve AlB2).
Genel Özellikler ve Performans İsterleri
Toz malzemeler:
 Teknolojik olarak en yüksek safiyette (en az %95) sentezlenmelidir.
 Kullanım alanına uygun tane boyutu dağılımında olmalıdır.
 Bor ve boronik asit türevi organik moleküller, monomer, dimer ve trimer konformasyon hallerinin
somut bir şekilde yüzdesel olarak belirlenmesi, saflıklarının en az %95 olması gerekmektedir.
Son (Sinterlenmiş) ürün:
 Monolitik olarak sinterlenmiş bor esaslı ürünlerde % 95 bağıl yoğunluk elde edilmesi.
 Bor oksit filmlerin mümkün olan en alt seviyede olması.

110

 Sinterlenmiş bor esaslı malzemelerde mikro yapı kontrolü sağlanmalı ve çatlak, abnormal tane
büyümesi olmamalıdır.
Kitlesel üretime yönelik bor esaslı malzemelerin geliştirilmesi
Konvansiyonel üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi.
Alternatif, yenilikçi, çevre dostu ve enerji etkin üretim yöntemlerinin geliştirilmesi.
Yerli kaynakların kullanılmasıyla üretim yöntemlerinin teşvik edilmesi.
Endüstriyel üretime uygun bir yöntem olan “Ergimiş Tuz Elektrolizi” yöntemi ile Metal Borürlerin
üretimi ( Nikel-borürler, TiB2, ZrB2, vb.)
 Uygulamaya yönelik yüksek performanslı bor esaslı çoklu fazlı ve/veya kompozit malzemelerin
geliştirilmesi
 Kompozit malzeme üretimine uygun bor esaslı ana girdi (elyaflar, iğnesel yapılar, vb.)
malzemelerinin üretilmesi ve geliştirilmesi





Yüzey uygulamalarına yönelik bor bileşiklerinin geliştirilmesi
 Metal ve metal kaplamaların ergimiş tuz elektrolizi yöntemi ile borlanması
 Sürtünme ve sızdırmazlık amaçlı yüzey uygulamalarına yönelik bor içerikli kaplamaların
geliştirilmesi
 Yüksek aşınma dayanımı gerektiren uygulamalarda kullanılan metalik (Titanyum, Alüminyum)
alaşımlar yüzeyinde CVD, PVD ve çeşitli mikrodalga/plazma yardımlı kaplama yöntemleri ile
borür tabaka oluşturulması
 Yukarıda bahsi geçen teknolojilerde kullanılmak üzere özel üretilen toz, hedef malzeme(target,
granül, elektrot vb.), gaz ve sıvı fazda bor kimyasalların (precursor) geliştirilmesi
Bor kimyasallarının geliştirilmesi
Bor esaslı doğrudan kullanıan tuzlar dışında kalan farklı organik bor kimyasallarının sentezlenmesi ve
kullanım alanlarının yaygınlaştırılması önemli bir teknolojik uygulama ve tasarruf olanaklaı sunmaktadır.
Örneğin yakıt ve sürütnme azaltıcı olarak organoboratların geliştirilmesi ve yakıt katkısı olarak kullanımı
stratejik öneme sahiptir. Benzer şekilde yüksek buharlaşma yeteneğine sahip bor bileşiklerinin CVD
alanında kullanımı yeri teknolojik açılımlarını beraberinde getirme potansiyeline sahiptir
 Anti korozyon ajanı olarak katkı malzemeleri, aşınma önleyici/performans arttırıcı katkı malzemesi
olarak nano borlu yapıların geliştirilmesi
 Bor bazlı alev geciktirici katkı malzemelerin geliştirilmesi ve işlenmesi ile plastik parçalarda yanma
dayanımı sağlamaya yönelik kullanılan alev geciktiricilere alternatif yenilikçi alternatif katkı
üretilmesi
Yüksek katma değerli bor ve/veya bor katkılı ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesi








Çekirdekli bor elyaf (Wolfram, karbon çekirdekli vb.),
Nadir toprak (yer) elementlerinin metal borürleri,
Yüksek saflıkta (%99+) bor esaslı seramik tozları,
Katalitik malzemeler,
Elektrot malzemeleri,
Nötron absobrlayıcı malzemeler
Süperlaşımlar,
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Manyatik malzemeler,
Yarı iletken ve elektronik malzemeler,
Optik malzemeler,
Balistik uygulamalara yönelik malzemeler,
Konvansiyonel ve sürdürülebilir enerji uygulamalara yönelik malzemeler,
Medikal, sağlık, implant ve nükleer tıp malzemeler,
Kesicilere yönelik bor esaslı malzemeler, kaplamalar ve çok katmanlı yapıların geliştirilmesi ve
üretilmesi

Bor katkılı enerjik malzemelerin geliştirilmesi
Hava solumalı itki sistemleri’nin (Ramjet vb.) ihtiyaç duyduğu yüksek enerji seviyesini sağlamak amacıyla,
gaz üretici katı yakıt formülasyonlarında kullanmak üzere yüksek saflıkta elementel bor ve bor-metal
alaşımı tozlarının üretilmesi

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler

Cevher hazırlama Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makine
Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Fizik Mühendisliği ve Kimya ve Fizik disiplinlerinden kişiler biraraya
gelmelidir.

Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS)
Teknolojik
Hazırlık
Seviyeleri
THS 1
THS 2
THS 3
THS 4
THS 5
THS 6
THS 7
THS 8
THS 9

Dünyada
(1.1)

Türkiye’de
(1.1)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☒

☐
☐
☐
☐
☒
☒
☒
☒
☐

THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler
1.1. Bor esaslı malzemeler
Dünya Örnekleri
Dünya geneline bakıldığında titanyum bazlı ürün ve metallerin üretimi söz konusu olduğunda Petaling
Tin Bhd (Malezya); Sakorn Minerals Co. Ltd. (Tayland), Ceylon Mineral Sands Corp. (Sri Lanka); Indian
Rare Earths Ltd., Kerala Minerals Ltd. (Hindistan), P.W. Gillibrand Co., E.I. Du Pont de Nemours & Co.
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Inc., RGC Mineral Sand (ABD), Nuclemon Minero Quimica Ltda., Rutilo e Ilmenita do Brasıl SA (Brezilya),
Sierra Rutile Ltd (Sierra Leone), Titania A/S (Norveç), Tioxide Group PLC (İngiltere), BAYER A.G.
(Almanya), Titanium Industries Inc.(ABD) gibi birçok şirket ve oluşum vardır.
Özellikle bor karbür savunma sanayisinden metal kesmede kullanılmak üzere CNC tezgahları gibi bir çok
alanda kullanılmaktadır. Innovative-Carbide isimli firma gibi bir çok firma Amerika’da bulunmaktadır.
İngiltere’de Pyrex isimli firma Borosilikat cam malzeme üretimi konusunda dünyada büyük bir pazara
sahiptir. Kanada’da AGSOL isimli firma tarımda kullanılmak üzere Bor tozu üretmektedir. Yine İngiltere’de
Borax isimli firma Seramik sektöründe kullanılmak üzere Bor tozu üretmektedir. Almanya menşeili Duran
cam, bor katkılı borasilikat cam malzemeler üretmektedir. Amerika’da bulunan Sigma Aldrich firması ultra
saflıkta Bor veya Boronik asit türevi organik molekülleri tüm dünyaya sağlamakta ve biyolojik etkileri
çalışılmaktadır.

THS 1-5: Temel ve Uygulamalı Ar-Ge çalışmaları
•

Darmstadt Üniversitesi (Almanya), Rus Bilimler Akademisi - Merzhanov Yapısal Makrokinetik ve
Malzeme Bilimi Enstitüsü (Rusya), Institute of Combustion Problems (Kazakistan).

THS 6-9: Prototip Geliştirme, Ürünleşme ve Ticarileşme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stanford Advanced Materials (ABD), Nanoshel (ABD).
Mudanjiang Second Abrasives Factory of China (Çin)
Ceradyne, Inc. (ABD)
H.C Starck GmbH & Co. Kg (Germ.), H.C. Starck, Inc. (ABD)
Electro Abrasives Corporation (ABD)
Washington Mills Electro Minerals Company (ABD)
Exolon-ESK Company (ABD)
Zaporozhsky Abrazivny Combinat (Ukrayna)
GE Advanced Ceramics,GE Superabrasives (ABD)
Wacker Ceramics (Almanya)
Guizhou Boron Industry Trade Co. Ltd.
Höganas AB – 3M – HC Starck – Sigma Aldrich – KennaMetal – Morgan Ceramics: Elementel Bor B4C – TiB2 – MgB2 ve diğer bor tabanlı tozların üretimi / Balistik seramik/seramik kompozit üretimi
CBN Sert Maden uçlar konusunda örnek Sumitomo (Japonya)

Türkiye Örnekleri
THS 1-5: Temel ve Uygulamalı Ar-Ge çalışmaları
•

İTÜ, ODTÜ, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Dokuz Eylül
Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi.

THS 6-9: Prototip Geliştirme ve Ürünleşme
Türkiye’den Roketsan, Nurol Teknoloji, BOREN gibi kurum/ kuruluşlar bu tip malzemelerin balistik
uygulamalara yönelik geliştirilmesi ve uygulanması açısından tecrübe sahibi firmalardır.
•
•
•
•
•

Roketsan
Eti Maden
Nurol Teknoloji
BOREN
Pavezyum Kimya (Elementel Bor ve Nanobor üretimi)
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•

Bortec/DE (Yüzey işlemleri – Borlama)

B4C için: Boroptik A.Ş., http://www.boroptik.com/ , Not: Güncel üretim durumu konusunda bilgi
bulunmamaktadır.
BORTEK- Kompozit hBN kaplama geliştirilmiştir.
Ülkemizde diğer borlu bileşiklerin (TiB2, ZrB2, WxBy, MgB2 vb.) kitlesel üretiminde henüz THS 5
üzerinde pilot veya kitlesel ölçekte bir firma bulunmamaktadır.

Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İşbirlikleri/Modelleri

1.1. Bor esaslı malzemeler
Bor’un hafif bir element olması sebebi ile organik ve inorganik yapılarının karakterizasyonu (özellik
belirleme de ihtiva eden analizleri) özel ve pahalı cihazlar gerektirmektedir. TENMAK BOREN’in bu
alanda koordinasyon ve karakterizasyon yapan bir kurum haline getirilmesi alt yapıların
tekrarlanmaması için önemli bir adım olacaktır.
Büyük ölçekli sanayi kuruluşların, KOBİ’lerin, üniversitelerin, kamu kurumlarının (TENMAK
BOREN, ETİ MADEN / ETİBOR, MTA), kamu araştırma merkezlerinin ve teknopark şirketlerinin
biraraya gelmesiyle bir konsorsiyum oluşturulması gerekmektedir.
Üniversitelerde gerçekleştirilen yüksek lisans/doktora çalışmaları büyük ve küçük ölçekli sanayi
kuruluşlarının ihtiyaçları dikkate alınarak kurgulanmalı ve Üniversite-Sanayi işbirliği destekleri
arttırılmalıdır. Laboratuvar koşullarında gerçekleştirilen çalışmaların üretime taşınması sırasında
Üniversite-Sanayi işbirliği önem arz edecektir. Uluslararası İşbirlikleri ile önerilen çalışmalar ülkemizde
katma değeri yüksek ürün üretiminin gerçekleşmesini sağlayacaktır.

Bütçe Öngörüleri
1.1. Bor esaslı malzemeler
Bazı seçilmiş metal borürlerin (B4C, TiB2, ZrB2, WxBy vb.) karbotermik ve metalotermik sentezinin
yapılabileceği bir tesis için yatırım maliyetleri (Hammadde hazırlama üniteleri, DC EAF, depolama
sistemleri, sprey kurutucu, reaktör, liç tankı, paketleme üniteleri vb.) pilot ölçekte çalışmalar için 15
Milyon TL, seri üretim çalışmaları için 90 Milyon TL ‘dir.
THS 1-5 arasındaki temel ve uygulamalı Ar-Ge çalışmaları için proje başına 1-5 Milyon TL; prototip ve ürün
odaklı yenilik projeleri için proje başına 1-10 Milyon TL bütçe verilmesinin uygun olacağı tahmin
edilmektedir. Ülke açısından stratejik önemde ve yüksek katma değerli özel ara ve son ürünlerin
üretilmesini hedefleyen projelerde ise üst sınır uygulanmadan destekleme sağlayacak özel destek ve
finansman modelleri geliştirilmelidir.
Bor esaslı malzemler alt grubunda çok farklı ürün grupları barındırması nedeniyle, çeşitli konulara özel ön
görülen toplam rakamlar aşağıda verilmiştir:
 Elementel borun ergimiş tuz yöntemi ile kitlesel üretimi: 48 Milyon TL
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Yüzey uygulamalarına yönelik bor bileşiklerinin geliştirilmesi: 36 Milyon TL
Bor kimyasallarının geliştirilmesi: 36 Milyon TL
Kompozit malzeme geliştirilmesine yönelik bor malzemelerinin geliştirilmesi: 24 Milyon TL
Yüksek katma değerli bor ve/veya bor katkılı ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesi: 70 Milyon TL
Teknolojinin yerlileştirilmesi için ihtiyaç duyulan makine/ekipman/alt yapının disiplinler arası
işbirlikleri ve yerli imkanlarla geliştirilmesi
 Bor esaslı enerjitik malzemelerin geliştirilmesi






BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK
Ülkemizdeki Yapılabilirliğin Değerlendirilmesi
Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması

Ülkemizdeki Yapılabilirlik ile ilgili Kriterler Bazında Değerlendirmeler

Kriterler
Akademik Araştırma
Birikimi

Görüşler
Yapılan yayın ve tez çalışmaları, Ar-Ge merkezleri göz önüne
alındığında yeterli akademik araştırma birikimi mevcuttur. Buna rağmen
bor türevi malzemeler hakkında ülkemizde birçok araştırma grubu
olmasına rağmen, bu araştırma grupları bazı bölgelerde birikmiştir. Bu
bilgi birikiminin yayılması gerekmektedir. Aynı zamanda belirli araştırma
konularında yığılma vardır ve katma değerli uç ürünler konusunda
araştırmalar yetersizdir.
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Ar-Ge Altyapıları
(merkezler, enstitüler
vb.)

Çalışmada borik asit üretiminin hali hazırda endüstriyel boyutta olması
ve birçok üniversitemizin Ar-Ge merkezlerinde demir dışı metallerin
hidrometalurjik kazanımı üzerine yetkinlik kazanmış projelerin
yönetildiği ve tamamlandığı bilinmektedir. Bu bağlamda akademik
anlamda bu ürünün üretilmesi adına Ar-Ge altyapıları yeterlidir. Böyle
merkezlerde hem görüntüleme sistemleri hem de spektroskopik ve
kromatografik karakterizasyon cihazları bulunmaktadır. Buna rağmen
bor içerikli malzemeler karakterizasyon imkanları çok kısıtlı olup, Bor
enstitüsü başta olmak üzere tüm ülkeye düşük maliyetle hizmet edecek
karakterizasyon imkanları sağlanmalıdır. Bor enstitüsü başta olmak
üzere tüm ülkeye düşük maliyetle hizmet edecek karakterizasyon
imkanları sağlanmalıdır.
Bu merkezler diğer üniversite ve
kurumlarda Bor içerikli malzemeler konusunda yapılan proje, tez vb
çalışmalarda ücret talep etmeden hizmet vermelidir. Hizmetin
devamlılığı açısından ilgili merkezlerin işletme ve sarf malzeme
giderlerini karşılayacak bütçe oluşturulmalıdır

Nitelikli İnsan Kaynağı

Ülkemizin bu alandaki nitelikli insan kaynağının yeterliliği yayınlar,
projeler, tezler ve benzeri akademik çıktılarla görülmektedir. Bor türevi
malzemelerin üretimi ve karakterizasyonu ile çalışan öğretim üyesi
sayısı sınırlı sayıdadır. Ayrıca karakterizasyon çatısı altında araştırma
merkezlerindeki ihtiyaç duyulan niteliklere sahip uzmanların sayısı
yetersizdir. Örneğin 10B ve 11B izotoplarının ayrı ayrı NMR cihazlarında
yapılması mümkün olmasına rağmen şu anda sadece bir veya iki kamu
kurumu bu analizi yapabilmektedir.

Üretim altyapısı
(Makine Teçhizat, …)
Yeterliliği

Ülkemizde bor teknolojilerinde kullanılacak makine alt yapısını
sağlayacak farklı birçok firma mevcuttur. Bor esaslı malzemelerin
üretilmesine yönelik proses, sistem makine vb özel cihazlarınüretimi ve
süreçlerin geliştirilmesini hedefleyen projeler öncelikli desteklenmelidir.

Sanayi Ar-Ge-Yenilik
Yetkinliği

Araştırma kuruluşlarıyla sanayi işbirliği anlamında eksiklikler sebebiyle
hedeflenen ürünler halen üretilememiştir. Firmaların Ar-Ge merkezleri
yalnızca ürün odaklı araştırmalara yoğunlaşmaktadır. Ancak
hedeflenen ürünlerde verilecek teşviklerle sanayi Ar-Ge ve yenilik
çalışmaları bu alana yönlendirilebilir.

Özel sektör (5746 no.lu
Kanun kapsamında
onay verilmiş) Ar-Ge
Merkezlerinin Sayı ve
Kapasite Açısından
Yeterliliği
Mevcut Mevzuat
Teknolojik İlerleme İçin
Yeterliliği

Özel sektör olarak özellikle cam sanayide birçok firma bulunmaktadır.
Bunun haricinde bor katkılı malzeme üretebilen özel sektör firma sayısı
sınırlıdır.

Hedeflenen ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesinde,
ÇED
değerlendirmelerinde herhangi bir çevresel faktör söz konusu değildir.
Borik asit üretimi hali hazırda mevcuttur. Titanyum eldesi ise yenilikçi ve
tamamen sıfır atıklı çevreye duyarlı hidrometalurjik yöntemlerle
gerçekleştirileceği için bir kısıt oluşturmayacaktır. Mevcut mevzuatın
yeniden doğrudan fonksiyonel ürüne yönelik Ar-Ge özendirmesinin
güçlenmesi yönünde yenilenmesinde fayda vardır.
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Ulusal Pazar
Potansiyeli

Ulusal pazarda yeterli potansiyel vardır. Bor rezervi anlamında dünya
devi olmamız ve Titanyum rezervi açısından Titanyumdiborür üretimine
yeterli kaynaklarımızın bulunması çok önemlidir. Ulusal pazarımız ileri
teknoloji malzeme sınıfına giren bor esaslı malzemelerin
uygulamalarına açıktır. Özellikle cam endüstrisinde çok fazla
kullanılmaktadır. Savunma sanayi ve üretimde de kullanılabilir ürünlerin
geliştirilmesi, bu pazarlarda da bor ürünlerinin yer alması açısından
önemlidir.

Uluslararası pazar
Potansiyeli

Uluslararası pazar potansiyeli çok iyi durumdadur. Savunma sanayi
ürünü olması sebebiyle ulusal ya da uluslararası pazarda talebin
gelecekte de artacağı öngörülmektedir. Uluslararası pazara daha
düşük fiyatlarda bor esaslı ileri teknoloji malzeme sağlanması
durumunda, bu pazarda ülkemiz söz sahip olabilecek alt yapı ve bor
rezervlerine sahiptir ve ihracat oranının oldukça yükseleceği
öngörülmektedir.

Yabancı
Hammadde/Ara Ürün
Tedariği Kolaylığı

Bor rezervlerinin önemli bir kısmının ülkemizde olması nedeniyle, ileri
teknoloji ürünlerin üretiminde yabancı ham maddelere ihtiyaç yok
denecek kadar az olacaktır. İhtiyaç duyulduğunda ise birçok bor türevi
malzemeler gerek internetten gerekse aracı kuruluş vasıtasıyla
alınabilmektedir. Sadece temin süresi uzun olmaktadır.

Ekonomik/Politik
Kısıtlamalar (Yabancı
hammadde/ara ürün
maliyeti etkin olma
durumu)

Birçok organik molekül Amerika menşeili ve İngiltere menşeilidir, şu
anda herhangi bir kısıtlama olmamasına rağmen ileriki dönemlerde
kısıtlama gelme olasılığı bulunmaktadır. Ayrıca kur farkları veya kur
dalgalanmaları da ürünlere ulaşımı zorlaştırmaktadır. Bor ve uç
ürünlerine yönelimde ara ürünlerin ithal edilmek yerine yerli üretimi ile
ihtiyaç karşılanması zorunluluk arz etmektedir.

Uluslararası Dolaşım
Durumu (Son kullanıcı
sertifikası gereksinimi)

Borürlerin bir kısmının termal bariyer, nötron absobsiyonu gibi stratejik
uygulamalarda kullanılması sebebiyle uluslararası dolaşımları
sıkıntılıdır. Bor esaslı ürünler çok kritik uygulamalarda kullanılması
nedeniyle, üretimi yapılacak her ürünün niteliği yapılacak standart
incelemelerle sertifikalandırılmalıdır.

Doğal Kaynaklar
(Hammadde/Ara ürün)

Ülkemizde bu konudan bir sıkıntı yoktur. Bor rezervlerin önemli bir kısmı
ülkemizdedir.

Ülkemizdeki Yapılabilirlikle İlgili Genel Görüşler
1.1. Bor esaslı malzemeler
Ülkemiz genelinde yaşanılan yetkin teknoloji firmaları ve araştırma gücünün ulaşılabilir ve koordinasyon
içinde çalışmasının sağlanması konusunda yaşanılan zorluklar bor konusunda da yaşanmaktadır. Özellikle
araştırmacı iş gücü il üretim iş gücünün arasında yaşanılan kopukluklar teknolojk gelişmelerin ticarileşmesi
ve araştırma sonuçlarının pratikleştirilmesi önünde engel oluşturmakadır.
Diğer taraftan Bor teknolojileri özelinde yaşanılan karakterizasyon sıkıntısının TENMEK (BOREN)
öncülüğünde veya bu alanda araştırma yetkinliğinin yoğun olduğu bir ünversitede kamu kaynakları ile
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oluşturulması ve mümkün ise bor teknolojileri konusunda araştırma yapan tüm araştırmacılara açık olarak
yapılandırılması hem süreçleri hızlandıracak, hem de ülke kaynaklarının akıllı ve hedefe yönelik
harcanması olanağı yaratacaktır.
Koordinasyon görevi üstlenecek kurumun bor ve bor teknolojileri alanında çalışan paydaşlar arasında
düzenli toplantı, teknik paneller ve uygulama eğitimleri veya benzer faaliyetlerle bireyler ve gruplar
arasında organik ilişkinin oluşmasına katkı sağlaması yararlı olacaktır.

BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ
Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri
Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması
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Ülkemizdeki Etki Potansiyeli İle İlgili Kriterler Bazında Değerlendirmeler

Kriterler
Cari Açığın Azalmasına
Katkısı

Görüşler
Dünyada bor rezervi en fazla olan ülke konumunda olmamız; bor
ürünlerinin neredeyse her sektörde kullanılması ve bu ürünlerin katma
değerinin yüksek olması sebebiyle, cari açığa büyük katkıları olacaktır.

Farklı Teknolojik
Gelişmelerin (Spillover
Effect) Veya Çığır Açıcı
(Breakthrough) Yeniliklerin
Önünün Açılmasına Katkısı

Bor esaslı malzemeler savunma sanayi başta olmak üzere kritik önem
taşıyan ürünlerdir. Bu ürünler ileri teknoloji malzemeleri sınıfına
girmektedir. Özellikle savunma ve uçak sanayinde gelişmeler yeni
ürünlere ve çığır açıcı uygulamalara olanak yaratacaktır.Bor esaslı öncü
kimyasalların (organik / inorganik precursor) geliştirilmesi doğrudan ve
dolaylı olarak yarı iletken, elektronik, fotovoltaik sektörlerini olumlu olarak
tetikleyecektir. Örneğin, bazı bor türevi moleküllerin antikanserojen ve
antimikrobiyal etkileri literatürde gözlemlenmiştir. Bu alanda yeni
antikanserojen ve antimikrobiyal ilaçlar üretilebilir.

Stratejik Öneme Sahip
Alanlarda Yerlileşme Oranın
Yükseltilmesine Katkısı

Bor esaslı ürün eldesinin, tamamen ulusal kaynaklarımızla elde ettiğimiz
hammaddelerle elde edilecek olması stratejik öneme sahip alanlarda
yerlileşme oranın yükselmesine ciddi olarak katkı sağlayacaktır. Hali
hazırda ülkemiz bilim insanlarının geliştirdiği milli bor esaslı ürünlerin
üretilmesine olanak sağlayan teknoloji vardır. Bu teknolojinin
ticarileşmesi ile dışarı bağımlılığımız ortadan kalması olası çıktı olacaktır.
Stratejik öneme sahip bir maden olan bor madeni her açıdan ulusal
stratejiye önemli katma değer sağlayacaktır.

Uluslararası Pazar
Potansiyelinin Artmasına
Katkısı

Türkiye bor rezervlerinin önemli ölçüde sahibi olan bir ülkedir. Bor
kimyasallarını dış ülkelere ihraç etmek yerine kendi teknolojisine sahip
hale gelmesi ile uluslararası pazarda önemli ürün sağlayıcı konuma
gelmesi beklenmektedir.

İlgili Sektörde Teknoloji
Üretme Yeteneğinin
Artmasına Katkısı

Ülkemizde endüstriyel anlamda ilk defa üretilecek olan ürünlerin ilgili
sektörde teknolojik anlamda ilerleme kaydetmesi muhakkaktır. Bor esaslı
malzemelerin potansiyel sektörlerde üretilebilir hale gelmesi hem bu
sektörlerin teknolojilerinin gelişmesine hem de yeni mali girdi
sağlamlarına neden olacaktır. Örneğin tarım sektöründe kullanılan bor
tozlarının üretilmesi prosesinde hammadde çıkarıldıktan sonra gerekli
termal proseslerin kurulması gerekse diğer porseslerin kurulması dışa
bağımlılığın azaltılmasının yanında bu proseslerin satılması yönünde de
katkı sağlayacaktır.

Nitelikli İstihdamın
Artmasına
(Lisans/Lisansüstü Çalışan
Sayısı) Katkısı
İlgili Sektörlerde Yerlileşme
Oranının Yükseltilmesi Ve
Dışa Bağımlılığın
Azaltılmasına Katkısı

Bor esaslı malzemeler ileri teknoloji malzemeleri olması nedeniyle bu
malzemelerin üretiminin ilgili sektörlere adaptasyonu nitelikli iş gücünün
bu sektörlerde istihdamın artmasına katkı sağlayacaktır.
Hali hazırda ülkemizin kendi geliştirdiği patentlerle koruma altına alınan
teknolojisi üniversite bazında mevcuttur. Bu teknolojinin ticari
uygulamalarının adaptasyonu ile mevcut durumda dışa bağımlı olarak
kullandığımız ürünlerin kendi bünyemizde yapar hale gelmemiz
kaçınılmaz bir çıktı olacaktır. Özellikle seramik sektöründe kullanılan bor
tozları, savunma sanayisinde, ulaşım-iletişim ve tarım endüstrisinde
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kullanılan borlu materyaller, stratejik anlamda da dışa bağımlılığın
azaltılmasında önemli rol oynayacaktır.
Ulusal Güvenlik Açısından
Stratejik Öneme Sahip
Alanlarda Millileşmenin
Sağlanmasına Katkısı

Özellikle savunma sanayisinde stratejik anlamda dışa bağımlılığın
azaltılmasında önemli rol oynayacaktır. Bazı bor içeren bileşiklerin
radyasyon soğurma (shielding) ve zırh sanayi uygulamalarında
kullanılabilir olmaları, ülkemize bazı batı kaynaklı firmalardan temininde
sorun yaşatabilmektedir. Söz konusu seramik tozları, yerli imkanlar ile
üretilebilir olacaktır.

Doğal Kaynaklarımızın
(Hammadde/Ara Ürün)
Katma Değeri Yüksek
İhracata Dönüştürülmesine
Katkısı

Bor doğal kaynakları olarak çok zengin olan ülkemizin, yüksek katma
değerli bor içeren ürün üretimine katkı sağlayabilecektir.

Etki Potansiyeli ile İlgili Genel Değerlendirmeler
1.1. Bor esaslı malzemeler
Örnek olarak TiB2 özelinde, eğer üretilen tozların ortalama partikül boyutu mikron boyutunda ise kg başına
satış fiyatı ~35 USD bedel ile buna karşılık metalotermik olarak sentezlenen nano boyutlu tozlarda ise satış
fiyatı ~350 USD/kg’a kadar çıkabilmektedir. Ayrıca mikron mertebesinde TiB2 tozları ile sinterlenen PVD
buharlaştırıcı ve hedef malzemeleri 5000 USD/kg’a kadar artan fiyatlar ile satılabilmektedir. Bu tip bor
içeren seramik tozlarının TiO2 ve B2O3 gibi yerli kaynaklardan elde edilebileceği düşünüldüğünde,
üretilecek tozların yüksek katma değer yaratabilecek potansiyelde olduğu açıktır. Bu katma değer oranları,
diğer bor içeren bileşikler için de benzerdir.
Hedefte tanımlanan ürünlere yönelik; Bor rezervlerimizden elde ettiğimiz borik asit ile Titanyum
rezervlerimizden elde ettiğimiz titanyum esaslı ürün ya da titanyum metali ile tamamen ulusal kaynaklı
hammadde bazında üretimde dışa bağımlılığın olmadığı, yüksek mukavemet, mükemmel sertlik, yüksek
erime noktası, yüksek termal ve elektriksel iletkenlik, iyi termal şok direnci gibi üstün özelliklere sahip
yüksek katma değerli Titanyum diborür üretimi söz konusudur.
Bor esaslı malzemeler ileri teknolojilerde ihtiyaç duyulan ve vazgeçilmez kullanım alanları olan malzemeler
grubundadır. Ciddi şekilde ithalatı yapılan bu sanayi ürününün yerli ve milli olması hem iç piyasa
dinamiklerine katkı hem de ihracat gücümüze katkı sağlayacaktır. Ülkemizde temel olarak borik asit ve bor
oksit esaslı malzemeler üretilmektedir. Bor tuzları dışında üretilecek her yeni ürün katma değeri artıracak
özelliklerdedir. Özellikle borürler ve amorf bor çok yüksek katma değerli ürünler olup bu alana yönelmek
gerekmektedir.
Bor esasli yüksek katma değerli malzemelerin geliştirilmesi ülkemizin doğal kaynaklarının verimli kullanımı
açısından önemlidir. Ancak bu ürünlerle sağlanacak toplam parasal değer kullanım miktarları da dikkate
alınırsa çok yüksek mertebelerde olmaycaktır. Ancak dış pazarlara da yönelinmesi ile daha fazla fayda
sağlanacaktır.
Bor esaslı malzemelerin üretilmesi ve karakterizasyonu ile öncelikle yurt dışına bağımlılığı azaltacaktır.
Sonrasında gerek ürün olarak gerekse ürünü elde etmede kullanılan teknolojiyi yurt dışı pazara ihraç
etmekle ekonomik katkı sağlayacaktır. Uluslararası alanda Türkiye’nin öncü konuma gelmesine katkısı
olacaktır. Ayrıca yeni uygulama alanları açılacağından istihdamda da artış sağlayacaktır.
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BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR
Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı sağlaması için Ön Plana Çıkan Kritik
Hususlar

Test ve Sertifikasyon
İhtiyaçları (Yerli
sertifikasyon merkezleri,
yerli test altyapıları, vb)

Balistik testlere yönelik altyapıların geliştirilmesi gerekmektedir. Üretilen
prototip ürünün ya da endüstriyel boyutlarda gerçekleştirilecek üretimde
kalite kontrol ve yerli test altyapıları hali hazırda metalürjik ürün ya da
savunma sanayi Ar-Ge merkezlerinde uygulanmaktadır. Bu bağlamda ilk
aşamada ihtiyaç bazında açık çıkmayacağı düşünülmektedir. Savunma ve
uzay, uçak alanında sertifikasyon merkezleri ürünlerin pazara çıkışını
kolaylaştıracaktır. Bu bağlamda laboratuvar ve sertifikasyon merkezleri
oluşturulmalıdır. Bor içerik analizi ve karakterizasyon imkanları çok acil
sağlanmalıdır.
UME ve TÜRKAK kaynaklarında yeterli sertifikasyon imkanı sunulmaktadır.
BOREN, ETİMADEN ve Üniversite merkezi araştırma laboratuvarları, büyük
ölçekli sanayi kuruluşları test ve analiz laboratuvarları Test ve analiz
altyapısı için büyük oranda yeterli görünmektedir. Fakat bazı yeni
alanlarda/malzemelerde uluslararası geçerliliği olan sertifikasyonlar için
dışa bağımlılık olabilecektir.
Karalterizasyonu özel cihaz ve uzmanlık gerektiren bor içeren mamuller ve
ürünlerin, karakteriasyonunu gerçekleştirecek merkezlerin oluşturulması ve
bu hizmetlerin özellikle tez ve proje yapan gruplara kullanım önceliği ve
uygulama pratiği yaratılmalıdır.

Yasal / Teknik
Düzenlemeler
(Standartlar, mevzuatlar,
patent sistemi, vb)

Bazı standardların internet ortamında ulusal alanda paylaşılması üretilen
ürünün kalitesini artıracak ve zamandan da tasarruf sağlanmasına yardımcı
olacaktır. Patent desteklerinin artırılması ve patent alma süreçlerinin
kısaltılması çalışmaların hızlanmasına bilgi ve teknolojinin daha hızlı
pazarlanmasına olanak sağlayacaktır. Genel anlamda yasal / teknik
düzenlemeler yeterlidir.

Pazara Giriş Sıkıntıları
(Son kullanıcıyla
etkileşim, rekabet
koşulları, kamu
alımlarının etkisi, vb)

Üretilen ürünün başlıca kullanım alanının Savunma Sanayi olması sebebi
ile pazara giriş problemi yaşanmaması öngörülmektedir. Kamu alımlarında
ve ihracat girişimlerinde pozitif ayrımcılık sektörün erken güçlenmesini
teşvik edip ilk etapta önemli bir destek olmakla beraber, üretilen ürünler hem
ülkemizin stratejik konumu hem de uluslararası ilişkileri ile yurtdışına da
kolaylıkla pazarlanabilir nitelikte olacaktır.
Yurtdışı pazardan malzemelerin son kullanıcıya ulaşması çeşitli işlemlerden
dolayı zaman almaktadır. Bu zamanın azaltılması teknolojinin ve ürünlerin
ortaya çıkmasında önemli rol oynayacaktır. Üretici – son kullanıcı arasında
bağlantıyı çeşitli STK ve BOREN gibi kamu kurumlarının sağlaması
önerilmektedir. Bu anlamda ülkemizde proje pazarı, ürün tanıtım günleri,
fuarlar için organizasyonlar düzenlenmesinin gelenek haline getirilmesine
çalışılmalıdır.
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Teşvik ve Destekler
(Girişimcilik destekleri,
pazara giriş destekleri,
yatırım teşvikleri, vb)

Girişimcilik aşamasından yatırım aşamasına kadar ilgili teşvik ve desteklerin
sağlanması bir zorunluluktur. Ürünün üretimi açısından yatırım teşviklerinin,
uluslararası pazara giriş teşviklerinin mutlaka artırılması gerekliliği söz
konusudur.Bor esaslı ürünlerin üretimi ülkemiz acısından yeni bir konu
olması nedeniyle muhakkak prototiplerin üretilmesi açısından araştırma
yapan kurumlara destek ve teşvik verilmesinde öncelik sağlanmalıdır.
Öncelikli malzeme sektörüne yönelik projeler uzun vadeli yatırımlar
gerektirmekte ve tesislerin ekonomik ömrü uzun olmaktadır. Bu nedenle
yazılım vb projelerine verilen desteklerin maddi olarak en az 4-5 katı
ölçüsünde bütçelerle desteklenmelidir. Bu tür malzemelere yönelik yatırım
teşvikleri ve projeler ürünlerin, teknolojini ve bunlara bağlı olarak istisdamın
artmasını sağlayacaktır. Üreticiye teşvik sağlanması başlangıç çalışmaları
için önemli olacaktır.

İnsan Kaynakları (İlgili
yetkinlikte kalifiye
eleman, ara teknik
eleman, vb.)

Ülkemizin sanayi yetkinliğinin yüksekliği, 2019-2020 yılında da Savunma
Sanayinde olan gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda yetkin, kalifiye
ve teknik eleman anlamında yeterlidir. İnsan kaynakları açısından, bor
sektörünün ihtiyacını karşılayacak, kalifiye eleman yetiştirilmesi bağlamında
politikalar ve destekler oluşturulabilir. Özellikle lisansüstü öğrencilerin bu
alanda uzmanlaşması (ulusal veya uluslararası) sağlanmalıdır. Bu alanda
doktora yapacak araştırmacılara burs ve araştırma desteği insan kaynağını
artırmada önemli rol oynayacaktır.
Üniversitelerde laboratuvar ve araştırma çalışmalarında görev alacak
teknisyen ve ara kadroların oluşturulması uzun süreçler gerektirdiğinden ve
uzmanların efektif olarak kullanılabilmesine yönelik planlamalar ve farklı
teşvik yapıları oluşturulmalıdır. Özellikle özellikli merkezlerde bor
karakterizasyonu konusunda uzman yetiştirilmesi ve istihdamın
sürekliliğinin sağlanması zaruriyet arz etmektedir.

Firmadan Kaynaklı
Sebepler (Maddi sebepler,
strateji değişikliği,
yönetim değişikliği, vb)

Yatırım yapacak firmalar için iç pazar ihtiyacı yeterli olmayacaktır. Devlet
güvencesi ile firmaların katmadeğer yaratmaları sağlanmalıdır. Firmaların
ulusal gereksinimleri dikkate alarak spesifik ürün odaklı olmaları yerinde
olacaktır.
Bor esaslı ürünler ileri teknoloji sınıfına girmesi nedeniyle ülkemizde bu
konuda çalışan firmaların sayısı yok denecek kadar azdır. Bu nedenle
mevcut büyük ölçekli firmaların özendirilmesi ve teşvik edilmesine ihtiyaç
vardır.
Ayrıca, ara eleman açığının lise ve sonrasını kapsayan kapsamlı bir 5-6
yıllık eğitim olarak planlanması ile oldukça donanımlı bireyler yetişebilir.
Lisans eğitiminde kapsamlı bir staj çalışması, lisansüstü eğitimde mümkün
oldukça alanındaki Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları ile uzmanlaşılması
hedeflenmelidir
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Teknolojik Hedef 2:
İleri ve yenilikçi polimerlerin, kompozitlerinin ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi
Kritik Ürün/Teknolojiler:
2.1. Yenilikçi polimerik kompozitler
2.2. Doğal ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen polimerler
2.3. Halihazırda kullanılan termoplastik polimerlerin yerini alabilecek özelliklere sahip biyobozunur polimerler
2.4. Yenilikçi fonksiyonel polimerler
2.5. Yüksek performanslı mühendislik plastikleri
2.6. Termoset reçineler
2.7. Farklı malzeme gruplarının birleştirilmesine yönelik yapıştırıcılar
BÖLÜM 1 - GİRİŞ
Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri
2.1. Yenilikçi polimerik kompozitler
Hedef Teknoloji ve Fonksiyonlara İlişkin Detaylar
 Ağırlığı azaltılmış ve mekanik performansları yükseltilmiş kompozitler
Bir kompozitin performansını etkileyen ana paramatreler şunlardır:
-

Matris malzemesi
Takviye malzemesi
Kompozit nüve malzemesi
Üretim yöntemi

Yüksek mekanik özelliklere sahip kompozitin eldesi için koşullardan birisi, kuvvetli ve yüksek performanslı
bir matris malzeme kullanımının gerekliliğidir. Bu matris malzemelerinide termoset esaslı ve termoplastik
esaslı olmak üzere iki kısımda inceleyebiliriz. Yüksek performans uyğulamalarında en yoğun kullanılan
termoset reçine epoksidir. Fakat son zamanlarda termoplastik matris içeren kompozitler, yüksek
performans uyğulamaları için geliştirilmektedir. Poli(eter imid), polimid, poli(eter keton), poli(eter eter
keton), bismaleimid ve polisulfon’lar yayğın kullanılan termoplastik matris malzemeleridir. Bu malzemeler,
yüksek hızda, ani darbe altında parçalanmadan kalabilmesi ve geri dönüştürülebilmeleri gibi üstün
özelliklere sahiptirler. Fakat bu malzemelerin kolay elde edilememesi, pahalı olmaları ve takviye
malzemeleri ile kolay emprenye olamamaları gibi dezavantajlara da sahiptirler.
Genel olarak yüksek performanslı takviye malzemesi karbon, cam ve aramid benzeri elyaf türleri
kullanılmaktadır. Ayrıca
nano/mikro boyutlu dolgular/partiküller de takviye malzemesi olarak
kullanılabilmektedir. Elyaflara ve dolgu malzeme yüzeylerine modifikasyon işlemleri uygulanmaktadır. Bu
takviye malzemeleri ile seçilecek matris malzemesi arasında kuvvetli bağ yapması ve uyumun
sağlanabilmesi (ıslanabilirlik vb.) oldukça önemlidir. Bunun için örneğin elyaf yüzeylerinin sizing (yüzey
bağlayıcı komponentler) ile kaplanması endüstriyel bir uygulamadır. Bu sizing yüzeyinin seçilen matris
malzemesine uygun olması (uyumluluk) olmazsa olmaz koşuldur. Takviye malzemesi seçiminden
bağımsız olarak kompozitin örneğin yüksek mekanik özelliklere sahip olabilmesi için kompozit
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bileşenlerinin uyumu ve kuvvetli bağ yapması gerekmektedir. Kompozit yapılarda mekanik yük/gerilmenin
bileşenler arasında transfer edilebilmesi önemli unsurlardan birisidir. Bu açıdan takviye/matris ara
yüzeyinin (interface) özellikleri önem arz etmektedir.
Yüksek performanslı ve hafif malzemelerin üretiminde bir diğer alternatif kompozit nüve malzemesinin
kullanımıdır. Bunun için termoplastik esaslı, balsa vb. veya alüminyum bal peteği yapısı seçilmektedir. Bu
hem hafiflik yanında mekanik performansı iyileştirici etki sağlamaktadır. Son zamanlarda polimid, poli(eter
imid) köpük nüve malzemesi olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Her ne kadar matris, takviye malzemesi ve nüve malzemesi yüksek performanslara sahip olsa da yüksek
performanslı bir kompozitin üretim yöntemi de oldukça önemlidir. Üretim yöntemi kompozit malzemenin
mikro yapı (elyaf/partikül hacim oranını, elyaf yönelimleri ve düzensizlik/kusurlar vb.) ve fiziksel özelliklerini
belirlemektedir. Dolayısıyla kompozitlerin ağırlık unsurları yanında mekanik, termal, optik vb. pek çok
özellliği üretim teknolojisi ile bağlantılıdır. Kompozit üretim teknolojilerinin geliştirilmesi yeni tekniklerin
adapte edilmesi yeni kompozitlerin geliştirilmesi ve uygulanması açısından önem arz etmektedir.
Kompozitlerin genel uygulama alanları;
 Havacılık uyğulamaları
 Otomotiv endüstrisi
 İnşaat şektörü
 Makine sektörü
 Enerji sektörü
 Savunma sanayi
Ağırlığı azaltılmış ve mekanik performansları yükseltilmiş kompozit üretiminde amaç; genellikle hareket
eden ürünlerde enerji sarfiyatını azaltmaktır. Bu malzemeye çok ihtiyaç duyan sektörler;
 Havacılık uyğulamaları
 Savunma sanayi
Bu malzemeye ihtiyaç duyan sektörler;
 Otomotiv endüstrisi
 Enerji sektörü
Hareket etmeyen ürünlerde, ağırlığı azaltılmış ve mekanik performansları yükseltilmiş kompozitlere
ekonomik nedenlerden dolayı çok ihtiyaç duyulmamaktadır.
 Doğal ve biyo katkılı kompozitler
Keten, kenevir gibi doğal elyaf katkılı kompozitler önemlidir. Doğal elyaf, kullanılan plastik miktarının
azaltılmasına katkı sağladığı gibi, mekanik özelliklerde de artış sağlanmaktadır.
 Geri dönüşüme uygun kompozitler
Termoset matrislerin geri dönüşüme uyumlu hale getirilmesi ile atık miktarının düşürülmesi sağlanabilir.
 Termal direncin yükseltilmesi, elektrik alana duyarlılık, manyetik alana duyarlılık, titreşim
sönümleme, radyasyon kalkanlama, kurşun geçirmez özellikler, esneklik, elektrik ve sıcaklık ile
şekil hafızası gösterebilme
 Karbon/cam/aramit/hibrit ürünler için ara ürünler (prepreg, towpreg ve hat üstü ara ürün kullanımını
ortadan kaldıran emprenyemeli sistemler)
Karbon elyaf ile termoset reçineli towpreg geliştirilmesi hem AFP üretim yöntemine uygun hem de wet
winding yerine dry winding sisteminin kullanılabilirliğini artıracaktır. Böylece üretimler daha stabil olabilir,
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teknik olarak ürün kalitesi artırılabilir. Bu malzemeler uzun zamandır pazarda yer alan malzemelerdir. Çok
işlevli prepreg/towpreg malzemelerin geliştirilmesi üzerine ülkemizde ve dünyada çalışmalar mevcuttur.
 Kompozit üretimi için yüksek performanslı termoset (epoksi, fenolik reçineler ve benzeri)
termoplastik (PEI, PI, PEKK, PEEK, PAEK vb.) hammaddelerin geliştirilmesi

ve

Karbon elyaf ile termoset reçineli towpreg geliştirilmesi hem AFP üretim yöntemine uygun hem de wet
winding yerine dry winding sisteminin kullanılabilirliğini artıracaktır. Böylece üretimler daha stabil olabilir,
teknik olarak ürün kalitesi artırılabilir. Bu malzemeler uzun zamandır pazarda yer alan malzemelerdir. Çok
işlevli prepreg/towpreg malzemelerin geliştirilmesi üzerine ülkemizde ve dünyada çalışmalar mevcuttur.
Termoset matris malzemeleri uygulama kolaylığından dolayı yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu
malzemelerde uygulama ve tüm üretim yöntemlerinde araştırma yapılmış ve bol oranda veri mevcuttur. Bu
polimerler uygulamada sıvı formda olduğundan kullanımları kolaydır ve takviye malzemelerini kolay bir
şekilde sarmaktadır.
Genellikle doymamış poly(ester)ler, epoksiler, fenolik reçineler, vinilester reçineleri kullanılmaktadır.
Türkiye doymamış polyester ve vinilester reçinelerinde önemli bir üretici konumundadır. Gerek bispehenolA gerekse fenolik esaslı (novalak) reçinelerinde ve diğer uygulamalar için ( kuru tip trafo dolgu malzemesi)
önemli bir miktarda epoksi tüketimine sahiptir. Epoksiler sadece kompozit, yer kaplama, yapıştırıcı gibi
uygulamalarda kullanılmakla beraber endüstrinin girdi maddesi olarakta karşımıza çıkmaktadır.
Epoksilerden, vinil ester reçineleri ve UV ile kür olabilen epoksi akrilat üretiminde başlangıç maddesi olarak
kullanılmaktadır. Bu yönüyle epoksinin ülke içerisinde üretimi oldukça önemlidir. Laboratuvar ölçeğinde
yaptığımız çalışmalarda değişik fonksiyonellik derecelerine ( 2,3,4,6) sahip epoksiler sentezlenmiştir.
Poly(ether imid)ler, Poly(imidler, Poly(ether keton keton) lar, Poly(ether ether keton)lar, Poly(aryl ether
keton) lar ve Poly(sulfon)lar termoplastik matrisli kompozitlerin üretimi için kullanılan polymerlerdir. Gerek
benim gerekse çalışma arkadaşlarımın üzerinde çalıştığı ve kompozit uygulamalarını yaptığımız
polimerlerdir. Bu sınıf polimerlerden değişik yeni polimerlerin sentezi ve kompozit uygulamaları laboratuvar
ölçeğinde Marmara üniversitesi teknoloji fakültesinde çalışılmaktadır. Ülkemizde bu tür polimerlerin
sentezini yapan firma bulunmamaktadır.
Yüksek performanslı termoplastik prepreg malzemelerin Türkiye’de henüz kalifiye bir üreticisi
bulunmamaktadır. Dünyada yüksek performanslı termoset ve termoplastik ticari ürünler bulunmakla
beraber çeşitli katkılarla bu malzemelere çok işlevlilik (örn. EMI/EMC koruması, yüksek termal iletkenlik
vb.) kazandırılması konunun yenilikçi yönü olarak değerlendirilmektedir. Yüksek performanslı termoset
kullanıldığı durumda daha az takviye ya da matris kullanılarak atık miktarı ve karbon ayak izi azaltılabilir.
 Yüksek performanslı elyafların tasarımı ve üretimi
Daha üst dayanım özelliklerine sahip karbon elyaf geliştirilmesi, ülkemiz savunma sanayii ihtiyaçları ve
geleceği açısından kritik durumdadır. Dünyada bu alanda karbon elyaftan daha üstün özelliklere sahip
olacağı öngörülen grafen ve CNT yarn geliştirme üzerine yenilikçi çalışmalar yapılmaktadır.
 İnovatif ve etkili üretim teknolojileri (Otoklav Dışı (out-of-autoclave) Teknolojiler, Otomatik Fiber ve
Bant Yerleştirme (AFP, ATL), Otomasyonlu ve CNC Kontrollü kompozit imalat sistemleri, 3D
eklemeli imalat ve benzeri)
Yüksek mekanik, termal, elektromanyetik vb. özelliklere sahip kompozit malzemelerin üretiminde ham
madde kadar üretim süreçleri de önem arz etmektedir. İnovatif ve etkili üretim teknolojilerindeki gelişmeler
üretim süreçlerini hızlandırmanın, maliyet etkin hale getirmenin, operatör bağımlılığını ve değişkenliği
azaltmanın yanı sıra eş zamanlı proses kontrol yaklaşımları ile sıfır hata üretim hatlarının kurulmasına
imkan sağlamaktadır.
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Otoklav Dışı Teknolojilerde basınç, vakum ve sıcaklığı aynı anda uygulayan otoklavların kullanımının
elimine edilmesi hedeflenmektedir. Otoklav koşullarına uygun kalıpların üretimi ve otoklav kullanımı
esnasındaki maliyetler sebebiyle otoklav dışı teknolojilere yönelim gösterilmektedir. Otoklav koşulları
sayesinde elde edilebilen üstün mekanik ve fiziksel özelliklere sahip kompozitler özellikle havacılık ve
savunma sektörlerinde tercih edilmektedir. Bu sektörlerin yüksek performans ihtiyacını sağlamaya devam
eden, ancak maliyetlerin düşürüldüğü otoklav dışı teknolojiler ve bu kapsamda kullanılacak reçine ve
prepreg sistemlerinin geliştirilmesi oldukça önemlidir.
AFP ve ATL teknolojileri ise elyaf ve bant formundaki takviye malzemesini mandrel üzerindeki istenen
yerlere, istenen açılarda ve kalınlıklarda yerleştirilmesini sağlayan robotik imalat yöntemleridir. Operatör
bağımlılığını en aza indiren, kompleks geometrilerde bile verimli serim yapmayı sağlayan, tekrarlanabilirliği
yüksek ürün eldesine imkan veren bu teknolojiler, havacılık ve uzay sektörlerindeki büyük parçaların etkin
imalatında oldukça önemli bir noktaya gelmeye başlamıştır. Tercihe göre kuru elyaf ve bant kullanılabildiği
gibi towpreg ve prepreg formunda malzemeler de kullanılabilmektedir. Towpreg ve prepreg formları
kullanıldığında üretilen parçaların otoklav dışında olgunlaştırılması maliyetler açısından kritik olmakta ve
bir önceki teknolojinin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.
3D eklemeli imalat teknolojisi hızlı prototiplemeye imkan sağlaması ve kalıp ihtiyacını ortadan kaldırması
avantajlarıyla yenilikçi olan ve tüm dünyada çalışılmakta olan bir konudur. Hem termoset, hem de
termoplastik malzemelere uygun farklı 3D eklemeli imalat yöntemleri bulunmaktadır. Hepsinin de ortak
noktası kompozit imalatında önemli bir maliyet oluşturan kalıp ihtiyacını ortadan kaldırması, hızlı bir üretim
imkanı sağlaması ve oldukça kompleks (içi kanallı/boşluklu özel formlar içeren vb.) geometrilerin
tekrarlanabilir şekilde üretimine olanak vermesidir. Bilgisayar ortamında tasarlanıp oluşturulan bir modelin
operasyon sahasında bulunan bir 3D eklemeli imalat cihazına gönderilmesiyle sahada parça üretimi birçok
sektör için oldukça çekicidir. Tüm bu özellikleri sebebiyle 3D eklemeli imalat yöntemlerinin ve bu
yöntemlerde kullanıma uygun polimerlerin geliştirilmesi oldukça kritiktir.
Yukarıda açıklanan teknolojilere kıyasla daha az maliyetli ve dünyada daha yaygın kullanım bulan filaman
sargı, pultrüzyon, yüksek basınçlı reçine geçişli kalıplama (HP-RTM) gibi yüksek mekanik özelliklere sahip,
tekrarlanabilirliği yüksek ve bilgisayar kontrollü kompozit üretim prosesleri (makine, teçhizat ve reçine
formülasyonları) ile havacılık, uzay, makine, savunma ve enerji sektörleri için parça geliştirilmesi de önem
arz etmektedir.
 Sandwich/Tabakalı kompozitlerin tasarımı ve imalat teknolojileri
Sandviç kompozit yapılarda kullanılan bal peteği (Aramid, Aluminyum vb.malzemeden) yapıların
(bükülebilir formlar da dahil olmak üzere) geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Türkiye’de havacılık ve
uzay uygulamalarına uygun malzemeler bulunmamaktadır.
 Kompozit filtre ayırma malzemelerinin geliştirilmesi
Flaman Sarma, Pultrüzyon, Yüksek basınçlı reçine geçişli kalıplama (RTM) gibi yüksek mekanik özelliklere
sahip, bilgisayar kontrollü kompozit üretim prosesleri ile bu teknolojilerin kullanımı ile havacılık, uzay,
makine, savunma ve enerji sistemlerinde kullanılan parçaların geliştirilmesi
İleri teknoloji bir malzeme olan grafen katkılı polimer nano kompozit malzemelerin üretilmesi ve ürünlerde
entegrasyonu önemlidir. Grafen malzemesinin yardımıyla, mevcut parçaların ağırlıkları azalmakta,
mekanik özellikleri iyileşmekte ve yüzey alanı çok yüksek grafenin polimer matrise yayılmasıyla yüksek bir
estetik algı elde edilmektedir.
 Kompozit yapılar için destek/dolgu maddeleri
 Hibrit yapılar ile hafifletilmiş ve balistik performansı yükseltilmiş kompozit malzemelerin
geliştirilmesi
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Kompozit malzemeler metal ve seramik malzemelerden farklı olarak yapısındaki fiberler sayesinde darbe
esnasında bir çok deformasyon mekanizmasını kullanarak tehdidin kinetik enerjisinin sönümlemekte ve bu
özellikleri ile sektörde personel koruma ve parçacık kalkanı gibi uygulamalarda tercih edilmektedir. Balistik
uygulamalarda en sık kullanılan fiber tipleri aramid, cam ve polietilen fiberlerdir. Kevlar ve Dyneema
ürünleri balistik uygulamalarda kullanılan en bilindik aramid ve polietilen fiber tipleridir. Cam fiber tipleri
arasında ise en sık tercih edilen yine yüksek mukavemelete sahip olmalarından dolayı S2-Cam fiberlerdir.
Bunlara ek olarak matris malzemesi olarak termoplastik poliproplen, polietilen ve termoset epoksi, fenolik
reçine malzemeleri kullanılmaktadır. Uygulamaya bağlı olarak kullanılacak olan fiber tipi seçilebilmektedir.
Aramid ve polietilen esneme ve enerji sönümleme kabiliyetleri için tercih edilirken cam fiberler genellikle
yüksek mukavemet sert yapılarından dolayı tercih edilmektedir.
Fiber katkılı kompozit malzemelerin balistik özelliklerinin geliştirilmesi üzerine literatürde bir çok çalışma
yapılmış ve yapılmaktadır. Balistik özelliklerin geliştirilmesine yönelik en bilindik ve en etkili yöntemlerden
biri hibritleme yöntemidir. Hibritleme yöntemi en az iki farklı fiber tipinin bir araya getirilerek kompozit
malzemenin oluşturulmasıdır. Aramid ve cam fiber katkıları literatürde balistik çalışmalarda hibritleme
yöntemi için en sık kullanılan fiber tipleridir. Aramid fiberlerin hafif yapısı ile cam fiberlerin yüksek
mukavemetleri bir araya getirilerek alternatif çözümler oluşturulabilmektedir. Bunlara ek olarak polietilen
fiberler ve karbon fiberler kullanılarak gerçekleştirilen çalışmalar da literatürde bulunmaktadır. Bu
çalışmalarda polietilen fiberlerin esneme ve enerji sönümleme kabiliyetleri ile karbon fiberlerin rijit yapısı
bir araya getirilerek personel koruma çözümleri için alternatifler oluşturulmaktadır.
Aramid ve E-Cam fiberler kullanılarak hibritleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kullanılan aramid ve cam
fiberler standart ve farklı sektörlerde kullanılan fiberler olup tedarikte son kullanıcı sertifikası gibi
problemlerle karşılaşılmaması ve yerli hibrit kompozit çalışmalarınının sürdürülmesi konusunda avantaj
sağlamaktadır. Farklı konfigürasyonlarda hibrit kompozit plakalar üretilip test edilmiş ve balistik kompozitler
ile sonuçlar karşılaştırılmıştır. Özellikle yüksek moleküler yoğunluğa sahip polietilen fiberlerinin ülkemizde
üretilmesi ile beraber balistik koruma alanında hibrit yapıların kullanımının artacağı öngörülmektedir.
2.2. Doğal ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen biyopolimerler
Hedef Teknoloji ve Fonksiyonlara İlişkin Detaylar
Doğal kaynaklardan elde edilen ve biyolojik kökenli olan polimerlerin uygulanma alanlarını bir kaç başlık
altında toplamak mümkündür:
1. Geri dönüşüm sağlamak: Sentetik polimerler genellikle çok uzun süre hizmet vermek amacıyla
üretilirler. Ancak, bu tür malzemelerin binlerce ton halindeki atıkları doğa için büyük problem
yaratmaktadır. Doğal kaynaklı polimerler, uzun süre dayanıklı olan sentetik polimerlere (otomobil,
tekstil, paketleme, bilgisayar vb sektörlerde kullanılan polimerler) üretim sırasında eklenerek onların
çevre şartlarında bozunmalarını sağlar. Bu bozunma genelde mikroorganizmaların etkisi ile olur.
2. Gıda sanayi: Doğal olarak bitkilerden ve hayvanlardan elde edilen polimerler ve ayrıca bakteriler
tarafından üretilen polimerler (polisakkaritler, proteinler vb) gıda sanayinde tortu önlemek, kıvam
vermek, lezzet veya renk katmak amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu başlık yenilikçilik
içermemekle birlikte kullanımı çok olan bir alandır.
3. Medikal sanayi (ilaç ve cihaz yapımı): Doğal kaynaklı polimerler, insan vücudu ile büyük uyum
gösteren malzemelerdir ve dolayısıyla medikal alanda ya tek başlarına veya inorganik ve organik
başka malzemelerle üretilen kompozitleri çok yaygın kullanılırka (Odak-7 konusu)
Bu çalışmada yukarıdaki başlıklardan sadece 1. Başlık ele alındığında, amaç ‘Sıfır Atık’ olarak
özetlenebilir. Günümüzde ülke yönetimlerinde bile aktif bir politika olarak kabul edilen ‘Sıfır Atık’ politikası
ile, çok önemli kaynakların tekrar elde edilmesi sağlanmıştır. Yüksek teknolojili (bilgisayar yongaları vb)
atıklardan değerli saf element (altın, gümüş gibi) eldesi ile, ayrıca plastik ve kağıt gibi evsel atıkların geri
dönüşümünün sağlanması ile, hem ekomomiye katkı sağlanmakta hem de doğal hayatı koruma yoluna
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gidilmektedir. Bu prensibin etkili kullanılabileceği bir alan olarak biyoatıklar karşımıza çıkmaktadır. Biyolojik
kaynaklı birçok polimerik malzemenin kimyasal olarak ayrıştırılması, saflaştırılıp tekrar kullanıma
sunulması ile geri dönüşümü sağlanabilir. Doğal malzemelerin eldesi kolaydır. Örneğin, küçük baş ve
büyük baş hayvanların deri ve kemiklerinden (mezbaalardan) kollajen, hyalüronik asit, yengeç istakoz gibi
deniz kabukluluarından (balık restoranlarının atıklarından) kitin, deri üretim atölyeleri atıklarından gelatin
elde etmek kolay, doğal ve basit bir yöntemdir. Böylece bu işletmelerden elde edilecek atıkların da geri
dönüşümü sağlanmış olabilecektir.
Doğal biyopolimerler, canlıların yapısında bulunan elde edilmesi kolay ve yenilenebilirliği yüksek olan
malzemelerdir. Hayvanlarda, bitkilerde ve bakterilerde farklılık gösterirler. Deniz yosunlarından aljinat elde
edilirken, bitkilerden nişasta, selüloz gibi polimerler, hayvanlardan kollajen, jelatin gibi polimerler elde
edilmektedir. Örümcek, ipek böceği gibi canlılardan fibroin gibi polimerler elde edilebilmektedir. Bu
aşamada doğal sentetik ya da karışım her bir polimerin en önemli özelliği tamamen biyouyumlu olması ve
endotoksin içermemesidir.
Geri dönüşüm amacıyla uygulamalar:
 Doğal elyaflardan ve Polisakkaritlerden elde edilen polimerlerin geliştirilmesi: Doğal polimerler ve
kompozitlerinden elyaf üretilmesi ve endüstriyelleştirilmesi
 Biyokütleden (bitkisel veya hayvansal kaynaklardan elde edilen doğal polimerler), mikroorganizma
(bakteriler) aktivitelerinden veya biyoteknoloji yöntemiyle (fermentasyon vb.) elde edilen
sürdürülebilir, yenilenebilir, doğada çözünebilir, gübreleştirilebilir, hafif ve düşük karbon ayak izine
sahip çevre dostu polimerler geliştirilmesi
 Mevcut ABS ve PP gibi polimerlerin mekanik ve ısıl mukavemet değerlerine eş ve aynı zamanda
nem/su etkisi ile bozulmayan ileri biyo esaslı ve çevreci polimerlerin sentezlenmesi/geliştirilmesi
2.3. Halihazırda kullanılan termoplastik polimerlerin yerini alabilecek özelliklere sahip biyobozunur
polimerler
Hedef Teknoloji ve Fonksiyonlara İlişkin Detaylar
Polietilen (PE), polipropilen (PP), poli(vinil klorür) (PVC), polistiren (PS), polibenzimidazol , poli(metil
metakrilat) (PMMA), poliamid (PA), akrilonitril bütadien stiren (ABS), naylon, poliesterler, teflon gibi
polimerler halihazırda ambalaj, medikal, filtrasyon gibi günlük hayatta en yaygın kullanılan termoplastik
polimerlerdir. Bu tür termoplastik polimerlerin yerine ikame amacı ile biyobozunur alternatiflerin üretimi
önem arz etmektedir. Bu bağlamda ;
 Biyobozunur polimerlerden eriyikten lif çekimi, eriyik üfleme, çözeltiden püskürtme ve elektro
çekim yöntemleri ile elde edilecek ve ambalaj, medikal, filtrasyon, tarım gibi sektörlerde tüketilen
sınırlı süreli veya tek kullanımlık malzemelerin üretimi için kullanılabilecek %100 biyobozunur
tekstil liflerinin geliştirilmesi,
 Petrokimyasal biyobozunur kopoliesterler [poli(bütilen-ko-adipat), epoksistiren-akrilik oligomer)],
alifatik biyobozunur poliesterler [poli(glikolik asit) (PGA), poli(laktik asit) (PLA), polikaprolakton
(PCL)], polianhidrit, polifosfazen, poliaminoesit, poliortoester temelli polimerik malzemelerin
üretimi,
 Yenilikci ve dusuk maliyetli;





yardımcı ajanlar ile sentetik polimerlerin biyobozunur hale getirilmesi
hidrolize edilebilir omurgalara sahip sentetik polimerlerden biyobozunur polimerlerin uretilmesi
bakteriyel polimer [poli(hidroksi alkanat) grubu (pullulan, Xantam)] üretimi/gelistirilmesi
mekanik özelliklerin iyileştirilmesi veya bozunma oranlarını değiştirmek için doğal polimerlerin
kimyasal veya fiziksel olarak modifiye edilmesi,
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sentetik ve biyobozunur polimerlerin veya farkli biyobozunur polimerlerin harmanlanmasi ile
yeni turde biyobozunur polimerlerin malzeme eldesi
Isıya dayanıklı biyobozunur polimerlerin geliştirilmesi

2.4. Yenilikçi fonksiyonel polimerler
Yenilikçi fonksiyonel polimerler , moleküler modelleme dahil olmak üzere hem fizik tabanlı deneysel hem
de sayısal yaklaşımlar yoluyla spesifik özellik geliştirmeleri ve çok işlevsellik elde etmek için polimerlerin
sentezini, formülasyonunu ve işlenmesini ele alır.
Uygulama Alanları














Katmanlı üretim
Yapıştırıcılar ve kaplamalar
Otomotiv ve ulaşım
Biyomedikal uygulamalar
Elektrokimyasal enerji depolama
Elektronik ve elektrik uygulamaları
Gaz sorpsiyon ve gaz ayırma
Yüksek performanslı polimerik malzemeler
paketleme
Pnömatik Lastikler
Uzay ve havacılık
Yapısal malzemeler
Algılama, çalıştırma ve enerji üretimi

Hedef Teknoloji ve Fonksiyonlara İlişkin Detaylar
 Yüzey yapısını ve özelliklerini mekanik vb. etkilerden sonra tamir eden ve eskiye dönebilen
kaplama ve yüzeylerin geliştirilmesi için ileri polimerik malzemelerin geliştirilmesi
 3B yazıcı, fiber, film, sünger vb. üretim teknolojileriyle işlenebilmesi ile uygulama alanına göre akıllı
(termal, pH duyarlı), biyobozunur, kendini onarabilir, iletken, antibakteriyel, antiviral gibi ileri
teknolojik özelliklere sahip olan polimerlerin geliştirilmesi


Mekanik özelliği iyileştirilmiş metal katkılı polimerlerin üretilmesi: Metallerin polimerlere kıyasla
daha yüksek yoğunluğa sahip olmaları nedeni ile mekanik özelliklerin arttırılması amacı ile metalpolimer kompozitlerinin hazırlanması yerine alternatif yöntemlerin kullanılması (cam elyaf/karbon
elyaf katkılı polimer kompozitleri gibi) önerilmektedir.

 Akrilik asit monomeri, anhidritleri, floro-akrilat esterleri , UV ile işlenebilen (UV curable) akrilik
esterlerin üretilmesi
 Ambalaj çemberi üretiminde kullanılan PP homopolimer'e alternatif ve özellikleri iyileştirilmiş bir
malzeme geliştirilmesi
 Yüksek performanslı epoksi, siyanat ve bis-maleimit reçineleri üretilmesi
Epoksi reçineleri ile dicyanodiamide ile kür edildiğinde yüksek sıcaklıkta kür olan ve yüksek performansa
sahip epoksiler elde edilmektedir. Bis maleimid reçinesi amin ile sonlandırılmış düşük moleküler ağırlıklı
imidler yada direk aminlerle maleik anhidritlerin reaksiyonu ile elde edilir. Bu tür polimerler son zamanlarda
kompozit matris malzemesi olarak kullanılmaktadır.
F35 savaş uçaklarında yoğun bir şekilde kullanılmıştır. İmid üzerine yoğun çalışmalar yapıldığından bu
reçinelerinde sentezine ilişkin yeterli akademik ve sanayi bilgi birikimi bulunmaktadır. Epoksi reçineleri
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Türkiye’de üretilmekle beraber daha yüksek sıcaklık dayanımına sahip epoksi reçinelerin
geliştirilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Siyanat ve bis-maleimit (BMI) reçine üretimi ise
Türkiye’de mevcut değildir. İhracat lisansı kısıtlamalarına tabi olan bu malzemelerin yurt içinde geliştirilip
üretilmesinin oldukça kritik olduğu değerlendirilmektedir.
 Yüksek sıcaklığa dayanıklı poliamit, polieterketon ve aromatik poliamitler üretilmesi
Isıya dayanıklı amidler, eterketonlar, aramitlerin üretimi için başlangıç maddelerinin yüksek oranda
aromatik yapı içermesi gerekmektedir. Sadece yapıların aromatik olması yetmez bunlarda fonksiyonel
yapıların aşağıdaki örnekte de olduğu gibi 1,4 diaminobenzen ve 1,3 diamino benzen verilmiş burada 1,3
yapısında elde edilen polimer amorf yapı elde edilmektedir. 1,4 yapısında zincir düz bir konumda
olduğundan yüksek kristallilik elde edilebilmektedir. 1,3 yapısı ile elde edilen polimer solventlerle
çözülürken 1,4 yapısı ile elde edilen polimerin çözünürlüğü daha zordur.
Polyaramidlere örnek aşağıdaki kevlar ve nomex verilebilir bunlar aynı kimyasal maddelerle elde
edilmesine rağmen farklı pozisyonlarda bağlandığından dolayı farklı özelliklere sahiptir. Polyeter ketonlar
dikloro yada difloro aromatik yapılarla aromatik diollerin alkali ortamında reaksiyona sokulması ile elde
edilmektedir. Bu polimerler son zamanlarda yüksek sıcaklık uygulamalarında elektrik elektronik sanayinde
ve kompozit matris malzemesi olarak yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.
Laboratuvar çalışmalarında poly eter eter keton ve eter sulfon ve eter imid sulfon lar üzerine çalışılmıştır.
Bu polimerler yüksek sıcaklık uygulamaları için köpük üretimi yapılmıştır. Bu köpükler deniz altı yalıtımında
askeri araçların ses ve ısı uygulamalarında ve havacılıkta ses ve ısı izolasyonunda kullanılması amaçlı
geliştirilmiştir.
 Yüksek akış hızlarında (1 m/saat) çalışabilen, istenilen gözenek çapında (2 - 100 mikrometre)
hazırlanabilen ve aktif moleküller veya yüklerle donatılabilen malzemelerin geliştirilmesi
 Doğal malzemelerden (%75 ve daha yüksek verimle) üretilen üç boyutlu amorf piezoelektrik
biyopolimerlerin üretimi, matriks olarak kullanılan bu malzeme ile deforme olmayan, neme dayanıklı
ve esnek malzemelerin hazırlanması; üretilen enerji ile sağlıktan, savunma sanayisine kadar birçok
alanda faydalanılması için elastomerik malzemelerin üretilmesi
 Atik ısıdan enerji üretebilme konusunda ZT değeri 3’un üzerinde olan, yani yüksek verimle
çalışabilen; otomobil, hava aracı ve benzeri sistemlere entegre edilerek katma değeri çok yüksek
ürünlere dönebilecek, yarı iletken ileri polimer (Polyaniline, PEDOT:PSS ve benzeri) bazlı
termoelektrik malzemelerin geliştirilmesi
 Gelişmekte olan güneş hücresi teknolojileri [hibrit ve organik güneş hücreleri]`inde kullanılmak
üzere yüksek güç dönüşüm verimi sağlayacak [organik güneş hücreleri için %13`ten fazla, hibrit
güneş hücreleri için %20`den fazla] ileri sentetik polimer türü olan yarı iletken polimerlerin
geliştirilmesi
 Yüksek sönümleyici sismik izolatörler ve yüksek sönümleyiciyi titreşim takozları üretimi ve
geliştirilmesi
2.5. Yüksek performanslı mühendislik plastikleri
Hedef Teknoloji ve Fonksiyonlara İlişkin Detaylar
Yüksek aşınma dayanımına, ısıl dayanıma, yanmazlık dayanıma, mekanik özelliklere sahip mühendislik
plastikleri beyaz eşya ürünlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Elektronik bağlantıların ve parçaların
olduğu yangın risklerinin olduğu noktalarda yüksek yanma dayanımına sahip ve ısıl dayanımı yüksek
PA66, PA6, PC, PC/ABS, PBT polimerleri içlerinde cam elyaf dolgulu veya dolgusuz formda yaygın olarak
kullanılmaktadır. Yüksek mekanik performans ve yanmazlık dayanımı gerektiren uygulamalar için bu
malzemelerin geliştirilmesi büyük öneme sahiptir.
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 Aşınmaya dirençli, sürtünme katsayısı düşük ileri mühendislik plastikleri geliştirilmesi
 Termoplastik polisülfon, polikarbonat ve aromatik polieter yapısında mühendislik polimerleri
üretilmesi
Bu çalışmaların oldukça yenilikçi ve önemli olduğu değerlendirilmektedir. Ancak, eklemeli imalat cihazı
satan firmalar hammadde olarak yalnızca kendi termoplastiklerinin kullanımı konusunda müşteriyi
sınırlamaktadır. Bu kapsamda, eklemeli imalat prosesine uygun termoplastik filamentlerin yerli imkânlarla
geliştirilmesinin yanı sıra, bu malzemelerin kullanılabileceği eklemeli imalat cihazların da üretilmesinin de
kritik olduğu düşünmektedir.
 Mikro elektronik ve sensör teknolojilerinde kullanılan polimer ince filmlerin ve mürekkep
püskürtme (ink-jet) yöntemi ile imalat teknolojilerinin geliştirilmesi
2.6. Termoset reçineler
Hedef Teknoloji ve Fonksiyonlara İlişkin Detaylar
Polimerik malzemeler termal özelliklerine göre sınıflandırıldığında termosetler ve termoplastikler olarak iki
ana gruba ayrılmaktadır. Termoset malzemeler ısı altında şekillerini muhafaze etme özelliklerinden dolayı
termal dayanım ve şekil kararlılığı istenilen yerlerde yoğunlukla kullanılmaktadır. Türkiyede termoset reçine
olarak doymamış polyester ve vinil ester reçinelerinin üretimi yapılmaktadır.
Yoğun bir şekilde ithal edilen termoset reçinelerinin ülke içerisinde üretimi oldukça önem arzetmektedir.
Bu amaçla öncelikle fenol üretim tesislerinin kurulması gerekmektedir.











Fenolden çıkılarak bisfenol-A, bisfenol- F, ve bisfenol–S üretimi yapılmalıdır.
Bisfenol-A, bisfenol- F, ve bisfenol–S dan çıkılarak başta epoksi olmak üzere, değişik aromatik
polyester ve poliüretanların sentezi yapılabilir.
Fenollerin türevi olan novalak reçineleri ile epiklorohidrinin reaksiyonu ile novalak epoksi
reçinelerinin üretimi gerçekleştirilebilir. Epiklorohidrini ülke içerisinde üretiğimiz zaman
epiklorohidrin kauçuğunu da üretme imkanımız olmaktadır.
Türkiye, amin ve poliaminlerin üretimi üzerine yoğunlaşmalıdır. Aminler epoksi reçinelerinin çapraz
bağlanması başta olmak üzere poliamid, poliimid ve ürea reçinelerinde kullanılmaktadır.
Poliaminlerden çıkılarak poliizosiyanatların üretimine geçilebilir. İzosiyanatlar ile diol yada
poliollerin reaksiyonuyla üretanlar sentezlenmektedir.
Ayrıca ülkemizin yoğun olarak ithal ettiği bir diğer malzeme kauçuktur. Başta lastik endüstrisi olmak
üzere birçok yerde kullanılmaktadır. Butil kauçuk, butadien kauçuk ve izopren kauçuk başta olmak
üzere ülke içerisinde üretimleri yapılmalıdır. Ayrıca yeni nesil kauçuk çapraz bağlama katalizleri
üzerine projeler desteklenmelidir.
Bunların dışında BMI, Siyanat Ester gibi termoset reçinelerin yerli imkânlarla geliştirilmesine ihtiyaç
vardır.
3 Boyutlu yazıcılarda seçici kürleme teknolojileri ile reçinelerden parça üretimi son dönemde
kuyumculuktan savunma sanayiye kadar birçok alanda giderek artan kullanım bulmaktadır. Bu
yöntem ile kalıp ve kalıp maliyetleri ortadan kaldırabilmektedir.
Birçok savunma sanayii projesinde epoksi reçineler kullanılmaktadır. Bu hammaddelerin ülkemizde
üretilmesi hem kritik bir malzemeyi yerlileştirme hem de dışa bağımlılığı azaltma açısından oldukça
faydalı olacaktır.

 Otoklav dışı üretim teknikleri için seçici kürlenme/elektron ışını yardımıyla kürlenebilen termoset
reçinelerin geliştirilmesi
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Otoklav ile kürlenme ürün maliyetini arttırmakta ve geometride kısıtlamalara sebep olmaktadır. Bu sebeple
otoklav dışı üretime uygun malzemelerin geliştirilmesi oldukça önemlidir. Bu durum otoklav kullanarak
üretim yapan firmalara kaliteden ödün vermeden maliyet ve kapasitede avantaj sağlayabilecektir.
 Uzay ve havacılık için yeni nesil benzoksasin reçinelerin ve polimid film ve reçinelerin geliştirilmesi
 Yüksek sıcaklık reçinelerinin geliştirilmesi
2.7. Farklı malzeme gruplarının birleştirilmesine yönelik yapıştırıcılar
Hedef Teknoloji ve Fonksiyonlara İlişkin Detaylar
Yapışma, farklı parçacıkların veya yüzeylerin birbirine yapışma eğilimidir (kohezyon, benzer veya özdeş
parçacıkların/yüzeylerin birbirine yapışma eğilimini ifade eder).
Yapışma ve kohezyona neden olan kuvvetler çeşitli tiplere ayrılabilir. Çeşitli yapışkan ve yapışkan bantların
işlevinden sorumlu moleküller arası kuvvetler, kimyasal yapışma, dağıtıcı yapışma ve yayılmalı yapışma
kategorilerine girer. Bu moleküller arası kuvvetlerin kümülatif büyüklüklerine ek olarak, ortaya çıkan belirli
mekanik etkiler de vardır. Yapışmayı kapsayan tek bir teori yoktur ve belirli mekanizmalar belirli malzeme
senaryolarına göre seçilmelidir.
Mekanik yapışma; Yapıştırıcı maddeler yüzeylerin boşluklarını veya gözeneklerini doldurur ve birbirine
kenetlenerek yüzeyleri bir arada tutar. Farklı uzunluk ölçeklerinde diğer kilitlenme olayları gözlemlenir.
Kimyasal yapışma; Bileşen içerisinde iki malzeme bir bileşik oluşturabilir. En güçlü bileşen, iki
malzemenin atomlarının elektronları paylaştığı veya değiştirdiği yerdir (sırasıyla kovalent bağ veya iyonik
bağ olarak bilinir). Bir moleküldeki bir hidrojen atomu, başka bir moleküldeki bir azot, oksijen veya flor
atomuna çekilirse, hidrojen bağı olarak adlandırılan bir olay oluşursa, daha zayıf bir bağ oluşur.
Kimyasal yapışma, iki ayrı yüzeyin yüzey atomları iyonik, kovalent veya hidrojen bağları oluşturduğunda
meydana gelir. Bu anlamda kimyasal yapışmanın arkasındaki mühendislik ilkesi oldukça basittir: eğer
yüzey molekülleri bağlanabiliyorsa, o zaman yüzeyler bu bağlardan oluşan bir ağ ile birbirine bağlanacaktır.
Bu çekici iyonik ve kovalent kuvvetlerin sadece çok küçük mesafelerde - bir nanometreden daha az - etkili
olduğunu belirtmekte fayda var. Bu, genel olarak, yalnızca kimyasal bağlanma potansiyeli olan yüzeylerin
birbirine çok yakın hale getirilmesi gerektiği değil, aynı zamanda bu bağların oldukça kırılgan olduğu, çünkü
bu durumda yüzeylerin birbirine yakın tutulması gerektiği anlamına gelir.
Farklı malzemelerin yapıştırılmasında bileşimin en iyi yapışma sağlayacak sekilde dizayn edilmesi
gerekmektedir. Yüzey ile kuvvetli kimyasal bağ kurabilecek reaktif grupların dizayn edilen yapıştırıcıda
bulunması ve yüzeye iyi bir şekilde yayınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır. Ne kadar iyi yapıştırıcı
dizayn edilirse edilsin yüzeyi iyi ıslatmıyorsa yapışmada problemler çıkacağı aşikardır. Genel olarak
yapıştırıcılar tek bileşenli ve çift bileşenli olarak kullanıma sunulmaktadırlar Bunlar:
Tek bileşenli yapıştırıcılar









Silikon içeren üretan esaslı bağlanma mekanizması kimyasal olan siloksan reaktif uçlu
yapıştırıcıların geliştirilmesi
Silikon esaslı reaktif yapıştırıcıların geliştirilmesi
Tek bileşenli epoksi yapıştırıcıların geliştirilmesi
Siyanat Ester bazalı yapıştırıcıların geliştirilmesi
Etil siyanoakrilat ve siyanoakrilatlar
Akrilik esaslı yapıştırıcılar
Polikloropren esaslı yapıştırıcılar
İmid esaslı yapıştırıcılar
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Çift bileşenli yapıştırıcılar
 Üretan esaslı yapıştırıcılar
 Epoksi esaslı yapıştırıcılar
Yukarıda verilen ana sınıflar amaça uygun olarak hangi yüzeyler yapıştırılacaksa ona göre modifiye
edilmesi gerekmektedir. Örneğin karbon elyaf takviyeli bir kompozit ile aliminyumun yapıştırılmasında
içerisinde 3-Glisidoksipropiltrimethoksisilan yada 3-Aminopropil)trimetoksisilane bulunan çift bileşenli
yapıştırıcıdan maksimum mukavemet elde edilmektedir. Yada otomotov endüstrisi için sızdırmazlık istenen
kısımlarda polikloropren esaslı yapıştırıcıların şeçilmesi gerekmektedir.
Yüksek sıcaklık uyğulamaları için poliimid, ortam şartlarına maruz kalacak ve esnek olması istenen
durumlarda silikon esaslı yapıştırıcılar tercih edilemelidir.
Özellikle havacılık, uzay ve makine sanayinde kullanılan yüksek sıcaklık, mekanik dayanımı olan
yapıştırıcılar ve film yapıştırıcılarda tamamen dışa bağımlılık bulunmaktadır. Bu alanda stratejik açıdan
dışa bağımlılık azaltılmalıdır. Aynı zamanda bu ürün grupları yüksek katma değere sahiptir. İmid, epoksi,
ve Siyanat Ester bazalı yapıştırıcılar bu alanda ana grupları teşkil etmektedir. Termoset reçine alanında
yapılacak çalışmalar bu alanda katalizör etkisi yapacaktır.
 Kritik olduğu düşünülen film ve köpük yapıştırıcıların (epoksi, poliüretan vb) yerli imkânlarla
geliştirilmesi

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Makine Mühendisliği,
Mekatronik Mühendisliği, Nanoteknoloji Mühendisliği, Polimer Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik
ve Elektronik Mühendisliği, Kimya, Fizik, Biyoloji, Endüstri Ürünleri Tasarımı disiplinlerinin Ar-Ge ve yenilik
projelerinde bir araya gelmesi gerekmektedir.

Teknolojik Hazırlık Seviyesi
THS
THS 1
THS 2
THS 3
THS 4
THS 5
THS 6
THS 7
THS 8
THS 9

Dny TR
(2.1) (2.1)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☒
☒
☒
☒
☐
☒
☐

Dny
(2.2)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒

TR
(2.2)
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☒
☐

Dny
(2.3)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐

TR
(2.3)
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐

Dny
(2.4)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒

TR
(2.4)
☐
☐
☐
☒
☒
☐
☐
☐
☐

Dny
(2.5)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒

TR
(2.5)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☒

Dny
(2.6)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒

TR
(2.6)
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☒
☐
☐

Dny TR
(2.7) (2.7)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
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THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler
2.1. Yenilikçi polimerik kompozitler
Turkiye son yıllarda ileri kompozit teknolojileri alanında bir atılım yapmıştır ve dünyada sayılı büyüklükte
ve hacimde kompozit üretebilen nitelikte bir fabrika TAİ tarafından kurulmuştur. TAI yalnızca termoset
kompozit üretimi yapmaktadır. Dünyada ise Lockheed Martin, Airbus, Boeing, belli başlı kompozit
üretibileridir. Ayrıca BMW nin de kompozit fabrikası olduğu bilinmektedir.
Dünya örnekleri:










Compotech: Karbon kompozit makine ve robot ekipmnanları
Exel Composites: CERN reaktörlerinin güçlendirilmesine yönelik pltrüzyon şeritler, Yüksek hızlı
asansörlere yönelik karbon kompozit taşıyıcı bantlar
Epoksi üreticisi firmalar: Hexion, Olin, Huntsman, DowDupont, Kukdo Chemical, Chang Chun Group
ve Nan Ya Plastics Corporation tarafından üretilmektedir.
PEEK üreticileri: Quadrant, Sabic, Solvay,
PEI üreticileri: SABIC, RTP Company, Lehmann & Voss, Quadrant, PolyOne
PEKK üreticisi: Arkema
PAEK üreticisi: Solvay S.A., Arkema Group, JK Overseas, Quadrant AG, Gharda Chemicals Ltd., and
Evonik Industries AG
PI üretici firmalar: DuPont, UBE Industries, Quadrant, Kaneka, Mitsubishi, Mitsui Chemicals, Polymics
Talga, NanoXplore

Türkiye örnekleri:




Gama Metalurji: karbon kompozit makine aksamları, bina güçlendirme şeritleri ve medikal parçaların
pultrüzyon yöntemi ile üretimi.
Adente: Yüksek basıncı RTM ile yüksek şaft ürtimi ve 4 eksen CNC flaman sarma yöntemi ile sanayi
robotlarına yönelik ekipmanların üretimi.
TAI kompozit platform parçaları imalatı, Kordsa ve TAI fiber örme teknolojileri

Alt konulara göre aktörler ve THS Değerlendirmeleri
 Ağırlığı azaltılmış ve mekanik performansları yükseltilmiş kompozitler: Orta ve Yüksek Modüllü
Elyaf üreticileri Dünyada bulunmaktadır (Örn: Toray, Hexcel vb.), havacılık sektöründe yoğun
olarak kullanılmaktadır. Türkiye’nin bu alandaki THS 2’dir.
 Kompozit üretimi için yüksek performanslı termoset (epoksi, fenolik reçineler ve benzeri) ve
termoplastik (PEI, PI, PEKK, PEEK, PAEK vb.) hammaddelerin geliştirilmesi: Dünyada
termoplastik prepreg üreticileri bulunmaktadır ve havacılık/uzay sektöründe bu malzemeler yoğun
olarak kullanılmaktadır (Cytec, Hexcel vb). Türkiye’de ise Mir ARGE, Korsa gibi firmalar
termoplastik pre-preg üzerine çalışmakta ancak henüz kalifiye bir ürün bulunmamaktadır. Bu
alanda THS 6 olarak düşünülebilir.
 İnovatif ve etkili üretim teknolojileri (Out-of-Autoclave teknolojiler, AFP otomatik fiber yerleştirme,
otomasyonlu ve CNC kontrollü kompozit imalat sistemleri, 3D eklemeli imalat ve benzeri):
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Dünyada AFP ekipman üreticilerine Coriolis, Electroimpact; filaman sargı ekipman üreticilerine ise
McClean Anderson, Roth örnek olarak verilebilir. Türkiye’de filaman sargı tezgahları bulunmakla birlikte
,mevcut tezgahlarda maksimum 4 eksende sarım yapılabilmektedir. 5 eksen ve robotik sarım tezgahları ile
fiber yerleştirme makinelerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
 Sandviç/Tabakalı kompozitlerin tasarımı ve imalat teknolojileri
o
o

o
o
o
o
o

Aluminyum honeycomb üreticileri: Hexcel, Plascore,, Eurocomposites vb.
Türkiye’de Aluminyum honeycomb üreticisi Altıgen firması bulunmaktadır fakat havacılık
sınıfı malzeme değildir. Ayrıca bükülebilir formda malzemelere de ihtiyaç duyulmaktadır.
Türkiye THS-2
Evonik (yüksek performanslı termoplatikler): THS-9
Coriolis (AFP): THS-9
Hexcel, Cytec (termoset prepreg): THS-9
Sabancı Üniversitesi (AFP ile üretim, 3D eklemeli imalat, nano katkılı kompozit geliştirme
çalışmaları): THS-4
İTÜ (yüksek elektrik iletkenliğine sahip PEI): THS-4

2.2. Doğal ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen biyopolimerler
Dünyadan Total Corbion, Natureworks, B-Preg, Alliancys, B-Preg, B-Comp firmaları örnek olarak verilebilir.
Epoksi reçinenin epiklorohidrin hammaddesi gliserinden üretilirse ‘’Bio-based’’ olarak geçmektedir. Bunun
dışında çok gerçekçi bir biyo esaslılık ülkemizdeki hammaddeler için bulunmamaktadır. Türkiye’de Koruma
Klor Alkali firması bu şekilde ECH ve bundan EP reçine üretmeyi planlamaktadır.
2.3. Halihazırda kullanılan termoplastik polimerlerin yerini alabilecek özelliklere sahip biyobozunur
polimerler
Dünya örnekleri:


















Worldcentric, https://www.worldcentric.com/
Lifepack, https://lifepack.com.co/
Ecoware, https://www.ecoware.co.nz/
Tipa-corp, https://tipa-corp.com/sustainability/
RWDC-industries, https://www.rwdc-industries.com/products
Microrio, http://www.microrio.co/
Radical-plastics, https://www.radical-plastics.com/
Sulapac, https://www.sulapac.com/sulapac-materials/
Mangomaterials, https://www.mangomaterials.com/
Greendotplastics, https://www.greendotbioplastics.com/
Novamont, https://www.novamont.com/mater-bi
Polymateria, https://www.polymateria.com/
Biomebioplastics, https://biomebioplastics.com/bioplastics/
Minima, https://minima.com/products/compostable-resins/
Trifilon, https://trifilon.com/
Cardiabioplastics, https://www.cardiabioplastics.com/company/
Ecosafe, https://ecosafe.green/
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2.4. Yenilikçi fonksiyonel polimerler
Dünya örnekleri:










UV curable polymer üreticileri: BASF, DSM, Covestro, Allnex, Nippon-Gohsei, Hitachi, Sartomer
(now Arkema) ve Soltech
Epoksi üreticileri: Hexion, Olin, Huntsman, DowDupont, Kukdo Chemical, Chang Chun Group and
Nan Ya Plastics Corporation
Siyanat yada triazin reçinesi üreticileri: Lonza, Huntsman, Mitsubishi Chemical
Bismaleimid üreticileri: ABR Organics Limited, Cytec Industries Inc., Evonik Industries AG,
Honghu Shuangma Advanced Materials Tech Co., Ltd., Huntsman Corporation, K-I Chemical
Industry Co. Ltd., Monomer Polymer & Dajac Labs, LLC., MPI Chemie B.V., TCI EUROPE N.V.,
and Wiling New Materials Technology Co., Ltd.
Hexcel, Cytec (yüksek performanslı epoksi, siyanat, BMI): THS-9
Poliamit üreticisi: BASF, Solvay, Evonik
Polieterketon üreticisi: Quadrant, Sabic, Solvay,
Aromatik poliamit (aramid) üreticisi: DuPont, Toyobo, Aramid HPM, Fiberline, and Teijin

Türkiye örnekleri:


Sabancı Üniversitesi (termal iletken polimer ve kompozit geliştirilmesi): THS-4

2.5. Yüksek performanslı mühendislik plastikleri
Dünya örnekleri:


Solvay, Dupont, Sabic, Basf, Epsan

Türkiye örnekleri:



İTÜ (3B yazıcılar için termoplastik geliştirilmesi): THS-4
Evonik (yüksek performanslı termoplatikler): THS-9

2.6. Termoset reçineler
Yüksek performanslı, çok fonksiyonlu epoksi reçineler Avrupa, ABD ve Uzak Doğu ülkeleri tarafından
geliştirilmekte ve üretilmektedir. Olin, Huntsman, Kukdo, Momentive, Hexion, BASF, Evonik, Huntsman,
Hexion, Olin, Leuna, Kukdo, Kumho, Nanja, Aditya Birla firmaları örnek olarak verilebilir.
Yüksek gerilim elektrik malzemeleri üretiminde kullanılan epoksi reçine ve sertleştirici hammaddesi
(DGEBA benzeri) üretilmesi konusunda dünyadan Olin, Huntsman ve Türkiye’den DYO Polyester, Poliya,
Arkema firmaları bulunmaktadır.
Dünyada termoset prepreg (siyanat ester, BMI vb.) üreticileri (Cytec, Hexcel vb) bulunmaktadır ve
havacılık/uzay sektöründe bu malzemeler kullanılmaktadır.
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2.7. Farklı malzeme gruplarının birleştirilmesine yönelik yapıştırıcılar
Dünyadan Hexion, Gurit, Henkel, ITW Performance Chemicals, Huntsman, Lord, 3M firmaları örnek
verilebilir; Türkiye’de kalifiye üreticiler bulunmamaktadır.

Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İşbirlikleri/Modelleri
2.1. Yenilikçi polimerik kompozitler
TKSD (Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği), tüm kimya sanayinin nabzını tutan, Chemport gibi bir projeyi
geliştirmiş bir STK’dır. Chemport gibi, limanı olan kimya parkları içindeki birbirlerine entegre fabrikalarla
ciddi hammadde üretim kapasitesine ulaşılabilecektir ancak bu, çok uzun dönemli ve yüksek bütçeli bir
yatırım projesidir. Kompozit Sanayicileri Derneği, Paksoy Kimyevi, Koruma Klor Alkali (ECH ve EP reçine
üretme projesi bulunmaktadır), Çukurova Kimya (epoksi reçinenin diğer ana hammaddesi Bisfenol A’yı
üretebilir), TAI, TEI, Kordsa, TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü biraraya gelmelidir. Uzun soluklu bir ArGe ve yenilik konsorsiyumu, platform modelinde kurulmalıdır.
2.2. Doğal ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen biyopolimerler
2.3. Halihazırda kullanılan termoplastik polimerlerin yerini alabilecek özelliklere sahip biyobozunur
polimerler
2.4. Yenilikçi fonksiyonel polimerler
2.5. Yüksek performanslı mühendislik plastikleri
2.6. Termoset reçineler
2.7. Farklı malzeme gruplarının birleştirilmesine yönelik yapıştırıcılar
Tüm konularda büyük ölçekli sanayi kuruluşları, teknopark firmaları, STK’lar, araştırma
merkezleri/enstitüleri ve üniversiteler biraraya gelerek, ürünleşme-ticarileşme aşamasına kadar birarada
çalışmalıdır.

Bütçe Öngörüleri
2.1. Yenilikçi polimerik kompozitler
Bu alanda yapılan çalışmalar genellikle son ürüne yönelik geliştirmeler olmaktadır. Bu sebeple çok daha
hızlı geri dönüşü mümkündür. 50 tane 1.5 Milyon TL, 5 tane 4 Milyon TL bütçeli proje ve 70 Milyon TL
üretim yatırımı ile dünya çapında bu alanda Türkiye’nin ses getiren bir üretici haline gelmesi için yeterlidir.
Bu alanda yapılan çalışmalar dış açığı azaltmak ve ihracat potansiyeli açısından da önemlidir. Bu alanda
yapılan çalışmaların somut ürünlere dönmesi için üniversitelere verilen projelerde bir tane KOBİ proje
ortağı olması zorunlu olmalıdır.
 Ağırlığı azaltılmış ve mekanik performansları yükseltilmiş kompozitler
Bu çalışmanın ve sonucunda ürünün çıkması için öncelikle yeni nesil termoplastik matris malzemelerine
geçmek gerekmektedir. Bunun için tüm termoset üretim tesislerinin modifiye edilmesi ya da yeniden
tasarlanması gereklidir. 100 Milyon TL yatırım bütçesiyle hedeflenen ürünlerin geliştirilebileceği
değerlendirilmektedir.
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 Kompozit üretimi için yüksek performanslı termoset (epoksi, fenolik reçineler ve benzeri) ve
termoplastik (PEI, PI, PEKK, PEEK, PAEK vb.) hammaddelerin geliştirilmesi
Kompozitler için yüksek performanslı termoplastiklerin (PEI, PI, PEKK, PEEK, PAEK vb.) üretimi için
yüksek sıcaklığa çıkabilecek kontrollü reaktör gerekmektedir. Polyimid hariç hepsinin reaksiyonu aynıdır.
Reaktör sisteminde yan ürünleri uzaklaştıracak ve saflaştırma için bol su gerektirecek yerlere bu sistemler
kurulmalıdır. Bu polimerlerin üretiminde, büyük ölçekli firmaların üretime girmesi ve bunun maddi yükünü
karşılaması gerekecektir. 500 Milyon TL yatırım bütçesiyle hedeflenen ürünlerin geliştirilebileceği
değerlendirilmektedir.
Karbon Fiber Fan Palesi ve Muhafazı 3B örme teknolojisi ve parça üretim sisteminin geliştirilmesine yönelik
olarak 140 Milyon TL Ar-Ge, yenilik ve yatırım bütçesi gerekmektedir (Havacılık Kalite Karbon Fibe üretimi,
üç ve iki boyutlu özel örme sistemleri, test rigleri vb).
Ar-Ge ve yenilik bütçesi olarak ise, proje başına 1-10 Milyon TL; toplamda ise 40 Milyon TL yeterli
olacaktır.
2.2. Doğal ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen biyopolimerler
Kısa vadede proje başına 1-5 Milyon TL; toplamda ise 30 Milyon TL Ar-Ge ve yenilik bütçesi yeterli
olacaktır.
2.3. Halihazırda kullanılan termoplastik polimerlerin yerini alabilecek özelliklere sahip biyobozunur
polimerler
Kısa vadede proje başına 1-5 Milyon TL; toplamda ise 50 Milyon TL Ar-Ge ve yenilik bütçesi yeterli
olacaktır.
2.4. Yenilikçi fonksiyonel polimerler
 Yüksek performanslı epoksi, siyanat ve bis-maleimit reçineleri üretilmesi
Epoksi reçinelerinin üretimi için 500 Milyon TL, siyanat ya da triazin üretimi için 200 Milyon TL ve bismaleimit üretimi için 200 Milyon TL yatırım bütçesi gerekmektedir.
 Yüksek sıcaklığa dayanıklı poliamit, polieterketon ve aromatik poliamitler üretilmesi
Kısa vadede proje başına 1-10 Milyon TL; toplamda ise 30 Milyon TL Ar-Ge ve yenilik bütçesi yeterli
olacaktır ancak yatırım maliyeri olarak 500 Milyon TL bütçe gerekmektedir.
2.5. Yüksek performanslı mühendislik plastikleri
Kısa vadede proje başına 1-10 Milyon TL; toplamda ise 30 Milyon TL Ar-Ge ve yenilik bütçesi yeterli
olacaktır.
2.6. Termoset reçineler
Kısa vadede proje başına 1-10 Milyon TL; toplamda ise 100 Milyon TL Ar-Ge ve yenilik bütçesi yeterli
olacaktır. Epoksi reçinelerinin üretimi için 500 Milyon TL yatırım bütçesi gerekmektedir.
2.7. Farklı malzeme gruplarının birleştirilmesine yönelik yapıştırıcılar
Kısa vadede proje başına 1-10 Milyon TL; toplamda ise 20 Milyon TL Ar-Ge ve yenilik bütçesi yeterli
olacaktır.
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BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK
Ülkemizdeki Yapılabilirlik Değerlendirmesi
Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması

Ülkemizdeki Yapılabilirlik ile ilgili Kriterler Bazında Değerlendirmeler

Kriterler
Akademik Araştırma
Birikimi

Görüşler
Kompozit alanında çalışan farklı üniversitelerde bir çok akademisyen
bulunmaktadır. Reçine kimyasalları, yapıştırıcılar vb. konusunda gerek
üniversite gerek enstitülerde yeterli akademik bilgi birikimi bulunmaktadır.

Ar-Ge Altyapıları
(merkezler, enstitüler vb.)

Ar-Ge altyapılarının yeterli olduğu düşünülmektedir. Kompozit ürün
karakterizasyonu konusunda yetkin üniversite alt yapılarımız
bulunmaktadır.

Nitelikli İnsan Kaynağı

Yeterli olduğu değerlendirilmektedir.

Üretim altyapısı (Makine
Teçhizat, …) Yeterliliği

Bu alanda kullanılan makineler son ürüne yönelik sürekli geliştirme ihtiyacı
içermektedir. Bu sebeple ilgili firmalara üretim altyapısının geliştirilmesine
yönelik yatırım teşvikleri verilmesi gerekmektedir. Fan blade boyutlarına
uygun yerli 3D örme makinası ihtiyacı bulunmaktadır.

Sanayi Ar-Ge-Yenilik
Yetkinliği

Yeterli olduğu değerlendirilmektedir.
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Özel sektör (5746 no.lu
Kanun kapsamında onay
verilmiş) Ar-Ge
Merkezlerinin Sayı ve
Kapasite Açısından
Yeterliliği
Mevcut Mevzuat Teknolojik
İlerleme İçin Yeterliliği
Ulusal Pazar Potansiyeli

Nispi küçük ve esnek firmalar bu alanda daha iyi sonuçlar ede
edebilecekleri için Ar-Ge merkezlerinden ziyade teknoparklar üzerinden
Ar-Ge personellerinin istihdamı daha etkin olacaktır.

Uluslararası pazar
Potansiyeli

Pazar potansiyeli bulunmakla birlikte ürünlerin rekabetçi olması için
Havacılık ve Uzay gereksinimlerini tümüyle karşılaması gerekecektir.

Yabancı Hammadde/Ara
Ürün Tedariği Kolaylığı

Sanayinin talebi ürün miktarı ve türü açısından yerli karşılanamamaktadır.
Karbon elyafın ve yüksek dayanımlı reçinelerin uluslararası dolaşım iznine
tabi olmaları, bu alandaki ham madde tedariğinde zorlayıcı bir etmendir.

Ekonomik/Politik
Kısıtlamalar (Yabancı
hammadde/ara ürün
maliyeti etkin olma
durumu)
Uluslararası Dolaşım
Durumu (Son kullanıcı
sertifikası gereksinimi)
Doğal Kaynaklar
(Hammadde/Ara ürün)

İleri teknoloji kompozitlerde proses kabiliyeti ham madde fiyatının önüne
geçmektedir. Özellikle savunma sanayiinde ham madde tedariğinde
kısıtlamalar ile karşılaşılabilmektedir.

Yeterli olduğu değerlendirilmektedir.
Dünyada ileri teknoloji kompozitlerin kullanımı ana sanayilerin Ar-Ge
yetkinliklerinin gelişmesine bağlı olarak artış göstermektedir.
Söz konusu malzeme ve teknolojiler özel uygulama alanları nedeni ile
geniş pazar hacmine sahip olmayabilir ancak stratejik öneme sahiplerdir.

Uç malzemelerin çoğu son kullanıcı sertifikası gerektirmektedir.
Bazalt ve Cam elyafı ile ilgili doğal kaynaklarımız bulunmaktadır.İlgili
hammaddelerin ve ara ürünlerin geliştirilmesine yönelik olarak PETKİM gibi
kurumların katkısına gereksinim duyulmaktadır.

Ülkemizdeki Yapılabilirlikle İlgili Genel Görüşler
2.1. Yenilikçi polimerik kompozitler
Özellikle Pultrüzyon, Filam Sarma ve Yüksek basıncı reçine geçişli kalıplama (HP-RTM) gibi proseslerde
ürün odaklı yapılan çalışmalarda ekipman-proses-ham madde-Ar-Ge iç içe geçmiş durumdadır. Fiberlerin
reçine ile ıslanmasından, fiber yerleştirilmesinde gergi ve doğrusallıklarına kadar birçok etmen son
kompozit parçanın mekanik özelliklerinde büyük etki yapmaktadır. Bu alanda yapılan nerdeyse tüm
çalışmaların son ürün odaklı, makine, malzeme ve organik kimya tabanlı multi disipliner çalışmalar olması
zorunludur.
Ülkemizde gerek üniversitelerde gerekse Ar-Ge merkezlerinde bu konularda yoğun bir çalışma
sergilenmektedir. Sadece bir koordinasyon ve yapılanma ile bu bilgi ve birikimleri ülke menfaatine
dönüştürecek adımların atılması gerekmektedir.
2.2. Doğal ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen biyopolimerler
Üniversite-Sanayi iş birliği artırılmalı, bu alana kamu tarafından daha fazla yönlendirilme yapılarak proje
sayıları ve Ar-Ge faaliyetleri artırılmalıdır.
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2.4. Yenilikçi fonksiyonel polimerler
Ülkemizde gerek üniversitelerde gerekse Ar-Ge merkezlerinde bu konularda yoğun bir çalışma
sergilenmektedir. Sadece bir koordinasyon ve yapılanma ile bu bilgi ve birikimleri ülke menfaatine
dönüştürecek adımların atılması gerekmektedir.
2.6. Termoset reçineler
Kamu kurumlarının öncülüğünde bu alandaki sanayi kuruluşlarıyla bir konsorsiyum kurularak, kritik
hammaddelerin yerlileştirilmesi amacıyla atılması gereken adımlar planlanmalı; Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri
gerçekleştirilmelidir.

BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ
Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri
Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması

Etki Potansiyeli ile İlgili Genel Değerlendirmeler
2.1. Yenilikçi polimerik kompozitler
Özellikle Makine, Savunma Sanayi, Havacılık, Medikal ve Robotik Uygulamalarında kullanılan
kompozitlerin otomasyonlu (el yatırması, infüzyon, sprey up gibi konvensiyonel sistemler harici yöntemler
ile) üretimi yüksek katma değerli ve metal ikamesi sağlaması dolayısıyla, son ürünü de hafifleterek değerini
arttırması sebebi ile önceliklendirilmelidir. Söz konusu malzemelerin geliştirilmesi, mevcut ve gelecek
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projelerde Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi’nde çok daha verimli tasarımları mümkün kılacaktır.
Özellikle Uzay ve Havacılık sektöründe sistemlerin istenilen misyonları yerine getirebilmesi için bu
malzemeler kritik önemdedir.
Bu ürünler katma değeri yüksek ve ülkemize teknolojik ilerlemede ivme kazandıracak. Acilen bu ürünlerin
üretilmesine yönelik adımların atılması yerinde olacaktır. Bu sayede grafen gibi ileri teknoloji bir
malzemenin kullanımı yaygınlaştırılacak olup, daha hafif ve estetik algısı yüksek ürünler üretilecektir. Bu
ürünler özgün Turbofan motorlarımızda kullanım yeri bulabilecektir. Yurtdışı ihracat potansiyeli de
bulunmaktadır .
2.2. Doğal ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen biyopolimerler
Yenilenebilir kaynaklardan üretilen biyo polimer ve biyo kompozit malzemelerin kullanılması ile, doğaya
saygılı, çevre dostu ve sürdürülebilir ürünler üretilecektir. Bu özelliklere sahip ürünlerin yurtiçi ve yurtdışı
pazar payları önümüzdeki günlerde hızla artmaya devam edecektir.
2.4. Yenilikçi fonksiyonel polimerler
Bu ürünler katma değeri yüksek konulardır ve acilen bu ürünlerin üretilmesine ilişkin adımların atılması
yerinde olacaktır. Savunma sanayinde farklı özellikleri bir arada bünyesinde bulundurmasına imkân
sağlayan yenilikçi fonksiyonel (işlevsel) polimerlerin geliştirilmesiyle yeni özelliklere sahip sistemler
üretilebilecektir.
2.5. Yüksek performanslı mühendislik plastikleri
Beyaz eşya, otomotiv ve benzeri endüstrilerde çok yüksek miktarda tüketimi olan ve önemli know-how
içeren kompozit malzemeler bulunmaktadır. Bu malzemeler çok yüksek miktarlarda yurt dışından tedarik
edilmektedirler. Bu malzemelerin yerli geliştirilmesi, hem cari açığa katkı sağlayacak hem de ülkemizdeki
plastik malzemelerde katma değer yaratılacaktır.
2.6. Termoset reçineler
Bu ürünler katma değeri yüksek ve yurtdışından tedarik edilen ürünlerin muadilleri olarak yerli
geliştirildiklerinde, cari açığın kapatılmasına önemli bir katkı sağlanacaktır.
2.7. Farklı malzeme gruplarının birleştirilmesine yönelik yapıştırıcılar
Yurt dışı bağımlılığımızı azaltması/ortadan kaldırması sebebiyle yüksek bir katma değeri olduğu
değerlendirilmektedir.
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BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR
Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı sağlaması için Ön Plana Çıkan Kritik
Hususlar

Test ve Sertifikasyon
İhtiyaçları (Yerli
sertifikasyon
merkezleri, yerli test
altyapıları, vb)

Havacılık ve denizcilik sektörlerinde kullanılacak ürünlere ilişkin test ve
sertifikasyon süreçleri farklıdır.
Bu sektörler dışında kalan alanlarda
altyapılarımız yeterlidir.
Test ve sertifikasyon altyapıları ve süreçlerş konusunda fikri ve sınai mülkiyet
haklarının saklanması dolayısıyla yaşanan sıkıntılar bulunmaktadır. Test ve
denetleme yapan firmaların, ürün geliştiren firmalarla rakip konumda olmaları
sebebiyle; ürün geliştiren firmalar kritik testleri yurtdışında yaptırmayı ve formülü
gizli tutmak amacıyla patent başvurusu yapmamayı tercih etmektedirler.
Özellikle yurtdışından tedarik edilen ürünlerin muadillerinin geliştirilmesiyle ilgili
standartların belirli olması dolayısıyla, UME/TÜRKAK gibi kuruluşlarda yeterli
sertifikasyon imkanı bulunmaktadır. Özel sektöre hizmet veren yerli ve yetkin
test-sertifikasyon merkezi sayısının artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Yasal / Teknik
Düzenlemeler
(Standartlar,
mevzuatlar, patent
sistemi, vb)

Yeni geliştirilen her teknoloji için ulusal standartların oluşturulmasına yönelik
ekiplerin kurulmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Pazara Giriş
Sıkıntıları (Son
kullanıcıyla
etkileşim, rekabet
koşulları, kamu
alımlarının etkisi,
vb)

Yeterli ekonomik ölçek bulunmadıkça yabancı rakiplerimizle rekabet etme
şansımız yoktur. Bunun için ya kamu alımlarının, ya da kamunun yaratacağı
teşvik mekanizmaları ile özel sektörün alımlarında yerli üreticinin avantajlı
konuma gelmesinin desteklemesi gerekmektedir. Özellikle kimya sanayinde
rakiplerin bazılarının dünya devleri olduğu, bunların bazılarının kendi
hammaddelerini de ürettikleri düşünülürse; pazara yeni ve tehlikeli bir oyuncunun
girmesini engellemek için her türlü ekonomik adımın atılacağı kesindir.
Savunma sanayine yıllardır ürün vermiş ve pek çok ürünü yerlileştirmiş olan
firmaların teşvik, vergi indirimi ve istisnalarından çok daha kolay
faydalanmalarının sağlanması, bu tarz teşviklerin yapılan yatırımdan aylarca
sonra değil, yatırımın başında sağlanması gereklidir.
Üretici ve son kullanıcı arasında bağlantıyı çeşitli STK ve kamu kurumlarının
sağlaması gerekmektedir. Bu anlamda ülkemizde proje pazarı, ürün tanıtım
günleri, fuarlar için organizasyonlar düzenlenmesinin gelenek haline getirilmesine
çalışılmalıdır. Pazara girişte firmalara belli bir süre finans ve danışmanlık desteği
sağlanabilir.

Teşvik ve Destekler
(Girişimcilik
destekleri, pazara
giriş destekleri,
yatırım teşvikleri, vb)

Ar-Ge ve yenilik projelerinin/faaliyetlerinin bitiminden itibaren yapılan
çalışmaların/ürünlerin tanıtılmasına bir zorunluluk getirilmelidir. Yapılan
çalışmalarda verimli sonuçlar alan küçük işletmelerin; devlet desteği ya da
girişimcilik destekleriyle atılım yapmalarına imkan sağlanmalıdır.
Malzeme teknolojileri alanının devlet destekleri bakımından önceliklendirildiği
değerlendirilmektedir. Hemen hemen her yeni açılan çağrıda yenilikçi malzeme
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teknolojilerine yönelik alanlar yer almaktadır. Bu desteklerin temel araştırma
seviyesinde yoğunlaştığı gözlemlenmekte, THS 4-6 arasına yönelik faaliyetlerin
desteklerinin artırılmasının önemli olduğu değerlendirilmektedir.
İnsan Kaynakları
(İlgili yetkinlikte
kalifiye eleman, ara
teknik eleman, vb.)

Ara teknik eleman ve yabancı dile hakim nitelikli insan kaynağı bulmakta zorluklar
çekilmektedir. Yetkin ya da ara eleman vasfında bulunan iş gücüne yönelik,
özellikle sanayi de eğitim hayatlarının en az 12 ayını geçirmiş olmalarını
sağlayacak şekilde, staj programları geliştirilmelidir.

Firmadan Kaynaklı
Sebepler (Maddi
sebepler, strateji
değişikliği, yönetim
değişikliği, vb)

Üretim miktarı az olması ve yatırım maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle,
yerlileştirmede özel girişimlerin desteklenmesi önemlidir.
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Teknolojik Hedef 3:
İleri fonksiyonel yüzey ve kaplamaların, üretim süreçlerinin geliştirilmesi
Kritik Ürün/Teknolojiler:
3.1. İleri fonksiyonel yüzey ve kaplamalar
3.2. Kompozitlere yönelik ileri fonksiyonel yüzey ve kaplamalar
3.3. Polimerlere yönelik ileri fonksiyonel yüzey ve kaplamalar
3.4. Seramiklere yönelik ileri yüzey ve kaplamalar
BÖLÜM 1 - GİRİŞ
Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri:
3.1. İleri fonksiyonel yüzey ve kaplamalar
Hedef Fonksiyonlar:
 Uzay teknolojilerine yönelik uygulamalar için radyoaktivite direnci yüksek ve titreşim kabiliyeti iyi
yeni nesil hibrit kaplamaların geliştirilmesi
 Metal yüzeyler için çevreye ve sağlığa duyarlı yenilikçi kaplamaların geliştirilmesi
 Daha yüksek aşınma ve korozyon dayanımları artırılmış, sürtünme özellikleri geliştirilmiş sahip
yenilikçi yüzey ve kaplama geliştirilmesi
 Yüksek sıcaklık dayanımı sağlayacak koruyucu ve performans arttırıcı kaplamaların geliştirilmesi
 Optik(yansıma engelleyici, seçici bant geçirgenliğine sahip) ve opto elektronik(içinde elektronik
aksam veya sensör barındıran optik ürünler), elektromanyetik ve radyasyon kalkanlama,
antimikrobiyal(antibakteriyal, anti fungal, anti viral), katalitik, biyo uyum özellikleri geliştirilmiş
yenilikçi yüzey ve kaplamaların geliştirilmesi
 Yüzeylerin ıslatma özelliklerinin istenen işlevselliğe göre değiştirebilecek yüzey işlem ve
kaplamaların geliştirilmesi
 Akıllı (kendini tamir edebilen ve çalışma ortamına göre özelliklerini değiştirebilen) kaplama ve
bileşenlerin, biyo sensör çalışmalarına uygun reseptörler içeren yüzeylerin geliştirilmesi
 Metal malzemelerin korozif direncinin iyileştirilmesi amacıyla ZnO, TiN vb. içeren seramik
kaplamaların geliştirilmesi
 Yüksek sıcaklık ve mukavemet gereksinimi olan parça ve sistemlerde yüksek aşınma ve
korozyon özelliklerine sahip Ir/Re kaplamaların geliştirilmesi
Yenilikçi üretim süreçleri:
Yenilikçi yüzey ve kaplamalara yönelik yenilikçi üretim süreçlerinin (vakum teknolojileri,
kimyasal yöntemler, mekanik yöntemler, elektrometalurji, püskürtme ve yayınma tabanlı, vb.)
geliştirilmesi
 Yeni fiziksel buhar biriktirme yöntem ve teknolojilerinin geliştirilmesi(MBE, Lazer, sıçratma,
buharlaştırma, vb.)
 Fiziksel buhar biriktirme (PVD) buharlaştırma ve hedef malzemelerinin (target) üretimi
 Kimyasal buhar biriktirme (CVD): Birçok farklı sektörde kullanılan önemli bir mühendislik malzemesi
olan kompozit WC-Co alaşımları üzerine aşınma, sürtünme, sertlik, korozyon, ısıl direnç gibi
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özellikleri geliştirme amacıyla uygulanan PVD ve CVD kaplamaların daha da geliştirilmesi
gerekmektedir. Farklı teknolojik uygulamalara yönelik CVD ve plazma destekli CVD yöntemlerinin
geliştirilmesi. (Orta sıcaklık CVD veya düşük sıcaklık CVD, MOCVD, ALD, vb.)
CVD uygulamalarında kullanılan kimyasal ve organokimyasal taşıyıcı hammadelerin
üretilmesi(precursor’lar)
Plazma destekli yüzey hazırlama ve şekillendirme (plazma dağlama, lazer, vb. ) proseslerinin
geliştirilmesi
Plazma destekli yüzey aşılama-alaşılandırma teknoloji ve proseslerin geliştirilmesi.
İleri teknoloji ve çevre dostu yüzey yayındırma ve alaşımlandırma proses ve teknolojilerinin
geliştirilmesi(plazma yayındırma, ergimiş tuz elektrolizi, buhar fazı yayındırma(difüzyon), lazer
yayındırma, vb.)
Elektospinning, sol-jel, spraying ve diğer organik yüzey ve kaplamaları proses ve teknolojilerin
geliştirilmesi

Hedeflenen Uygulamalar ve Yenilikçi Kaplamalar
 Uzay ve havacılık sektöründe özellikle tercih edilen mühendislik malzemeleri olan süper alaşımların
işlenmesinde kullanılan kesici takım uçlarına uygulanacak kaplamalar konusunda daha ileri
çalışmalar yapılmalıdır. Nanolayer seramik-seramik (AlTiSiN/TiN, AlTiSiN/CrN, vb.), seramik-metal
(TiN/Ni, CrN/Ag, vb.) kaplamalar, nanokompozit (Ti-B-N, nc-AlTiN/a-SiN, nc-AlCrN/a-SiN, MoN/Cu,
vb.) kaplamalar, adaptif kaplamalar (TiAlVN, CrAlVN, TiAlN/VN, vb.) bu tür işlenmesi zor olan
malzemelere karşı umut vadeden ve hakkında bolca çalışma yapılan kaplamalardır. Bununla
birlikte, ülkemizde endüstriyel uygulamaları neredeyse yoktur. Uzay teknolojileri için moleküler
simetriye sahip organ silan bileşikleri POSS (polioligomerik silsesiquioxan) hibrit ürünleri işle
yapılacak elastomerik kaplamalar gerekli isterleri sağlayacağı öngörülmekle birlikte geliştirme için
gerekli alt yapı ve bilgi birikimi mevcuttur.
 Özellikle gıda ve deterjan ile temas eden yüzeylerde uygulanan hidrofilik ve hidrofobik kaplamalar
ile yüzeylerin ıslatılabilirlik enerjisini değiştirerek işlevsel yüzeyler elde edilebilmektedir.
 İmalat teknolojilerine, makine ve ulaşım teknolojilerine yönelik aşınmayı azaltıcı, sürtünmeyi
azaltıcı, sert, kendinden yağlamalı, kendini tamir eden vb yeni nesil yüzey kaplama ve işlemlerinin
geliştirilmesi hedeflenmelidir.
 Savunma sektörüne yönelik olarak optik sistemler için ışık soğurucu kaplama teknolojisinin
geliştirilmesi hedeflenmelidir.
 Aşırı basınca dayanıklı, sürtünme katsayısının azaltılması, aşınma direnci yüksek fonksiyonel
polimer ve kompozit katkı maddeleri: Karbon partikülleri, karbon siyahı, titanyum oksit, çinko oksit,
inorganik nanopartiküller, organo-çinko/molibden bileşiklerinin geliştirilmesi hedeflenmelidir. Metal
yüzeyler için antikorozif özellikte sıfır VOC ve zehirsiz yanıcı olmayan dayanıklı kaplamalar da
PDMS omurgasında farklı fonksiyonel uçlu olarak üretilebilir.
 Üretim ve uygulama yöntemlerinde en basit ve ucuz olanı benimseyerek karmaşık ve çok adımlı
üretim ve uygulama yöntemlerinden kaçınmak mümkündür.bağ oluşturma mekanizması eğer,
sertleştirici, UV,hava kurumalı gibi yöntemler ile olduğunda kondenzasyon sırasında mümkün
olduğunca yan ürün çıkmaması temeli üzerine tasarım ve uygulama yapılabilir.
3.2. Kompozitlere yönelik ileri fonksiyonel yüzey ve kaplamalar
Hedeflenen Uygulamalar ve Yenilikçi Kaplamalar
 Kompozit malzemelerin servis koşullarındaki (aşınma, korozyon, erozyon, solarizasyon, titreşim
davranışı ve benzeri) dayanımını artıracak fonksiyonel kaplamaların, yüzey işlemlerinin ve üretim
süreçlerinin geliştirilmesi
 Kompozit malzemelerin üretiminde kullanılan takım ve kalıpların performansını artıracak
kaplamaların, yüzey işlemlerinin ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi
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 Tribolojik uygulamalar yönelik sürtünme katsayısının azaltılması, aşınma direnci yüksek
fonksiyonel kompozit kaplamaların geliştirilmesi
 Yeni nesil 2.5 D karbon karbon kompozit uçak fren balatalarının yüksek sıcaklığa maruz
kaldığında meydana gelen yanmazlık özelliğini artttırmak için ve daha yüksek aşınma direncine
sahip olması için silisyum karbür ile kaplanması
 Yüksek sıcaklık kompozitlerinde bariyer coating kaplamalarının geliştirilmesi
3.3. Polimerlere yönelik ileri fonksiyonel yüzey ve kaplamalar
Hedeflenen Uygulamalar ve Yenilikçi Kaplamalar
 Bitkisel kaynaklardan üretilen, çevreye ve insan sağlığına zararsız üstün özelliklere sahip (su
iticilik, nem toleranslı, hızlı kürlenen, düşük sıcaklıklarda kürlenme, vb.) kaplamaların geliştirilmesi
 Bitkisel kaynaklardan üretilen (lignin gibi) kaplamaların geliştirilmesi
 Uçak ve rüzgar türbini endüstrilerinde kullanılmak üzere suyu ve buzu iten ileri polimer
kaplamaların geliştirilmesi
Silika aerojel, poliimid aerojel, CNT nanokompozitler, nanoporlu materyaller, bor nitrür nanotüp gibi
uygulamalar örnek olarak verilebilir. Buz tutmayan polimer kaplama yaklaşımı çekirdeklenmenin ve
hidrojen bağlarının engellenmesi veya geciktirilmesi için yağlama yapabilen suyun donma noktasının
üzerinde donan (gliserin vb.)mikro ve nano boşluklara doldurulmuş az değiştiren katkılarla tasarlanıp
yapılabilecek durumdadır. Süper su itici (150 ve üzeri) form da elastomerik polimerin yapısı içinde florlu
veya florsuz yapıda kolayca oluşturulabilir.
 Fonksiyonel yüzeylerin (süperhidrofilik temas açısı <10, süperhidrofobik temas açısı >150,
antibakteriyel, antiviral, antifungal, çizilme dirençli, aşınma dayanımı yüksek, antireflektif)
geliştirilmesi
Metalborürler doğaları gereğince anti bakteriyel ve anti fungusittirler. Tıpta özellikle implant ve iyileşmesi
zor yaralarda bor bileşikleri uygulaması yaygın olarak kullanılmaktadır. Ti6Al4V alaşımlarının borlanması
ile hem aşınma özellikleri geliştirilirken aynı zamanda biyouyumluluk ve anti bakteriyel özellikleri
artırılmaktadır. Bu kaplamalar implant alanında ülkemize yeri ihracat olanakları yaratacak ve kısa sürede
ticarileşecek konular arasındadır.
 Oksitleyici/aşındırıcı kimyasallarla uzun süre etkileşimde bulunacak metallerin korozyon dayanımı
yüksek, inert floropolimer malzemeler ile rotolining yöntemi ile kaplama prosesinin geliştirilmesi
Metal-polimer arayüzler için polimer malzemeler üzerine kolay uygulanabilir ve metal üzerinde oluşabilecek
galvanik korozyon önleyici fonksiyonel kaplamaların geliştirilmesi hedeflenmelidir.
 Süpersonik hızlarda çalışabilecek ve polimer malzemeler üzerine uygulanabilecek düşük termal
iletkenlik katsayısına ve polimer malzemelerle benzer CTE değerlerine sahip fonksiyonel
kaplamaların geliştirilmesi
 Polimer malzemeler üzerine uygulanabilecek ve uygulandığı yapısal parçayı neme karşı
tamamen koruyan, nem geçişişini engelleyen ve U/V dayanımını artıran fonksiyonel kaplamaların
geliştirilmesi
 Yapısal polimerik sistemlerde ESD, yıldırım çarpması vb. gereksinimler için parça üzerine
uygulanabilecek metal gibi davranabilen fonksiyonel kaplamaların geliştirilmesi
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 Yapısal polimerik sistemlerde EMI, EMC, mikrodalga absorblama gereksinimlerine yönelik parça
üzerine uygulanabilecek metal gibi davranabilen fonksiyonel kaplamaların geliştirilmesi
 Yapısal polimerik sistemlerle farklı malzeme setleri (kauçuk, metal, seramik, kompozit vb.)
arasında arayüz bağ ve kesme mukavemetini artırıcı fonksiyonel kaplamaların veya yüzey
proseslerinin geliştirilmesi
 Yapısal polimerik parçaların yüzey temizleme ve aktifleme proseslerinin geliştirilmesi
 Ultrafobik 165 üzeri ve 180’e en yakın temas açısına sahip olan polimer kaplamalar
3.4. Seramiklere yönelik ileri yüzey ve kaplamalar
Hedeflenen Fonksiyonlar








Tek seferde, ilave prosese ihtiyaç duyulmadan pişirilmesi
Kaplamaların yüzeyden uzaklaşmaması, yüzeyle uyumlu olması
Ürün estetik özelliklerini (renk, geçirgenlik vb.) bozmaması
Reçetede kullanılacak hammaddelerin yerli, kolay temin edilebilir ve yüksek rezervli olması
hedeflenebilir
Kaymaz yüzey kaplamalarının seramik yüzey kaplamaları uluslararası standartlar dahilinde
sınıflandırmada min. ve daha üstü kaymaz sınıf yüzeyine sahip olması (Ör; DIN 51130 R9—R13)
Antimikrobiyal kaplamalarda, antimikrobiyal aktivitenin, uluslararası standartlar dahilinde (örn;
ASTM E2149) talep edilen miktarın altında olması
Sızdırmazlık amaçlı, aşınma direncine sahip seramik kaplamaların (alüminyum oksit vb.)
havacılık kalite ve proses performans gerekliliklerini sağlayacak şekilde endüstriyel boyutta üretim
kabiliyeti kazanılması

Hedeflenen Uygulamalar ve Yenilikçi Kaplamalar
 Roket nozülleri gibi ileri teknoloji uygulamalarına yönelik yüksek sıcaklık dayanımına (ultra high
temperature ceramics) ve/veya yalıtım özelliğine sahip seramik esaslı kaplamaların geliştirilmesi:
mMetalborür ve metalnitrür kompozitler özellikle uçak egzoz gaz çıkışları, roket nozülleri açısından
vazgeçilmezdir. Roket nozulları ve özellikle jet uçak gaz çıkış bölgesinde kaplama veya bulk malzeme
kullanımı stratejik ve katma değeri yüksek alandır.
 Tıbbi implantlarda toksik olmayan yüzey elde edilmesi için seramik esaslı kaplamaların
geliştirilmesi
 Uçak ve endüstriyel gaz türbin motorların yanma odası, türbin kanatçığı, yönlendirici gibi bazı
yüksek sıcaklığa maruz kalan parçalarda metalik altlığı korumak, termal yalıtımı sağlamak ve
verimliliği arttırmak amacıyla termal bariyer kaplamaların geliştirilmesi
600 C ye kadar olan dayanımlar için fenil grubu içeren polisiloxan, 1000 C için ise inorganik polisilazan
polimerleri ve reflektörlerle formülize edilmiş kaplamalar geliştirme aşamasında olup yapılabilir seviyededir.
Nihayi ürün fonksiyonel silika kaplama formunda olup nano ve mikro kalınlıklarda uygulanabilir durumdadır.
 Valf ve bilyeli yatak gibi endüstriyel uygulamalar için düşük sürtünmeli seramik kaplamaların
geliştirilmesi
 Yüksek sıcaklıklarda refrakter metal alaşımlarının oksitlenme direncini arttırmaya yönelik silisit
kaplama teknolojilerinin geliştirilmesi
 Nano ve mikro kalınlıklarda seramik kaplamalar yapılarak fonksiyonel yüzeyler elde edilmesi
 Dekoratif, antimikrobiyal, kaymaz (antislip) seramik yüzey ve kaplamaların geliştirilmesi
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 Biyouyumlu seramik yüzey ve kaplamaların geliştirilmesi
 DLC kaplamalar; hBN, cBN kaplamalar

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler
Metalurji ve malzeme mühendisliği, kimya mühendisliği, fizik mühendisliği, makine mühendisliği, endüstri
mühendisliği, havacılık ve uzay mühendisliği, imalat mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği,
kimya, fizik, biyoloji ile triboloji alanlarından uzmanlar Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde biraraya gelmelidir.
Otomotiv, tüketici elektroniği, sağlık, ilaç, savunma, havacılık, demir-çelik, tarım sektörlerinde faaliyet
gösteren son kullanıcılar, bu sektörlerin yan sanayi firmaları, bu sektörlere hizmet veren kaplama firmaları,
araştırma kurumları ve üniversiteler, bu alanda ortak projeler geliştirmeye özendirilmeli ve bünyelerinde
sürdürülebilir Ar-Ge anlayışını oluşturarak, bu kapsamda yapacakları çalışmaları nihai ürüne ve prosese
yansıtmalıdırlar.
Özellikle PVD ve CVD kaplama proseslerinin bu sektörlerdeki nihai ürüne olan olumlu yansımaları,
üniversite ve araştırma kurumlarının ilgili departmanları (Fizik, Kimya Müh., Metalurji ve Malzeme Müh.,
Makine Müh., vb.) ile bu mesleklere mensup firma çalışanlarının uyum içerisinde çalışabilecekleri projelerin
desteklenmesi ile mümkün olacaktır.

Teknolojik Hazırlık Seviyesi

THS
THS 1
THS 2
THS 3
THS 4
THS 5
THS 6
THS 7
THS 8
THS 9

Dünyada
(3.1)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☐

Türkiye’
de (3.1)
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☒
☐
☐

Dünyada
(3.2)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☒

Türkiye’
de (3.2)
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☒
☐
☐

Dünyada
(3.3)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒

Türkiye’
de (3.3)
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☒
☐
☐

Dünyada
(3.4)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒

Türkiye’
de (3.4)
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☒
☐
☐

THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler
3.1. İleri fonksiyonel yüzey ve kaplamalar
Dünya örnekleri:


Ionbond, Balzers, Oerlikon Group, MEGAP, Acktar Advanced Coating, SINTEF, Titanit
firmalarının TiN, TiAlN, AlTiN, ZrN, AlCrN, TiSiN, AlSiN kaplamaları



THS 6-9:
o Kurt J. Lesker (Birleşik Krallık), https://www.lesker.com/
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o
o
o

ACI Alloys (ABD), https://www.acialloys.com/
Testbourne Ltd (Birleşik Krallık), http://www.testbourne.com/
American Elements (ABD), https://www.americanelements.com/

Türkiye örnekleri:




Öncel İleri Malzeme ve Yüzey Teknolojileri (hibrid kaplama teknolojieri, Çevre dostu vakumda
difüzyon prosesleri ile ilgili Avrupa Patenti)
İTÜ Yüzey Teknolojileri Lab. : Nanokompozit, Sürtünmesiz Kaplamalar, vb patentler ve yurtdışı
işbirlikleri
THS 1-7:
o Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Turan (aturan@yalova.edu.tr), Yalova Ü., Kimya Müh. Böl.
o Prof. Dr. Onuralp Yücel (yucel@itu.edu.tr), İTÜ, Metalurji ve Malzeme Müh. Böl.
o Dr. Öğr. Üyesi Tolga Tavşanoğlu (tolgatavsanoglu@mu.edu.tr), Muğla Sıtkı Koçman Ü.,
Metalurji ve Malzeme Müh. Böl.

3.2. Kompozitlere yönelik ileri fonksiyonel yüzey ve kaplamalar
Dünya örnekleri:




Ionbond, Balzers, Titanit firmalarının TiN, TiAlN, AlTiN, ZrN, AlCrN, TiSiN, AlSiN kaplamaları
Termal bariyerler, alüminyum vb. malzemelerin talaşlı imalatında kullanılan kesici takımlarda
sıvanma ve ısınma önleyiciler, roket ön kısımlarında ve ateşleme bölgesinde ısıl bariyer gerekli
aksamlar,
GE, SiC-SiC CMC üzerine Çevresel Bariyer kaplamalar



SINTEF

3.3. Polimerlere yönelik ileri fonksiyonel yüzey ve kaplamalar
Dünya örnekleri:


Saf Kompozit, Edlon Fluoropolymers, Sigma Rotolining

3.4. Seramiklere yönelik ileri yüzey ve kaplamalar
Dünya örnekleri:


GE, Aşınma önleyici kaplamalar (hBN vb.)



TVARC MEGAP, SINTEF, Moog Inc.

MeBx + MeN ileri teknoloji seramikleri ile uçak ve roketlerin egzoz çıkışlar, gaz türbin duvarları, nükleer
reaktörlerde ışın absorplayıcılar konusunda dünyada uygulamalar bulunmaktadır.
Ülkemiz, farklı amaçlara yönelik olarak tarafımızdan geliştirilmiş metalborürleri toz ve bulk malzeme olarak
ergimiş tuz elektrolizi ile tek kademede oksitlerinden veya sülfürlerinden üretme teknolojisine ve pilot
boyutlu sistemine sahiptir.
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Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İşbirlikleri/Modelleri
Bu başlıktaki 4 Teknolojik Hedefin tamamının koordine edilerek bilgi paylaşımının sağlanması için bir Ulusal
Yüzey Teknolojileri Birliği ya da Derneği kurulması etkin olacaktır. Bu yapılanma altında sürdürülebilir ve
düşük maliyetli hizmet verebilecek tüm gerekli altyapıları ve yetkinliği barındıran Yüzey Karakterizasyon
Altyapısı kurulmalıdır.
3.1. İleri fonksiyonel yüzey ve kaplamalar
Büyük Ölçekli Sanayi Kuruluşları/ KOBİ’ler – Üniversiteler, Kamu Araştırma Merkezleri, Teknopark
Firmalarının biraraya geldiği platformlarla Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri yürütülmelidir.
3.2. Kompozitlere yönelik ileri fonksiyonel yüzey ve kaplamalar
Büyük Ölçekli Sanayi Kuruluşları/ KOBİ’ler – Üniversiteler, Kamu Araştırma Merkezleri, Teknopark
Firmalarının biraraya geldiği platformlarla Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri yürütülmelidir.
Otomotiv, savunma, havacılık, demir-çelik, tarım,sağlık,ilaç ve tüketici elektroniği sektörlerinde faaliyet
gösteren son kullanıcılar, bu sektörlerin yan sanayi firmaları, bu sektörlere hizmet veren kaplama firmaları,
araştırma kurumları ve üniversiteler, bu alanda ortak projeler geliştirmeye özendirilmeli ve bünyelerinde
sürdürülebilir Ar-Ge anlayışını oluşturarak, bu kapsamda yapacakları çalışmaları nihai ürüne ve prosese
yansıtmalıdırlar.
3.3. Polimerlere yönelik ileri fonksiyonel yüzey ve kaplamalar
Büyük Ölçekli Sanayi Kuruluşları/ KOBİ’ler – Üniversiteler, Kamu Araştırma Merkezleri, Teknopark
Firmalarının biraraya geldiği platformlarla Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri yürütülmelidir.
3.4. Seramiklere yönelik ileri yüzey ve kaplamalar
Büyük Ölçekli Sanayi Kuruluşları/ KOBİ’ler – Üniversiteler, Kamu Araştırma Merkezleri, Teknopark
Firmalarının biraraya geldiği platformlarla Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri yürütülmelidir.

Bütçe Öngörüleri
3.1. İleri fonksiyonel yüzey ve kaplamalar
3.2. Kompozitlere yönelik ileri fonksiyonel yüzey ve kaplamalar
3.3. Polimerlere yönelik ileri fonksiyonel yüzey ve kaplamalar
3.4. Seramiklere yönelik ileri yüzey ve kaplamalar
Proje başına 1-15 Milyon TL bütçe öngörülmektedir.
4 madde için geliştirilecek uygulamalara yönelik olarak, bu uygulamalar enerji, ulaşım ve benzeri sektörlere
de katkı sağlayacağından; toplamda 300 Milyon TL Temel ve Uygulamalı Ar-Ge çalışmaları, 300 Milyon
TL ise sanayi kuruluşlarında yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve ürünleşme için öngörülmektedir.
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BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK
Ülkemizdeki Yapılabilirlik Değerlendirmesi
Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması

Ülkemizdeki Yapılabilirlik ile ilgili Kriterler Bazında Değerlendirmeler

Kriterler
Akademik
Araştırma Birikimi

Görüşler
Akademik araştırmacıların sayısı ve 15 yılı aşkın tecrübeleri ile deneysel
yetkinlikleri uluslararası yayınların hacminden açıkça anlaşılmaktadır.
Ülkemizde PVD kaplama yöntemine ilişkin çok sayıda ve nitelikli akademik
çalışma bulunuyor olsa da hedef malzeme özelliklerine ilişkin çalışmalar
kısıtlıdır.
Yerlileştirme kapsamında diklorosilanın amonyak ile rxn sonucu elde edilecek
polisilazan polimer tipleri kritik gelişme noktasıdır. Ülkemizde bu konu ile ilgili
akademik araştırma birikimi yavaş yavaş oluşmakla birlikte, yatırım ve ilgili
kaplamalara talebin artması ile birlikte daha da geliştirilebileceği
değerlendirilmektedir.

Ar-Ge Altyapıları
(merkezler,
enstitüler vb.)

Altyapı sadece belirli araştırma gruplarında olmakla beraber, yetersiz maddi
destek nedeni ile daha modern sistemlere çok ihtiyaç duyulmakyadır. Uzun
yıllar bu konuda tecrübesi olan altyapıların
ivedilikle daha modern
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karakterizasyon

imkanlarına

kavuşturulması

sağlanmalıdır

Altyapılar sayı olarak yeterli olmakla birlikte, henüz bu altyapılarda sentez
çalışmaları yapılmamaktadır. Türkiye’de, bahsi geçen kaplamalar konusunda
çeşitli üniversite ve araştırma kurumlarında kupon ölçekli bazı çalışmalar
yürütülmekte olup, ürün uygulamaları için altyapıların yeterli olmadığı
değerlendirilmektedir.
Nitelikli İnsan
Kaynağı

Ülkemizde ileri fonksiyonel yüzey ve kaplamalar konusunda nitelikli insan
kaynağı yeterli olduğu düşünülmekte olup doğru teşvik ve atılımlarla daha da
geliştirilebileceği değerlendirilmektedir.

Üretim altyapısı
(Makine Teçhizat,
…) Yeterliliği
Sanayi Ar-GeYenilik Yetkinliği

Üretim altyapısı endüstride çok zayıftır. Ancak vakum, inert ortam vbve benzeri
reaktör ve karıştırma diopersiyon üretim alt yapısı mevcutta bulunmaktadır.

Özel sektör (5746
no.lu Kanun
kapsamında onay
verilmiş) Ar-Ge
Merkezlerinin Sayı
ve Kapasite
Açısından
Yeterliliği
Mevcut Mevzuat
Teknolojik İlerleme
İçin Yeterliliği

Metal borürler, kompozit uygulamalar ve implantlarda uygulama konularında
özel sektör Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri çok yetersiz kalmaktadırlar

Sanayi kökenli Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri belli başlı firmalarda(Arçelik,
Aselsan, Şişecam,Bplas) bulunmakla birlikte genele yayılmamış durumdadır.
Altyapı yatırımları sermaye gerektirdği için bu konu büyük firmalar özelinde
kalmıştır.

İlgili kaplamaların geliştirilmesi ve gerekli test ve karakterizasyon çalışmaları
açısından daha fazla sayıda Ar-Ge merkezi kurulması gerektiği
değerlendirilmektedir.
Mevcut mevzuatın yeterliliği konusunun uzmanlardan oluşan bir çalışma
grubuyla irdelenmesi gerekmektedir.
İthal edilen bazı ürünlerde (plazma güç kaynakları, özel ölçüm cihazları gibi)
ithalat prosedürleri kolaylaştırılmalı ve standart tüketici elektroniği
prosedürlerinden ayrı tutulmalıdır. (Bu özel uygulamalara yönelik alınan
ürünler için (alınan güç kaynağı gibi ürünler örneğin) normal tüketici
prosedürlerine tabi tutulduğunda tedarik zorluğu yaşanmaktadır.(Büyük
zaman kaybı veya ürünü alamamak gibi)

Ulusal Pazar
Potansiyeli

Havacılık ve savunma sanayi kuruluşlarında kaplama teknolojilerinin yeri
önemlidir. Bu sebeple ulusal pazar potansiyeli yüksektir.

Uluslararası pazar
Potansiyeli

Uluslararası pazarda, özellikle IHA, SIHA, uzay çalışmaları ile otomotiv
sektörlerinde
çok
yüksek
potansiyel
bulunmaktadır.

Yabancı
Hammadde/Ara
Ürün Tedariği
Kolaylığı

Uluslararası savunma politikaları nedeniyle hammadde ve ara ürün
tedariğinde ciddi sıkıntılar bulunmaktadır. Bu sebeple fonksiyonel polimerlerin
yerli teknoloji ile geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir.
Kaplamalarda kullanılacak özellikle refrakter metaller ve tuzlar konusunda
savunma sanayiinde ihracat kısıtlamaları olabilmektedir. Bu ürünler son
kullanıcı sorgulamasına tabi olabilmektedir.
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Kaplama sitem komponentlerin %95’i yurtdışından tedarik edilmekte olup,
bazı kritik teçhizatların ve hammadelerin tedariği nükleer izne tabidir.
Bunlardan dolayı genel olarak vakum teknolojilere dayalı çalışmaların
Türkiye’de yürütülmesi önünde zorluklar olmaktadır. Örneğin Türkiye’de tek
vakum pompa üreticisi olup teknolojisi de 30-40 yıllıktır (Zinisan firması).
Ekonomik/Politik
Kısıtlamalar
(Yabancı
hammadde/ara
ürün maliyeti etkin
olma durumu)

İleri teknoloji malzemeleri olmaları, askeri teknolojide kullanım nedeni ile politik
kısıtlamalarda ilk sırada yer almaktadır.

Uluslararası
Dolaşım Durumu
(Son kullanıcı
sertifikası
gereksinimi)

Uzun olan bu tip süreçler KOBİ yaşındaki firmaları zorlamakta ve
kaçınmalarını mümkün kılmaktadır.

Doğal Kaynaklar
(Hammadde/Ara
ürün)

Yeni teknoloji uygulamaları yurtdışı hammadde
uygulamalardır. (örneğin zirkonyum tedariği zor)

Siyasi ve politik nedenlerle kısıtlar oluşabilmektedir.
Bazı kaplamalarda kullanılacak refrakter metaller ve tuzlar savunma
sanayiinde ihracat kısıtlamalarına tabii olabilmektedir.

Bazı kaplamalarda kullanılacak refrakter metaller ve tuzlar savunma
sanayiinde ihracat kısıtlamalarına tabii olabilmektedir. Ayrıca teknoloji
geliştirme ve testlerinde kullanılacak ekipman ve cihazların tedarikinde son
kullanıcı belgesi gereksinimi olabileceği değerlendirilmektedir.
bağımlılığı

düşük

İleri fonksiyonel yüzey ve kaplamalarda kullanılacak hammadde/ara ürünlerin
elde edilmesinde doğal kaynaklarımızın yetersiz olduğu
değerlendirilmektedir.

Ülkemizdeki Yapılabilirlikle İlgili Genel Görüşler
3.1. İleri fonksiyonel yüzey ve kaplamalar
Otomotiv, savunma, havacılık, demir-çelik, tarım sektörlerinde faaliyet gösteren son kullanıcılar, bu
sektörlerin yan sanayi firmaları, bu sektörlere hizmet veren kaplama firmaları, araştırma kurumları ve
üniversiteler, bu alanda ortak projeler geliştirmeye özendirilmeli ve bünyelerinde sürdürülebilir bir Ar-Ge
anlayışını oluşturarak, bu kapsamda yapacakları çalışmaları nihai ürüne ve prosese yansıtmalıdırlar.
Ülkemizde bu konuda orta seviyede bir yetkinlik mevcuttur. Bunun daha da yukarı çekilmesi ve teknolojik
seviyesi yüksek ürünlere geçişin hızlanması bu alana yönelik güdümlü proje çağrılarının artması ve bu
süreçte üniversite-sanayi iş birliğinin daha da güçlenmesiyle mümkün olabilecektir. Ayrıca bu konuda
geleceğe yönelik teknolojik ürün ve süreçlerin de ön plana çıkarılması ve bunlar üzerinden daha çok
ilerleme sağlanması gerekmektedir.
Dördü için de interdisipliner çalışma kültürünün artırılması, tecrübesi yüksek olan merkezlerin
karakterizasyon imkanlarının güçlendirilmesi/güncellenmesi ve hatta bu tecrübeli grupların mükemmeliyet
merkezlerine dönüştürülmesi . Çelik ve Titanyum alaşımlarının yüzey özelliklerini geliştirilmesi ve yerli
teknoloji olan Ergimş Tuz Elektroliz Uygulaması acilen pilot sistemlerin oluşturulması ve araştırma merkezi
çalışmaları desteklenmelidir.
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İleri fonksiyonel yüzey ve kaplamalara ilişkin ihtiyaçların, geliştirilecek sistemler özelinde kısa-orta ve
uzun vade olarak belirlenmesi ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda projelerin başlatılması gerektiği
değerlendirilmektedir.
3.2. Kompozitlere yönelik ileri fonksiyonel yüzey ve kaplamalar
Ülkemizde bu konuda orta seviyede bir yetkinlik mevcuttur. Bunun daha da yukarı çekilmesi ve teknolojik
seviyesi yüksek ürünlere geçişin hızlanması bu alana yönelik güdümlü proje çağrılarının artması ve bu
süreçte üniversite-sanayi iş birliğinin daha da güçlenmesiyle mümkün olabilecektir. Ayrıca bu konuda
geleceğe yönelik teknolojik ürün ve süreçlerin de ön plana çıkarılması ve bunlar üzerinden daha çok
ilerleme sağlanması gerekmektedir.
Dördü için de interdisipliner çalışma kültürünün artırılması, tecrübesi yüksek olan merkezlerin
karakterizasyon imkanlarının güçlendirilmesi/güncellenmesi ve hatta bu tecrübeli grupların mükemmeliyet
merkezlerine dönüştürülmesi .
Kompozitlere yönelik ileri fonksiyonel yüzey ve kaplamalara ilişkin ihtiyaçların, geliştirilecek sistemler
özelinde kısa-orta ve uzun vade olarak belirlenmesi ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda projelerin başlatılması
gerektiği değerlendirilmektedir.
3.3. Polimerlere yönelik ileri fonksiyonel yüzey ve kaplamalar
Ülkemizde bu konuda orta seviyede bir yetkinlik mevcuttur. Bunun daha da yukarı çekilmesi ve teknolojik
seviyesi yüksek ürünlere geçişin hızlanması bu alana yönelik güdümlü proje çağrılarının artması ve bu
süreçte üniversite-sanayi iş birliğinin daha da güçlenmesiyle mümkün olabilecektir. Ayrıca bu konuda
geleceğe yönelik teknolojik ürün ve süreçlerin de ön plana çıkarılması ve bunlar üzerinden daha çok
ilerleme sağlanması gerekmektedir.
Dördü için de interdisipliner çalışma kültürünün artırılması, tecrübesi yüksek olan merkezlerin
karakterizasyon imkanlarının güçlendirilmesi/güncellenmesi ve hatta bu tecrübeli grupların mükemmeliyet
merkezlerine dönüştürülmesi .
Polimerlere yönelik ileri fonksiyonel yüzey ve kaplamalara ilişkin ihtiyaçların, geliştirilecek sistemler
özelinde kısa-orta ve uzun vade olarak belirlenmesi ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda projelerin başlatılması
gerektiği değerlendirilmektedir.
3.4. Seramiklere yönelik ileri yüzey ve kaplamalar
Savunma sanayi ve Havacılıkta yerli uçak ve helikopter projeleri ile roket çalışmalarında kritik parçaları
oluşturan bu grup acilen Pilot ve Endüstriyel sistemler için destek kapsamında alınmalıdır.
Ülkemizde bu konuda orta seviyede bir yetkinlik mevcuttur. Bunun daha da yukarı çekilmesi ve teknolojik
seviyesi yüksek ürünlere geçişin hızlanması bu alana yönelik güdümlü proje çağrılarının artması ve bu
süreçte üniversite-sanayi iş birliğinin daha da güçlenmesiyle mümkün olabilecektir. Ayrıca bu konuda
geleceğe yönelik teknolojik ürün ve süreçlerin de ön plana çıkarılması ve bunlar üzerinden daha çok
ilerleme sağlanması gerekmektedir.
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Dördü için de interdisipliner çalışma kültürünün artırılması, tecrübesi yüksek olan merkezlerin
karakterizasyon imkanlarının güçlendirilmesi/güncellenmesi ve hatta bu tecrübeli grupların mükemmeliyet
merkezlerine dönüştürülmesi .
Seramiklere yönelik ileri fonksiyonel yüzey ve kaplamalara ilişkin ihtiyaçların, geliştirilecek sistemler
özelinde kısa-orta ve uzun vade olarak belirlenmesi ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda projelerin başlatılması
gerektiği değerlendirilmektedir.

BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ
Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri
Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması
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Ülkemizdeki Etki Potansiyeli İle İlgili Kriterler Bazında Değerlendirmeler

Kriterler
Cari Açığın Azalmasına
Katkısı

Görüşler
Stratejik anlam öncelikli olarak katkı sağlar

Farklı Teknolojik
Gelişmelerin (Spillover
Effect) Veya Çığır Açıcı
(Breakthrough) Yeniliklerin
Önünün Açılmasına Katkısı

Domino etkisi oluşturacaktır.

Stratejik Öneme Sahip
Alanlarda Yerlileşme Oranın
Yükseltilmesine Katkısı

Stratejik anlamda Bir TL ilk anahtarın olmaması bin TL ilk makinenin
çalışmaması açmazından kurtulmak için şarttır.

Uluslararası Pazar
Potansiyelinin Artmasına
Katkısı

Katkı sağlayacak ve rakipler arasında tercih sebebi olunacaktır.

İlgili Sektörde Teknoloji
Üretme Yeteneğinin
Artmasına Katkısı

Ülkemizde PVD cihazları hali hazırda üretilmeye başlanmıştır. PVD
hedef malzeme üretimi ile bu sektörün en önemli sarf malzemesi de
ülkemizde üretilmiş olacaktır.

İleri fonksiyonel yüzey ve kaplama teknolojilerinin geliştirilmesinin
cari açığın azalmasına katkısının az olacağı değerlendirilmektedir.

İleri fonksiyonel yüzey ve kaplama teknolojilerinin geliştirilmesinin
farklı teknolojik gelişmelerin veya çığır açıcı yeniliklerin (uydu ve itki
sistemleri, uydu fırlatma araçları vb.) önünün açılmasına oldukça
katkısı olacağı değerlendirilmektedir.

İleri fonksiyonel yüzey ve kaplama teknolojilerinin geliştirilmesinin
stratejik öneme sahip havacılık ve uzay, savunma sanayinde
yerlileşme oranının yükseltilmesine katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.

İleri fonksiyonel yüzey ve kaplama teknolojilerinin geliştirilmesinin,
söz konusu kaplamalarda dünyadaki teknoloji hazırlık seviyesinin 89 civarında olduğu düşünüldüğünde uluslararası pazar potansiyelinin
artmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

İleri fonksiyonel yüzey ve kaplama teknolojilerinin geliştirilmesinin
savunma sanayi sektöründe ve havacılık, uzay,elektronik, vb.
uygulamalarında üretim yeteneğinin artmasına katkı sağlayacağı
değerlendirilmektedir
Nitelikli İstihdamın
Artmasına
(Lisans/Lisansüstü Çalışan
Sayısı) Katkısı

Çok üst düzeyde katkı sağlayacaktır.genel kavramlarla birlikte sonuç
odaklı proje çalışan ihtiyacı karşılanacaktır.

İlgili Sektörlerde Yerlileşme
Oranının Yükseltilmesi Ve

En üst düzeyde katkı sağlayacaktır.

İleri fonksiyonel yüzey ve kaplama teknolojilerinin geliştirilmesi ciddi
Ar-Ge ve üretim, test ve sertifikasyon çalışmalarını kapsadığından
nitelikli istihdamın artmasına katkı sağlayacaktır.

İleri fonksiyonel yüzey ve kaplama teknolojilerinin geliştirilmesinin
ilgili havacılık ve uzay uygulamalarında, savunma sanayi
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Dışa Bağımlılığın
Azaltılmasına Katkısı

sektörlerinde yurtdışından tedariki sağlanan bu kaplamalarda dışa
bağımlılığı azaltması ve yerlileşme oranının yükseltileceği
düşünülmektedir.

Ulusal Güvenlik Açısından
Stratejik Öneme Sahip
Alanlarda Millileşmenin
Sağlanmasına Katkısı

En üst düzeyde katkı sağlayacaktır.

Doğal Kaynaklarımızın
(Hammadde/Ara Ürün)
Katma Değeri Yüksek
İhracata Dönüştürülmesine
Katkısı

Ara ürün daha öncelikli olarak ihracata katkı sağlanacaktır.

İleri fonksiyonel yüzey ve kaplama teknolojilerinin geliştirilmesinin
özellikle savunma sanayinde üretilen ve üretimi yapılacak ürünlerde
kullanılmasıyla ulusal güvenlik açısından stratejik öneme sahip
alanlarda millileşme sağlanabileceği değerlendirilmektedir.

İleri fonksiyonel yüzey ve kaplama teknolojilerinin geliştirilmesi ile
birlikte doğal kaynaklarımızdan katma değeri yüksek ürünlerin eldesi
mümkün olabilecektir.

Etki Potansiyeli ile İlgili Genel değerlendirmeler
3.1. İleri fonksiyonel yüzey ve kaplamalar
Söz konusu malzemelerin üretimi hem seramik tozlarını hem de diğer metalleri yüksek katma değerli hale
getirecek nitelikte olacaktır. Ayrıca, ilgili hedef malzemeler ile üretilecek olan ince film kaplamalar da
yüksek katma değerli ve stratejik ileri teknoloji ürünler olacaktır.
Malzeme teknolojisinin gelişimi ile, talaşlı imalatı giderek daha zor hale gelen malzemeler, çevresel
gereklilikler (minimum kesme sıvısı kullanımı-kuru kesme) ve üretim maliyetlerini düşürerek verimliliği
arttırma hedefleri (daha yüksek kesme hızları), daha üstün kaplamaların üretilmesi ihtiyacını
doğurmaktadır.
Ucuz hammadde ile stratejik ve katma değer aşırı yüksek ürünler üretilmesi mümkündür.
Herhangi bir ürünün çalışma koşullarında dış dünya ile ilişkide olduğu ve çalışma yüklerinin büyük oranda
uygulandığı kısmı yüzeyleridir. Yüzeyler aynı zamanda ürünün estetiği ve satılabilirliğine de direk etki
etmektedir. Dolayısıyla hem fonksiyonel hem dekoratif yüzeyler, ürüne hem teknik nitelik hem de
satılabilirlik kazandırmaktadır.
Söz konusu kaplama teknolojilerinin geliştirilmesi ile mevcut ve gelecek projelerde daha verimli
tasarımları mümkün kılacak, stratejik öneme sahip alanlarda millileşme sağlanacak ve farklı teknolojik
gelişmelerin de önünü açacaktır.
3.2. Kompozitlere yönelik ileri fonksiyonel yüzey ve kaplamalar
Herhangi bir ürünün çalışma koşullarında dış dünya ile ilişkide olduğu ve çalışma yüklerinin büyük oranda
uygulandığı kısmı yüzeyleridir. Yüzeyler aynı zamanda ürünün estetiği ve satılabilirliğine de direk etki
etmektedir. Dolayısıyla hem fonksiyonel hem dekoratif yüzeyler, ürüne hem teknik nitelik hem de
satılabilirlik kazandırmaktadır.
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Söz konusu kaplama teknolojilerinin geliştirilmesi ile mevcut ve gelecek projelerde daha verimli
tasarımları mümkün kılacak, stratejik öneme sahip alanlarda millileşme sağlanacak ve farklı teknolojik
gelişmelerin de önünü açacaktır.
3.3. Polimerlere yönelik ileri fonksiyonel yüzey ve kaplamalar
Herhangi bir ürünün çalışma koşullarında dış dünya ile ilişkide olduğu ve çalışma yüklerinin büyük oranda
uygulandığı kısmı yüzeyleridir. Yüzeyler aynı zamanda ürünün estetiği ve satılabilirliğine de direk etki
etmektedir. Dolayısıyla hem fonksiyonel hem dekoratif yüzeyler, ürüne hem teknik nitelik hem de
satılabilirlik kazandırmaktadır.
Söz konusu kaplama teknolojilerinin geliştirilmesi ile mevcut ve gelecek projelerde daha verimli
tasarımları mümkün kılacak, stratejik öneme sahip alanlarda millileşme sağlanacak ve farklı teknolojik
gelişmelerin de önünü açacaktır.
3.4. Seramiklere yönelik ileri yüzey ve kaplamalar
Uzay ve uçak sanayinde girdi maliyeti ile üründen sağlanan katma değer arasında çok ciddi farklar vardır.
Arıca yerli teknoloji ile füze ve aşırı ısınan sistemlerde ısıl bariyerler üretimi ile elde edilecek katma değer
aşırı yüksek olacaktır.
Herhangi bir ürünün çalışma koşullarında dış dünya ile ilişkide olduğu ve çalışma yüklerinin büyük oranda
uygulandığı kısmı yüzeyleridir. Yüzeyler aynı zamanda ürünün estetiği ve satılabilirliğine de direk etki
etmektedir. Dolayısıyla hem fonksiyonel hem dekoratif yüzeyler, ürüne hem teknik nitelik hem de
satılabilirlik kazandırmaktadır.
Söz konusu kaplama teknolojilerinin geliştirilmesi ile mevcut ve gelecek projelerde daha verimli
tasarımları mümkün kılacak, stratejik öneme sahip alanlarda millileşme sağlanacak ve farklı teknolojik
gelişmelerin de önünü açacaktır.

BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR
Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı sağlaması için Ön Plana Çıkan Kritik
Hususlar

Test ve Sertifikasyon
İhtiyaçları (Yerli
sertifikasyon
merkezleri, yerli test
altyapıları, vb)

Kolay ulaşılabilir, yönlendirici ve eğitici faaliyetler de içeren yerli test ve
sertifikasyon alt yapısı geliştirilmelidir

Yasal / Teknik
Düzenlemeler
(Standartlar,
mevzuatlar, patent
sistemi, vb)

Patent çalışmaları desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. Var olan teknik
düzenlemeler, yasalar her türlü çalışmaya ve çalışmadan çıkacak ürünlerin
kullanımına olanak sağlamaktadır.

Geliştirilen kaplamaların test ve karakterizasyonlarının gerçekleştirileceği test
ve sertifikasyon merkezleri gereksinimi bulunmaktadır.
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İligili sistemleri tercüme ederek, anlamadan uygulamaya çalışmak yerine
uluslararası kabul görecek çalışmalar yapılmalıdır.
İthal edilen bazı ürünlerde (plazma güç kaynakları, özel ölçüm cihazları gibi)
ithalat prosedürleri kolaylaştırılmalı ve standart tüketici elektroniği
prosedürlerinden ayrı tutulmalıdır. (Bu özel uygulamalara yönelik alınan
ürünler için (alınan güç kaynağı gibi ürünler örneğin) normal tüketici
prosedürlerine tabi tutulduğunda tedarik zorluğu yaşanmaktadır.(Büyük zaman
kaybı veya ürünü alamamak gibi).
Bazı teçhizat ve hammadelerin nükleer izne tabi olması bu durumu daha da
güçleştirmektedir.
Pazara Giriş Sıkıntıları
(Son kullanıcıyla
etkileşim, rekabet
koşulları, kamu
alımlarının etkisi, vb)

İlk aşamada, iç piyasadaki en büyük pazar payını alabilecek niteliktedir.
Ayrıca, yurtdışı pazarlara girilebilmesi için pazarlama faaliyetleri özenle
yürütülmelidir.
Üretici – son kullanıcı arasında bağlantıyı çeşitli STK ve kamu kurumlarının
sağlaması gerekmektedir. Bu anlamda ülkemizde proje pazarı, ürün tanıtım
günleri, fuarlar için organizasyonlar düzenlenmesinin gelenek haline
getirilmesine çalışılmalıdır.
Özellikle avrupa için geçerli sertifikasyon pazara giriş için önemlidir.
İleri fonksiyonel yüzey ve kaplama teknolojilerinin geliştirilmesinin dünyadaki
teknoloji hazırlık seviyesinin çok yüksek olduğu düşünüldüğünde hedef ürünün
ticarileşmesi ve ülkemize ekonomik katkı sağlaması için özellikle dünya
pazarında rekabet koşulları, son kullanıcıyla etkileşim oldukça zorlayıcı
olacaktır.

Teşvik ve Destekler
(Girişimcilik
destekleri, pazara
giriş destekleri,
yatırım teşvikleri, vb)

Yatırım Teşvikleri ve yerli üretici destekleri sağlanmalıdır
Küçük ve orta ölçekli firmalarda Ar-Ge altyapısı oluşturmaya yönelik teşvikler
verilmeli, araştırma kurumları ile ortak yapılacak projelere destek verilmeli ve
bu firmalarda bir Ar-Ge kültürü oluşturulmalıdır.
Öncelikli alanlarda desteklenecek proje bütçeleri yazılım vb gibi düşük
ekenomik ömür olan alanlara göre daha yüksek tutulmalıdır . Yüzey
Teknolojileri alanında yapılan yatırımların ortalama ekonomik ömrü 10-15 yıl
üzerinde olmaktadır.
Projelerin bitiminden itibaren yapılan çalışmaların/ürünlerin düzenli sıklıklarla
tanıtılmasına zorunluluk getirilmelidir. Yapılan çalışmalarda verimli sonuçlar
alan küçük işletmelere ya devlet desteği ya da girişimci desteği ile atılım
yapma imkanı sağlanmalıdır.
Teşvik programları yeterli olmakla birlikte uygulamadan kaynaklı keyfiyetler
engellenmelidir.
Özel girişimlerin proje ve teşviklerle desteklenmesi
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İleri fonksiyonel yüzey ve kaplama teknolojilerinin geliştirilmesinde girişimcilik,
pazara giriş ve yatırım teşvik ve desteklerin önemi oldukça fazladır.
İnsan Kaynakları (İlgili
yetkinlikte kalifiye
eleman, ara teknik
eleman, vb.)

Bu alanda doktora çalışması yapan araştırmacılara özel burslar verilmelidir.
Özellikle bu alanda tez yapan araştırmacılara aynı zamanda daha basit bir
prosedür ile araç ve gereç temininde araştırma destekleri sağlanmalıdır
Üniversite/Sanayi işbirliği projeleri desteklenmeli, bu projeler kapsamında
üniversitelerin umut vadeden öğrencileri fonlanmalı ve böylece kaplama
konusunda yetersiz görülen personel yetkinlikleri de arttırılmalıdır.
Kalifiye eleman ihtiyacı, şirketlerin her alanda farklı uzman personel
yetiştirmelerini zorunlu kılan politikalarla giderilebilir. Yetkin ya da ara eleman
vasfında bulunan kişilerin alanda deneyim kazanmaları için 12 ay stajyer
programları geliştirilmelidir. Ayrıca, ara eleman açığının lise ve sonrasını
kapsayan kapsamlı bir 5-6 yıllık eğitim olarak planlanması ile oldukça
donanımlı bireyler yetişebilir. Lisans eğitiminde kapsamlı bir staj çalışması,
lisansüstü eğitimde mümkün oldukça alanındaki AR&GE ve inovasyon
çalışmaları ile bireylerin deneyim kazanmaları sağlanmalıdır.
Sayı ve nitelik olarak yeterlidir, ancak; Nicelikte geliştirilmeye ihtiyaç vardır.
İleri fonksiyonel yüzey ve kaplama teknolojilerinin geliştirilmesinde kalifiye
eleman, ara teknik eleman ihtiyacı bulunmaktadır.

Firmadan Kaynaklı
Sebepler (Maddi
sebepler, strateji
değişikliği, yönetim
değişikliği, vb)

Bu alanda özellikle yerli firmaların oluşturulması ve bu firmalara pazara çıkış
destekleri ile politika değişikliği yararlı olacaktır
Özellikle kaplama konusunda faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli firmaları
sürdürülebilir Ar-Ge çalışmaları yapmaya yöneltecek ve bir Ar-Ge altyapısı
kurmalarını sağlayacak teşvik ve desteklere ihtiyaç vardır. Bu tür firmaların öz
kaynakları ile bu faaliyetleri gerçekleştirmesi zordur.
Kobi ler anlamında yeterli sermaye alt yapısı oluşmadığından firmalarımız
günü kurtarma ve ayakta kalma mücadelesi vermektedirler.
İleri fonksiyonel yüzey ve kaplama teknolojilerinin ihtiyaç duyulduğu alanların
üretim adetleri düşünüldüğünde, bu teknolojinin geliştirilmesinde rol alacak
firma ve kuruluşların maddi açıdan desteklenmesi ve strateji değişikliğine
gitmeleri gerektiği düşünülmektedir.

Diğer

Bu konuda odaklanmış ulusal bir araştırma (6550 kanununa tabi) merkezi
kurulması çok faydalı olacaktır.
İleri yüzey teknolojilerine yönelik sistem ve teknolojilerin üretilmesi teknoloji
alanları tablosunda orta-yüksek teknoloji seviyesinden yüksek teknoloji
kısmına alınmalıdır. (NACE 28.29.20 yüksek teknolojiye alınmalıdır)
Türkiye’deki kamu ve özel sektör kapsamında bulunan ileri yüzey teknolojileri
araştırma geliştirme, üretim ve karakterizasyon alt yapı ve insan kaynakları
envanteri çıkarılmalıdır.
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Teknolojik Hedef 4:
Enerji üretimine ve depolamaya yönelik yenilikçi malzemeler ve üretim süreçlerinin
geliştirilmesi
Kritik Ürün/Teknolojiler:
4.1. Yenilenebilir enerji teknolojilerine yönelik malzemeler
4.2. Konvansiyonel enerji teknolojilerine yönelik malzemeler
4.3. Nükleer enerji teknolojilerine yönelik malzemeler
4.4. Batarya teknolojilerine yönelik malzemeler
4.5. Hidrojen enerji sistemleri ve yakıt pillerine ( Yakıt Hücrelerine) yönelik malzemeler
4.6. Organik ve/veya inorganik içerikli faz değiştiren malzemeler
BÖLÜM 1 - GİRİŞ
Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri:
4.1. Yenilenebilir enerji teknolojilerine yönelik malzemeler
Hedef Teknoloji ve Fonksiyonlara İlişkin Detaylar
 Güneş enerjisinde kullanılan kritik bileşenlerin geliştirilmesi
Kristalli silisyuma dayalı güneş hücreleri (gözeleri ) ve panelleri (modülleri)
Laboratuvar ölçeğinde 2025 ve 2030 için hedeflenen stabil olmuş verimliklerin;
o
o
o
o

Çok kristalli p-tipi silisyum üzerinde PERC(pasive edilmiş emiter ve arka kontak) hücrelerde:
%21 ve %22
Tek kristalli p-tipi silisyum PERC hücrelerde: %23 ve %24
Tek kristalli n-tipi hücrelerde:
%24 ve %25
Tandem (silisyum+perovkite)
%27 ve %29 olması

Fotovoltaik hücre boyutlarının M12(201mm x210mm) yönelik ve tek yüzlü ve çift yüzlü tam ya da yarım
hücre olarak çalışılması
Kristalli silisyuma dayalı modül (panel) çalışmalarında:
o
o
o

Modüllerin 2025 de 72 tam yada 144 yarım 2030 da 78 tam yada 156 yarım tek yüzlü yada
iki yüzlü hücrelrle üretim teknolojilerinin geliştirlilmesi
Hücreden modüle verimlilik değişimi 2025 de %99 ve 2030 da %100 ulaşacak şekilde modül
tasarımı, cam ve antireflekte geliştirme çalışmaları yapılmalıdır
Modül tasarımlarının metre kara başına güç hedeflerinin 2025 de 210-2015 W/m2 ve 2030
da 2020-2025 olması
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o

Modül garantilerinin ilk yıl kayıpları için garantiler %2 nin altına ürün garantisi 15 yılın üstüne
ve performans garantisi 25 yılın üzerine çıkarılacak çalışmalar yapılmalıdır.

İnce film güneş hücreleri ve modülleri
Pazar payı küçük olmasına karsın gelecek potansiyeli nedeniyle ince film güneş pillerinde yapılacak
çalışmalar ve 2025 hedefleri
Inorganik ince film güneş hücreleri ve modülleri n kararlı verimlilikleri :
o
o
o
o
o

Kadmiyum tellür(CdTe):
%25 ve % 21
Bakır İndiyum (Gakyum) di -selenid (CIGS) Copper Indium :
%23 ve %19
Perovskites (hybrid organik , inorganik kurşun yada halide tabanlı) : %23 ve %18
Amorf silisyum ve mikromorfus silisyum tandem :
%13
Organic güeş hücreleri:OPV

Yarı saydam (opak) organic güneş hücreleri :
o

Optik geçirgenlik : 20% verimlilik : %15

Saydam güneş hücreleri.:
o

Optik geçirgenlik : 60 % verimlilik : %10

 Rüzgar enerjisine yönelik yenilikçi malzemelerin geliştirilmesi
Rüzgar enerjisinde en önemli kısıtlayıcı faktör kompozit malzemelerde geri dönüşüm zorluğudur. Yapılan
çalışmalarda en önemli hedef geri dönüşüm oranını arttırmaktır. Bu nedenle doğal kompozitlerin kullanımı
da söz konusu olabilir.
Rüzgar enerjisi teknolojisinde bir başka gereksinim de özel amaçlı boya ve yüzey kaplama malzemelerinin
geliştirilmesidir.Türbin mekanik aksamında aşınma ve erozyon dayanımını arttırmak, kanatlarda aşınmayı
ve buzlanmayı engellemek için özel malzemelerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerekmektedir.
Rüzgar enerjisi teknolojisinde diğer bir açılım da karasal örneklerine göre daha yüksek verimli deniz aşırı
rüzgar türbini ve taşıyıcı platformda kullanılacak yüksek performanslı ve korozyon direnci yüksek
malzemelerin geliştirilmesi olacaktır. Böylelikle teknolojide dışa bağımılık en aza indirilebilir.Bu malzemeler
faklı amaçlı kurulan deniz aşırı platformlarda da kullanım bulacaktır.
 Jeotermal enerji dönüşümlerine yönelik yenilikçi malzemelerin geliştirilmesi
Kompozit üzeri fonksiyonel kaplamalar bu başlıkta da faydalı olacak ürünler sınıfındadır. Jeotermal
tesislerin ısı iletim hatlarında yüksek oranda ısı yalıtımı, nem yalıtımı, kullanım ömrünün uzatılması amaçlı
silika aerojel fiber kompozit ürünü faydalı olacaktır. Özellikle yer altı boru uygulamalarında enerji verimliliği
sağlanacaktır. Bu tip ürünler endüstriyel boyutta ülkemizde üretilmektedir.
Jeotermal enerji dönüşümünde kullanılacak olan ileri metal alaşım boruların
geliştirilmesi
gerekmektedir.Düşük sıcaklık jeotermal uygulamalarında Organik Rankine Çevrimi kullanılmaktadır. Bu tür
uygulamalarda kullanılan türbinlerin ve kullanılan malzemelerin geliştirilmesi de hedeflenmelidir.
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 Biyogaz enerjisine yönelik yenilikçi malzemelerin geliştirilmesi
Ülkemizin doğal gaz ithalatının %85’nin organik atıklardan (hayvansal atıklar, kentsel katı atıklar, sera
atıkları, gıda sanayi atıkları arıtma çamurları v.b) elde edilecek biyogazla karşılanabileceği
öngörülmektedir. AB Yeşil Mutabakatının omurgasında duran karbon ayak izinin ulusal ölçekte
azaltılmasında en önemli yer yine yenilenebilir enerji kaynaklarından olan biyogazdır. Biyogaz
teknolojilerinin yatırımını oluşturan ekipmanın % 30’u CHP (Combined Heat and Power) jeneratörleridir.
Ülkemizde farklı jeneratör üretimleri yapılmakla beraber biyogaz uyumlu CHP jeneratörlerinin tamamı yurt
dışından gelmektedir. Ülkemiz biyogaz potansiyelinin 3000 MW olduğu ve birim yatırım maiyetinin
ortalama 3000 Avro/kw olduğu varsayımıyla 9.000.000.000 Avro’luk yatırımın %30’unun (2.7 milyar Avro)
yurt dışına bağımlılığı anlamına gelmektedir. BU jeneratörlerin yurt için üretimine yönelik malzemelerin
üretimi ile bu döviz ve milli servet kaçağının önüne geçile bilinir. Ayrıca yine biyogaz tesislerinde tepe
gazında biyogazın depolanasına olanak tanıyan membran kubbelerin malzemesinin tamamı da yurt
dışından gelmektedir. Bu membran kompozit malzemenin ülkemizde üretimi de kritik bir önem arz
etmektedir.
 Hidrojen ve Biyohidrojen Üretimi
Yenilenebilir enerji kaynaklarından (rüzgar, fotovoltaik başta olmak üzere) hidrojen üretimi iklim krizi ve
küresel ısınma kapsamında sürdürülebilir en önemli çözüm ve çıkış çözümü olarak görülmektedir. Bu
bağlamda biyogaz tesislerine benzer şekilde organik atıklarından biyolojik yollarla hidrojen üretimi de
uygulamada önemli bir yer alma potansiyeline sahiptir. Ancak hidrojenin fiziko-kimyasal üretiminde en çok
kullanılan ve yegane ünite olan hidrojen elektrolizörleri ülkemizde üretilmemektedir. Ayrıca saf hidrojenin
enerjiye dönüşüm noktasında anahtar ekipman olan hidrojen yakıt hücreleri de ülkemizde
üretilmemektedir. AB Yeşil Mutabakatı kapsamına en önemli aktörlerden birisi olacak enerji taşıyıcı
hidrojenin üretimi ve kullanımı için AB Yeşil Finansı kapsamında çok büyük yatırımlar planlanmaktadır.
Ülkemizin bu önemli gelişmenin dışında kalmaması ve milli servetimizin ülkemizde kalması adına yerli
teknolojileri ve gerekli ileri malzemeleri geliştirmesi stratejik bir önem sahiptir.
4.2. Konvansiyonel enerji teknolojilerine yönelik malzemeler
Hedef Teknoloji ve Fonksiyonlara İlişkin Detaylar
 Manyetik malzemelerin geliştirilmesi
Türkiye’de Eskişehir Sivrihisarda kompleks Barit-Florit-Nadir Toprak-Toryum mineralleri içeren önemli bir
maden sahası mevcuttur. Burada Barit ve Florit minerallerini ayrıştırma işlemi başarı ile gerçekleştirilmiş
olup natir toprak elementlerinin de kullanılbilmesi için Toryumdan ayrıştırılması ve kendi içlerinde de
saflaştırılması gerekmektedir. Bu konu Toryumunda kullanılabilmesi için önemli olup öncelikle ele
alınmalıdır.
Mıknatıslar, PM elektrik motoru ve jeneratörlerin ana girdileri olduklarından, otomotiv ve enerji
sektörlerindeki önemleri her geçen gün artmaktadır. Elektrikli araçlar ve rüzgar türbinlerinin üretiminde
yerlileştirme; motor ve jeneratör üretimi, bunların yerlileştirilmesi ise mıknatısların üretimiyle mümkündür.
Birçok otomobil üreticisine ev sahipliği yapan Türkiye’nin, güçlü yan sanayisi dolayısıyla oluşmuş cazibesini
koruması, yeni nesil araçlara yönelik motor (mıknatıs + elektrik çeliği) ve batarya hücre aktif malzemelerinin
üretimini gerçekleştirebilmesi halinde sağlanabilecektir.
En güçlü mıknatıs cinsi NdFeB ve hammaddesi olan nadir toprak elementleri (NTE) üretimi, günümüzde
halen Çin tekelindedir. Neodimyum’un yanı sıra, mineralin içerdiği diğer NTE’lerin de savunma sanayi ve
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yüksek teknolojide yaygın kullanımı olmasından ötürü Çin, bu elementleri politik silah olarak da
kullanmaktadır. NTE’ler olmadan savaş uçakları, roketler, birçok otomobil ve rüzgar türbini, cep telefonları,
bilgisayarlar günümüz boyutlarında üretilemez.
Yüksek saflıkta nadir toprak element metali üretiminde Çin’e bağımlılığı azaltmak ve alternatif tedarik
zincirleri oluşturmak adına 2020 başından itibaren ABD, Rusya, Avustralya, İngiltere, Hindistan, Kore ve
Japonya’da ayrı ayrı teşvikler açıklanmış, özel sektörde konu ile ilgilenen şirket sayısı oldukça artmıştır.
Türkiye’de de konu üzerine ETİ Maden, MTA, TENMAK ve Munzur Üniversitesi’nin çalışmaları vardır.
Dolayısıyla, hedef sadece mıknatıs değil, global pazarın talep ettiği bu ürünlerin bulunduğu bir tedarik
zinciri oluşturmak, 2020’de birçok ülkenin başlattığı girişimlere ayak uydurmak olmalıdır. EskişehirBeylikova’daki bastnazit rezervi değerlendirilmeli, ayrıştırılıp oksitleri üretilen NTE’ler, mümkünse 3N
saflıkta metal hale getirilmelidir. Ayrıştırılan toryumun da paralelde geliştirilen molten-salt nükleer
reaktörlerde gelecekte kullanımı öngörülmektedir. Özel sektörün ilgisini çekebilmek adına bu alanların
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programına dahil edilmesi olumlu olacaktır.
Mıknatıs üretiminde NTE metallerinin yanı sıra yüksek saflıkta demir ve ferrobor üretiminin de gerekli
olduğu unutulmamalıdır. Yerli rezerve sahip olduğumuz bu hammaddelerin üretilmesi, mıknatıs ve lityum
iyon pillerden başlayarak birçok sektöre son ürün girdileri oluşturacaktır.
Mıknatıs üretiminde ilk hedef, en güçlü ve değerli mıknatıs tipi olan sinterlenmiş anizotropik nadir toprak
mıknatısları olmalıdır. Teorik olarak 64MGOe gücüne erişebilecek anizotropik NdFeB’lerde günümüzde
erişilebilen en yüksek değer 56MGOe’dir. Şu an için sadece Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde prototipi
üretilmiştir ve teknik altyapı yetersizliği nedeniyle ticari ürüne göre düşük özelliktedir. Kabul edilen IPA
Projesi çerçevesinde Munzur Üniversitesi’nde 2021 yılında çalışmalar başlatılacaktır. Bir alt seviye olan
izotropik NdFeB’ler Magiçe laboratuvarı tarafından SSB destekli proje bünyesinde çalışılmaktadır. Tüm
NdFeB ve özellikle savunma sanayii için gerekli SmCo mıknatıslarının detaylı karakterizasyon, pilot üretim,
seri üretim ve geri dönüşümünü içeren yatırımın önümüzdeki yıllarda Ayhan Beştepe tarafından kurulması
öngörülen şirkette yapılması planlanmaktadır. Yatırımda ayrıca hammadde tarafında NTE oksitlerinden
yüksek saflıkta NdPr bileşimi elde edilmesi, son üründe elektrik motorları için motor core üretilmesi de
düşünülmektedir.
Alt seviye mıknatıslara inildiğinde AlNiCo’nun üretimi kolay olsa da global pazarının küçük olduğu
görülmektedir. Seramik (stronsiyum hekzaferrit ve baryum hekzaferrit) mıknatıslar ise maliyeti en düşük
fakat ağırlıkça pazarı en büyük mıknatıs çeşididir. Üretim konvansiyonel tekniklerle yapılmaktadır ve ana
girdileri stronsiyum karbonat ile hematittir. Bu üründe problem Çin ile rekabet edebilmektir. Türkiye’de
Sivas’ta (Barit Maden) stronsiyum sülfat kaynağı olmasına rağmen saflık yeterli değildir. Hematit ise,
haddeleme tesislerinin uzaklaştırmaya çalıştığı atık tufal kullanılarak ısıl işlemle elde edilebilir. Yani
seramik mıknatısların tamamen yerli üretimi küçük yatırımlarla mümkündür. Konu ile ilgili Karadeniz Teknik
Üniversitesi’nde ve Ayhan Beştepe tarafından BOREN laboratuvarlarında başarılı son ürünler elde
edilmiştir.
Mıknatıs kullanımı, teoride elektromıknatıs ile düşük verimde üretilebilecek cihazları, bakım
gerektirmeyecek şekilde ve küçük boyutlarda üretmeyi sağlar. Örneğin bluetooth kulaklıklar, hard diskler
ve cep telefonları, mıknatıslar sayesinde kompakt hale gelmişlerdir. Dolayısıyla, daha güçlü ve küçük
mıknatısların üretimi gelecekte benzer teknolojilerin oluşumuna yön verecektir. NdFeB mıknatısları bu
alanda aşmanın tek yolu nanokompozit mıknatıs üretimi olarak görünmektedir. NdFeB mıknatıs
performansını neredeyse 3’e katlayabilen bu tür mıknatıslarla ilgili Amerika ve Japonya’daki
laboratuvarlarda çalışmalar sürmektedir.


Elektrik motorlarında veya jeneratörlerde kullanılacak kalıcı mıknatıs alaşımlarının geliştirilmesi
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Nadir toprak element içermeyen (Al, Ni, Co) yeni mıknatıs geliştirilmesi ve bunların zorlayıcı
manyetik alanları (coersive field) nadir toprak element içeren (Nd, Fe, B) mıknatısların en az %7580 mertebesinde olması
Halen mevcut mıknatıslarda kullanılan nadir toprak element miktarı %50-60 oranında azaltılarak,
mıknatıslanma özellikleri itibariyle mevcut mıknatısların özelliklerine yakın (%90-95)
parametrelerde mıknatısların geliştirilmesi
Nadir toprak elementler kullanılarak, daha güçlü mıknatıs geliştirilmesi
Nadir toprak elementelirinden elde edilen mıknatısların geri dönüşümü
Neodyum gibi kaynağı sınırlı ve temini güç element ve malzemeler yerine daha yaygın ve ucuz
malzemeler ile mıknatısların geliştirilmesi önem arz etmektedir.

 Yüksek sıcaklıkta kullanılan yapısal malzemelerin (süperalaşımlar, Hastalloy, HT9 vb.)
geliştirilmesi



Özel alaşım boru malzemeleri
Dikişsiz boru imalatı

 Yüksek sıcaklıkta kullanılan seramik matris kompozit malzemelerin geliştirilmesi
4.3. Nükleer enerji teknolojilerine yönelik malzemeler
Hedef Teknoloji ve Fonksiyonlara İlişkin Detaylar
Nükleer enerjiye yönelik birçok ürün ve teknoloji hassas ve gizli bilgi seviyesinde olduğu için, açık
kaynaklardan erişilmesi zordur. Bu bağlamda nükleer enerji ile ilgili her türlü teknoloji ve ürünün yerli
kaynaklar ve çaba ile elde edilmesi büyük önem arzetmektedir.
Nadir toprak elementlerinin çıkarılması, ayrıştırılması, yüksek saflıkta oksit hale getirilmesi ve metallerinin
üretimi esnasında yan ürün olarak açığa çıkacak Toryum, molten-salt reaktör teknolojileri kapsamında
değerlendirilebilir.
 Kurşuna alternatif koruyucu radyasyon zırh malzemelerinin geliştirilmesi
 Nükleer teknolojide kullanılan malzemelerin (nötron absorblayıcı çelikler, süperalaşımlar,
paslanmaz çelikler v.b) üretilmesi ve geliştirilmesi
 Nötron absorblayıcı kontrol malzemeleri ve/veya kaplamaların geliştirilmesi
 Özel çelik ve süperalaşımlar üretim ve ısıl işlemi için vakuma dayalı süreçlerinin geliştirilmesi
 Nükleer atık depolama ünitelerinde modifiye edilmiş silika aerojel kullanımı yerli ve milli imkanlarla
yapılacak seviyededir. Bu şekilde nötron saçılması engelenecektir.
4.4. Batarya teknolojilerine yönelik malzemeler
Hedef Teknoloji ve Fonksiyonlara İlişkin Detaylar
Batarya teknolojilerine yönelik malzemeler konusundaki ihtiyaçlar üç ana başlıkta toplanabilir. Bunlar, 1)
ham maddeler, 2) yarı mamüller ve 3) mamüllerdir.
1. Türkiye enerji depolama konusunda ham maddeler açısından çok zengin bir ülke değildir. Halen bu
konuda yürütülen bor atıklarından lityum karbonat üretimi çalışmaları ile nikel ve kobalt sülfat
üretimi çalışmaları sürdürülmelidir. Bunlara ek olarak batarya yapımında kullanılan ve Türkiye’ de
kaynakları olduğu bilinen mangan diyoksit (MnO2), trona, kükürt ve çinko vb. ham maddelere
yönelik madencilik ve batarya kalitesinde saflaştırma çalışmaları önem arz etmektedir. Benzer
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şekilde grafit, sert karbon ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen karbon üretimi konuları batarya
teknolojileri için önem arz etmektedir.
2. Ülkemizdeki akademik çalışmalar daha çok batarya yapımına yöneliktir. Üretimin yapılabilmesi için
gerekli yarı mamüller de rahatlıkla tek başlarına ele alınabilecek konulardır. Bu bağlamda,
 Separatörler: Türkiye’ nin tekstil endüstrisindeki birikimi de göz önünde bulundurularak başta
üretim hacmi yüksek bataryalar için olmak üzere farklı tür, çeşit ve kalınlıklarda separator
üretimi,
 Akım toplayıcı folyolar: Aluminyum, bakır gibi ülkemizde üretimi olan bu ve benzeri
malzemelerin batarya kalitesinde ve ihtiyaç duyulan kalınlıklarda, folyo formunda üretilmesi,
 Elektrolit malzemeleri: Başta Li-iyon ve Na-iyon bataryalar için olmak üzere yüksek voltajlarda
çalışabilecek uygun elektrolitlerin geliştirilmesi,
 Karbon kumaş: Ülkemizde karbon elyafın üretildiği de dikkate alınarak özellikle metal-hava
bataryalarına yönelik karbon kumaş üretimi,
 Pil paketleme malzemeleri üretimi konuları önemlidir.
3. Ülkemizde uzun yıllardır başarı ile faaliyet gösteren kurşun- asit batarya üreticileri ve son dönemde
gerek ASPİLSAN’ da ve gerekse TOGG bünyesinde başlayan batarya yatırımları ülkemizi önemli
bir noktaya getirmiştir. Bu bağlamda
 Li-iyon bataryalar (hücre seviyesinde gravimetrik enerji yoğunluğu 350-400 Wh/kg ve hacimsel
enerji yoğunluğu 750-1000 Wh/l; güç yoğunluğu 700 W/kg ve >1500 W/l; yüksek voltaj
uygulamaları için çalışma voltajı >4,7V; yüksek kapasite uygulamaları için >3000 derin döngüye
dayanan, yüksek voltaj uygulamaları için >2000 derin döngüye dayanan; katı halde 3000
döngüye dayanan, otomotiv için 3-5C şarj hızında, havacılık için 10 C şarj hızında çalışabilen),
 Li-iyon batarya teknolojilerine göre daha yüksek teknik özelliklere sahip olabilme potansiyeline
sahip bataryalar (silisyum ve metal oksit anot, Li-S, Zn-hava bataryalar vb.)
 Na-iyon bataryalar,
 Geniş sıcaklık aralığında (-40 °C ile 70 °C arası), katı halde, >20 Wh/kg enerji yoğunluğunda,
en az 10000 çevrim çalışabilen
 Düşük maliyetli alkalin bataryalar,
 Düşük maliyetli akış bataryalar,
 1 MW mertebesinde enerji depolama birimlerinin geliştirilmesi önem arz eden çalışma
alanlarıdır.
Ayrıca, bataryalar için malzeme geliştirme çalışmalarının yanısıra, bataryaların ikinci ömürlerinin
değerlendirilmesi ve geri dönüşümleri konusu da ihmal edilmemelidir. Git gide sayısı artacak elektrikli
otomobillerin bataryası %80 kapasiteye düştükten ya da yaklaşık 5000 şarj döngüsünden sonra
değiştirilmektedir. Çıkan batarya; rüzgar türbinlerinde gece enerji depolamak, çimento fabrikaları gibi kritik
endüstrilerde shut-down’ın ortaya çıkaracağı zararı engellemek, şebekenin ulaşamadığı bölgelere elektrik
sağlamak gibi amaçlarla kullanılabilir. Kurşun asitten lityum iyon bataryalara kadar birçok enerji depolama
sistemlerinde değerli metallerin geri kazanımı önem arz etmektedir. Sadece ülkemizde bulunan
bataryaların değil, yurt dışında ömrünü tamamlamış bataryaların ülkemizde geri dönüşümü, hem ekonomik
katkı sağlayacak hem de ülkemizde bulunmayan değerli materyallerin geri kazanımının yolunu açacaktır.
4.5. Hidrojen enerji sistemleri ve yakıt pillerine ( Yakıt Hücrelerine) yönelik malzemeler
Hedef Teknoloji ve Fonksiyonlara İlişkin Detaylar
Uzun yıllar üzerinde birçok araştırmacının çalıştığı yakıt pili teknolojisi gelişmiştir ancak henüz
ticarileşmemiştir. PEM yakıt hücrelerinin ticarileşmesi özellikle hücrelerin ömrünün uzatılması, kullanılan
malzemelerin maliyetinin azaltılması, hidrojenin ucuz olarak üretilmesi, hidrojen depolamanın geliştirilmesi,
hidrojen istasyonlarının yaygınlaştırılması gibi faktörlere bağlıdır.
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Ülkemizde 2030 yılına kadar hidrojenin üretimi, taşınması, dağıtımı ve kullanımı konusunda yapılacak
temel araştırma, uygulamalı araştırma ve tatbikata yönelik uygulama projelerinin ve Ar-Ge’nin teşvik
edilmesi gerekmektedir. 2030 ile 2050 yılları arasında ise hidrojen ve yakıt hücrelerinin büyük ölçekte
ticarileştirilmesi, hidrojen üretimi, taşınması, depolanması, hidrojen istasyonlarının mevcut altyapıya
entegrasyonu ve buna paralel olarak yakıt hücrelerinin sabit, seyyar ve portatif uygulamalarındaki
pazarının yaygınlaştırılması planlanmalıdır. Böylece, Avrupa Birliği’ne paralel olarak ve dünyadaki diğer
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle birlikte ülkemizde 2050’de hidrojene dayalı bir ekonomi
gerçekleşebilir.
Avrupa ve Kuzey Amerika gibi gelişmiş bölgelerde ve ayrıca Çin gibi artan enerji talebi yaşayan gelişmekte
olan ülkelerde hidrojen enerjisinin kullanımını teşvik eden çeşitli önlemler alınmaktadır. Bu küresel yayılma,
hidrojen pazarındaki yüksek büyüme potansiyelini göstermektedir. Türkiye de bir “hidrojen toplumu” inşa
etme konusunda ilerlemeli, bunun gibi küresel eğilimleri doğru bir şekilde değerlendirmeli ve bunlara ayak
uydurmalıdır. Özellikle, hidrojen kullanımı önemli ölçüde artarken, hidrojen pazarının ölçeğindeki artışa,
güvenliği sağlamak ve maliyetleri düşürmek için önlemler eşlik etmelidir. Bunun için endüstri, akademi ve
hükümet arasında aktif iş birliği gerekmektedir.
 Hidrojen üretimi, depolanması, taşınması ve kullanımı için malzeme geliştirilmesi
 Yerli üretilecek Katı Oksit Yakıt Pili teknolojileri için yüksek performanslı ve dayanımlı seramik
esaslı elektrolit ve elektrotların geliştirilmesi
 Yerli üretilecek düşük ve yüksek sıcaklık hidrojen PEM yakıt hücreleri için membran elektrot
birleşimi malzemelerinin üretimi ve imalat teknolojisinin geliştirilmesi, bipolar plaka üretimi,
 PEM hidrojen yakıt hücreleri için ileri katalitik malzemelerin geliştirilmesi,
 Yüksek performans ve dayanımlı, proton geçirgen polimer ve kompozit membranların
geliştirilmesi ve üretilmesi,
 PEM yakıt pilli araçlarda kullanılacak, batarya hibrit sistemli elektrikli motorların geliştirilmesi,
 Değişik uygulamalar için, farklı güçte Hidrojen PEM yakıt pili sisteminin prototiplerinin yapılması
için proje desteği verilmelidir. Bu uygulamalar forklift, binek araçları, ağır vasıta, raylı ulaşım
araçları, hava ve deniz araçları olabilir.
4.6. Organik ve/veya inorganik içerikli faz değiştiren malzemeler
Hedef Teknoloji ve Fonksiyonlara İlişkin Detaylar
Faz değiştiren malzeme (FDM) olarak kullanılabilecek organik ve inorganik maddeler çok geniş bir aralıkta,
ısıtma, soğutma ve sıcaklık kontrolü için yenilenebilir enerjiden yararlanmak ve enerji verimliliğini artırmak
için termal enerji depolama sistemlerinde kullanılabilmektedir. Bu uygulamalardan bazıları:










Bina ısıtma – soğutma sistemleri
Bina yapı malzemeleri ve elemanları
Beyaz eşyaların verimliliğinin artırılması
Bataryaların ısıl korunması
Sanayide güneş enerjisi ve atık ısıdan yararlanma
Sıcaklığa duyarlı malzemelerin taşınması
Güneş enerjisi termik güç santralleri (Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi güç santralleri)
Fotovoltaik güneş pilleri (PV-T)
Motorlu taşıtlarda enerji verimliliğinin artırılmasında

Faz değişimi sırasında izotermal olarak alınıp/verilen gizli ısı yüksek termal enerji depolama kapasitesi
sağlamaktadır. Aşağıdaki şekilde FDM olarak kullanılacak organik ve inorganik malzeme gruplarının erime
sıcaklıkları ve erime entalpilerini (gizli ısı) gösterilmektedir.
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Şekil. Erime sıcaklığı ve entalpisine göre Faz Değiştiren Maddelerinin farklı malzemelere göre
sınıflandırılması (ZAE Bayern, 2005)
FDM seçiminde uygulama sıcaklığına göre öncelikli olarak erime/donma sıcaklıkları dikkate alınır.
Depolama kapasitesinin yüksek olması gerekli FDM miktarını azaltarak, düşük maliyetli ve daha az yer
kaplayan düşük hacimli çözümler sunmaktadır. Bu nedenle erime/donma sıcaklığının yanında gizli ısı
değeri yüksek olan malzemeler tercih edilir. Bu malzemelerin kullanımı sırasında dikkate alınması gereken
düşük termal iletkenlik, aşırı soğuma, faz ayrışması, olası korozyon gibi sorunlara karşı katkı maddeleri
kullanılması ve uygun kab malzemesi seçimi de önemlidir.
Kritik öneme sahip FDM’ler uygulama sıcaklıklarına göre aşağıdaki gibi gruplandırılabilir:
 -30 C – + 10 C
Özellikle soğutma alanında beyaz eşya uygulamalarında önemli potansiyele sahiptir. Elektrik kesilme
anında gıdanın uzun süre güvenli sıcaklıkla tutulması, ürünlerin enerji tüketiminin azaltılması ve gıdaların
transport sırasında uzun süre güvenli sıcaklıklarda tutulması sağlanır. İnorganik faz değiştiren malzemeler
genellikle 0’ın altındaki uygulamlar içinde değerlendirilirken organik faz değiştiren malzemeler 0 – 10
santigrat derece aralığı için yüksek potansiyel taşımaktadır.
Sıcaklığa duyarlı malzemelerin(aşı, kan ürünleri, organ gibi biyo-medikal ürünler) taşınması ve
saklanmasında da uzun süreli belli sıcaklık aralığında tutulması önemlidir. Özellikle yaşadığımız pandemi
sürecinde Covid-19 aşılarının taşınmasında çok düşük sıcaklıklarda (0 – -30 C) korunması gereken ürünler
bulunmaktadır. Bu amaçla da inorganik tuz çözeltileri kullanılabilir.
Binaların soğutma sistemlerinde (HVAC) enerji verimliliğini artırmak için +4 – +6 C aralığında inorganik ve
organik FDM’ler uygun olabilmektedir. Burada HVAC istemi içinde, dağıtım kanallarında veya asma tavan
içinde olmak üzere çeşitli uygulama şekilleri mümkündür.
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FDM uygulaması olarak değerlendirilebilecek, bina soğutmasında kullanılan buz depolama sistemlerinde
su FDM olarak 0 – +4 C kullanılır. Burada gece- gündğz arasındaki tarife farkından yararlanarak ucuz
saatlerde üretilen buzun daha pahalı saatlerde eritilerek soğutmada kullanılması söz konusudur. Dünyada
özellikle soğutma ihtiyacının fazla olduğu yerlerde yaygın olarak kulanılmakta, henüz ülkemizde çok az
sayıda uygulaması bulunmaktadır.
 +10 C – +90 C
Bina ısıtma uygulamalarında konfor sıcaklığına (22 – 25 C) yakın organik ve inorganik FDM’lerden
yararlanılır. Burada FDM bina yapı malzemelerine (sıva, beton gibi) içine veya bina yapı elemanlarına
(asma tavan, alçı plaka, gölgeleme elemanları gibi) eklenebildiği gibi bina ısıtma sistemi içinde ısı
eşanjörler aracılığıyla depolamada kullanılır.
Güneş enerjisi sistemlerinde bina ısıtması ve sıcak su üretiminde güneşin olmadığı saatlerde de devamlı
kullanım için FDM’lerden yararlanılır. Burada iklim, bulunduğu yere ve kullanılan güneş kollektör tipine
bağlı olarak gerekli sıcaklık aralıkları 50 – 90 C arasında değişebilir. Bu sıcaklık aralıklarında da organik
ve inorganik FDM’ler mevcuttur.
Fotovoltaik güneş pillerinin (PV) verimlilikleri uygulama sıcaklığının artmasıyla düşmektedir. Yaz aylarında
özellikle sıcak iklimlerde PV’lerin verimliliğinin beklenenin çok altına düşmekte beklenen geri kazanım
sağlanamamaktadır. Bu nedenle PV’lerin yüzey sıcaklığını düşürmek ve aynı zamanda termal enerji
depolama yapmak amacıyla PV-T adı verilen ürünlerde FDM’lerden yararlanılmaktadır. PV nin altında
bulunan FDM tabakasında depolanan enerji sıcak su üretiminde kullanılmaktadır. Böylece hem elektrik
hem sıcak su üretimi tek bir ürünle sağlanmaktadır. Burada da kullanılacak FDM’ler iklime göre değişebilir,
20 – 40 C arasında faz değiştiren organik ve inorganik FDM’ler tercih edilebilir.
Bataryaların sıcaklıklarının kritik sıcaklık değerinin altında tutulması uzun, ekonomik ve güvenli kullanım
için çok önemlidir. Özellikle hibrit elektrik araçlarda kullanılan bataryalarda ısıl koruma amaçlı organik 40
– 50 C arasında FDM’lerden yararlanılmaktadır. Ayrıca elektronik malzemelerin, telekomunikasyon baz
istasyonlarının istenilen çalışma sıcaklıklarında tutulması için uygun erime aralıklarında organik ve
inorganik FDM’ler kullanılabilir.
Kojenerasyon sistemlerindeki, sanayide çeşitli proseslerdeki ve beyaz eşyaların atık
değerlendirilmesinde 50 – 90 C sıcaklıklar aralığındaki organik ve inorganik FDM’ler tercih edilebilir.

ısı

 >90 C
Sanayide atık ısı ve güneş enerjisi uygulamalarında proseslere bağlı olarak 90 C nin üstünde FDM’lere
ihtiyaç duyulur. Organik ve inorganik FDM’ler bu aralıklarda mevcuttur. Çok yüksek sıcaklıktaki (>1000 C)
uygulamalarda inorganik (eriyik metal ve alaşımlar) FDM olarak uygun olabilir.
Motorlu taşıtların egzos gazından ve/veya radyatöründen atılan ısının geri kazanılarak yakıt verimliliğinin
artırılmasında da FDM’lerden yararlanılır. Burada taşıtın büyüklüğüne ve atık ısının kaynağına bağlı olarak
90 – 600 C arasında faz değiştiren inorganik FDM ler tercih edilir.
Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi güç santrallerinde mevcut durumda kullanılan tuz karışımlarının uygulama
sıcaklıkları erime noktalarının üzerinde olduğundan FDM olarak değil, sıvı duyulur ısı depolama malzemesi
olarak 585 C’ye kadar kullanılabilmektedir. Bu malzemelerle ilgili uygulama sıcaklık aralıkları ve
oluşturdukları korozyon nedeniyle sorunlar mevcuttur. Yeni nesil güneş enerjisi güç santrallerinde 585
C’nin üstünde faz değiştiren malzemelere ihtiyaç vardır.

170

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Maden
Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Enerji
Mühendisliği, Kimya, Fizik disiplinleri biraraya gelmelidir.

Teknolojik Hazırlık Seviyesi
THS
THS 1
THS 2
THS 3
THS 4
THS 5
THS 6
THS 7
THS 8
THS 9

Dny
(4.1)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☒

TR
(4.1)
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☒
☐
☐

Dny
(4.2)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☒

TR
(4.2)
☐
☐
☐
☒
☒
☒
☐
☐
☐

Dny
(4.3)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒

TR
(4.3)
☐
☐
☒
☒
☒
☐
☐
☐
☐

Dny
(4.4)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒

TR
(4.4)
☐
☐
☐
☒
☒
☒
☐
☐
☐

Dny
(4.5)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☒

TR
(4.5)
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☒
☐
☐

Dny
(4.6)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☒

TR
(4.6)
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☐
☐

THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler
4.1. Yenilenebilir enerji teknolojilerine yönelik malzemeler
Dünya örnekleri:


Frontier Energy Solutions, Greatcell Energy, Tandem PV, Solec, Protectim

Türkiye örnekleri:





Şişe Cam Elyaf, Metyx, Dowaksa, Boytek, Duratek, Erdemir, Kalyon PV, Bplus,
Üniversiteler ve TUBITAK da araştırma bazında çalışmalar vardır.
1004 ODTÜ GÜNAM (THS 7 - Hedef seviye)
ODTÜ Rüzgem (THS 5-7 Hedef seviye)

4.2. Konvansiyonel enerji teknolojilerine yönelik malzemeler
Dünya örnekleri:


Zeleziarne Podbrezova, SMS-Group, Silicon Steel

Türkiye örnekleri:
Başlamış Çalışmalar




Anizotropik NdFeB: Karadeniz Teknik Üniversitesi (Sultan Öztürk)
İzotropik NdFeB: Magiçe (Yalçın Elerman)
Seramik Mıknatıs: Karadeniz Teknik Üniversitesi (Sultan Öztürk), BOREN (Ayhan Beştepe)
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Başlayacak Çalışmalar




Anizotropik NdFeB: Munzur Üniversitesi (Okay Çimen), NATEN (Belma Soydaş Sözer)
NTE Üretimi: ETİ Maden (Cevherden konsantre pilot üretimi), Munzur + NATEN + MTA (14M€
bütçeli IPA projesi kapsamında cevher-konsantre üretimi-ayrıştırma-yüksek saflıkta oksit-NTE
metali-mıknatıs üretimi ve geri dönüşümü)
FeB Üretimi: ETİ Maden - Bandırma

4.3. Nükleer enerji teknolojilerine yönelik malzemeler
Dünya örnekleri:


Ceradyne, Wah Chang, Special Metals,

Türkiye örnekleri:




FİGES – Ergimiş Tuz Reaktörleri
Nükleer enerjinin ikinci nesil reaktörlerle değerlendirilmesi konusunda Türkiye’de Figes şirketi
uluslararası şirketlerle ortak çalışmalar yürütmekte, ilgili reaktör ve alaşımlara dair tasarım
projeleri yapmaktadır.
Zırh malzemesi konusunda yeterli çalışmalar bulunmaktadır.

4.4. Batarya teknolojilerine yönelik malzemeler
Dünya örnekleri:


BASF, Gelest, SAMSUNG SDI, LG CHEM, CATL, PANASONIC

Türkiye örnekleri:


ASPİLSAN, Tübitak MAM, Medipol Üniversitesi, Mutlu Akü, Vestel

4.5. Hidrojen enerji sistemleri ve yakıt pillerine ( Yakıt Hücrelerine) yönelik malzemeler
Dünya örnekleri:


HYUNDAI, Ballard

Türkiye örnekleri:


TEKSİS A.Ş., ROKETSAN, Vestel Savunma Sanayii, TÜBİTAK MAM, ODTÜ, ERDES

4.6. Organik ve/veya inorganik içerikli faz değiştiren malzemeler
Dünya örnekleri:
THS 1-5: Temel ve Uygulamalı Ar-Ge çalışmalarında öncü kuruluşlardan bazıları


Oakridge National Lab(ABD)
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Fraunhofer Institute, University of Stuttgart, ZAE Bayern (Almanya)
AEE INTEC (Avusturya)
University of South Australia (Avustralya)
China Academy of Building Research, Beijin University of Technology (Çin)
University of Barcelona, University of Basque Country UPV/EHU, University of Lleida, CIEMATPSA, University of Zaragoza (İspanya)
Lucern University of Applied Sciences (İsviçre)
KTH Royal Institute of Technology (İsveç)
SINTEF Energy Reseaech, Norce Norwegian Research Center (Norveç)
Hokkaido University, Tokyo Institute of Technology, University of Tokyo, (Japonya)
University of Birmingham (İngiltere)
Ben Gruion University (İsrail)
Trinity College (İrlanda)
Technical University of Denmark (Danimarka)
ENEA, CNR ITAE, University of Perugia (İtalya)
CETHIL INSA, University of Bordeaux (Fransa)
University of Ljublijana (Slovenya)
Dalhousie University (Kanada)
Brono University of Technology (Çekoslavakya)
University of West Attica (Yunanistan)

.

THS 6-9: Prototip Geliştirme, Ürünleşme ve Ticarileşme







PCM Products, Croda (İngiltere)
German Aerospace Center – DLR, Rubitherm, Axiotherm (Almanya)
Microtek Lab, Thermal Management Technologies, PureTemp, Advanced Cooling Tech (ABD)
Insilico (Kore)
Abengoa (İspanya)
Pluss Advanced Technologies (Hindistan)

Türkiye örnekleri:
THS 1-5: Temel ve Uygulamalı Ar-Ge çalışmalarında kuruluşlardan bazıları


Çukurova Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İstanbul
Teknik Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Yıldız
Teknik Üniversitesi

THS 6-9: Prototip Geliştirme ve Ürünleşme


Arçelik (Beyaz eşya uygulamaları), Çimsa (Bina yapı malzemeleri), KamBeton (Güneş
enerjisi/bina yapı elemanları), Solimpeks (Güneş enerjisi)
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Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İşbirlikleri/Modelleri
4.1. Yenilenebilir enerji teknolojilerine yönelik malzemeler
Sürekli elyaf katkılı kompozit malzemeler günümüzde otomotivden havacılığa, savunma sanayiinden enerji
sektörüne kadar pek çok sektör için önem arz etmektedir. Ancak bu denli önemli öneme sahip olan
malzemelerin gerek girdi hammalzemelerinde (monomerler, elyaf-reçine arasında bağlayıcı ve
uyumlaştırıcı rolü gören kimyasallar vb) gerek yarı mamüllerde (karbon/cam ve vb elyaflardan elde edilmiş
prepreg ve kumaşlar) ve bunların üretimi için gerekli olan alt yapılarda ciddi oranda yurt dışına bağımlılık
söz konusudur. DowAksa, Kordsa gibi firmalarda bu yönde yatırımlar yapılsa da tüm bu sektörlerin
ihtiyacını karşılayabilecek seviyeye henüz ulaşılmış değildir. Bu yöndeki yurt dışı bağımlılığını en aza
indirecek yatırım ve teşvik programlarına ihtiyaç vardır.
Enerji sektöründe, YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması)’in yenilenmesi için
çıkan taslakta kanatlarda aranan yerlilik oranının %65’e çıkması söz konusu olmuştur. Bu oranın arttırılmış
olmasının sektördeki yerlileşme çalışmalarını tetikleyeceği düşünülmektedir.
Sektörde Boytek ve Duratek firmaları epoksi reçine, yapıştırıcı ve boya malzemelerinin tedariğini
sağlarken, Metyx firması kumaş ve istenilen ölçüye uygun olarak dilimlenmiş nüve malzemelerin tedarikçisi
olarak, Şişe Cam Elyaf cam elyaf üreticisi, Dowaksa da karbon elyaf üreticisi olarak ürün sağlamaktadırlar.
Temasta olunması gereken kurumlar Enerji Bakanlığı ve Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’dür.
Bu konuda yerlileşmenin gerçekleşmemesi çok ciddi lobi faaliyetleri yürütülmekte olduğunu da ayrıca
belirtilmektir.
Büyük Ölçekli Sanayi Kuruluşları, savunma sanayi firmaları, reçine üreticileri, proje hazırlayan ve
uygulayan firmalar, ana yüklenici firma (Aselsan) etrafında alt firmaların birlikte, küçük boyutlu (Northel,
NLSS vb.), kamu araştırma merkezleri (6550 yeterliliği almış), sertifikasyon firmaları (Türkloydu, vb),
KOBİ’ler, teknopark firmaları, üniversiteler, kamu kurumları ve uluslararası işbirlikleriyle biraraya gelmelidir.
* Düşük maliyetli ve yüksek verimli güneş paneli üretimi için ekonomik malzeme temin edilmeli ve panel
üretimi için roll-to-roll üretim yapan gigafabrikalar kurulmalı
4.2. Konvansiyonel enerji teknolojilerine yönelik malzemeler
* Nadir elementler için yerli kaynaklar araştırılmalı
* Nadir elementler yerine ekonomik ve bol bulunan elementler ile ürün ve malzeme geliştirilmeli
Büyük Ölçekli Sanayi Kuruluşları, KOBİ’ler, Teknopark Firmaları, Üniversiteler, Özel firmalar, Kamu
Araştırma Merkezleri bir araya gelmelidir.
4.3. Nükleer enerji teknolojilerine yönelik malzemeler
4.4. Batarya teknolojilerine yönelik malzemeler
4.5. Hidrojen enerji sistemleri ve yakıt pillerine ( Yakıt Hücrelerine) yönelik malzemeler
4.6. Organik ve/veya inorganik içerikli faz değiştiren malzemeler
Büyük Ölçekli Sanayi Kuruluşları, KOBİ’ler, Teknopark Firmaları, Üniversiteler, Özel firmalar, Kamu
Araştırma Merkezleri, Kamu Kurumları ve Uluslararası İşbirlikleriyle bir araya gelmelidir.
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Bütçe Öngörüleri
4.1. Yenilenebilir enerji teknolojilerine yönelik malzemeler
Proje başına 5-20 Milyon TL bütçe, toplamda ise 200-500 Milyon TL bütçe öngörülmektedir.
4.2. Konvansiyonel enerji teknolojilerine yönelik malzemeler


Sinterlenmiş Anizortopik NdFeB Mıknatıs Üretimi

Karakterizasyon Laboratuvarı (1.9 M$), Pilot Tesis (1.7 M$), Seri Üretim Hattı ve Tesis Binası (8.8 M$),
Toplamda 12.4 M$, ortalama %30 EBITDA


NTE Oksitlerinden Metal Üretimi ~ 2M$

Proje başına 1-10 Milyon TL bütçe, toplamda ise 100 Milyon TL bütçe öngörülmektedir.
4.3. Nükleer enerji teknolojilerine yönelik malzemeler
Proje başına 1-10 Milyon TL bütçe, toplamda ise 100 Milyon TL bütçe öngörülmektedir.
4.4. Batarya teknolojilerine yönelik malzemeler


500 MWh kapasiteli Li-Ion üretim tesisi ~ 100 M$

Proje başına 1-10 Milyon TL bütçe, toplamda ise 100 Milyon TL bütçe öngörülmektedir.
4.5. Hidrojen enerji sistemleri ve yakıt pillerine ( Yakıt Hücrelerine) yönelik malzemeler
Proje başına 1-10 Milyon TL bütçe, toplamda ise 100 Milyon TL bütçe öngörülmektedir.
4.6. Organik ve/veya inorganik içerikli faz değiştiren malzemeler
Proje başına 1-10 Milyon TL bütçe, toplamda ise 100 Milyon TL bütçe öngörülmektedir.
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BÖLÜM 2 – YAPILABİLİRLİK
Ülkemizdeki Yapılabilirlik Değerlendirmesi
Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması

Ülkemizdeki Yapılabilirlik ile ilgili Kriterler Bazında Değerlendirmeler

Kriterler
Akademik Araştırma
Birikimi
Ar-Ge Altyapıları
(merkezler, enstitüler vb.)

Görüşler
Konu ile ilgili yerli yayın yok denecek kadar azdır.

Nitelikli İnsan Kaynağı

Mıknatıs hakkında bilgi sahibi kişi sayısı Türkiye’de 20 kişi
kadarken NTE’nin farklı prosesleri konusunda da 50’yi
geçmeyecektir.

Üretim altyapısı (Makine
Teçhizat, …) Yeterliliği

Seri üretim yoktur, KTÜ ve Magiçe’de kurulu laboratuvarların
teknik imkanları yetersizdir. NTE üzerine MTA’nın laboratuvarları
iyi derece yetkinliğe sahiptir.

Sanayi Ar-Ge-Yenilik
Yetkinliği

Özel sektörde 2021’de kurulması planlanan şirket dışında konu ile
ilgili bir bağlantı yoktur.

Özellikle TENMAK, MTA ve Munzur Üniversitesi’nin yapmayı
planladığı yatırımlarla NTE konusunda ilerleme kaydedilecek.
Özel sektörde kurulması planlanan mıknatıs şirketi kapsamında
da en gelişmiş mıknatıs laboratuvarlarından biri kurulacak.
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Mevcut Mevzuat
Teknolojik İlerleme İçin
Yeterliliği
Ulusal Pazar Potansiyeli

Konunun Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi kapsamında
değerlendirilmesi uygun olur.

Uluslararası pazar
Potansiyeli

Mıknatıs pazarı yaklaşık 21 milyar dolardır ve hızla büyümektedir.
%90 üzerinde Çin tekelindedir.

Yabancı Hammadde/Ara
Ürün Tedariği Kolaylığı

NTE üretimi de Çin tekelindedir. 2020 itibariyle birçok ülke
alternatif tedarik zinciri kurulum çalışmasına başlamıştır.
Türkiye’de de özellikle Eskişehir-Beylikova’daki bastnazit rezervi
önemlidir.

Ekonomik/Politik
Kısıtlamalar (Yabancı
hammadde/ara ürün
maliyeti etkin olma
durumu)

Çin, NTE kozunu politik silah olarak kullanmakta ve ihracat
kotaları koyabilmektedir. Bu durum özellikle global savunma
sanayiini tehdit etmektedir. (Örneğin F35 uçağında yaklaşık 500
kg NTE bulunmaktadır) Son 10 yılda bu gibi durumlar oluştuğunda
NTE fiyatları 3 kez yaklaşık 100$/USD ile tavan yapmış, Dünya
Ticaret Örgütü’nün girişimleriyle tekrar 50$’lar seviyesindeki
normal fiyatına çekilmiştir. 2021 başı için özellikle pandemi
dolayısıyla fiyat yine 100$/kg’a ulaşmıştır. Ağır nadir toprak
elementlerinde fiyat seviyesi çok daha yüksektir.
Bilinen rezervlerimiz; en önemlisi Eskişehir-Beylikova’daki 52M
ton Barit-Florit,Bastnazit bileşimi (%3.14 NTE) olmak üzere,
Burdur-Çanaklı, Kayseri-Özvatan, Malatya-Kuluncak, SivasKaraçayır’da bulunmaktadır.

Doğal Kaynaklar
(Hammadde/Ara ürün)

Sadece mıknatıs ve yan ürünleri için 57 Milyon dolar ithalata
dayalı iç pazar bulunmaktadır.

Ülkemizdeki Yapılabilirlikle İlgili Genel Görüşler
4.1. Yenilenebilir enerji teknolojilerine yönelik malzemeler
Silisyum sonrası teknolojiler, özellikle Pb- içermeyen Perovskite güneş pilleri ve organik güneş pilleri ArGe ve gelecek nesil için önem arz etmektedir.
Tüm ürünler için özel sektörün yatırıma teşvik edilmesi gerekir. Bu yüksek teknoloji ürünler için çalışmaların
laboratuvar ortamında kalması, seri üretimi gerçekleşmedikçe sadece maliyet getirecektir. Devlet
teşviklerinin yanı sıra, özellikle ETİ Maden’in çıkardığı malzemeleri daha yüksek katma değere sahip
hammaddelere dönüştürmesi, bunları kullanabilecek sanayicileri yatırıma teşvik edebilir.
Çağrılı projeler açılmalı, üniversite-sanayi işbirliği arttırılmalıdır.
4.2. Konvansiyonel enerji teknolojilerine yönelik malzemeler
Yüksek manyetiklik gösteren nadir element içeren teknolojiler ve nadir element içermeyen ekonomik
teknolojiler birlikte geliştirilmelidir.
Teknoloji transferi desteklenmelidir.
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4.3. Nükleer enerji teknolojilerine yönelik malzemeler
Temel araştırmalar desteklenmeli ve araştırma altyapısı oluşturulmalıdır
4.4. Batarya teknolojilerine yönelik malzemeler
Yerli kaynaklar kullanılarak, yüksek kapasite ve fiyat/performans gösteren teknolojiler; enerji yoğunluğu
yüksek süperkapasitörler; kullanım ömrü artırılmış lityum-sülfür piller desteklenmelidir.
4.5. Yakıt pillerine yönelik malzemeler
PEM Yakıt Pili teknolojisi gelişmeye hızla devam etmektedir. Birçok uygulama alanı mevcuttur. Ülkemizde
yakın bir gelecekte yaygın olarak arabalarda,ağır vasıtalarda, insansız hava araçlarında, hava ve deniz
ulaşımında kullanılacaktır. Maliyetinin azaltılmasına yönelik olarak malzemeler geliştirilmeli, katalizör
olarak kullanılan platinin geri kazanımı araştırılmalı, yerli katalizör, kompozit ve polimerik proton değişim
membranı,kompozit ve metalik bipolar plaka üretimi desteklenmelidir.
Sabit yüksek kapasiteli olabilecek katı oksit yakıt pilleri elektrik jenaratörü olarak kesintisiz güç kaynağı
gerektiren hastane ve veri depolama merkezlerinde kullanılacaktır. PEM yakıt pilleri, alkali yakıt pilleri ile
havasız ortamlarda denizaltı araçlarında uygulanabilir. Pilot projeleri desteklenmelidir. Malzemelerin
dayanıklılığı ve yakıt pillerinin kullanım süresi arttırılmalıdır. Yakıt pilleri elektrik üretirken açığa çıkan
enerjinin binaların ısıtması için kullanılabilmesi için kojenerasyon projeleri geliştirilmektedir. Yüksek
sıcaklık yakıt pillerinde ısıdan verimli yararlanılması için merkezi ısı santralları geliştirilmelidir. Doğrudan
metanol PEM yakıt pili, doğrudan sodyum boronhydride PEM yakıt pili gibi sıvı PEM yakıt pilleri malzeme
ve sistemlerinin geliştirilmesi özellikle taşınabilir elektrik jenaratörleri için uygundur. Ülkemizde zengin
kaynağı bulunan sodyum borhidrürün hidroliziyle hidrojen üreten ve bu hidrojen ile yakıt ve elektrik
ihtiyacını karşılayan hidrojen köyü, hidrojen çiftlikleri pilot projeleri özellikle elektrik ve doğal gaz ulaşımı
olmayan bölgelerde uygulanabilir. Sodyum metaboratın geri kazanımı mümkündür. Sodyum borhidrür
üretimi için tesis kurulmalıdır.
Alkali ve PEM Elektrolizör üretimi için gerekli katalizör, anot ve katot elektrot, membran malzemeleri üretim
teknolojisi geliştirilmelidir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektriği kullanarak suyun
elektroliziyle hidrojen üretimi proseslerinin gelişmesi desteklenmelidir. Elektrolizör maliyetini azaltacak
malzeme ve teknikler geliştirilirse ucuz hidrojen üretilebilir. Bu nedenle elektrolizör üretimi temel ve
uygulama araştırmaları desteklenmelidir. Hidrojen üretimi doğal gaza olan bağımlılığı azaltacaktır. Değişik
yüzdelerde hidrojen ve doğal gaz karışımlarının taşınmasına uygun boru, vana gibi tesisat malzemeleri
araştırılmalı ve geliştirilmelidir. Hidrojen- doğal gaz yanmasına uygun brülör ve kazan uygulamaları için
malzeme geliştirilmelidir.
Yenilenebilir ucuz elektrikle suyun elektrolizi ürünü olan hidrojen amonyak ve dolayısıyla gübre sanayiinde
ucuz amonyum nitrat, amonyum sülfat ve amonyum fosfat gübrelerinin üretiminde ham madde olarak
kullanılmalıdır. Gübre fiyatının azalması çiftçiyi ve ülkemizin tarım gelirini arttıracaktır.
4.6. Organik ve/veya inorganik içerikli faz değiştiren malzemeler
Üretim yöntemleri ve kapasiteleri artırılmalı, maliyet ve performansları geliştirilmeli. Temel araştırmalar
desteklenmeli ve araştırma altyapısı oluşturulmalıdır.
Türkiyedeki güçlü kimya endüstrisinin bu alana odaklanması, son kullanıcılar ve araştırma kuruluşlarıyla
beraber proje geliştirmesi gerekmektedir.
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BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ
Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri
Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması

Ülkemizdeki Etki Potansiyeli İle İlgili Kriterler Bazında Değerlendirmeler
Kriterler
Cari Açığın Azalmasına
Katkısı

Görüşler
Ürünler tamamen ithalata bağımlı olunan sepette yer aldığından
ithalat azalacaktır. Mıknatıs örneği için 21 milyar dolarlık global
pazardan pay elde edilecektir. Aynı zamanda NTE pazarı da
lazerler, bataryalar gibi yüksek teknoloji ürünlere girdi sağladığı
ve Çin egemenliğinde olduğundan, benzer maliyetler dolayısıyla
Çin’le yarışabilecek Türkiye’nin bugün pazara girmesi, en kötü
ihtimalle milyarlarca dolarlık Avrupa pazarının kontrol edilmesini
sağlayacaktır.
Yüksek teknoloji içeren ürünlerin yerli olarak geliştirilmesi ve
üretilmesi ekonomik anlamda çok olumlu katkılar yapacaktır.

Farklı Teknolojik
Gelişmelerin (Spillover

NTE kullanan ürünler, gün geçtikçe artmakta olan yüksek
teknoloji ürünlerdir. Mıknatıslar (MR cihazı, motor, rüzgar
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Effect) Veya Çığır Açıcı
(Breakthrough) Yeniliklerin
Önünün Açılmasına Katkısı

türbinleri, telefonlar, bilgisayarlar...), lazerler, sensörler, yakıt
hücreleri, süperiletkenler halihazırda geleceğin önemli alanlarıdır.
Nanokompozit mıknatıslar ise üretim teknolojisi geliştiğinde tam
bir çığır açıcı ürün olacaktır.
Birçok farklı sektör ve bilimsel alana hem malzeme hem de
teknoloji olarak ciddi katkı sağlayacaklardır.

Stratejik Öneme Sahip
Alanlarda Yerlileşme Oranın
Yükseltilmesine Katkısı

Mıknatıslar (MR cihazı, motor, rüzgar türbinleri, telefonlar,
bilgisayarlar...), lazerler, sensörler, yakıt hücreleri, süperiletkenler
alanlarında yerlileşmeye katkısı yüksek olacaktır.
Savunma sanayii sistemlerinin yerlileştirilmesi adına önemlidir.

Uluslararası Pazar
Potansiyelinin Artmasına
Katkısı
İlgili Sektörde Teknoloji
Üretme Yeteneğinin
Artmasına Katkısı

Uluslararası pazarda Türk malı ürünler ile yer alınabilecektir.

Nitelikli İstihdamın
Artmasına
(Lisans/Lisansüstü Çalışan
Sayısı) Katkısı

Türkiye’de ilk kez gerçekleşeceğinden hem NTE hem de mıknatıs
üretimleri, Türkiye’nin teknoloji üretme yetkinliği ile birlikte
otomotive ve enerji sektörlerindeki cazibesini artıracaktır.

2019’da Global NTE pazarı 13.4 Milyar $, Mıknatıs pazarı
yaklaşık 21 milyar $ büyüklüktedir. Bu pazarlar %90 üzerinde Çin
kontrolündedir ve her yıl %10 üzerinde büyümektedir. Türkiye’nin
pazara girmesiyle özellikle Avrupa’nın talebi Türkiye’ye kayabilir.

Firmaların AR-GE altyapısını ve kabiliyetlerini artıracaktır
Ulusal Güvenlik Açısından
Stratejik Öneme Sahip
Alanlarda Millileşmenin
Sağlanmasına Katkısı
Doğal Kaynaklarımızın
(Hammadde/Ara Ürün)
Katma Değeri Yüksek
İhracata Dönüştürülmesine
Katkısı

Nükleer vb alanlarda katkısı çok yüksek olacaktır.

Birçok uçak ve havacılığa ait sistemler, uydular, lazerler,
sensörler NTE içerir ve bu alanlarda NTE’nin alternatifi yoktur.
PM motorlar mıknatıslarla üretilir ve hayatın her alanında
kullanılırlar.

Etki Potansiyeli ile İlgili Genel değerlendirmeler
4.1. Yenilenebilir enerji teknolojilerine yönelik malzemeler
Ürün ve teknolojisinin yerli olarak geliştirilmesi kullanımın daha da yaygınlaşmasına, ekonomik ve çevresel
etkisinin daha da fazla olmasına neden olacaktır.
1. Türkiye’de 2018 yılı birim ihracat fiyatı: 1,39 USD/kg; Türkiye’de 2019 yılı birim ihracat fiyatı: 1,23
USD/kg,
Türkiye’de sanayi sektörü 2018 yılı birim ihracat fiyatı: 1,72 USD/kg; Türkiye’de sanayi sektörü 2019 yılı
birim ihracat fiyatı: 1,41 USD/kg
RES türbin kanadı, kanat boyu ve malzemesine bağlı olarak 10 USD/kg mertebesinde.
Bknz: http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2020/09/KSD_YEKDEM_2.09.2020-1-1.pdf
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2. Yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirilmesi, Türkiye’de sanayi dönüşümünü tetikleyebilecek
alanlardan biri. Yenilenebilir enerji ekipmanları, Türkiye’nin mevcut imalat sanayinin becerilerinin çok
üzerinde bir sofistikeliğe sahip. Bu ekipmanların yerli olarak üretilmesi, mevcut imalat becerilerini de
geliştirecektir. Benzer üretim becerileri/teknolojileri gerektiren sektörler arasında sıçramalar çok daha
mümkündür. Yenilenebilir enerji ekipmanlarının üretimi ve tasarımına da bu bakış açısı ile yaklaşılmalıdır.
Bknz: Yenilenebilir Enerjide Fırsat Nerede?, (Şubat 2017), TEPAV, Değerlendirme Notu N201711
3. Paris Anlaşması ve Yeşil Mutabakat gereği enerji kaynaklarımızı hiç de uzak olmayan bir gelecek içinde
yenilenebilir kaynaklara kaydırmak zorundayız. Bunu yaparken de yerli teknolojilerin ve oyuncuların
geliştirilmesi gerekmektedir.
4.2. Konvansiyonel enerji teknolojilerine yönelik malzemeler
Ciddi bir katma değer beklememekle birlikte, kritik sektörlerde ihtiyaç duyulması nedeni ile stratejik bir
teknoloji olduğu düşünülmektedir.
Ülkemizde bulunan doğal hammadde kaynaklarından NTE’leri ve diğer yan stratejik elementlerin
saflaştırma ve zenginleştirme ile ilgili çalışmalar gerekmektedir.
4.3. Nükleer enerji teknolojilerine yönelik malzemeler
Milli güvenliği etkileyen stratejik bir ürün ve teknolojidir. Ciddi ve planlı bir destek sağlanmalıdır.
4.4. Batarya teknolojilerine yönelik malzemeler
Bilimsel ve teknolojik gelişimi sınırlandıran (limiting factor) bir etkisi vardır, bu alanda yapılacak atılımlar bir
çok alanda ciddi etki ve sinerji yaratacaktır. Ciddi ve planlı destek sağlanmalıdır.
4.5. Hidrojen enerji sistemleri ve yakıt pillerine ( Yakıt Hücrelerine) yönelik malzemeler
Yakıt pili teknolojisi hızla gelişmektedir. Hidrojen yakıt pilleri bataryalara alternatif olarak veya hidrojen yakıt
pili-batarya hibrit sistemleriyle birlikte kullanılmaktadır. Gerek yakıt pili ( hücresi) gerekse batarya üretim
malzemelerinin ve teknolojilerinin geliştirilmesi çok önemlidir. Batarya ile kısa süreli güç üretilmekte,
hidrojen yakıt pili (hücresiyle) uzun süreli sabit güç üretilmektedir ve aynı zamanda batarya şarj
edilebilmektedir. Hidrojen Yakıt Pili ( Yakıt Hücresi) malzemelerinin geliştirilmesi ve yakıt pillerinin
ticarileştirilmesi desteklenmelidir.
Batarya teknolojisindeki gelişmeler, bu yakıt pili teknolojini de pozitif etki yapmakla beraber, yakıt pili
teknolojisi konusunda yapılacak destekler riskli bulunmaktadır.
4.6. Organik ve/veya inorganik içerikli faz değiştiren malzemeler
Scale-up üretilmeleri durumunda ciddi katma değer yaratabilirler.
Faz değiştirilen malzemelerin geliştirilmesi, beyaz eşya, enerji ve inşaat gibi kritik sektörlerde devreye
alınması enerji için harcanan kaynakların azalmasını sağlayabilir.
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BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR
Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı sağlaması için Ön Plana Çıkan Kritik
Hususlar

Test ve Sertifikasyon
İhtiyaçları (Yerli
sertifikasyon merkezleri,
yerli test altyapıları, vb)
Yasal / Teknik Düzenlemeler
(Standartlar, mevzuatlar,
patent sistemi, vb)

Pazara Giriş Sıkıntıları (Son
kullanıcıyla etkileşim,
rekabet koşulları, kamu
alımlarının etkisi, vb)

TSE, 61400 belgesini akredite eden ilk kurumumuzdur.
Uluslararası akreditasyona sahip sertifikasyon merkezleri, ileri seviye
karakterizasyon yapabilecek araştırma laboratuvarlarına ihtiyaç vardır.
Yerliliği teşvik edici mevzuatların oluşturulması ve sürdürülebilir bir
yerliliğin sağlanması gerekmektedir. Patent desteği sağlanmalıdır.
Ayrıca eksik olan standartlar tamamlanmalıdır.
Yasal düzenlemeler yetersizdir, AR-GE yapan kurumların malzeme ve
teçhizat alımlarında vergi ve bürokratik süreçler kolaylaştırılmalıdır.
Hammadde açısından dışa bağımlılık, bazı kimyasallarda ekonomik
ölçeğin yaratılmasında sıkıntı yaratmaktadır. Yerli bir OEM’in oluşması
çalışması son aşamadadır. Bu oluşum büyük önem arz etmektedir.
Uluslararası bilimsel, ticari ve ekonomik konferans/fuar vb. etkinliklere
katılım artırılarak, tanıtım yapılmalı, teknolojik ürünler teknoloji temelli
sosyal medya ortamlarında tanıtılarak son kullanıcıya ve pazarlara
erişilmelidir.

Teşvik ve Destekler
(Girişimcilik destekleri,
pazara giriş destekleri,
yatırım teşvikleri, vb)

İnsan Kaynakları (İlgili
yetkinlikte kalifiye eleman,
ara teknik eleman, vb.)
Firmadan Kaynaklı Sebepler
(Maddi sebepler, strateji
değişikliği, yönetim
değişikliği, vb)

Jeotermal enerji üretimine yönelik malzemelerde sıkıntı olmamakla
birlikte jeotermal enerjinin maliyetinden (verim düşüklüğü, yurtdışı
malzemeler) dolayı sıkıntılar yaşanmaktadır.
Teşvikler finansmanı rahatlatacak şekilde olmalıdır. Yani yatırım
yapıldıktan birkaç ay sonra yapılacak ödeme ile değil, yatırımların
finansmanı ile sağlanmalıdır. Ayrıca dış kaynaklı kredilerin daha ucuz
olmasından dolayı yabancı hammaddelerin kullanılması bazı OEM’ler
için daha maliyet etkin hale gelmektedir. Enerji sektörüne yönelik krediler
stratejik sayılıp buna göre finansman kolaylıkları sağlanmalıdır.
Araştırma ve yatırım desteği ile ürün satın alma önceliği verilmeli ve
makine ekipman desteği sağlanmalıdır. Start-up ve spin-off şirketler
desteklenmelidir. Araştırmacıların fikirlerini ürüne dönüştürmeleri için
gerekli maddi destek ile birlikte ticari ve ekonomik bilgi ve becerilerini
geliştirecek eğitimler sağlanmalıdır. Bununla birlikte uluslararası pazara
giriş destekleri sağlanmalıdır. Ayrıca NTE ve Mıknatıs konularının
teknoloji odaklı sanayi hamlesi programına dahil edilmesi faydalı
olacaktır.
Yükseklisans ve doktora çalışmaları desteklenmelidir

Stratejik ortaklıklar kurulmalı, ekonomik üretim ve maliyet analizi
yapılmalı, sürdürülebilir bir büyüme modeli teşvik edilmelidir.
Potansiyel yatırımcıların bilgilendirilmesi, özellikle konuyu koordine
etmesi için kurulan NATEN ile temasa geçirilmesiyle mümkün olabilir.
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Diğer

Bu belgede bahse konu ürün ve teknolojiler kısa süre içerisinde hızlı
gelişim gösterebilme potansiyeline sahiptir. Bahse konu teknolojilerde
geri kalınmaması için hızlı karar alma ve destek mekanizmaları bir an
önce aktif hale getirilmelidir.
NTE’lerin ithalatında (Örneğin 2805302000 GTİP’li yüksek saflıktaki
Neodimyum için) yerli üretim olmamasına rağmen %2.7 gümrük vergisi
bulunmaktadır. 8505110070 GTİP’li mıknatıs için de benzer şekilde
gümrük vergisi vardır ve %2.2’dir. Dolayısıyla bu şartlar altında mıknatıs
üretimi yapmak isteyen bir sanayici, hem hammadde gümrük vergisiyle
hem de bu verginin ithal mıknatısa uygulanan vergiden fazla olması
dolayısıyla caydırılmaktadır. Tersine, mıknatıs vergisi artırılırken,
hammadde vergisi en azından yerli NTE üretilene kadar sıfırlanmalıdır.
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Teknolojik Hedef 5:
İleri ve yenilikçi seramiklerin, kompozitlerinin ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi
Kritik Ürün/Teknolojiler:
5.1. Özellikleri iyileştirilmiş ve fonksiyonel ileri seramik malzemeler
5.2. Yenilikçi seramik kompozit malzemeler
5.3. Yenilikçi ve fonksiyonel seramik toz malzemeler
BÖLÜM 1 - GİRİŞ
Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri:
5.1. Özellikleri iyileştirilmiş ve fonksiyonel ileri seramik malzemeler
Hedef Teknoloji ve Fonksiyonlara İlişkin Detaylar
 Aşınma, balistik, nükleer, elektronik ve optik uygulamalar için oksit ve oksit dışı (karbür, borür,
nitrür) seramiklerin üretimi ve geliştirilmesi
Balistik zırh uygulamalarında kullanılmaya yönelik hafif, yüksek sertlik, yüksek mekanik mukavemete
sahip balistik performansı yüksek oksit ve oksit dışı (karbür, borür, nitrür) seramiklerin geliştirilmesi ve
üretimi kritik bir öneme sahiptir.
Bu seramik malzemelerin üretimi için ise seramik tozlarının yerli imkânlarla geliştirilmesi, büyük ölçekli
üretim altyapılarının kurulmasına ihtiyaç vardır.
 Silika temelli aerojel yapılar ile birçok sektöre hizmet edebilecek nitelikte, iyi yalıtım özelliklerine
sahip, su tutmaz ve bakteri barındırmaz nitelikte malzeme geliştirilmesi
Silikat temelli aerojel ürünü ve türevleri ülkemizde endüstriyel boyutta üretilmektedir.
Dünya da bir kaç ülke ve tartından üretilebilen Aerojel maliyet, kalite ve ürün çeşitliliği açısından
rakiplerinden üstün durumdadır.
Yenilikçi yönleri; konvansiyonel yalıtım malzemeleriyle yapılması zor olan ısı, su, ses ve yangın yalıtımı
şeklinde klasik dört yalıtımı tek bir malzeme ile yapılmasının yanı sıra düşük dielektrik katsayısı da
savunma sanayi için önemi haizdir.
Savunma sanayi için IR iz azaltma ürünlerinde, ygun manyetik malzemeler ile formülasyon sonrası RF iz
azaltma ürünlerinde ve süper hidrofobik kaplama üretiminde kullanılmaktadır.
 Isıl, elektriksel ve aşınma dayanımlı yüksek performanslı yerli yalıtım malzemesi üretilmesi ve
geliştirilmesi
Aşınma, basınç ve yüksek sıcaklığa maruz kalan yüksek performans gereksinimi olan sistemler için
yurtdışından tedarik edilen malzemelere yerli alternatifler geliştirilmesi kritiktir. İhracat kısıtı nedeniyle bu
malzemelerin tedariki problem olabilmektedir.
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 Savunma, Havacılık ve Uzay sektörlerde yüksek katma değerli ürün oluşturma hedefinde,
geleceğin ortamlarına uygun çok yüksek sıcaklığa dayanım sağlayacak malzemeler üretilmesi
Savunma, Havacılık ve Uzay sektöründe termal şoklara ve aşınmaya dayanıklı, işlenebilir ultra yüksek
sıcaklık seramik ve kompozitlerinin geliştirilmesi ve üretimi kritik öneme sahiptir.
Özellikle balistik uygulamalarda kullanılan bu malzemelerin yurt dışından tedariği ihracat kısıtlamaları
nedeni ile problem olabilmektedir.
 Piezoelektrik seramik (güç elektroniği bileşenleri, sensör, ultrasonik ve akustik algılayıcılar,
robotik platformlarda eyleyiciler, enerji hasatlamaya yönelik malzemeler) malzemelerin
geliştirilmesi
 Farklı algılayıcı, tepkileyici ve dönüştürücü teknolojileri için en yaygın piezoelektrik malzeme olan
PZT'ye (kurşun zirkonat titanat) veya kurşun esaslı sistemlere alternatif olacak ve kurşun
içermeyen piezoelektrik malzeme kompozisyonları geliştirilmesi
 Manyetik Seramikler: Manyetik seramik (ferritler, hafıza elemanları) malzemeler; Manyetokalorik
ve/veya elektrokalorik soğutma sistemleri alanında, kompakt tasarım, sessiz çalışma, yüksek
stabilite ve korozyon dayanımı, yüksek verimlilik özellikleri ile konvansiyonel sistemlere göre %20
– 30 daha verimli Lantanit grubu metallerin oksalat formundan hareketle demir oksalat ve
silisyumdioksit katkısı ile hidrojen redüksiyonu (HR) tekniği ile tek adımda soğutma sektörüne
yönelik LaFeSi temelli manyetokalorik malzeme geliştirilmesi
 Görünür dalga boyunda yarı saydam/saydam, mekanik dayanımı yüksek ve/veya fonskiyonel
özellikli seramik malzemelerin geliştirilmesi


yarı saydam için: min %30 geçirgenliğe sahip; saydam için: min %70 geçirgenliğe sahip

 Fotoaktif ve/veya antimikrobiyal-antiviral özellikli seramik malzemelerin geliştirilmesi


ISO’nun ilgili standartlarına uygun

5.2. Yenilikçi seramik kompozit malzemeler
Hedef Teknoloji ve Fonksiyonlara İlişkin Detaylar
 Manyetik alan absorbsiyon kapasitesi iyileştirilmiş, özellikle parazit sinyal filtreleme ve sinyal
soğurma özelliği olan yüzeye sürülebilir seramik matrisli kompozitlerin geliştirilmesi ve sıfır
manyetik alan odaların kurulmasında kullanılması
 Uzay ve askeri uygulamalar için aşırı duyarlı sensörler yapımında kullanılan manyetik açıdan
ultra-yumuşak alaşımlar (metglasses) geliştirilmesi
 Yüksek sıcaklığa dayanıklı (300 C ve üstü) kompozit malzeme (fiber takviyeli kompozit,
karbon-karbon kompozit) geliştirilmesi
 Yalıtım malzemesi ve hafif zırh yapılarında kullanılmak üzere hafif metallere göre titreşim ve
darbe absorbe etme kapasitesi yüksek seramik takviyeli kompozit köpüklerin üretilmesi ve
geliştirilmesi
 Yüksek seviye tehditlere karşı kişisel, kara ve hava taşıtlarında koruma sağlayacak seramik
matrisli kompozit balistik malzemeler geliştirilmesi
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 Kırılma tokluğu iyileştirilmiş, hibrit yapılardaki kompozit malzemelerin geliştirilmesi,
 Hafif, yüksek sertlik ve yüksek mekanik mukavemete sahip fiber takviyeli hibrit yapılı seramik
kompozitlerin geliştirilmesi,
 Farklı seramiklerin üstün özelliklerini son üründe birleştirmek amacı ile multikomponent
seramiklerin geliştirilmesi
 SiC-SiC veya Oksit-Oksit seramik matris kompozitlerin üretim, işleme ve kaplama
teknolojilerinin geliştirilmesi (Türbin palesi, shroud, egzoz lülesi, NGV vb.)
 Sert metal (cemented carbide) olarak adlandırılan WC-Co temelli seramik-metal kompozit
alaşımları, toz metalurjisi teknolojisi ile üretilen ve üstün sertlik/tokluk dengeleri ile başta
otomotiv ve çelik endüstrisi olmak üzere, madencilik ve sondaj, ağaç işleme, aşınma parçaları,
inşaat, tarım, kalıp ve tel çekme gibi birçok farklı sektörde kullanılan stratejik malzemelerin
geliştirilmesi
Dünyada üretilen sert metal ürünlerin %65’i kesici takım olarak kullanılırken, %15’inden madencilik
sektöründe, %10’undan ağaç işleme, tarım ve inşaat sektörlerinde faydalanılmaktadır. Hammadde
fiyatlarının yüksek olması bu malzemelerin geri dönüşümünü gerekli kılmaktadır. Kullanılmış sert metal
ürünlerden geri dönüşüm oranı %35 civarındadır. Ülkemizde preslenmeye hazır (ready to press:RTP) sert
metal hammaddeden üretim yapan iki firma mevcuttur. Ülkemizde, W, Co ve bu yapıya katılan diğer karbür
tozlarının (TiC, TaC, NbC, Cr3C2, VC, vb.) üretimi yapılmamakta ve bu tozlar ithal edilmektedir.
Hammaddede yurtdışına bağımlılık fiyat rekabetinde bu yerli firmaları dezavantajlı kılmaktadır. Ayrıca, bu
stratejik malzemeden üretim yapan firmaların yeterli Ar-Ge altyapıları yoktur. Üretilen ürünler, dünyada sert
metal ürünlerde sağlanan teknolojik gelişmelerin gerisinde kalmaktadır. Ultrafine/Nano taneli tozdan
üretilen ve uzay/havacılık ve elektronik sanayiinde kullanılan mikro matkaplar, farklı tane boyutlarında WC
tanelerinin bir arada bulunduğu ve optimum sertlik/tokluk özellikleri sağlayan bi-modal WC-Co alaşımları,
cBN, TiC, TiB2 whisker’lar ile pekiştirilen sert metal alaşımları, özellikle madencilik sektöründe kullanılan
gradient sert metal alaşımları, Co yerine Fe, Ni, Ni-Al, Fe-Cr gibi farklı bağlayıcıların kullanılması, farklı ısıl
işlemler sayesinde Co bağlayıcıların çökeltilerle pekiştirilmesi gibi bir çok teknolojik yenilik ülkemizde
hayata geçirilememiştir



Kesici takım olarak kullanılacak oksit ve oksit dışı seramik malzemeler ve kompozitlerinin
geliştirilmesi
Özellikle ülkemizde havacılık sektöründe yaygın olarak kullanılan ve ağırlıklı olarak dış
tedarikle elde edilen SiC visker takviyeli Al2O3 ve Sialon esaslı malzemeler

 Ötektik oksit bazlı seramik kompozit malzemelerin geliştirilerek nikel bazlı süperalaşımların yerine
daha yüksek sıcaklıkta çalışan türbin komponentlerinin geliştirilmesi
5.3. Yenilikçi ve fonksiyonel seramik toz malzemeler
Hedef Ürüne ve Fonksiyonlara İlişkin Detaylar
 Özellikleri ve/veya performansı artırılmış seramik malzemelerin geliştirilmesine yönelik, şekil ve
boyut kontrollü (örn. CeO2 plaka, BaTiO3 plaka, NaNbO3 plaka, (K,Na)NbO3 plakalar, ZnO
çubuk/plaka, Bi4Ti3O12 plakalar, SrTiO3 plakalar, (Na,Bi)TiO3 plakalar, (K,Bi)TiO3 plakalar vb.)
tozların üretimi
 Çok fonksiyonlu (antimikrobiyal, piezoelektrik vb.) tasarlanmış yapıya ve kompozisyona sahip
tozların üretimi
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 Üretimde nano boyutlu tozların kullanımından kaynaklı doğabilecek topaklanma vb. güçlükleri ve
de çevreye ve insana verilebilecek zararları ortadan kaldırabilme potansiyeline sahip özgün ve
yenilikçi toz teknolojilerinin (MicNo vb.) geliştirilmesi ve üretimi
 Özel kompozisyona sahip ve kullanıldıkları malzemelerin özelliklerini artırabilecek ve/veya onları
daha güvenli hale getirebilecek seramik toz malzemelerin üretimi
 Ready to Press (RTP) ve/veya eklemeli imalat yöntemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış toz
malzemelerin üretimi
 Farklı sektörlerde de (örneğin, kozmetik, ilaç, hijyen vb.) katma değeri yüksek hammadde
şeklinde kullanılabilecek tasarlanmış ve yenilikçi seramik toz malzemelerin üretimi
 Şekil ve boyut kontrollü nihai seramik toz ve tek kristal ürünlerin geliştirilmesi
 Fotoaktif seramik tozlarının geliştirilmesi
 Yüksek saflıkta (3.5N ve üzeri) kaplama teknolojilerinde de kullanılabilecek seramik tozların
geliştirilmesi
 Nadir toprak element esaslı seramik tozların geliştirilmesi
 Eklendikleri yapılara yapısal ve fonksiyonel iyileştirme sağlayabilecek özellikte nano-mikro
boyutta seramik tozların ve/veya bunların yüzey modifikasyon yöntemlerinin geliştirilmesi
 Dijital dekorasyon uygulamalar için inorganik renk pigmentlerinin ve firit malzemelerinin
geliştirilmesi
 Ergimiş ve yeniden kristalleşmiş (fused) oksit esaslı seramiklerin üretilmesi ve geliştirilmesi
 Optik özellikleri belli bir dalga boyu aralığında soğurma, yansıtma ve/veya geçirim sağlamak
üzere tasarlanmış optik olarak aktif sayılabilecek şekilde tasarlanmış seramik tozların
geliştirilmesi
Yenilikçi seramik tozlar
















Kullanıldıkları seramik matrisler içinde çekirdek görevi görerek o seramik matrislerin kristalografik
yönlenmelerine olanak sağlayabilecek küresel olmayan boy/en oranlarına ve termodinamik
kararlığa sahip seramik tozlar
Birden fazla özelliği (örn., UV-filtre ve antimikrobiyal) aynı anda sergileyebilen ve uygulama
alanına yönelik olarak bu çok fonksiyonluluğu sergilemek üzere tasarlanmış olan ve beklentilere
göre belli şekil ve boyutta üretilecek tozlar
Nano boyutlu tozların özellikle çevreye verebileceği fitotoksik ve insanlarda yaratabileceği
sitotoksik ve genotoksik etkileri ortadan kaldırabilecek şekilde nano tozların sergilediği üştün
özellikleri de sergileyebilecek farklı kompozisyon ve işlevsellikte mikron boyutlu daha güvenli toz
formları
Özel kompozisyona sahip ve kullanıldıkları seramik veya kompozite hem işlevsellik ve/veya
perfomans üstünlüğü kazandırabilecek tozlar
Üretimde toz esaslı malzemelerin daha rahat kullanımını sağlayacak şekilde ön karışım şeklindeki
(örn, preslemeye hazır, RTP, veya eklemeli imalat için hazır harman) toz karışımları
Teknolojik ihtiyaçları karşılamak üzere özel olarak geliştirilecek anizotropik özellik sergileyen tek
kristaller ve/veya şekilleri bu anizotropik etkiyi ortaya çıkarabilecek şekilde üretilmiş tozlar
Fotoaktiflik performansı yüksek ve tekrarlı şekilde kullanılabilecek, çevre sorunları yaratmayacak
tozlar
İnce film kaplama teknolojilerinin hedef (target) malzeme ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanacak
hedef malzemenin hammaddesi olarak veya direkt toz formunda ince film kaplama kaynağı olarak
kullanılabilecek %99,95 ve üzeri saflıkta seramik tozlar
Özellikle dahil edilecekleri sistemlerde uyumlu olarak sisteme dahil edilebilmeleri ve/veya
özelliklerini sergilerken diğer sistem bileşenlerine zarar vermemeleri için yüzeyleri organik,
inorganik kaplamalar vb. şekilde modifiye edilmiş mikron-nano boyutlu tozlar
UV, mavi ışık ve/veya kızıl ötesi filtreleme (soğurma, yansıtma ve/veya saçma) yeteneğine sahip
tozlar
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Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Havacılık
ve Uzay Mühendisliği, Kimya, Fizik, Biyoloji, Endüstri Mühendisliği, Nanoteknoloji disiplenlerinden kişiler
bir araya gelmelidir.

Teknolojik Hazırlık Seviyesi
Teknolojik
Hazırlık
Seviyeleri
THS 1
THS 2
THS 3
THS 4
THS 5
THS 6
THS 7
THS 8
THS 9

Dünyada
(5.1)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒

Türkiye’de Dünyada
(5.1)
(5.2)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☒

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒

Türkiye’de Dünyada
(5.2)
(5.3)
☐
☒
☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒

Türkiye’de
(5.3)
☐
☐
☐
☒
☒
☒
☒
☒
☒

NOT: 5.3 için bazı ürünlerde THS seviyemiz 6-9 aralığında ticarileşmeye yakın görülmekte; bazı toz
malzemelerinde ise THS 3-6 aralığındadır.
THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler
5.1. Özellikleri iyileştirilmiş ve fonksiyonel ileri seramik malzemeler
Dünya örnekleri:



NTK, GREENLEAF, Coorstek, Saint Gobain GmBH, Morgan Technical Ceramics, Barat
Ceramics, Ceramtec, Bitossi, Murata, CTS, Tosoh
Boehlerit ve KLP firmalarına ait, sert metal mekanik sıkmalı torna ve freze uçları, lehimlenerek
kullanılan kesici uçlar, aşınma parçaları, madencilik ürünleri, vb.

Türkiye örnekleri:
Türkiye’de bu alanda geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve/veya potansiyel geliştirici adayları olarak
değerlendirilebilecek yerli firmalar:





Geliştiren, teknolojik yetkinliği bulunan yerli üretici - tedarikçi firmalar: MDA, Magspin, Teknoser,
Kayseri İleri Malzemeler (KİM), Nurol Teknoloji, BORTEK, Roketsan, Kale Seramik, MDA,
Magspin,
TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü, TEI, İTÜ
Eskişehir Teknik Üniversitesi Seramik Araştırma Merkezi, Eskişehir Teknik Üniversitesi Malzeme
Mühendisliği ve Seramik Mühendisliği Bölümleri
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5.2. Yenilikçi seramik kompozit malzemeler
Dünya örnekleri:


Coorstek, Saint Gobain GmBH, Morgan Technical Ceramics, SGL

Türkiye örnekleri:



Teknoser, Roketsan, Nurol Teknoloji, MDA,
Eskişehir Teknik Üniversitesi Seramik Araştırma Merkezi, Eskişehir Teknik Üniversitesi Malzeme
Mühendisliği ve Seramik Mühendisliği Bölümleri
5.3. Yenilikçi ve fonksiyonel seramik toz malzemeler
Dünya örnekleri:


Sumitomo, Sakai, Ferro, Alteo, Saint Gobain GmBH, Kennametal, Höganas, Almatis, Fiven

Türkiye örnekleri:





Geliştiren, teknolojik yetkinliği bulunan yerli üretici- tedarikçi firmalar: Entekno, Pavezyum,
Ar-Ge faaliyetlerinden çok üretime odaklı yerli üretici firmalar: ETİ Alüminyum, KÜMAŞ
Entekno tarafından üretilen dünyada benzersiz olan, ihracata konu ürünler bulunmaktadır.
Eskişehir Teknik Üniversitesi Seramik Araştırma Merkezi, Eskişehir Teknik Üniversitesi Malzeme
Mühendisliği ve Seramik Mühendisliği Bölümleri

Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İşbirlikleri/Modelleri
5.1. Özellikleri iyileştirilmiş ve fonksiyonel ileri seramik malzemeler



THS 3-6 aralığında olanlar için Akdemi-Sanayi-Kamu İşbirliği
THS 7-9 aralığında olanlar için: Kamu-Sanayi-Araştırma Merkezleri İşbirliği

Uluslararası İşbirlikleri, Büyük Ölçekli Sanayi Kuruluşları, KOBİ’ler, Teknopark Firmaları, Üniversiteler,
Kamu Araştırma Merkezleri, Kamu Kurumları (TEI, Tübitak MAM, İTÜ ile birlikte çalışma yapılabilir)
ÜRTEMM - SSB nin işbirliği modeli olan bu yaklaşımdan malzemeler özelinde faydalanılabilir; araştırma
merkezleri ve firmaları faaliyet ve ihtiyaç benzerlikleri özelinde teknopark bünyesinde buluşturarak,
müşteri kuruluşlara ortak üretim yapılması yönünde bir aracılık ve üretim modellemesi yapılmaktadır.
[Büyük Ölçekli Sanayi Kuruluşları, KOBİ’ler, Teknopark Firmaları, Üniversiteler, Kamu Araştırma
Merkezleri paydaşlığında]
Mevcut sert metal firmaları yanında bu konuda faaliyet göstermek isteyen yeni girişimler, SKT’ler, araştırma
kurumları
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5.2. Yenilikçi seramik kompozit malzemeler



THS 1-6 aralığında olanlar için Akademi-Sanayi-Kamu İşbirliği
THS 7-9 aralığında olanlar için: Kamu-Sanayi-Araştırma Merkezleri İşbirliği

6550 sayılı Kanun kapsamında yeterliğini almış olan araştırma altyapıları
Büyük Ölçekli Sanayi Kuruluşları, KOBİ’ler, Teknopark Firmaları, Üniversiteler, Kamu Araştırma
Merkezleri
5.3. Yenilikçi ve fonksiyonel seramik toz malzemeler



THS 3-6 aralığında olanlar için Akdemi-Sanayi-Kamu İşbirliği
THS 7-9 aralığında olanlar için: Kamu-Sanayi-Araştırma Merkezleri İşbirliği

Büyük Ölçekli Sanayi Kuruluşları, KOBİ’ler, Teknopark Firmaları, Üniversiteler, Kamu Araştırma
Merkezleri

Bütçe Öngörüleri
5.1. Özellikleri iyileştirilmiş ve fonksiyonel ileri seramik malzemeler
Sert metal tozu (WC, TiC, TaC, Cr3C2, VC, vb. karbürler, Co, Ni, Fe metalik bağlayıcılar), en azından RTP
seviyesinde burada üretilebilmelidir. Sert metal ürünlerdeki dünyada süregelen teknolojiyi yakalayabilmek
için mevcut firmalar altyapı olarak (toz üretim üniteleri, elektronik presler, çok fonksiyonlu sinterleme
fırınları) desteklenmeli, yeni girişimlere destek olunmalıdır.
Türkiye’deki sert metal ürünlerin Pazar hacminin 200 Milyon dolar civarında olduğu şeklinde bir kanı
bulunmaktadır. Dünyadaki pazar hacminin 2027’de 70 milyar doları bulacağı öngörülmektedir. Özellikle
çelik boru, otomotiv, tarım ve savunma sektörlerindeki stratejik önemi de düşünüldüğünde bu malzemenin
üretim süreçlerine olan yatırımın önem arz ettiği değerlendirilmektedir. Önümüzdeki 5 senede, özellikle
sert metal toz üretimi/geri dönüşümü ve toz metalürjisi proseslerine yönelik projeler ile daha üstün özellikli
ve teknoloji açısından dünya trendlerini yakalamış sert metal ürünlere ulaşmak için 50 Milyon dolar’lık
yatırım öngörülmektedir.
Toplam Öngörülen Bütçe: Yaklaşık 50 milyon dolar -400 M TL
Proje başına 1-20 Milyon TL bütçe, toplamda ise 300-400 Milyon TL Ar-Ge ve yenilik bütçesi
önerilmektedir.
5.2. Yenilikçi seramik kompozit malzemeler
Seramik Matris Kompozitlerin Pilot ölçekte geliştirilmesine yönelik:


SiC Fiber Üretimi: ~10M USD (Seri Üretime uygun fiber çekme, elektron ışını kürleme ve piroliz
ekipmanları, proses geliştirme),
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SiC Fiber kaplama, prepreg yapma ve dokuma teknolojileri: 5M USD,
CMC parça üretimi: ~15M USD (Kimyasal Buhar Emdirme, Ergiyik Halde sıvı emdirme, Özel ısıl
işlem fırınları ve otoklavlar, Çevresel Bariyer Kaplama teknolojisi ve işleme teknolojileri)
Toplam minimum 30M USD bütçe öngörülmektedir.

Proje başına 1-20 Milyon TL bütçe, toplamda ise 400-500 Milyon TL Ar-Ge ve yenilik bütçesi
önerilmektedir.
5.3. Yenilikçi ve fonksiyonel seramik toz malzemeler
Şekil ve boyut kontrollü tozların geliştirilmesine ve üretilmesine yönelik:



Tozların geliştirilmesi ve pilot ölçekli üretim tesislerinin kurulması: 10M USD
Endüstriyel boyutta yüksek hacimli üretilmesi: 20M USD

Birden fazla özelliği (örn., UV-filtre ve antimikrobiyal) aynı anda sergileyebilen ve uygulama alanına yönelik
olarak bu çok fonksiyonluluğu göre tasarlanmış olan ve beklentilere göre belli şekil ve boyutta tozların
geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik:



Tozların geliştirilmesi ve pilot ölçekli üretim tesislerinin kurulması: 10M USD
Endüstriyel boyutta yüksek hacimli üretilmesi: 20M USD

İnce film kaplama teknolojilerinin hedef (target) malzeme ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanacak hedef
malzemenin hammaddesi olarak veya direkt toz formunda ince film kaplama kaynağı olarak
kullanılabilecek %99,95 ve üzeri saflıkta seramik tozların geliştirilmesine ve üretilmesine yönelik:



Tozların geliştirilmesi ve pilot ölçekli üretim tesislerinin kurulması: 10M USD
Endüstriyel boyutta yüksek hacimli üretilmesi: 15M USD

Özellikle dahil edilecekleri sistemlerde uyumlu olarak sisteme dahil edilebilmeleri ve/veya özelliklerini
sergilerken diğer sistem bileşenlerine zarar vermemeleri için yüzeyleri organik, inorganik kaplamalar vb.
şekilde modifiye edilmiş mikron-nano boyutlu tozların geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik:



Tozların geliştirilmesi ve pilot ölçekli üretim tesislerinin kurulması: 10M USD
Endüstriyel boyutta yüksek hacimli üretilmesi: 20M USD

UV, mavi ışık ve/veya kızıl ötesi filtreleme (soğurma, yansıtma ve/veya saçma) yeteneğine sahip tozların
geliştirilmesine ve üretilmesine yönelik:



Tozların geliştirilmesi ve pilot ölçekli üretim tesislerinin kurulması: 10M USD
Endüstriyel boyutta yüksek hacimli üretilmesi: 20M USD

Üretimde toz esaslı malzemelerin daha rahat kullanımını sağlayacak şekilde ön karışım şeklindeki (örn,
preslemeye hazır, RTP, veya eklemeli imalat için hazır harman) toz karışımlarının geliştirilmesine ve
üretilmesine yönelik:



Tozların geliştirilmesi ve pilot ölçekli üretim tesislerinin kurulması: 10M USD
Endüstriyel boyutta yüksek hacimli üretilmesi: 20M USD

Proje başına 1-20 Milyon TL bütçe, toplamda ise 300-400 Milyon TL Ar-Ge ve yenilik bütçesi
önerilmektedir.
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BÖLÜM 2 – YAPILABİLİRLİK
Ülkemizdeki Yapılabilirlik Değerlendirmesi
Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması

Ülkemizdeki Yapılabilirlik ile ilgili Kriterler Bazında Değerlendirmeler

Kriterler
Akademik Araştırma
Birikimi

Görüşler
Özellikle ülkemizde Seramik mühendisliği bölümlerinin sayısının az
olması akademik birikimin ilerlemesini sınırlandırmaktadır.

Ar-Ge Altyapıları
(merkezler, enstitüler
vb.)

İnorganik silika aerojel ile birlikte organik ve hibrit ürün araştırmaları
süreklilik arz etmektedir.
Ülkemizde en kapsamlı araştırma merkezi Eskişehir Teknik Üniversitesi
Seramik Araştırma Merkezidir. Eşdeğer özellikte merkez olmaması ile
birlikte yakın merkez sayısı da oldukça azdır.
Ar-Ge altyapılarının sayı ve kapasite açısından geliştirilmesi gerektiği
değerlendirilmektedir.

Nitelikli İnsan Kaynağı

Gerek araştırma merkezlerinin azlığı, gerekse Seramik mühendisliği
bölümünün kısıtlı olması ve Malzeme mühendisliğinde çalışma alanları
arasında az olması nitekli insan yetişmesini sınırlandırmaktadır. Nitelikli
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insan kaynağının arttırılması için üniversitelerde sanayinin ihtiyaçlarını
karşılayabilecek nitelikte kompozit ve seramik malzemeler üzerine lisans
ve lisansüstü dersler eklenmelidir.
Üretim altyapısı
(Makine Teçhizat, …)
Yeterliliği

Yerli üretim ve alt yapı mevcut olmakla birlikte yeterli olmadığı
değerlendirilmektedir. İleri seviye makine ve teçhizatlarda yurtdışı
bağımlılığı bulunmaktadır; makineler nitelik ve nicelik olarak sınırlıdır.

Sanayi Ar-Ge-Yenilik
Yetkinliği

Araştırma enistitüleri ile geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Sanayi ArGe yenilik yetkinliğinin geliştirilebilmesi için inovatif KOBİ’ler seçilmeli ve
bunlar özel bir şekilde desteklenmelidir.

Özel sektör (5746 no.lu
Kanun kapsamında
onay verilmiş) Ar-Ge
Merkezlerinin Sayı ve
Kapasite Açısından
Yeterliliği
Mevcut Mevzuat
Teknolojik İlerleme İçin
Yeterliliği
Ulusal Pazar
Potansiyeli
Uluslararası pazar
Potansiyeli

Ben bu konuda her ne kadar seramik, cam ve malzeme sektöründe
oldukça fazla sayıda Ar-Ge merkezi olsa da bunların çok ama çok azının
kendi patentli teknolojilerini geliştirmektedirler. Bu yüzden sayı olarak
belki yeterli olabilir ama nitelik açısından yeterli değildir.

Mevcut mevzuatın yeterli olmasıyla birlikte uygulama süreçlerinin yalın
hale getirilmesi ve geliştirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.
Pazar potansiyeli yeterlidir ve artmaya devam etmektedir
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yenilikçi seramikler
kompozitlere olan talebin artacağı değerlendirilmektedir.

ve

Özellikle seramik sektöründe ülkemiz gelişmiş seviye olduğundan
uluslararası pazarda öncülük yapmaktadır.
Yabancı
Hammadde/Ara Ürün
Tedariği Kolaylığı

%92 oranında yerli hammadde kullanımı vardır. Yabancı hammaddeler
ise çok alternatifli olduğundan tedarik sorunu yaşanmamaktadır. Bununla
birlikte uluslararası anlaşmalar nedeniyle kritik hammadde/ara ürün
tedariki problem olabilmektedir.

Ekonomik/Politik
Kısıtlamalar (Yabancı
hammadde/ara ürün
maliyeti etkin olma
durumu)

Ambargolar nedeniyle kritik ekipman, son ürün, ham malzeme, yarı
mamul vb. tedariki sorun olmaktadır.

Uluslararası Dolaşım
Durumu (Son kullanıcı
sertifikası gereksinimi)

Son kullanıcı sertifikası almak kritik malzeme kalemleri için zor
olmaktadır.
Regülasyonlara uygun malzeme geliştirilmesi ve üretilmesine ihtiyaç
duyulmaktadır.

Doğal Kaynaklar
(Hammadde/Ara ürün)

Yeterli ve kolay tedarik edilebilir durumdadır.
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Ülkemizdeki Yapılabilirlikle İlgili Genel Görüşler
5.1. Özellikleri iyileştirilmiş ve fonksiyonel ileri seramik malzemeler
Ülkemizin yüksek teknoloji talaşlı imalat sektörünün ciddi şekilde ihtiyacı vardır.
RTP sert metal toz üretimi ve geri dönüşümü için proje desteği verilmeli ve ülkemizin yurtdışına bağımlılığı
düşürülerek, yerli firmaların en büyük sıkıntılarından biri olan hammadde maliyetleri aşağıya çekilmelidir.
Toz bileşimi, morfolojisi ve sinterleme teknikleri konularında da projeler başlatılıp, üretilen ürünlerin niteliği
dünya ile yarışır hale getirilmelidir. Bunun için mevcut altyapı (toz hazırlama üniteleri, presleme ve
sinterleme ekipmanları, simülasyon yazılımları) geliştirilmeli, bu konulardaki girişimler desteklenmeli ve
rekabetçi bir ortam yaratılmalıdır. Bu çalışmalar kapsamında, sert metal kompozit malzeme üretiminde
eksik olan personel yetkinliği de akademik kurumların desteği ile artacaktır.
Test altyapıları çeşitlendirilmelidir. Test merkezleri tüm kurumlara hizmet verebilecek nitelikte olmalıdır.
Üniversiteler ile ürüne yönelik geliştirme çalışmaları yapılmalıdır. Üretim aşamalarında gerekli olan
altyapı ve ekipman yatırımlarına destek verilmesi gerekmektedir.
5.2. Yenilikçi seramik kompozit malzemeler
Test altyapıları çeşitlendirilmelidir. Test merkezleri tüm kurumlara hizmet verebilecek nitelikte olmalıdır.
Üniversiteler ile ürüne yönelik geliştirme çalışmaları yapılmalıdır. Üretim aşamalarında gerekli olan
altyapı ve ekipman yatırımlarına destek verilmesi gerekmektedir.
Özgün motorlarda kullanımı kritik fakat adet olarak düşük üretim marjlı malzemelerdir. Bu sebeple üreticiye
Ar-Ge teşviği verilmesi önemlidir.
5.3. Yenilikçi ve fonksiyonel seramik toz malzemeler
Test altyapıları çeşitlendirilmelidir. Test merkezleri tüm kurumlara hizmet verebilecek nitelikte olmalıdır.
Üniversiteler ile ürüne yönelik geliştirme çalışmaları yapılmalıdır. Üretim aşamalarında gerekli olan
altyapı ve ekipman yatırımlarına destek verilmesi gerekmektedir. Bunlara ek olarak, özellikle inovatif
ürünler geliştiren ve kendi uluslararası patentli ürünlerine sahip KOBİ’lerin küresel ölçekte rekabetçi
olabilmeleri için kendi bünyelerinde de gelişmiş ürün uygulama ve ürün test laboratuvarlarına sahip
olması çok kritik öneme sahiptir. Bu nedenle bu tür laboratuvarların kurulmasına olanak sağlayacak ve
bu yolla milyar dolar değerlemeli “unicorn” derin teknolojiye sahip girişimlerin ülkemizden çıkmasını da
hızlandıracak desteklerin bahsedilen şekildeki KOBİ’lere verilmesi gerekmektedir.
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BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ
Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri
Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması

Ülkemizdeki Etki Potansiyeli İle İlgili Kriterler Bazında Değerlendirmeler

Kriterler
Cari Açığın Azalmasına
Katkısı
Farklı Teknolojik
Gelişmelerin (Spillover
Effect) Veya Çığır Açıcı
(Breakthrough)
Yeniliklerin Önünün
Açılmasına Katkısı

Görüşler
Yoğun ihracat potansiyeli sağlayacaktır.
Ürünler temel olarak sol-jel yöntemi ile üretildiğinden, bu yöntem ve
teknolojiye sahip firmalar, ileri malzeme üretim sistemlerine sürekli yeni
ve daha ucuz üretim hatları ve teknolojik ürünler ekleyebileceklerdir
(Örneğin toz metalurjisi ile yapılan silikat temelli ürünlerin sol-jel yöntemi
ile üretimi gibi).
Yukarıda 5.3. bölümünde tanımlanan seramik toz ürünlerin kozmetikten
savunmaya kadar pek çok alanda kullanım özelliği olması ve de bazı
tanımlanan tozların dünyada ilk geliştiricilerinin Türkiye’de olması farklı
teknolojik gelişmelerin ve hatta bazı alanlarda çığır açıcı yeniliklierin
önünü açabilecek niteliktedir.
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Stratejik Öneme Sahip
Alanlarda Yerlileşme
Oranın Yükseltilmesine
Katkısı
Uluslararası Pazar
Potansiyelinin Artmasına
Katkısı

Gerek üstün teknik özellikleri gerekse yerli ve milli teknolojiyle üretiliyor
olması, yerlileştirme de katkı sağlayacaktır.

İlgili Sektörde Teknoloji
Üretme Yeteneğinin
Artmasına Katkısı
Nitelikli İstihdamın
Artmasına
(Lisans/Lisansüstü
Çalışan Sayısı) Katkısı
İlgili Sektörlerde
Yerlileşme Oranının
Yükseltilmesi Ve Dışa
Bağımlılığın Azaltılmasına
Katkısı
Ulusal Güvenlik
Açısından Stratejik
Öneme Sahip Alanlarda
Millileşmenin
Sağlanmasına Katkısı
Doğal Kaynaklarımızın
(Hammadde/Ara Ürün)
Katma Değeri Yüksek
İhracata
Dönüştürülmesine Katkısı

Katkı sağlamaya başlamıştır ve temel teknoloji kullanılarak yetenekler
geliştirilmektedir.

Uluslararası pazarda markalaşmış dominant ürün teknolojinin yeni
olması sebebi henüz oluşmamıştır. markalaşma ve katkı sağlayacaktır.
Bu açıdan markalaşma süreci bazı ürünler için başlamıştır. Örneğin,
Türkiye’den çıkan MicNo toz teknolojisi bugün Solaveil-MicNo
markasıyla dünya çapında özgün bir toz teknolojisi olarak
pazarlanmakta ve satılmaktadır. Bu da bu alanda kendi markalarımızı
oluşturabilme potansiyelimiz olduğunu göstermesi açısından oldukça
önemlidir.

Uzmanlaşmış ekipler ve istihdam artışı sağlanmaya başlamıştır.

Dışa bağımlılığın azaltılması ile birlikte yerli ürün kullanımı ile ilgili teşvik
edici unsurların devrede olması katkı sağlamaktadır.

Savunma sanayi için ilgili çalışmalar başlatılmış olup, devam
etmektedir.

Yüksek katma değerli ve ihracat potansiyeli yüksek ürünler üretilmeye
başlanmıştır.

Etki Potansiyeli ile İlgili Genel değerlendirmeler
5.1. Özellikleri iyileştirilmiş ve fonksiyonel ileri seramik malzemeler
Dünyadaki rekabet gücümüzün artmasına katkı sağlayacaktır ve yeni istihdam alanlarının açılmasını
tetikleyecektir. Yüksek teknoloji imkânları ile geliştirilen bu malzemelerin katma değeri oldukça yüksektir.
Bu nedenle ulusal ve uluslararası pazarda rekabetçi ürünler ortaya çıkacaktır.
5.2. Yenilikçi seramik kompozit malzemeler
Özgün motorlar için kritik malzemelerdir ve tedarik kısıtı mevcuttur. Kazanılması gereken bir teknolojidir.
Yüksek teknoloji imkânları ile geliştirilen bu malzemelerin katma değeri oldukça yüksektir. Bu nedenle
ulusal ve uluslararası pazarda rekabetçi ürünler ortaya çıkacaktır.
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5.3. Yenilikçi ve fonksiyonel seramik toz malzemeler
Yüksek teknoloji imkânları ile geliştirilen bu malzemelerin katma değeri oldukça yüksektir. Bu nedenle
ulusal ve uluslararası pazarda rekabetçi ürünler ortaya çıkmıştır ve çıkmaya devam edecektir.

BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR
Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı sağlaması için Ön Plana Çıkan Kritik
Hususlar

Test ve Sertifikasyon
İhtiyaçları (Yerli
sertifikasyon
merkezleri, yerli test
altyapıları, vb)

Ülkemizde test ve sertifikasyon altyapıları eksiktir. Yerli akredite test ve
sertifikasyon merkezleri kurulmalıdır bu merkezler tüm kurumlara hizmet
verebilecek nitelikte planlanmalıdır. Yeni ürün karakterizasyonu ve
benchmarking çalışmaları için firmalarda laboratuvar altyapısının
geliştirilmesi gerekmektedir.
EN normları ile ülkemizde üretim yapan bazı stratejik tesislerin, yabancı
(ABD) menşeili ürün kullanma alışkanlıkları uyumsuzluklar oluşturmaktadır,
bu tesisler ASTM standartı istemektedirler. Uyumluluk TSE gibi kurumlar da
da mevcut olmadığından ithal ürünlerin kullanımı yaygınlaşmaktadır.
Özgün motorlar için sertifikasyon sürecinin tasarlanması gerekecektir.

Yasal / Teknik
Düzenlemeler
(Standartlar, mevzuatlar,
patent sistemi, vb)

Ürünlerin uluslararası standartlara uygun testler ile karakterize edilmesi ve
geliştirilen tüm ürünler için uluslararası patentlerinin alınması önem arz
etmektedir. Özelikle kamu kurumlarının kritik malzemelerin seri üretiminde
rol almasına olanak sağlanması gerekmektedir.

Pazara Giriş Sıkıntıları
(Son kullanıcıyla
etkileşim, rekabet
koşulları, kamu
alımlarının etkisi, vb)

Saha testlerinin yapılacak projelerle desteklenmesi gerekmektedir.
Bu tip yeni geliştirilen ve pazara giren firma ve ürünlerde sivil mühendislik
alıcıları, yalnızca fayda ve maliyete bakarken kamu alımları ve bürokrasi zor
bir süreci temsil etmektedir.
Oturmuş bir Pazar vardır, bu nedenle pazara giriş kolay değildir. Temel
malzeme geliştirme çalışmalarında pazara giriş sıkıntıları kaçınılmaz olarak
yaşanmaktadır. Geliştirme çalışmaları hedef ürün çıkartmak üzerine olmalıdır
ve ürünler son kullanıcı isteklerine göre şekillenmelidir. Bu kapsamda özellikle
stratejik ürünler için ticari boyutun kamu/özel sektör alım garantileri ile
desteklenmesi gerekmektedir.

Teşvik ve Destekler
(Girişimcilik destekleri,
pazara giriş destekleri,
yatırım teşvikleri, vb)

Genel olarak yüksek maliyetler sebebi ile yatırım destekleri gereklidir.
Yerli firmalar, yeni girişimciler ve araştırma kurumlarının ortak projeler
gerçekleştirmesi gerekmektedir.
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Kamu kurumları tarafından verilen desteklerin ve firmaların, kurumlar arası
veri paylaşımıyla izlenmesi; ekonomik değer yaratacak şekilde
tamamlanması ve yönlendirilmesi gerekmektedir.
Bunlara ek olarak, özellikle inovatif ürünler geliştiren ve kendi uluslararası
patentli ürünlerine sahip KOBİ’lerin küresel ölçekte rekabetçi olabilmeleri için
kendi bünyelerinde de gelişmiş ürün uygulama ve ürün test laboratuvarlarına
sahip olması çok kritik öneme sahiptir. Bu nedenle bu tür KOBİ’lerin üretim
altyapı desteklerinin yanısıra ihtiyaçlarıolacak laboratuvarların kurulmasına
olanak sağlayacak ve bu yolla milyar dolar değerlemeli “unicorn” derin
teknolojiye sahip girişimlerin ülkemizden çıkmasını da hızlandıracak
desteklerin bu tür KOBİ’lere verilmesi gerekmektedir. Başka bir deyişle,
inovatif ve uluslararası, patentli teknoloji sahibi KOBİ’lere sahip çıkılmalı ve
bunların önü açılmalıdır. Büyük ölçekli şirketler zaman zaman KOBİlerin
sergileyebilecekleri çevikliği sergileyememekte ve hatta kimi zaman büyük
ölçekli sanayi kuruluşları teknolojik olarak öncü rolü alma konusunda tutucu
davranarak ilgili alanda “liderlik” yerine “en iyi takip edici” olmayı tercih
ettikleri görülebilmektedir.
THS 3-6 aralığında olanlar için Akademi-Sanayi-Kamu İşbirliği


Bu aralık için başlangıçta Akademi (bilimsel çalışmaları yapması
gerektiği) – Sanayi (üretim ve satışını) – Kamu ( başlangıç finans ve
gerekli regülasyonları yapması) şeklinde bir model ile başlaması
uygun olacaktır. Bu bağlamda gerekli fizibilite çalışmalarının
yapılması ve neticesinde sürdürebilir, fayda-maliyet analizinin
rasyonel olarak yapılarak, ürün yaşam dönğüsü sağlanması
hedeflenmelidir.

THS 7-9 aralığında olanlar için: Kamu-Sanayi-Araştırma Merkezleri
İşbirliği


İnsan Kaynakları (İlgili
yetkinlikte kalifiye
eleman, ara teknik
eleman, vb.)

Yukarıda belirtilen kriterlere sahip projenin ölçeğinin büyütülmesi için
belirtilen 3 (Akademi-Sanayi-Kamu) paydaşın devam etmesi fakat
yüzdesel etki faktörünün değiştirilmesi düşünebilir. Çünkü akademi:
yapılan çalışmanın bilimsel anlamda güncellenmesi sağlaması,
sanayi: uluslararası pazara daha fazla ulaşması neticesinde karlı ve
sürdürülebilir olmasını sağlaması, kamu: gerekli olan strateji ve
regülasyonların güncel tutulmasının sağlanması hedeflenmesi
şeklinde düşünülebilir.

İlgili özel sektör ve üniversiteler işbirliğinde nitelikli insan kaynağının
geliştirilmedi büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla uzun dönem stajlar,
yüksek lisans ve endüstriyel doktora (TÜBİTAK 2244 gibi) programları
geliştirilmelidir.
Kalifiye işgücünün ilgili teknolojiye özel olarak yetiştirilmesi ve mevcut
işgücünün bu alanda kullanılmasına yönelik planlama yapılması
gerekmektedir.
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Yurtdışından nitelikli personel transferi de değerlendirilebilir.
Firmadan Kaynaklı
Sebepler (Maddi
sebepler, strateji
değişikliği, yönetim
değişikliği, vb)

Uzun vadeli yaklaşımda sorunlar maddi ve yönetimsel olarak
yaşanmaktadır. Temel malzeme geliştirme/millileştirme çalışmalarında
yüksek yatırım maliyetleri ve uzun proje takvimleri nedeniyle firmaların
gerekli bütçeyi ayırması sıkıntı olabilmektedir. Bu noktada yatırım ve Ar-Ge
teşvikleri önem arz etmektedir.
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Teknolojik Hedef 6:
Elmas ve karbon esaslı malzemelerin, uygulama alanlarının ve üretim süreçlerinin
geliştirilmesi
Kritik Ürün/Teknolojiler:
6.1. Elmas esaslı malzemeler
6.2. Karbon esaslı malzemeler
BÖLÜM 1 - GİRİŞ
Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri:
6.1. Elmas esaslı malzemeler
Hedef Teknoloji ve Fonksiyonlara İlişkin Detaylar
Ülkemizde elmas ve benzeri malzemeler alanında yeterli bilimsel ve teknolojik gelişim henüz kıstlı
görünmekte ancak karbon temelli malzemeler (grafen ve karbon nanotüp vb.) de ise çok daha büyük bir
gelişim söz konusudur.
Polikristal elmaslar kesici takımlar, (PCD) aslında doğal ya da yapay elmas tozu ve başka metal / seramik
malzemelerin kompozit yapıları otomotiv ve havacılık dahil olmak üzere imalat endüstrisinde özellikle
demir dışı metallerin ve kompozitlerin işlenmesinde takımlarda kullanılmaktadır. Dışa bağımlılığın ortadan
kaldırılması amacıyla bu teknolojinin geliştirilmesi önemlidir.
Gelişen teknoloji ile birlikte Kimyasal Buhar Biriktirme (CVD) teknolojileri ile tek ve çok kristalli sentetik
elmasların üretilmesi, günümüzde malzeme sektöründe en yüksek katma değer getiren teknolojilerden biri
olmuştur. Hem bu teknoloji ile farklı amaçlara yönelik elmas ürünlerin üretilmesi, hem de üretim
teknolojisini geliştirecek yeni teknik ve cihazların üretimi hedeflenmelidir.
Sentetik elmas konusunda hızlı adım atılarak gerekli araştırma ve üretim altyapısı ile nitelikli insan kaynağı
oluşturulması neticesinde birkaç yıl içinde ülkemiz dünyada önde gelen bir noktaya gelebilecektir. Ağır
sanayi yatırımlarına göre oldukça makul yatırımlarla bu altyapıyı oluşturmak mümkündür.
Ayrıca tek kristal elmas büyütme yöntemleri, bu elmasların farklı elementlerle doplanabilmesi ve içindeki
hataların kontrollü olarak üretilebilmesi, renkli mücevher elmaslarının, elmas bazlı radyasyon sensörlerinin,
quantum sensörlerinin ve bunların türevleri olan magnetik biyosensörlerin üretilmesine olanak sağlamış
olup bu konudaki çalışmalar devam etmektedir. Teknolojik öngörüler CVD elmasın 5 yıl içinde biyolojik ve
medikal uygulamalarda, bir süre sonra da quantum bilgisayarlarda temel malzeme olacağı yönündedir.
Sentetik elmas uygulamaları konusunda hedefler aşağıdaki şekilde sıralanabilir.
 Takı ve bijuteri sektörüne yönelik yüksek boyut, ve kalitede tek kristal sentetik elmas geliştirilmesi
ve üretimi (>5 carat, D color, FL/IF clarity) ayrıca gerek doplama gerek kontrollü hata oluşturma
yöntemleriyle renkli mücevherat elmaslarının geliştirilmesi ve üretimi ( mevcut en geniş pazar,

200























yerli tedariğin geliştirilmesi Türk mücevherat sektörünün ihracat kapasitesini, kalitesini ve
rekabetçiliğini arttıracaktır)
Akredite elmas belgelendirme / sertifikasyon ve yüksek teknoloji elmas karakterizasyon merkezi
oluşturulması
Tribolojik amaçlı kitlesel elmas yapılarının üretilmesi (tek ve çok kristalli)
Elektronik ve sensör uygulamaları için yüksek saflıkta elmas tek kristal yapılarının geliştirilmesi
ve üretilmesi ( N içeriği < 5 ppb) ,
Elektronik , sensör , elektrokimya , çevre teknolojlieri vb uygulamaları için yüksek saflık ve
kalitede doplu ( B, P,vb malzemelerle) tek ve çok kristalli elmas yapıların geliştirilmesi ve üretimi.
Agresif kimayasal ortamlarda çalışabilecek ( elektrokimyasal atık arıtma, parçalama, ozon /
hidrojen üretimi vb) doplu elmas elektrotların geliştirilmesi ve üretilmesi
Elektronik ve savunma sanayi uygulamalrında kullanılan yüksek performanslı elektronik
sistemlere yönelik kitlesel ve kompozit elmas / karbon ısı yönetim uygulamalarının geliştirilmesi
(thermal Management)
Elektronik, sensör, sağlık vb uygulamalarına yönelik Hata kontrollü (Vacancy Control) elmas
yapıların geliştirilmesi ( Nitrogen Vacancy Centers, color centers in diamonds)
Radyoaktif olmayan yöntemlerle Elmas içi kontrollü hata yapılarını ve renk merkezlerini
oluşturacak teknolojilerin geliştirilmesi ( Yüksek Enerkili Elektron Bombardımanı, Lazer Nitrogen
Vacancy center fabrication)
Özellikle savunma sanayi, uzay teknolojisi ve yüksek güçlü lazer uygulamalarına yönelik tek ve
çok kristalli optik elmas komponentlerin geliştirilmesi ve üretimi ( diamond IR Windows, diamond
position monitors,diamond fluorescent screens) )
Savunma sanayi, Sağlık, Uzay Teknolojileri vb uygulamalar için net şekilli almaş yapıların
üretilmesine yönelik teknolojlierin geliştirilmesi ( yarı kubbe, mercek vb)
Elmas esaslı X ray, atomaltı parçacık dedektörleri ve optik komponentlerinin geliştirilmesi
Quantum hesaplama ve dedektör teknolojilerine yönelik elmas esaslı malzeme ve yapıların
geliştirilmesi (Elmas yapılardaki spin qubitler )
3.5 nesil yüksek performanslı yarı iletken teknolojilerine yönelik yüksek sıcaklık dayanımına
sahip elmas gofret yapılarının (wafer ) üretilmesi ( epitaksiyel, heteroepitaksiyel)
Sağlık teknolojilerine yönelik kitlesel ve nano elmas yapılarının, teknolojilerinin geliştirilmesi (
Biomarking, medical sensors, magnetometers, protein targeting, drug delivery structures vb)
Yukarıda belirtilen uygulamalara yönelik elmas kaplama ve teknolojilerinin geliştirilmesi
Elmas yapıların işlenmesine ve şekillendirmesine yönelik teknolojilerin geliştirilmesi ( etching,
micromachining
Elmas yapıların üretimine yönelik teknolojilerin ve cihazların yerli imkanlarla geliştirilmesi
Farklı özellikteki nanoelmas yapılarının ve teknolojilerinin geliştirilmesi

6.2. Karbon esaslı malzemeler
Hedef Teknoloji ve Fonksiyonlara İlişkin Detaylar
 Karbon esaslı yenilikçi malzemelerin (karbon nanotüp, grafen ve benzeri) üretim süreçlerinin
geliştirilmesi ve uygulama alanlarının genişletilmesi
 Uygulama çalışmalarında Teknoloji hazırlık Seviyesi 6 üzeri çalışmalara odaklanılması ve
ticarileştirme süreçlerinin hızlandırılması
 İnce taneli izotropik grafit malzemelerin milli imkânlarla geliştirilmesi
 Türkiye’deki doğal grafit yataklarının kaliteli karbon veya grafen benzeri malzemelerinin üretimi
konusunda araştırılması
 Atıklardaki karbon kaynağının kullanılarak tekrar grafen ve benzeri yapılara dönüştürülmesi
 Grafen ve karbon nanotüp gibi malzemelerin yüksek performanslı (havacılık malzemeleri PEEK
gibi) ve mühendislik (komodite polimerler polipropilen, poliamid gibi) plastiklerinde kullanımının
araştırılması ve yenilikçi kampound malzemelerin geliştirilmesi
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 Karbon malzemeler ile elektrik iletkenliği yüksek radar soğurucu kompozit sistemlerin geliştirilmesi
 Karbon mazlemelerin çeşitli yüzeylere kaplama teknolojilerine odaklanılması ve ölçeklendirilebilir
kaplama teknolojilerinin geliştirilmesi

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik
ve Elektronik Mühendisliği, Kimya, Fizik, Nanoteknoloji, Polimer Bilimi, Çevre, Biyoloji, Tıp disiplinlerinden
kişilerin bir araya gelmesi gerekmektedir.

Teknolojik Hazırlık Seviyesi
Teknolojik
Hazırlık
Seviyeleri
THS 1
THS 2
THS 3
THS 4
THS 5
THS 6
THS 7
THS 8
THS 9

Dünyada
(6.1)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☒

Türkiye’de Dünyada
(6.1)
(6.2)
☐
☐
☒
☒
☒
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☒

Türkiye’de
(6.2)
☐
☐
☐
☒
☒
☒
☒
☐
☐

THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler
6.1. Elmas esaslı malzemeler
Dünya örnekleri:





Endüstriyel :Element 6 (De Beers) , GE, Applied Diamonds, Swarowski Diamonds,Advanced
Diamond Technologies, Gemesis,
Araştırma : The Centre for Doctoral Training in Diamond Science and Technology , UK ( 8
üniversitenin katılımı ile) ; Fraunhofer Center for coatings and Diamond Technology, Beijing
University of Science and Technology, University of California, Berkeley, Argon National
Laboratories
Kesici takım uygulamalarında Iscar, Sumitomo, Kennametal, Hyperion, Element 6

Türkiye örnekleri:



Apsilon Elmas (Türkiye ) ( takı sektörüne yönelik sentetik monokristal elmas üretimi )
İTÜ ( aşılama olmadan elmas üretimi)
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Öncel İleri Malzeme Teknolojileri (CVD Elmas büyütme teknolojileri ), Elmas içerikli kompozit
kaplama ve yüzeyler.

6.2. Karbon esaslı malzemeler
Dünya örnekleri:
Grafen:







Graphenea
XGSciences
Abalonyx
Talga
Haydale
Versarien

Türkiye örnekleri:
Grafen :


TOBB Üniversitesi (Göknur Büke), İTÜ, ODTÜ, Bilkent, Sabancı Universitesi, Farplas, Oyak
Renault, Ford Otosan, Arçelik, Roketsan, Aselsan, Nanografi, Nanografen

Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İşbirlikleri/Modelleri
6.1. Elmas esaslı malzemeler
6.2. Karbon esaslı malzemeler
Sentetik elmas teknolojileri, geleceğin elektronik sektörünün, sensörlerinin vb uygulamaların temelini
oluşturma potansiyeline sahiptir. Bu sebeple geç kalınmadan altyapı çalışması oluşturulmalıdır.
Konuda geçmiş tecrübe sahibi bir üniversitede Elmas Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi kurularak
interdisipliner ulusal ve uluslararası işbirlikleri başlatılmalıdır.
Grafen ve 2B malzemeler konusunda uzman bir üniversitede “Grafen Araştırma Merkezi” veya “Türkiye
Grafen Endüstrisi Derneği” kurmak uluslararası arenada tanınırlığın arttırılması ve uluslararası arenada
işbirlikleri hedeflenmedilir.
Büyük Ölçekli Sanayi, KOBİ’ler, Teknopark Firmaları, Üniversiteler, Kamu Araştırma Merkezleri ve
Uluslararası İşbirlikleriyle bir araya gelmelidirler.

Bütçe Öngörüleri
6.1. Elmas esaslı malzemeler
6.2. Karbon esaslı malzemeler
CVD elmas teknolojileri için Temel ve Uygulamalı Ar-Ge faaliyetleri için 25-50 Milyon TL, endüstriyel
uygulamaya Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ve üretim destekleri için 75 -100 Milyon TL hibe bütçe
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öngörülmektedir. Proje başına bütçe sınırı belirtmek yerine interdisipliner ve sonuç ürün odaklı projelere
yüksek bütçe verilmesi sağlanmalıdır.
Özellikle CVD Elmas teknolojilerinde mevcut yatırım geri dönüşüm süresi , diğer malzeme teknolojilerine
göre çok daha kısadır.
PCD kompozit elmas arge faaliyetleri için bütçe 10-25 Milyon TL, Üretim altyapısı için 60-100 milyon TL
bütçe öngörülebilir.
Kesici uçlar özelinde toplam bütçe 500 Milyon TL’lik son ürün odaklı yatırım özendirilmedir.
Elmas:
Proje başına 1-20 Milyon TL bütçe, toplamda ise 200-300 Milyon TL Ar-Ge ve yenilik bütçesi
önerilmektedir.
Karbon:
Proje başına 1-20 Milyon TL bütçe, toplamda ise 200-300 Milyon TL Ar-Ge ve yenilik bütçesi
önerilmektedir.

BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK
Ülkemizdeki Yapılabilirlik Değerlendirmesi
Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması
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Ülkemizdeki Yapılabilirlik ile ilgili Kriterler Bazında Değerlendirmeler

Kriterler
Akademik Araştırma
Birikimi

Görüşler
Elmas esaslı malzemeler alanında daha fazla akademik bilgi
birikimine ihtiyaç vardır.

Ar-Ge Altyapıları
(merkezler, enstitüler vb.)

Altyapı yetersizdir, merkez ve enstitü sayı ve kapasiteleri
attırılmalıdır. Yalnızca bu alanda uzmanlaşmış merkezlere ihtiyaç
vardır. (Örneğin IBS CMCB gibi)

Nitelikli İnsan Kaynağı

Konu özelinde uzmanlaşmış insan kaynağına gereksinim
duyulmaktadır.

Üretim altyapısı (Makine
Teçhizat, …) Yeterliliği

Üretim altyapılarının yeterli düzeyde olmadığı bu nedenle altyapı
yatırımlarına ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.

Sanayi Ar-Ge-Yenilik
Yetkinliği

Bu alanda sanayi Ar-Ge-yenilik yetkinliğinin yeterli düzeyde
olmadığı, bu nedenle sanayiye yönelik Ar-Ge teşviklerinin ve iş birliği
imkanlarının arttırılması gerektiği değerlendirilmektedir.

Ulusal Pazar Potansiyeli

Özel ürünler olması nedeniyle çok geniş kullanım alanı olmayabilir
ancak stratejik öneme sahip malzeme/teknolojileridir. Bu nedenle
pazar potansiyeli yeterlidir. Özellikle takı mücevher sektöründe
geliştirilecek sentetik elmas altyapısı, mücevherat sektörünün
rekabet gücü ve ihraç kapasitesini arttıracaktır.

Uluslararası pazar
Potansiyeli

Pazar potansiyeli bulunmakla birlikte ürünlerin rekabetçi olması için
Havacılık ve Uzay gereksinimlerini tümüyle karşılaması gerekecektir
Elmas özelinde mücevherat sektöründe temiz elmas olarak
adlandırılan CVD elmasa talep hızla artmaktadır. Pazar
potansiyelinin yeterli olduğu düşünülmektedir.

Yabancı Hammadde/Ara
Ürün Tedariği Kolaylığı

Uluslararası anlaşmalar nedeniyle kritik hammadde/ara ürün tedariği
problem olabilmektedir.

Ekonomik/Politik
Kısıtlamalar (Yabancı
hammadde/ara ürün
maliyeti etkin olma
durumu)

Geliştirilecek teknolojiye bağlı olarak hammaddelerde dışa bağımlılık
ortaya çıkabilecektir.

Uluslararası Dolaşım
Durumu (Son kullanıcı
sertifikası gereksinimi)

Son kullanıcı sertifikası almak kritik malzeme kalemleri için zor
olmaktadır.
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Ülkemizdeki Yapılabilirlikle İlgili Genel Görüşler
6.1. Elmas esaslı malzemeler
6.2. Karbon esaslı malzemeler
Bu alanda uzmanlaşacak ve temel bilim yapacak araştırma merkezlerine ihtiyaç vardır. Bu merkezlerden
çıkacak bilgi ve teknoloji ile sağlıklı bir Ar-Ge ve üretim ekosistemi oluşturulabilir. Ekosistemin tek
merkezden yönetilmesi etkin olacaktır. Birçok küçük üretici kendi ithalatını yapmaktadır. Bunun yerine toplu
yüksek miktarlarda ithalat yapılır ise maliyetler düşecektir. Buna ek olarak en çok kullanılan malzemeler
yurtiçinde üretilerek ithalatın önüne geçilmesiyle, hem malzeme katma değeri ülkemizde kalacak hem de
üretim süreçleri kısalacağı için rekabet ortamı lehimize olarak iyileşecektir.

BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ
Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri
Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması
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Ülkemizdeki Etki Potansiyeli İle İlgili Kriterler Bazında Değerlendirmeler

Kriterler
Cari Açığın Azalmasına
Katkısı

Görüşler
Ciddi şekilde ithalatın önüne geçilmiş olacaktır. ( Kesici takım
uygulamaları)
İhracat kapasitesi artacaktır (CVD Elmas Teknolojileri)

Farklı Teknolojik Gelişmelerin
(Spillover Effect) Veya Çığır
Açıcı (Breakthrough)
Yeniliklerin Önünün
Açılmasına Katkısı

PCD ülkemizin talaşlı imalat ve diğer sanayi kollarının önünü
açacak ve rekabet gücümüzü artıracaktır.
CVD Elmas Teknolojileri ve uygulamalarının endüstriyel olarak
yaygınlaşması için 5-6 yıl bir gelişme süresi öngörülmektedir.
Bu konuda erken adım atılması, Türkiyenin yeni nesil
elektronik, sensör, sağlık vb uugulmalarında söz sahibi ülkeler
arasına girmesini sağlayacaktır.

Stratejik Öneme Sahip
Alanlarda Yerlileşme Oranın
Yükseltilmesine Katkısı

Özellikle nitelikli karbon malzemelerde, elyaflarda, grafitte vb
Savunma sanayi için ithalat zorluğu vardır. Bu durum ortadan
kalkacaktır.

Uluslararası Pazar
Potansiyelinin Artmasına
Katkısı

Sanayi üretiminde daha fazla söz sahibi olmamıa katkısı
olacaktır.
Elmas teknolojileri konusunda akılcı ve maliyet etkin bir yapı
kurulursa hızla gelişen yüksek kaliteli sentetik elmas ve
uygulamaları pazarından yüksek pay alma imkanı oluşacaktır.

İlgili Sektörde Teknoloji
Üretme Yeteneğinin
Artmasına Katkısı

Ülkemiz, gelişmiş ülkelerin teknoloji kullanımı ile aynı seviyede
teknolojiyi kullanma avantajını yakalamış olacaktır.
Yeterli insan kaynağı ve destek sağlandığında hızla teknoloji
üreten bir hale gelecektir

Nitelikli İstihdamın Artmasına
(Lisans/Lisansüstü Çalışan
Sayısı) Katkısı
İlgili Sektörlerde Yerlileşme
Oranının Yükseltilmesi Ve
Dışa Bağımlılığın
Azaltılmasına Katkısı
Ulusal Güvenlik Açısından
Stratejik Öneme Sahip
Alanlarda Millileşmenin
Sağlanmasına Katkısı
Doğal Kaynaklarımızın
(Hammadde/Ara Ürün) Katma
Değeri Yüksek İhracata
Dönüştürülmesine Katkısı

Ülkemizde ve dünyada büyük bir pazar olup, her seviyede
istihdama katkı sağlayacaktır.
Özellikle savunma ve havacılık sektöründe karbon esaslı kritik
malzemelerin yerlileştirilmesi elzemdir ( ROKETSAN, TAI,
ASELSAN)
Özellikle savunma ve havacılık sektöründe karbon esaslı kritik
malzemelerin yerlileştirilmesi elzemdir ( ROKETSAN, TAI,
ASELSAN)
İhracat gücümüze olumlu katkı sağlayacaktır.
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Etki Potansiyeli ile İlgili Genel değerlendirmeler
6.1. Elmas esaslı malzemeler
6.2. Karbon esaslı malzemeler
Önümüzdeki yıllarda sentetik elmas ve karbon bazlı malzemeler mekanik, elektronik, optik, savunma
sanayi, kimyasal, atık işleme, enerji üretimi ve etkinliği ile biyoloji ve tıp alanında çok daha fazla kullanım
alanı bulacak ve çok daha verimli tasarımları mümkün kılacaktır. Karlılığı yüksek ve yatırım geri dönüş
süresi görece olarak çok düşük olan bu alana gelişmiş ülkelerde olduğu gibi yüksek öncelik verilmelidir.
Farklı bilimsel ve teknolojik yaklaşımlar ile elmas üretimi yapacak, uygulama ve teknoloji geliştirecek
araştırma kurumlarına ihtiyaç vardır.
Savunma sanayi, makine, otomotiv ve havacılık sanayinin talaşlı imalat kısmı başta olmak üzere ciddi
şekilde, maksimum fayda minimum maliyet sağlayarak ekonomik kalkınmaya büyük katkı sağlayacaktır.

BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR
Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı sağlaması için Ön Plana Çıkan Kritik
Hususlar

Test ve Sertifikasyon
İhtiyaçları (Yerli sertifikasyon
merkezleri, yerli test
altyapıları, vb)

Karakterizasyon ve test imkanları güncellendiği takdirde yeterli
durumdadır.

Yasal / Teknik Düzenlemeler
(Standartlar, mevzuatlar,
patent sistemi, vb)

Mevzuat ve yasal düzenlemeler üzerine uzmanlardan oluşan bir
grubun çalışması yararlı olacaktır.

Yerli akredite test ve sertifikasyon merkezleri kurulmalıdır. Bu
merkezler tüm kurumlara hizmet verebilecek nitelikte planlanmalıdır.

Ürünlerin uluslararası standartlara uygun testler ile karakterize
edilmesi ve geliştirilen tüm ürünler için uluslararası patentlerinin
alınması önem arz etmektedir. Özelikle kamu kurumlarının kritik
malzemelerin seri üretiminde rol almasına olanak sağlanması
gerekmektedir.
Pazara Giriş Sıkıntıları (Son
kullanıcıyla etkileşim, rekabet
koşulları, kamu alımlarının
etkisi, vb)
Teşvik ve Destekler
(Girişimcilik destekleri,
pazara giriş destekleri,
yatırım teşvikleri, vb)

Yüksek teknoloji içerdiği için kritik sektörlerde, özellikle optik ve
elektronik alanında, temininde sıkıntı yaşanmaktadır.

Bireysel veya tek kuruluşa verilen desteklerden ziyade, Ar-Ge merkezi
seviyesinde platform destekleri verilmelidir.
Üretim için ise genel olarak yüksek maliyetler sebebi ile yatırım desteği
ihtiyacı doğmaktadır.
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İnsan Kaynakları (İlgili
yetkinlikte kalifiye eleman,
ara teknik eleman, vb.)

Ciddi bir insan kaynakları açığı bulunmaktadır. İlgili teknoloji alanında
teknik derinliğe sahip kalifiye personelin yetiştirilmesi önem arz
etmektedir.

Firmadan Kaynaklı Sebepler
(Maddi sebepler, strateji
değişikliği, yönetim
değişikliği, vb)

Ekonomik getirisi öngörülemediğinden, firmaların bu alana girmesi
teşvik edilmeli ve desteklenmelidir.
Temel malzeme geliştirme/millileştirme çalışmalarında yüksek yatırım
maliyetleri ve uzun proje takvimleri nedeniyle firmaların gerekli bütçeyi
ayırması sıkıntı olabilmektedir. Bu noktada yatırım ve Ar-Ge teşvikleri
önem arz etmektedir
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Teknolojik Hedef 7:
Eklemeli imalat teknolojilerine uygun malzemelerin, üretim ve nihai imalat süreçlerinin
geliştirilmesi
Kritik Ürün/Teknolojiler:
7.1. Eklemeli imalat teknolojilerine uygun malzemeler
BÖLÜM 1 - GİRİŞ
Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri:
7.1. Eklemeli imalat teknolojilerine uygun malzemeler
Hedef Teknolojiler
 Konvansiyonel yöntemlerin dışında, eklemeli imalat özelinde kullanılacak başlangıç
malzemelerinin (metal alaşımları, seramik çamurları, polimer hammaddeleri) geliştirilmesi
 Başlangıç malzemelerinin ilgili eklemeli imalat yöntemine uygun forma getirilmesi (tozlar,
filamentler, kırpıklar, reçineler vb)
 Üretim süreçlerinin geliştirilmesi ve malzeme özelliklerinin tayin edilmesi
 Fonksiyonel geçişli malzeme tasarımlarının ve üretimlerinin yapılması
 Eklemeli İmalatta 4. Boyut, Organik /Kendini Yenileyen Malzemeler
 Eklemeli imalata yönelik katkı maddelerinin (nanomalzemeler, fiberler, parçacıklar vb)
geliştirilmesi
 Uygun çamur reolojisinde oksit ve karbür bazlı yeni seramik çamurların geliştirilmesi
 Tokluk özelliklerinde iyileştirme amacıyla metal veya seramik katkılı polimer esaslı filament
geliştirilmesi
 Süperalaşımlar ve refrakter metaller gibi yüksek sıcaklık dayanımlı malzeme metal tozlarının
eklemeli imalata uygun boyut, şekil ve akışkanlıkta üretilmesi
 İstenilen manyetik özellikleri sağlayacak karışım oranında manyetik metalik malzeme tozlarının
geliştirilmesi
 Manyetik malzemelerin eklemeli imalat ile üretim süreçlerinin geliştirilmesi
 Metal matrisli kompozit üretimi için belirlenen oranlarda karıştırılmış tozların üretimi
 Yüksek sıcaklık dayanımı olan, yapısal özelliklere sahip polimerlerin geliştirilmesi
 Sürekli ve kırpık elyaf takviyesine sahip filament formunda polimerlerin geliştirilmesi
 Farklı fonksiyonel özelliklerin (EMI, yıldırım, manyetik geçirgen, radar sönümleyici..vb)
kazandırılmasına yönelik mikro ve nano katkılı polimerlerin geliştirilmesi
 Fonksiyonel geçişli malzeme tasarımlarında kullanıma yönelik hibrit polimlerlerin geliştirilmesi
 Biyomedikal uygulamalara yönelik 3 boyutlu yazıcılar vb eklemeli imalat teknolojileri ile sağlık
alanına yönelik kullanımlar (implantlar, senteteik greftler vb) geliştirilmesi
Fonksiyonlara İlişkin Detaylar
Metal alaşımlı üretimlerde baskın yöntem toz yataklı yöntemdir. Bu yöntemde eğer ısı kaynağı ile malzeme
eritilerek parça inşa ediliyorsa ısı kaynağı ile etkileşimin, lazer veya elektronun parça ile temasındaki enerji
transferi gibi, optimum fayda sağlayacak şekilde malzeme tasarlanmalıdır. Bağlayıcı püskürtmeli yöntemler
kullanıldığı takdirde metal tozun sinterleme aşamasında kimyasalında oluşabilecek değişime göre bir
malzeme tasarımı yapmak uygun olacaktır.
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Tel beslemeli yöntemler için kaynak prosesindeki malzemeler genellikle örtüşmektedir. Malzeme
konvansiyonel hangi malzemenin yerini almayı hedefliyorsa mevcut standartları en azından karşılamalıdır
ve burdaki değerler niceliksel kriterler olarak belirlenebilir.
Metal tozların farklı malzemelerin ince filmleri ile kaplanması sayesinde reaktif malzemelerin eklemeli
imalat ile üretimi daha kolay olduğu görülmeye başlanmıştır (bağlayıcı püskürtmeli sistemler için). Bu tip
Aluminyum ve Titanyum alaşım tozlar üzerinde çalışılabilir.
Seramik üretimi için özel karışım tozlar ve çamurlar steriolithography ve toz yatağı ergitme proseslerine
özel olarak çalışılabilir. En önemli kriter nihai parçanın istenen mekanik özellikleri sağlamasıdır. Çatlakların
oluşmamasıdır.
Reçineler için en belirgin faktörlerden bir tanesi yüksek fiyatıdır. Maliyet etkin çözümler sunabilmek
prosesin daha da yaygınlaşmasını sağlayabilir.
Filamentler için en yaygın sorunlardan bir tanesi raf saklama sonrasında performanslarının bozulması.
Yeni filamentlerin her seferinde aynı performansı gösterememesi. Farklı malzeme filamentlerin baskılarının
alınmasının söylendiği gibi kolay olmaması. Kısaca proses güvenilirliğinin gelişmesine katkı sunacak
filament geliştirme çalışmaları gereklidir. Metal ve seramik filament geliştirme metal veya tozun %50
karışımı ile elde edilmesi ve kolay baskı yapılabilmesi uygulama alanlarında kullanılmasına olanak
sağlayacaktır.
Konvansiyonel malzemelerin üretim süreçleri ve malzeme özellikleri kapsamlı şekilde çalışılmıştır. Yeni
geliştirilecek malzemeler için yine bu tip çalışmalar kullanılabilirliğini anlamak için gereklidir.
Mevcut malzemeler ile eklemeli imalata uygun tasarımlar yaparak parça performanslarının geliştirilmesi
için elektromanyetik, termal ve mekanik performans optimizasyonları çalışılmalıdır.
Soft magnet ve permanent magnet malzemeler eklemeli imalat ile farklı karakteristikler kazandırılarak
üretilebilmektedir. Özellikle savunma sanayi, elektrik motorları ve elektronik sistemlerde kritik öneme sahip
olabilir.
Fonksiyonel geçişli malzemeler farklı iletkenliğe sahip malzemelerde ısı dağılımı kontrolü için ya da
iletkenlik ve izolasyonu bir arada üretebilmek için, elektromanyetizmayı tasarlayabilmek için çalışılan
konulardır. Malzemelerin performasını arttırabilmek için en etkin adaylar arasındadır. Limitlere yaklaşılmış
uygulama alanlarındaki problemlere yönelik çalışmalar teşvik edilebilir.
Plastik toz malzemelerinin üretim ortam ısısı sebebiyle kullanılamadan ömürlerini doldurabilmektedir.
Malzemenin üretim döngüsünde alabileceği limitlerin arttırılması gereklidir. 30 döngü bir hedef olarak
konabilir.

211

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İmalat
Mühendisliği, Seramik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Kimya, Fizik, Polimer malzemeler
alanında uzman disiplinler, Nanoteknoloji, Biyomedikal Mühendisliği disiplinlerinden kişiler bir araya
gelmelidir.

Teknolojik Hazırlık Seviyesi
Teknolojik
Hazırlık
Seviyeleri
THS 1
THS 2
THS 3
THS 4
THS 5
THS 6
THS 7
THS 8
THS 9

Dünyada
(7.1)

Türkiye’de
(7.1)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒

☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒

NOT: Yeni malzeme keşfi anlamında hem THS 1-3 aralığında; hem mevcut tanımlanan 7.1 ürün grubu için
de THS 3-9 ve 6-9 aralığında ticarileştirmeyi hedefleyen planlamalar hedeflenmelidir.
THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler

7.1. Eklemeli imalat teknolojilerine uygun malzemeler
Dünya örnekleri:














TechnoCompound - Ürün adı: BIOBATCH– Almanya – PLA Granül
Natureworks - Ürün Adı: INGEO™ BIOPOLYMER PLA – ABD – PLA Granül
Merc- Ürün Adı: Polylactic Acid – Biopolymer – Almanya – PLA Granül
Sulzer – Ürün Adı: PLAnet(TM) – İsviçre – PLA Granül
TOTAL – Ürün Adı: Total Corbion PLA – Luminy – Fransa- PLA Granül
Panku Plastic Polymers – PEEK – Hindistan- PEEK Granül
Bieglo – Bieglo PEEK- Almanya – PEEK Granül
Merc- Ürün Adı: Polyetheretherketone– Almanya – PLA Granül
SABIC PEEK ve termoplastik vb malzemeler konusunda küresel ölçekte en büüyk üreticilerden
biri
ALM –Advanced laser materials
PROADWAYS-excelTech
Pragsair
AIMEN firması
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Ayrıca PEEK filament ile ilgili yapılan araştırmada; amazon.com, aliexpress.com, wallmart.com gibi
uluslararası alışveriş sitelerinde yaptığımız araştırmada PEEK malzemeden üretilen filamentin oldukça
sınırlı olduğunu görmekteyiz. Bu bağlamda;







ABD menşeli 3DXTECH firması tarafından üretilen ThermaX marka PEEK filamentler
(https://www.kisa.link/O5nk)
Çin menşeli Flex Bed marka PEEK filamentler (https://www.kisa.link/O5nj)
Çin menşeli CreatBot firması tarafından üretilen CreatBot marka PEEK filamentleri
(https://www.kisa.link/O5nl)
Rusya menşeli U3Print firması tarafından üretilen U3 marka PEEK filamentleri
(https://www.kisa.link/O5np)
Hollanda menşeli 3D4Makers firması tarafından üretilen Luvocom markalı PEEK filamentleri
(https://www.3d4makers.com/products/peek-filament )
Japonya menşeli HP firması tarafından üretilen PEEK filamentleri (https://www.kisa.link/O5nq

Uçak parçalarının 3D baskı yöntemi ile üretilmesi. Boeing 777X üretiminde 300’den fazla sayıda 3D baskı
yöntemi ile üretilmiş parça kullanılmaktadır.











Ricoh: resin coated powders
Carpenter Additive: BioDur 208 alaşım
Fraunhofer: Ceramic resin
Oak Ridge National Lab: Tungsten Carbide üretim çalışmaları kesme takımları için ve x-ray
collimator için
Lithoz: Seramik üretim malzeme ve cihaz
Sandia National Lab: Eklemeli imalata uygun tasarımlar geliştirmekte. Sensörler uygulama
alanlarından bir tanesi.
The U.S. Department of Energy’s Critical Materials Institute (CMI): Permanent magnets
çalışmaları
Virtual Foundry ve BASF: Metal filament
WINSUN3D: 3B ev inşaatı. Prosese ve saha şartlarına uygun karışımın geliştirilmesi.
Oerlikon

Dünyada hammadde ve sistem üretimi ticari olarak küresel ölçekte mevcut olup birçok sağlayıcı (EOS
GmbH, Renishaw, GE, HP vb) mevcuttur. Savunma, havacılık, uzay, sağlık, otomotiv, elektrik elektronik
vb sektörlerde Eİ parçaların son ürün olarak yaygın kullanımı söz konusudur.







Lithoz Firması (LithaCore 450) ve 3D Ceram Sinto Firması (Silicore) tarafından Nikel bazlı
alaşımlara yönelik seramik maça malzemeleri
Xjet Seramik Eklemeli İmalat ve Toz Üreticisi: Oksit ve karbür bazlı tozların hazırlanması ve
üretimi
Carpenter Additive (ABD), AP&C (GE Additive - ABD), Tekna (Kanada): Yenilikçi metal tozlarının
üretimi
SpaceX, NASA: Büyük boyutlu metal eklemeli imalat için üretim süreçlerinin geliştirilmesi ve son
ürün üretimi
Hexcel- HexAM: Eklemeli imalat proseslerine yönelik polimer üreticisi
Markforged- Eklemeli imalat proseslerinde kullanıma yönelik sürekli elyaf takviyeli polimer ve
eklemeli imalat cihaz üreticisi
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Advanc3D Materials GmbH (BASF)- SLS (selective laser sinterin) yöntemine uygun polimer
üreticisi

Türkiye örnekleri:
Hammadde-malzeme üreticileri:
















SOCAR PETKİM, SLS sistemlerinde kullanılan polimer hammadde geliştirilmesi
SENTES-BİR DMLS sistemlerinde kullanılan metal hammadde geliştirilmesi
ERMAKSAN yerli Eİ cihazlarının üretilmesi ve metal hammadde geliştirilmesi
ALUTEAM, SUIMC ve TEI imalat altyapılarını kullanarak yerli hammadde ve cihaz geliştirme
çalışmalarına laboratuvar çalışmaları, test ve validasyon süreçleriyle katkı sağlamaktadır.
TAMA (Türkiye Eklemeli İmalat Birliği) farkındalık yaratma çalışmalarını gerçekleştirilmektedir.
OO-KUMA hammadde geliştirmekte ve aynı zamanda cihaz geliştirmektedir.
Porima sadece flament- hammadde geliştirmektedir.
Laseral SLM Cihazi üretmektedir.
İMS SLS toz hammadde, imspolymers üretmektedir.
Hexagon ileri malzemeler firması SLA makinaları için reçineler üretmektedir.
SİNTER-tek, VULCAN-TECH, ZAXE cihaz üretmektedir.
Gazi Üni. EKTAM
İTÜ EKAM
Isparta Üni YETEM
TÜBİTAK MAM ME metal hammadde ve küçük çağlı toz hammaddeler geliştirmektedir.

Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İşbirlikleri/Modelleri

7.1. Eklemeli imalat teknolojilerine uygun malzemeler
Sanayi-Sanayi-Akademi/ArMer İşbirlikleri (Platformlar benzeri Büyük Ölçekli Konsorsiyumlar)
* Çalışmaların başarıya ulaşması için KOBİ, Teknopark Firmaları, Start-up– Spin-off Firmalar;
Üniversiteler, Araştırma Merkezleri ve uluslararası işbirlikleri bir araya gelmelidir. Çalışmaların ilk fazı
sonrasında prototiplerin çıkmaya başlaması sonrasında ise büyük ölçekli sanayi kuruluşları dahil olmalıdır.
* Eşzamanlı olarak Üretim süreçlerinin geliştirilmesi ve malzeme imalat parametrelerinin ve özelliklerinin
tayin edilmesinde üniversiteler ve Ar-Ge merkezleri sanayi ortaklı çalışmalar yürütmelidir. Teknoloji ve bilgi
transferi için yurtdışındaki benzer kuruluşlar ile işbirlikleri kurulmalıdır.
* Test muayene ve sertifikasyon süreçlerinde üniversiteler ve kamu kurumları görev almalıdır.
Network oluşturma, altyapıların ortak verimli kullanımı, doğru fizibilite çalışmalarının yürütülmesi amacıyla
SAHA İstanbul gibi STK’ların çalışmaların her aşamasına aktif olarak katkı sağlaması gerekmektedir.
* Ürünlerin ticarileşmesi aşamasında uluslararası işbirlikleri kurulmalıdır.
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Bütçe Öngörüleri

7.1. Eklemeli imalat teknolojilerine uygun malzemeler
Tahmini bütçe öngörüsü: 50-100 Milyon TL (her bir alt başlık özelinde)
Odaklanılacak ürün grubuna göre >100 M TL üzeri daha büyük ölçekli projeler de mümkündür; üretilecek
maddenin özellikleri, hammadde proseslerini, cevher zenginleştirme ve nadir toprak elementlerinin
geliştirilmesi ve benzeri süreçleri içeren projelerin bütçesi çok daha yüksek olacaktır.
Örneğin. Metal bazlı toz malzemeler için : 100 Milyon TL (hazır hammadde yok ise, bu bütçe 3 ila 4 kata
kadar artacaktır)
Cevher zenginleştirme ve nadir toprak elementlerinin geliştirilmesi-üretilmesi süreçleri Ar-Ge süreçleri çok
daha maliyetli olacaktır; özellikle saflaştırma aşamaları ve kullanılacak imalat yöntemlerine göre bütçeler
artmaktadır.
Proje başına 1-30 Milyon TL bütçe, toplamda ise 300-400 Milyon TL Ar-Ge ve yenilik bütçesi
önerilmektedir.

BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK
Ülkemizdeki Yapılabilirlik Değerlendirmesi
Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması
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Ülkemizdeki Yapılabilirlik ile ilgili Kriterler Bazında Değerlendirmeler

Kriterler
Akademik Araştırma
Birikimi

Görüşler
Mevcut malzemeler üzerine çalışmalar vardır ama yenilikçi ve eklemeli
imalat özelinde malzeme geliştirme üniversite düzeyinde kısıtlı
çalışmalar vardır. Akademik araştırmalar hem üniversite hem de Ar-Ge
merkezlerinde yaygın olarak gerçekleştirilmekte, Eİ sistemleriyle ilgili
akademik ölçekte çalışan ve küresel gelişmeleri takip eden birçok
akademisyen bulunmaktadır. Üniversitelerde Eİ özelinde çalışmalar
yürüten merkezler (ALUTEAM, EKTAM, SUIMC) ve birlikler (TAMA)
mevcuttur. Türkiye’de farkındalık yaratmak için uluslararası Eİ
konferansı (AMC TURKEY) düzenlenmektedir.

Ar-Ge Altyapıları
(merkezler, enstitüler vb.)

Gazi Üniversitesi EKTAM, KATÜ, Erzurum Teknik Üniversitesi,
Süleyman Demirel Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fatih
Sultan Mehmet Üniversitesi ve Sabancı Kompozit Teknolojiler
Mükemmeliyet Merkezleri ve benzeri büyük ölçekli merkezler gün be
gün artmaktadır.
Malzeme geliştirme konusu ana odakları değildir. Bu tip merkezlerin atıl
halde kalmamaları için cazip lokasyonların seçilmesinde de fayda
vardır.
Polimer ve metal alanında altyapı olmakla birlikte, seramik ve diğer
malzemeler için sınırlı altyapı bulunmaktadır.

Nitelikli İnsan Kaynağı

Akademik insan kaynağı ve araştırma düzeyi yeterlidir ancak imalat
endüstrisinde yetkin insan kaynağı yetersizdir. Nitelikli insan kaynağı
sayısı hedeflenecek çalışmaların yerine getirilmesi için hedef odaklı
konsorsiyumlar ve insan kaynakları planlamaları yeterli olacaktır. İnsan
kaynağı bu alanda sürekli artış göstermektedir.
Yeni bir alan olduğundan, alanda tecrübeli kişi sayısı sınırlıdır.

Üretim altyapısı (Makine
Teçhizat, …) Yeterliliği

Hammadde imalat tesisleri sınırlı sayıdadır. Metal ve polimer
hammadde konusunda çalışan birer firma bulunmaktadır. Yerli cihaz
geliştirme konusunda da bir firma çalışmaktadır. Araştırma altyapıları
ithal sistemler kullanmaktadır ve bu sistemlerin sayısı da sınırlıdır.
Seri üretim yönünden son seviyeye ulaşmamış bir teknoloji
olduğundan üretim altyapısı eksiktir.

Sanayi Ar-Ge-Yenilik
Yetkinliği

Sanayi tarafında teknoloji detayları ve temelleri hakkında bilgi seviyesi
savunma sanayi firmaları dışında genellikle çok kısıtlıdır. Sanayi Ar-Ge
çalışmaları sınırlı olmakla birlikte son 3 yılda TÜBİTAK SAYEM ve
Sanayi Ar-Ge destekleri ile yetkinliğin geliştirilmesine yönelik çalışmalar
hızlanmıştır.
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Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge merkezleri kendi imalat ve ihtiyaçlarına
yönelik prototip çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalar ürün
özelindedir. Eİ malzeme ve proseslerinin geliştirilmesi için çalışan
merkezler bulunmaktadır, ancak bu merkezlerin sayısı yeterli değildir.
Özel sektör (5746 no.lu
Kanun kapsamında onay
verilmiş) Ar-Ge
Merkezlerinin Sayı ve
Kapasite Açısından
Yeterliliği
Mevcut Mevzuat
Teknolojik İlerleme İçin
Yeterliliği

Özel sektörde Eİ sistemleriyle çalışan Ar-Ge merkezleri kendi ürün
gamlarında prototip ölçekli çalışmalar gerçekleştirmektedir. Altyapı ve
yetkinlikleri sektörün genel gelişimine katkı sağlayacak ölçekte
değerlendirilmemektedir.

Ulusal Pazar Potansiyeli

Ulusal pazarda eklemeli imalat ürünlerinin nasıl kullanılacağı hakkında
yenilikçi çözümler oluşturmaya firmalar odaklanmadığı için daha çok
görülen parçaların geliştirilmesi tercih edildiği için pazar talebi şu an için
düşüktür. En büyük pazar dental sektördür, teknoloji yayılımı bu alanda
oldukça iyidir.

Uluslararası pazar
Potansiyeli

Uluslararası pazar eklemeli imalat alanında gelişmektedir ve bu pazarın
taleplerini karşılamak için önce ulusal pazarda örnekler oluşturmak
gereklidir. Mevcut maliyetlerimiz uluslararası firma maliyetlerinden
yüksektir. Bu da pazara girişte sıkıntı yaratma potansiyeline sahiptir.

Yabancı Hammadde/Ara
Ürün Tedariği Kolaylığı

Üniversiteler araştırma amaçlı olarak sınırlı miktarda ve uzun sürelerde
hammadde temin edebilmekte; savunma, havacılık ve benzeri stratejik
sektörlerde ise hammadde temini çok daha sınırlı olmaktadır.

Teknik prosedürler ve standartlarda eksiklikler vardır.

Kritik malzeme teknolojileri için gerekli olan ham malzemelerin
uluslararası tedariği zordur. Özellikle TSGV kuruluşları açısından sonkullanıcı iznine tabi tutulmaktadır. Ayrıca tedarik edilen cihazın
önerdiği malzemelerin kullanımı ile ilgili cihaz üreticileri tarafından
sınırlamalar söz konusudur.
Ekonomik/Politik
Kısıtlamalar (Yabancı
hammadde/ara ürün
maliyeti etkin olma
durumu)
Uluslararası Dolaşım
Durumu (Son kullanıcı
sertifikası gereksinimi)

PLA da dahil edilirse ileri mühendislik plastikleri birçok alanda stratejik
ürün olarak tanımlanmıştır. Henüz bu tanımlamanın kısıtlama açısından
bir yansıması olmamıştır.

Eklemeli imalat ürünlerine yönelik sertifika ve standartlar netlik
kazanmamıştır, çalışmalar devam etmektedir.
Sektör ve ürün bazlı olarak dolaşım durumu değişiklik göstermektedir.
Sivil havacılık ve otomotiv sektörlerinde süreçler zordur. Savunma
sektöründe insansız araçlarda sertifikasyon süreçleri kolaydır.

Doğal Kaynaklar
(Hammadde/Ara ürün)

Doğal kaynaklarımız özellikle metal alaşımlar ele alındığında
yetersizdir. Doğal kaynaklar bulunmakla birlikte kaynakların
zenginleştirilmesi ve saflaştırılması süreçleri yetersizdir.
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Ülkemizdeki Yapılabilirlikle İlgili Genel Görüşler

7.1. Eklemeli imalat teknolojilerine uygun malzemeler
Ar-Ge ve Yenilik Teşviklerinin eklemeli imalat malzemeleri özelinde etkinleştirilmesi amacıyla:




YÖK 100/2000 bursu kapsamında eklemeli imalat üzerine çalışacak araştırmacılar için özel
kontenjan tanımlanabilir.
MEB bursları kapsamında eklemeli imalat alanında araştırmacı yetiştirilmek üzere yurtdışına
gönderim sağlanabilir.
THS 7-9 arasındaki süreçleri tamamlayabilecek bir fon mekanizması tasarlanabilir.

Mevzuatların düzenlenmesi, sanayi ve akademik yönde yetkinliklerin arttırılması, ham madde üretimi için
altyapı geliştirilmesi, bu alanda yetkin mükemmeliyet merkezlerinin kurulması gerekmektedir.

BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ
Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri
Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması
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Ülkemizdeki Etki Potansiyeli İle İlgili Kriterler Bazında Değerlendirmeler

Kriterler
Cari Açığın Azalmasına
Katkısı

Görüşler
Güncel durum değerlendirildiğinde, eklemeli imalat parçası ithalatı
çok düşük seviyelerdedir. Ancak 10-20 yıl sonrasında bu oran
artacaktır.

Farklı Teknolojik
Gelişmelerin (Spillover
Effect) Veya Çığır Açıcı
(Breakthrough) Yeniliklerin
Önünün Açılmasına Katkısı
Stratejik Öneme Sahip
Alanlarda Yerlileşme Oranın
Yükseltilmesine Katkısı

Birçok farklı sektörde beklentiler bu yöndedir. Özellikle üretim hızı
artması ve maliyeti düşmesi halinde önemli bir role sahip olacaktır.

Maliyetlerin göz ardı edildiği durumlarda nihai parça elde etmeyi
kolaylaştırdığından dolayı stratejik önemi artmaktadır.
Savunma sanayi ve havacılık sektörünün özellikle gelişmesinin
önünde eklemeli imalat malzemeleri kritik öneme sahiptir.
Dijitalleşme, akıllı üretim ve fabrikalar gibi yeni sanayi devrimine
yönelik ileri teknolojilerin gelişmesinde de bu malzemelerin yerli
geliştirilmesi kritik bir önemdedir.

Uluslararası Pazar
Potansiyelinin Artmasına
Katkısı

Savunma ve Havacılık sektöründe şu an termoplastik kullanımı
%20 oranındadır ve bu oran gün geçtikçe artmaktadır. Termoset
parçalarda sivil havacılık alanına dahil olmak çok daha zor iken
henüz başlangıç aşamalarında olan pazara girmek, ülkemizi sivil
havacılık sektöründe daha bilinir yapabiecek ve katma değeri
yüksek olacaktır.

İlgili Sektörde Teknoloji
Üretme Yeteneğinin
Artmasına Katkısı

Geleceğin teknolojisi olarak görülen 3D baskı yöntemi ile üretim,
özellikle sürekli karbon elyaf kullanımı ile bu üretimin yapılması,
ilgili sektörlerde yüksek teknoloji içeren üretim kabiliyeti
kazanılmasını sağlayacaktır.

Nitelikli İstihdamın
Artmasına
(Lisans/Lisansüstü Çalışan
Sayısı) Katkısı
Ulusal Güvenlik Açısından
Stratejik Öneme Sahip
Alanlarda Millileşmenin
Sağlanmasına Katkısı
Doğal Kaynaklarımızın
(Hammadde/Ara Ürün)
Katma Değeri Yüksek
İhracata Dönüştürülmesine
Katkısı

Eklemeli imalat ve İleri imalat teknolojilerine yönelik lisansüstü
programlar açılmalı ve bu sayede nitelikli insan kaynakları
geliştirilmelidir.
TEİ turboshaft motorlarda olduğu gibi yerlileşmeye büyük katkısı
olacaktır.

Doğal kaynaklarımızın yüksek katma değerli ürünlere
dönüştürülmesine katkısı yüksek olacaktır. (Örneğin DowAksa
tarafından karbon elyafın yerli olarak üretilmektedir )
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Etki Potansiyeli ile İlgili Genel değerlendirmeler

7.1. Eklemeli imalat teknolojilerine uygun malzemeler
K ve 3K karbon elyaf, uygun sizing, uygun reçine ve 3D baskı makinesi öncelikli ihtiyaçlardır.
Eklemeli imalata göre tasarlanmış parçaların mevcut teknolojiyi ileri götüreceği ve katma değeri arttıracağı
beklentiler arasındadır. Buna özel malzeme geliştirme kritik bir konudur.
Hammadde üretimi için sistem geliştirilmesi ve vakum ergitme sistemleri geliştirilmesi, hem hammadde
hem de imalat sistemlerinde yurtdışına bağımlılığın azaltılması, kendi imalat süreçlerimize ve ürünlerimize
sahip olmamız; otomotiv, havacılık, savunma, sağlık ve benzeri sektörlerde katma değerli ürünlerin
geliştirilmesine, yeni yerli platform ve sistemlerin tasarlanması ve üretilmesine katkı sağlayacaktır.

Diğer malzeme geliştirme projeleri ile birlikte doğal kaynaklarımızın kullanımı ile ihtiyaç duyulan ham
malzemelerin üretimi sağlanacak ve son ürün katma değerinin artışı sağlanacaktır.
BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR
Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı sağlaması için Ön Plana Çıkan Kritik
Hususlar

Test ve Sertifikasyon
İhtiyaçları (Yerli
sertifikasyon merkezleri,
yerli test altyapıları, vb)

ISO TC 261 /ASTM F 42 standartlarına uygunluk eklemeli imalat teknolojileri
için tanımlanmıştır.
Fonksiyonel son ürün parçalar için kullanım yerine bağlı test ve sertifikasyon
gerekliliği vardır. Yerli test altyapıları arttırılmalı, mevcut altyapılar
geliştirilmeli ve uluslararası akreditasyon sağlanmalıdır. Test ve sertifikasyon
için nihai parça anlamında yeterli merkezler vardır. Eklemeli imalat
standartlarındaki
son
dökümanlar
incelenip,
spesifik
bazı
karakterizasyonların listesi çıkarılmalıdır. Toz davranışı, reçine testi eklemeli
imalat için gibi testlere sahip merkezler kurulmalıdır.
UA stanadartlara uygun, daha kalifiye test ve sertifikasyon merkezlerinin,
farklı sektör ihtiyaçlarına yönelik olarak artırılması gerekmektedir.
Üretilen parçaların ua standartlarına sahip olması, nihai ürünleşme için
şarttır.
Altyapıların denetlenmesi ve onayına özel test ve sertifikasyon yetkinliği
ihtiyacı bulunmaktadır.
ROSCH sertifikası (AB için) gerekmektedir.

Yasal / Teknik
Düzenlemeler
(Standartlar, mevzuatlar,
patent sistemi, vb)

Ham malzeme, son ürün kabulü ve kalite kriterlerinin standartlarla
belirlenmesi ve üretim süreçlerinin kalite mevzuatlarınca denetlenmesi
gerekmektedir.
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Mevcut eklemeli imalat standartları için uluslararası komite çalışmaları takip
edilmelidir. Yerli imalatın kolaylaştırılmasına yönelik ihtiyaç duyulan tüm
düzenlemeler gerçekleştirilmelidir.
Patent alma süreçlerine yönelik destekler artırılabilir; patentli yerli ürün
geliştirmek için farkındalığın artırılması ve Ar-Ge süreçlerinin başından
sonuna kadar göz önünde bulundurulması gerekir.
Pazara Giriş Sıkıntıları
(Son kullanıcıyla
etkileşim, rekabet
koşulları, kamu
alımlarının etkisi, vb)

Kamu alımları, özellikle standartların netleşmiş olmaması sebebiyle, çok
dikkatli şekilde ve hedeflerin uluslararası gelişmelere uyum sağlayacak
şekilde belirlenmesiyle yapılmalıdır.
İlgili sektörlerde farkındalık yaratmak için yürütülen faaliyetler arttırılmalıdır.
Uluslararası rekabet ve yatırım maliyetlerinin pazara giriş süreçlerinde
yaratabileceği sorunlar pazara girişi etkileyebilecektir.
Yerli pazarın yanı sıra, küresel pazarın da en baştan hedeflenmiş olması ve
buna uygun olarak geliştirilmesi ve hedeflenmesi önemlidir.

Teşvik ve Destekler
(Girişimcilik destekleri,
pazara giriş destekleri,
yatırım teşvikleri, vb)
İnsan Kaynakları (İlgili
yetkinlikte kalifiye
eleman, ara teknik
eleman, vb.)

İhtiyaç duyulan proses ve malzemeler dikkatli incelenerek teşvikler
planlanmalıdır. Stratejik başlıklar özelinde finansal destek mekanizmaları
arttırılmalı, verilen teşviklerin denetimi sıkılaştırılmalı, proje ve desteklerin
ticari çıktılara dönüşmesi garanti altına alınmalıdır.
İş gücünün bu alanda değerlendirilmesi ve kalifiye eleman yetiştirilmesi
gerekmektedir. İlgili çalışmalarda bulunan Ar-Ge merkezleri ve üniversiteler
desteklenerek kalifiye eleman yetiştirilmesi, özel kısa eğitim programları ile
sağlanabilir.
Personel sayısı ve yetkinliği artmalı, lisansüstü programlarda ileri imalat
teknolojilerine yönelik anabilim dalları açılmalıdır. Meslek liselerinde ara
eleman yetiştirilmesi teşvik edilmelidir. Akademi-sanayi işbirliğinin kurulması
ve akademik çalışmaların ürün yönünden değer kazanması gerekmektedir.

Firmadan Kaynaklı
Sebepler (Maddi
sebepler, strateji
değişikliği, yönetim
değişikliği, vb)

Eklemeli imalat alanında ticari anlamda yenilikçi ürünlerin çıkabilmesi için
firmaların kendi yenilikçi çözümlerini, parçalarını bulmaları gerekmektedir.
Bu alandaki firmaların, yurtdışı ürünlerin yerli muadillerini geliştirmek yerine,
araştırma kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde yenilikçi ürünler ortaya çıkarmaya
yönlendirmek gerekmektedir.
SAHA İstanbul benzeri kümelenmeler aracılığıyla firmalar stratejik olarak
yönlendirilmeli, kaynak ve altyapıların ortak kullanımı sağlanarak maddi
kısıtlamalar en aza indirilmelidir.
Firma yol haritalarının çalışılacak konuyla uyumlu olması, çıktıların bu yol
haritalarına hizmet etmesi ve firmaların bu alana bütçe ayırması
gerekmektedir.
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Teknolojik Hedef 8:
Hesaplamalı malzeme mühendisliği (computational material science) çalışmalarıyla tasarım
ve uygulamaların geliştirilmesi
Kritik Ürün/Teknolojiler:
8.1. Malzeme/malzeme komposizyonları tasarımı ve geliştirilmesine yönelik modelleme/analiz/simülasyon
ve benzeri yazılımlar

BÖLÜM 1 - GİRİŞ
Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri:
8.1.
Malzeme/
malzeme
komposizyonları
modelleme/analiz/simülasyon ve benzeri yazılımlar

tasarımı

ve

geliştirilmesine

yönelik

 Yeni malzemeler/ malzeme komposizyonları oluşturulması, fonksiyon ve özelliklerin geliştirilmesi
 Yapısal analizlere yönelik yazılımlar geliştirilmesi
 Görüntü işleme ile mikro yapı tasarımı, karakterizasyonu ve yapay zeka-makine öğrenmesi
benzeri teknolojiler ile bütünleştirimesi
 Malzeme tasarımı/Üretim Proseslerine ait dijital ikiz modelleme yazılımlarının geliştirilmesi
 İmalata yönelik uygulamalarda kullanılabilecek yeni, özgün, verimli ve fonksiyonel malzemelerin
tasarlanması
 Yüksek işlemcili hızlı bilgisayarlar kullanılarak önerilen yeni malzemelerin yapısal, mekanik,
elektronik, termal ve optik özelliklerinin modellenmesi
 En alt birimden başlayarak (temel prensipler/atomistik simülasyonlar), malzemelerin mikro
yapısına kadar uzanan bütüncül bir “çoklu ölçekli (multiscale) hesaplamalı malzeme mühendisliği”
yaklaşımının benimsenmesi
Hedef Teknolojiye ve Fonksiyonlara İlişkin Detaylar
Yeni malzemelerin/bileşiklerin tasarlanması ve işlevselleştirilmeleri adına özelliklerinin geliştirilmesi için
atomistik/moleküler simülasyonlar yürütülmeli, bu yaklaşım makine öğrenmesi yöntemleriyle
tamamlanmalıdır. Nano boyuttaki modelleme çalışmaları, bütüncül bir yaklaşım ile mikro yapı
incelenmesine ve malzemelerin yapısal/mekanik davranışlarının hesaplanmasına temel oluşturmalıdır.





Eklemeli imalat uygulamaları, yüksek entropili alaşım malzeme çalışmaları vb. yüksek eğilim
göstermeye başlayan özelleşmiş malzeme geliştirme çalışmalarının hesaplamalı malzeme
mühendisliği metotlarıyla desteklenmesi,
Ampirik metotlarla belirlenemeyen malzeme özelliklerinin, hesaplamalı malzeme mühendisliği
esasları kullanılarak belirlenmesi,
Hesaplamalı malzeme mühendisliği uygulamaları ile proses modelleme çalışmalarına veri
sağlanması,
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Kısa vadede yurt dışı menşeli yazılımların etkin bir şekilde kullanımı, orta vadede ise bu
yazılımların yerli imkânlarla geliştirilmesi gibi isterler karşılanabilecektir.

İleri Malzemeler başlığı altında yer alan Hesaplamalı Malzeme Mühendisliği yaklaşımında, bilimsel ve
teknolojik ulusal kazanımların öncelikli olduğu değerlendirilmektedir. Var olan lisanslı veya açık kaynak
yazılım paketleri ve kodlar oldukça gelişmiş ve yeterli olup, ulusal insan gücü ve yüksek başarımlı
hesaplama altyapıları öncelikli olarak malzeme geliştirilmesi ve özelliklerin iyileştirilmesi alanlarında,
daha sonra da veri işleme/veri tabanı oluşturma gibi hedeflerde yoğunlaştırılmalıdır.

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Fizik, Makine Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Kimya, Kimya
Mühendisliği, Yazılım ve Bilgi Teknolojileri, Matematik disiplinlerinden kişiler bir araya gelmelidir.
Mevcut yazılımları daha etkin bir şekilde kullanabilmek için ekiplerin asgari olarak aşağıdaki disiplinlerden
oluşması gerekmektedir.




Yazılım kullanıcıları: Proses ile bilgisi olan ve yazılımlarda modelleme işlemlerini yürüten
mühendisler,
Proses mühendisleri: Yazılımdaki modelin reelde uygulayarak doğrulama ve imalat işlemlerini
yürüten mühendis ve teknisyenler,
Test ve karakterizasyon: Proses sonucu elde edilen ürünün test ve karakterizasyon faaliyetini
yürüten mühendis ve teknisyenlerden oluşmalıdır. Aynı zamanda bu ekip, yazılımlara girdi olarak
sağlanacak malzeme özelliklerinin belirlenmesi için de test ve karakterizasyon çalışmalarını
yürütmelidir. Çalışmaya ek olarak elde edilen verilerin bir veritabanında toplanması da çeşitli veri
işleme çalışmaları için kritik önem taşımaktadır.

Malzeme/kompozisyon tasarımı ve geliştirilmesine yönelik model/analiz/simülasyon ve ihtiyaç duyulan
yazılımların orta vadede yerli imkanlarla geliştirilmesine yönelik olarak yapılacak çalışmalarda aşağıdaki
disiplinlerin yer alması gerekmektedir:




Malzeme mühendisleri,
Bilgisayar mühendisleri,
Matematik ve fizik alanlarında teorik çalışma yapanlar.

Teknolojik Hazırlık Seviyesi
Teknolojik Hazırlık
Seviyeleri
THS 1
THS 2
THS 3
THS 4
THS 5
THS 6
THS 7
THS 8
THS 9

Dünyada
(8.1)
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☐
☐

Türkiye’de
(8.1)
☒
☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
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ÖNEMLİ NOT: “Malzeme tasarımı ve geliştirilmesine yönelik modelleme/analiz/simülasyon ve benzeri
yazılımlar” olarak belirlenen kritik ürün/teknoloji ifadesi uzmanlarımız tarafından “Mevcut yazılım ve
simülasyonların kullanımı” ve “yeni model/yazılım/simülasyonların geliştirilmesi olmak üzere iki ayrı başlıkta
ele alınmıştır.
THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler
8.1.
Malzeme/malzeme
komposizyonları
tasarımı
modelleme/analiz/simülasyon ve benzeri yazılımlar

ve

geliştirilmesine

yönelik

Ülkemizde, yeni nesil malzemelerin ve bileşiklerin modelleme ve simülasyon yöntemleriyle tasarlanması
konusunda ağırlıklı olarak akademik çalışmalar yer tutmaktadır. Son yıllarda bu çalışmalar özellikle iki
boyutlu malzemeler üzerinde yoğunlaşmıştır. Temel-prensipler (ab-initio), atomistik simülasyonlar ve
moleküler dinamik gibi yaklaşımlarla yeni malzemeler tasarlanabilmektedir. Termodinamik olarak kararlı
yapıda bulunan yeni alaşımlar da araştırılabilmektedir. Malzemelerin davranışları da modellenebilmekte,
kaplama/alaşımlama
gibi
yöntemlerle
fonksiyonelleştirilmeleri
de
simülasyonlar
yoluyla
araştırılabilmektedir. Bununla birlikte, akademik alanda yoğunlaşan kıymetli çalışmalar, henüz sanayide
kendine yer bulabilmiş sayılmamaktadır. Dünyadaki örneklere bakıldığında, Lockheed Martin firmasının
“Integrated Computational Materials Engineering” birimi oluşturduğunu, ABD’ndeki Bosch Araştırma
Merkezi’nde ve Novelis firmasında Hesaplamalı Malzeme Bilimi alanında pek çok araştırmacı istihdam
edildiğini görmekteyiz.
Yaygın kullanımı bulunmamakla beraber, yapay zeka temelli yazılım ve algoritmaları geliştiren küresel
pazarda “ Citrine Informatics: The AI Platform for Materials Development https://citrine.io/product/” gibi
firmalar bulunmaktadır.
Yeni yazılım geliştirilmesi
Aşağıda, dünya çapındaki geliştirme çalışmalarından örnekler sunulmuştur:
o Calphad, JMatPro yazılımları malzeme verisi oluşturma imkân sağlamaktadır.
o http://www.max-centre.eu/software/codes
o http://aflowlib.org/search/elastic-lib.php
o Amerika’da “National Center for Computational Sciences” bünyesinde yazılım geliştirme
çalışmaları
Mevcut yazılımların kullanılması
Hali hazırda ticari olarak yerli imkânlar ile geliştirilmiş bir yazılım bulunmamaktadır. Daha önce de ifade
edildiği gibi, ulusal yazılım geliştirilmesi önemli olmakla birlikte, ulusal çabalarla bir malzeme veri tabanı
oluşturulması da çok önemli bir hedeftir.
Yurt içinde nitelikli alaşım geliştirme konusunda öncü firmalardan TÜBİTAM MAM ve Asil Çelik
firmalarında bu yazılım grubundan ilgili yazılımlar kullanmaktadır. Ayrıca, bu yazılımların yurt içi
temsilciliklerini yürüten Netform, Onatus, Simultura firmaları tedarik faaliyetlerinin yanında danışmanlık
imkânı da sunmaktadır.
Akademik mecrada ODTÜ ve Atılım Üniversitesi Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi bünyesinde
hem proses modellemeye yönelik, hem de alaşım geliştirmeye yönelik yazılımlar mevcuttur. Bu yazılımlar
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kullanılarak yüksek entropili alaşımlar ve süperalaşımlara yönelik çalışmaların yürütüldüğü bilgisi
alınmıştır.
Yerli geliştirme çalışmalarında, Kuantum mekaniği ve kuantum hesaplama yöntemlerinin kullanılması da
önemli ve temel bir konudur; atomik boyutta yapılan deneysel çalışmaları desteleyici modellerin dünyada
örnekleri mevcuttur.

Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İşbirlikleri/Modelleri
8.1.
Malzeme/malzeme
komposizyonları
tasarımı
modelleme/analiz/simülasyon ve benzeri yazılımlar

ve

geliştirilmesine

yönelik

Sanayi-Akademi/ArMer İşbirlikleri (Büyük Ölçekli Konsorsiyum)
Temel ve uygulamaları Ar-Ge çalışmaları için Üniversiteler, Teknopark firmaları; Start-up – Spin-off
Firmalar- endüstriyel çalışmalar için Büyük ölçekli sanayi kuruluşları (ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ,
ARÇELİK, vb.) Kamu araştırma merkezleri (TUBİTAK MAM ve TÜBİTAK BİLGEM) biraraya gelmelidir.
Uluslararası işbirlikleri ile önerilen çalışma ülkemizde katma değeri yüksek ürün üretiminin gerçekleşmesini
sağlayacaktır.
* Hammalzeme üreticileri ve son ürün kullanıcılarının da bu alanda bilgi birikimi kazanmasına yönelik
adımlar atılmalıdır.
Çalışmanın etkin bir şekilde yürütülebilmesi için asgari olarak aşağıdaki çalışmaların yürütülmesi
gerekmektedir:







Yazılımların devreye alınması: Yazılımların devreye alınmasında tedarikçi firmalardan alınan
eğitimlerin ve danışmanlık faaliyetlerinin niteliği büyük önem taşımaktadır.
Kupon ölçekli çalışmalar: Çalışmaların akademik platformda yürütülmesinin faydalı olacağı
düşünülmektedir. Yürütülen çalışmaların nihai ürünler için de uygulanabilir olması kritik önem
taşımaktadır.
Pilot ölçekli/Prototip üretimleri: Yazılımlardan elde edilen verilerin doğrulanması ve
uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi adına enstitülerin ve büyük ölçekli sanayi kuruluşlarının dâhil
olacağı üretimlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Malzeme Veritabanı oluşturma çalışmaları: Yazılımlara malzeme verisinin sağlanmasında yurt
içindeki test/karakterizasyon merkezleri değerlendirilmelidir. Üniversiteler, enstitüler ve merkezi
laboratuvarlar bu alandaki öncü kuruluşlar olarak değerlendirilmektedir.

Bütçe Öngörüleri
8.1.
Malzeme/malzeme
komposizyonları
tasarımı
modelleme/analiz/simülasyon ve benzeri yazılımlar

ve

geliştirilmesine

yönelik

Bu tip çalışmalar/projeler nitelikli insan gücü, yazılım/teknolojik alt yapısı ve donanımıyla gerçekleşebilir.
Bu nedenle, nitelikli insan gelişimi ve donanım için bütçe ayrılacaktır. Görece daha düşük bir bütçe yeterli
olacaktır.
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Bu kapsamdaki yazılımların tamamı yurt dışı kaynaklı yazılımlardır ve maliyetleri çok yüksektir. Aynı
zamanda da bulut teknoloji ile çalışmaktadırlar. Güvenlik açısından stratejik çalışmalar yapan firmalarda
bu durum güven problemi oluşturmaktadır. Bu güven probleminin önüne geçilebilmesi için ülkemizde
TÜBİTAK bünyesinde veya başka bir kuruluşun altında bu tür çalışmaları gerçekleştirebilecek bir sunucu
sistemin kurulmasında yarar olacaktır. Diğer türlü her firma kendi bünyesinde sunucu bulundurarak çözüm
üretme yoluna gitmektedir. Bu da firmanın kapasitesine ve maddi imkanlarına göre gelişmektedir. Genelde
yüksek kapasiteli sunucuların temini gerçekleşmediği için çözümlemeler uzun zaman almaktadır.
THS 1-3 aralığında olduğu için orta vadeli temel araştırma destekleri planlanması gerekecektir.
Öncelikle yüksek kapasiteli sunucu için yaklaşık 10 Milyon USD, mevcut yazılımların satın veya
kiralanması için ise 5 Milyon USD (yazılım firmaları ile resmi kurumlar üzerinden anlaşmalar yapılarak
yazılım maliyetlerinin en az seviyeye indirilerek) bütçe ayrılması gerekmektedir.
TÜBİTAK, HAVELSAN ve ASELSAN vb. gibi firmalara destek sağlanarak yerli üretken tasarım yapabilen
yazılımın geliştirilmesi için teşvik ve destek sağlanması içinde bütçe ayrılmalı ve ayrıca konsorsiyum firma
kurularak bu firmaya da destek sağlanmalıdır.
Bu bilgiler ışığında Temel araştırma-sunucu vb girdiler ile birlikte
Toplam Öngörülen Bütçe 10-20 Milyon Dolar
* Kuantum mekaniği ve kuantum hesaplama yöntemlerinin kullanılması ile bu bütçe ve proje ölçeği daha
da artabilecektir.
Hazır yazılımları ve mevcut Truva altyapısı kullanarak proje bütçesi 50 Milyon TL (Konsorsiyum Bütçesi)
önerilmektedir.
Yeni yerli yazılım çalışılmaları için 80-100 Milyon TL (10-20 Milyon Dolar) proje bütçesi önerilmektedir.

226

BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK
Ülkemizdeki Yapılabilirlik Değerlendirmesi
Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması

Ülkemizdeki Yapılabilirlik ile ilgili Kriterler Bazında Değerlendirmeler

Kriterler
Akademik Araştırma
Birikimi

Görüşler
Hesaplamalı malzeme mühendisliği çalışmalarıyla tasarım ve
uygulamaların geliştirilmesi üzerine akademik araştırma ekibi yeterli
değildir. Özellikle kullanıcı olarak birikim yeterli olmamakla beraber iyi
durumdadır.

Ar-Ge Altyapıları
(merkezler, enstitüler vb.)

Hesaplamalı malzeme mühendisliği çalışmalarıyla tasarım ve
uygulamaların geliştirilmesi ile ilgili merkezler, enstitüler yeterlidir.

Nitelikli İnsan Kaynağı

Hesaplamalı malzeme mühendisliği çalışmalarıyla tasarım ve
uygulamaların geliştirilmesi için nitelikli insan kaynağı yeterli değildir.
İnsan kaynağı için ilgili sektörlerin yoğunlukta olan bölgelerde bulunan
kalkınma ajansları tarafından sürdürülebilir eğitim faaliyetleri için alt
yapı proje destekleri verilmelidir.

Üretim altyapısı (Makine
Teçhizat, …) Yeterliliği

Hesaplamalı malzeme mühendisliği çalışmalarıyla tasarım ve
uygulamaların geliştirilmesi için makine teçhizat yeterli değildir.
Özellikle katma değeri yüksek ve stratejik ürün üreten firmalara bu tür
eksiklerinin giderilmesi için teşvik verilmesi gerekmektedir.
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Sanayi Ar-Ge-Yenilik
yetkinliği

Hesaplamalı malzeme mühendisliği çalışmalarıyla tasarım ve
uygulamaların geliştirilmesi sanayi Ar-Ge yenilik yetkinlikleri yeterli
değildir.
Start-up – Spin-off Firmaların özellikle yerli geliştirmeye yönelik büyük
ölçekli konsorisyumlarda paydaş olarak yer alması önem
taşımaktadır.

Ulusal pazar potansiyeli

Ulusal pazar yeni gelişmektedir; kullanıcı firmalar bulunmaktadır;
ancak yeni malzeme tasarımı konusunda henüz olgunlaşmış bir pazar
bulunmamaktadır.

Uluslararası pazar
potansiyeli

Hesaplamalı malzeme mühendisliği çalışmalarıyla tasarım ve
uygulamaların geliştirilmesi için her hammadde temini kolay değildir.
Özellikle savunma sanayinde kullanılan veya kullanma ihtimali olan
hammadde için kısıtlamalar uygulanmaktadır

Ekonomik/Politik
kısıtlamalar (yabancı
hammadde/ara ürün
maliyeti etkin olma
durumu)

Hesaplamalı malzeme mühendisliği çalışmalarıyla tasarım ve
uygulamaların geliştirilmesi için her hammadde temini kolay
olmadığından özellikle savunma sanayinde kullanılan veya kullanma
ihtimali olan hammadde için kısıtlamalar uygulanmaktadır ve
maliyetlerini olumsuz olarak etkilemektedir.

Uluslararası dolaşım
durumu (Son kullanıcı
sertifikası gereksinimi)

Hesaplamalı malzeme mühendisliği çalışmalarıyla tasarım ve
uygulamaların geliştirilmesi için her hammaddenin uluslararası
dolaşımı kolay değildir. Özellikle savunma sanayinde kullanılan veya
kullanma ihtimali olan hammadde için kısıtlamalar uygulanmaktadır ve
uluslararası dolaşımında zorluklar vardır.

Doğal kaynaklarımız
(Hammadde/Ara ürün)

Hesaplamalı malzeme mühendisliği çalışmalarıyla tasarım ve
uygulamaların geliştirilmesi için her hammadde yeterli değildir.
Özellikle savunma sanayinde kullanılan veya kullanma ihtimali olan
hammadde için kısıtlamalar uygulanmaktadır

Ülkemizdeki Yapılabilirlikle İlgili Genel Görüşler
8.1.
Malzeme/malzeme
komposizyonları
tasarımı
modelleme/analiz/simülasyon ve benzeri yazılımlar

ve

geliştirilmesine

yönelik

Bu kapsamdaki yazılımların tamamı yurt dışı kaynaklı yazılımlardır ve maliyetleri çok yüksektir. Aynı
zamanda da bulut teknoloji ile çalışmaktadırlar. Güvenlik açısından stratejik çalışmalar yapan firmalarda
bu durum güven problemi oluşturmaktadır. Bu güven probleminin önüne geçilebilmesi için ülkemizde
TÜBİTAK bünyesinde veya başka bir kuruluşun altında bu tür çalışmaları gerçekleştirebilecek bir sunucu
sistemin kurulmasında yarar olacaktır. Diğer türlü her firma kendi bünyesinde sunucu bulundurarak çözüm
üretme yoluna gitmektedir. Bu da firmanın kapasitesine ve maddi imkanlarına göre gelişmektedir. Genelde
yüksek kapasiteli sunucuların temini gerçekleşmediği için çözümlemeler uzun zaman almaktadır. Genel
sunucu ve hesaplamalı yazılım alımı için firmalara destek sağlanması önerilmektedir.
Ayrıca en azından var olan ürünlerin alt yapısı üzerinde çalışabilecek ilave programlarla hesaplamalı
malzeme mühendisliği çalışmalarıyla tasarım ve uygulamaların geliştirilmesi sağlanabilir. Bu da katma
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değeri yüksek ürünlerin çıkması ile en azında kaynaklarımızın yurt dışına çıkmasının önü engellenmiş
olacaktır. Ülkemizde şuanda bu tür programlara Milyonlarca dolar maddi kaynak harcanmaktadır. Bu
kaynakların bir kısmını yurt içi yerli yazılım geliştirme çalışmalarına destekleyici kaynak olarak kullanılması
önemli olacaktır. Bu desteklerle yazılım geliştirilmesi için ilgi oluşturacak ve birçok girişimcinin bu sektöre
dikkati çekecektir.
* Veritabanı oluşturulması ve malzeme geliştirilmesi için proje teşviği sağlanmalıdır

BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ
Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri
Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması

Ülkemizdeki Etki Potansiyeli İle İlgili Kriterler Bazında Değerlendirmeler

Kriterler
Cari Açığın Azalmasına Katkısı

Görüşler
Endüstriyel boyutta Ar-Ge faaliyetlerine ilgi arttıkça dışa bağımlılığın
azaltılmasına dair katkısı artacaktır; yüksek maliyetler sebebiyle
halihazırda yerli yatırımlar sınırlıdır. Cari açığın düşmesine katkı
sağlayacaktır.

Farklı Teknolojik Gelişmelerin
(Spillover Effect) Veya Çığır
Açıcı (Breakthrough) Yeniliklerin
Önünün Açılmasına Katkısı

Bu kritere katkısının olmayacağı değerlendirilmektedir.
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Stratejik Öneme Sahip Alanlarda
Yerlileşme Oranın
Yükseltilmesine Katkısı

Özellikle Savunma Sanayinde dışa bağımlı olmadığımız, tamamen
ulusal kaynaklarımızla elde ettiğimiz hammaddelerle geliştirilecek
ürünler ortaya çıkacağından stratejik öneme sahip alanlarda
yerlileşme oranının yükselmesine büyük katkısı olacağı
değerlendirilmektedir.

İlgili Sektörde Teknoloji Üretme
Yeteneğinin Artmasına Katkısı

Hesaplamalı malzeme mühendisliği çalışmalarıyla tasarım ve
uygulamaların geliştirilmesi ilgili sektörde teknoloji üretme
yeteneğinin artmasına katkı sağlayacaktır.

Nitelikli İstihdamın Artmasına
(Lisans/Lisansüstü Çalışan
Sayısı) Katkısı

Hesaplamalı malzeme mühendisliği çalışmalarıyla tasarım ve
uygulamaların geliştirilmesi ilgili sektörlerde nitelikli istihdamın
artmasına katkı sağlayacaktır. Uzmanlık gerektiren bu alan ile
akademide yetişen nitelikli insan kaynağının sanayide daha fazla ve
etkin değerlendirilmesi mümkün olacaktır.

İlgili Sektörlerde Yerlileşme
Oranının Yükseltilmesi Ve Dışa
Bağımlılığın Azaltılmasına
Katkısı

Hesaplamalı malzeme mühendisliği çalışmalarıyla tasarım ve
uygulamaların geliştirilmesi ilgili sektörlerde yerlileşme oranının
yükseltilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlayacaktır.
Geliştirme maliyetleri özel sektörü bu alana yatırım yapmaktan
imtina etmektedir; bir teknolojik birikim ve yetkinlik kazanıldıkça özel
sektörün bu alana ilgisi ve talebi artacaktır.
Katma değerinin ekonomik değeri, yerli Ar-Ge arttıkça ortaya
çıkabilecektir; maliyetler, yeni bir alan olması ve çalışan uzman
sayısının sınırlı olması sebebiyle mevcut durumda yatırım kararı
verilmesi için bu alanda kamu Ar-Ge destekleri sağlanarak teşvik
sağlanmalıdır.

Ulusal Güvenlik Açısından
Stratejik Öneme Sahip Alanlarda
Millileşmenin Sağlanmasına
Katkısı

Hesaplamalı malzeme mühendisliği çalışmalarıyla tasarım ve
uygulamaların geliştirilmesi ilgili sektörlerde ulusal güvenlik
açısından stratejik öneme sahip alanlarda millileşmenin
sağlanmasına katkı sağlayacaktır.

Doğal Kaynaklarımızın
(Hammadde/Ara Ürün) Katma
Değeri Yüksek İhracata
Dönüştürülmesine Katkısı

Hesaplamalı malzeme mühendisliği çalışmalarıyla tasarım ve
uygulamaların geliştirilmesi için her hammadde yeterli değildir.
Özellikle savunma sanayinde kullanılan veya kullanma ihtimali olan
hammadde için kısıtlamalar uygulanmaktadır

Etki Potansiyeli ile İlgili Genel değerlendirmeler
8.1.
Malzeme/malzeme
komposizyonları
tasarımı
modelleme/analiz/simülasyon ve benzeri yazılımlar

ve

geliştirilmesine

yönelik

Bu kapsamdaki yazılımların tamamı yurt dışı kaynaklı yazılımlardır ve maliyetleri çok yüksektir. Bu yüksek
maliyet yazılımların yerlileştirilmesi için çalışmalar yapılması gerekmektedir. Yerli imkanlarla geliştirilecek
yazılımlar kullanılmasına kadar kurumsal bazlı olarak yazılım firmaları ile antlaşmalar sağlanarak ürünlerin
sanayiye kazanılmasında kolaylıklar sağlanmalıdır. Ayrıca en azında var olan ürünlerin alt yapısı üzerinde
çalışabilecek ilave programlarla hesaplamalı malzeme mühendisliği çalışmalarıyla tasarım ve
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uygulamaların geliştirilmesi sağlanabilir. Bu da katma değeri yüksek ürünlerin çıkmasına en azında
kaynaklarımızın yurt dışına çıkmasının önü engellenmiş olacaktır. Ülkemizde şuanda bu tür programlara
Milyonlarca dolar maddi kaynak harcanmaktadır.
Doğal kaynaklarımızla stratejik malzemelerin üretimi sağlanacaktır. Hem tedarik edilemeyen malzemelerin
geliştirilmesi sağlanacak hem de mevcut ihraç edilen ürünlerin katma değeri artacaktır.
Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinin önümüzdeki birkaç on yıl içinde gelişim göstermeye devam edeceği
alanlar arasında; esnek elektronikler, triboloji (sürtünme), sensörler, kapasitörler, enerji depolama,
kuantum teknolojileri, hafıza depolama, optoelektronik aygıtlar gibi konular yer almakta olup; daha küçük
boyutlu ve üstün özellikli malzemelere giderek artan bir ihtiyaç duyulmaktadır. Hesaplamalı malzeme
mühendisliği yaklaşımıyla, deneme-yanılma oranları azaltılabilecek, pratik uygulamalara ve üretime öncül
veya onları destekleyen/verifiye eden maliyet etkin simülasyon çalışmaları yürütülebilecektir.

BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR
Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı sağlaması için Ön Plana Çıkan Kritik
Hususlar

Test ve Sertifikasyon
İhtiyaçları (Yerli
sertifikasyon merkezleri,
yerli test altyapıları, vb)

Malzeme doğrulama aşamalarını hızlı, daha az maliyetli ve doğru
gerçekleştirilmesi için bazı yerli imkanlar mevcuttur.
Ancak pilot ölçekte doğrulama çalışmaları yapılabilmesi için THS 3 ve
üzerindeki testlerin yapılması aşamasına gelindiğinde farklı test ve
sertifikasyon ihtiyaçları doğacaktır. Eşzamanlı olarak doğacak ihtiyaca
yönelik altyapı çalışmaları yürütülmesi gerekmektedir.
Ekosistemdeki paydaşların ortak kullanımına açılmak üzere TÜBİTAK
ULAKBİM TRUBA benzeri bir ulusal merkezin kurulması, firmaların tek tek
dışa bağımlılığını azaltacaktır.
Malzeme tasarımı süreçlerinde malzemelerin teknik özelliklerine yönelik
ulusal bir veri tabanı oluşturulması, ileride yapılacak çalışmalara ışık tutması
açısından yeni malzeme keşfini tetikleyebilecektir.

Yasal / Teknik
Düzenlemeler
(Standartlar, mevzuatlar,
patent sistemi, vb)

İlk aşamada ihtiyaç bazında yeterli olduğu düşünülmektedir.

Pazara Giriş Sıkıntıları
(Son kullanıcıyla
etkileşim, rekabet
koşulları, kamu
alımlarının etkisi, vb)

Üretilen ürünün başlıca kullanım alanının başta Savunma Sanayi olması
sebebi ile pazara giriş problemi yaşanmayacağı öngörülmektedir.

Teşvik ve Destekler
(Girişimcilik destekleri,

Yatırım teşviklerinin mutlaka artırılması gerekmektedir.

Yerli yazılım kullanımına teşvik sağlanması, özellikle ulusal pazara girişi
kolaylaştıracaktır.

Firmaların yönlendirilmesi açısından da destekler önem arz etmektedir.
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pazara giriş destekleri,
yatırım teşvikleri, vb)

İnsan Kaynakları (İlgili
yetkinlikte kalifiye
eleman, ara teknik
eleman, vb.)

Geliştirme maliyetleri özel sektörü bu alana yatırım yapmaktan imtina
etmektedir; bir teknolojik birikim ve yetkinlik kazanıldıkça özel sektörün bu
alana ilgisi ve talebi artacaktır.
Katma değerinin ekonomik değeri, yerli Ar-Ge arttıkça ortaya çıkabilecektir;
maliyetler, yeni bir alan olması ve çalışan uzman sayısının sınırlı olması
sebebiyle mevcut durumda yatırım kararı verilmesi için bu alanda kamu ArGe destekleri sağlanarak teşvik sağlanmalıdır.
Ülkemizin sanayideki kalifiye ve teknik insan kaynağı yetkinliği, 2019-2020
yılında da başta Savunma Sanayinde olan gelişmeler göz önünde
bulundurulduğunda yeterli görülmemektedir.
İK yetiştirilmesi anlamında özel sektör kuruluşlarının üniversitelerle
işbirliklerinin kuvvetlendirilmesine ve nitelikli insan geliştirilmesine yönelik
teşvik/desteklerin artırılmasına yönelik adımlar atılmalıdır.

Firmadan Kaynaklı
Sebepler (Maddi
sebepler, strateji
değişikliği, yönetim
değişikliği, vb)

Firmaların bu tür yazılımları geliştirebilmeleri için güçlü bir yapıya (maddi,
yönetim, vizyon ve misyona) sahip olması gerekmektedir. Burada sadece bir
firmaya değil de, stratejik öneme haiz bir konu olmasından dolayı bir çok
kurum ve kuruluşun ortaklığı ve desteği ile kurulacak ve işletilecek
konsorsiyum bir yapı kurulması gerekmektedir.
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Teknolojik Hedef 9:
Yenilikçi biyomalzemelerin ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi
Kritik Ürün/Teknolojiler:
9.1. Polimer ve polimer kompozit esaslı biyomalzemeler
9.2. Seramik, cam seramik ve seramik kompozit esaslı biyomalzemeler
9.3. Metal esaslı biyomalzemeler
BÖLÜM 1 - GİRİŞ
Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri:
9.1. Polimer ve polimer kompozit esaslı biyomalzemeler
Polimer temelli biyomalzemeler 6 ana uygulama grubunda kullanılırlar.
1)
2)
3)
4)
5)

Sert doku uygulamaları (ortopedi ve diş hekimliğinde kullanılan plakalar, vidalar, vb.)
Yumuşak doku uygulamaları (damar, yara örtüsü, mide yaması vb.)
Doku mühendisliği uygulamaları (biyobozunur doku iskeleleri ve biyomürekkepler)
İlaç taşıyıcı ve salıcı sistemler (membran, fiber, mikro ve nano tanecikler, aerojel vb.)
Tanı sistemleri (vücut içi biyosensörler)

Yukarıda belirtilen ilk 5 başlık ileri teknoloji çalışmalarını gerektirmektedir.
Yukarıdaki başlıklara göre:
 Sert doku uygulamaları için üstün mekanik performans gösterecek, biyolojik ortamda uzun süre
kalabilecek veya kontrollü şekilde bozunabilecek polimerlerin ve polimer temelli kompozitlerin
geliştirilmesi
 Yumuşak doku uygulamaları için özellikle kan ile uyumlu olan polimerlerin ve polimer temelli
kompozitlerin geliştirilmesi
 Doku mühendisliği alanında kullanılabilecek doğal (protein ve polisakkarit bazlı vb.) veya yapay
(poliüretan, poliamid, poliester bazlı vb.) kaynaklardan elde edilen malzemelerin üretilmesi
 İlaç ve biyoaktif ajan molekülleri ile konjügasyon yapabilme özelliği gösteren, biyouyumluluğunu
ve biyoaktivitesini uzun süre koruyacak polimerlerin sentezlenmesi, ilaç taşıyabilecek ve
hedefleyecek polimerik mikro ve nano sistemlerin geliştirilmesi ve üretilmesi
 Vücut içi veya dışı uygulamalarda tanı (ve/veya tedavi) amacıyla kullanılacak biyosensör yapımı
için polimerlerin ve polimer temelli kompozitlerin geliştirilmesi
 Hastaya özel polimer esaslı biyomalzemelerin geliştirilmesi
Hedef Teknolojiye ve Fonksiyonlara İlişkin Detaylar
 Sert doku uygulamalarında kullanılacak polimer temelli malzemeler:
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Yüksek molekül ağırlıklı polietilen, PEEK, poli(laktik asit) (PLA), poli(glikolik asit) (PGA), polihidroksibütirat
(PHB), polihidroksivalerat (PHV), poli(amino asit), poli(siyano akrilat), polikaprolakton ve benzeri polimerler
ile polimer-seramik (TCP, HAp, biyocam vb.) veya polimer-metal (titanyum, magnezyum vb) kompozitleri.
Bu malzemeler kemik kırıklarının tedavisinde ve diş hekimliğinde kullanılan plakalar, teller ve vidaların,
ayrıca stent, kalça protezi vb cihazların yapımı için önemlidir.
 Yumuşak doku uygulamalarında kullanılacak polimer temelli malzemeler:
Doğal ve yapay kaynaklı polimerler olarak kolajen, jelatin, kitin, kitosan, selüloz, poliolefinler, poliesterler
vb. polimerler ile bu polimerlere inorganik (seramik veya metal) lifler veya mikro nano tanecikler eklenerek
hazırlanan kompozitler, ayrıca antimikrobiyel veya biyoaktif özellik eklenmiş özel yapıları ile dış uyaranlara
(pH, sıcaklık, manyetik alan, ışık vb.) tepki verecek akıllı sistem yapıları. Bu yapılar uzun süreli olabileceği
gibi biyobozunur olarak hazırlanabilirler.
Bu malzemeler kardiyovasküler tedavi sistemleri (damar, kalp kapakçığı, ilaçlı stentler vb), problemli yara
tedavileri (ülser ve yanık tedavileri için yara örtüleri ve doku iskeleleri), cerrahi yapıştırıcılar, cerrahi iplikler,
nörotüpler, akıllı/çevre duyarlı hidrojellerin yapımı için önemlidir.
 Doku mühenisliği amacıyla kullanılan polimer malzemeler:
Doku mühenisliği amacıyla kullanılan polimerler genellikle doğal kökenli olan kolajen, jelatin, kitosan gibi
malzemelerdir, ancak biyobozunur sentetik polimerler de kullanılır. Pek çok uygulamada doğal polimerlerin
mekanik gücünü artırmak amacıyla çapraz bağlama işlemi yapılır veya polimerin başka malzemeler
(sentetik polimerler, seramikler veya metaller) ile hazırlanan kompozitleri kullanılır. Bu polimerler hücre ve
biyoaktif ajanların katılmasıyla hazırlanan ve büyük doku kayıplarının tedavisinde kullanılan doku
iskeleleridir.
Bu malzemeler, kemik kanseri sonrası oluşan kemik kayıplarının, genellikle dizlerde oluşan kıkırdak
kayıplarının, ülser ve yanık nedeniyle oluşan deri kayıplarının tedavisi için önemlidir.
 İlaç ve biyoaktif molekülleri bağlayacak fonksiyonel grupları olan polimer malzemeler:
İlaç ve biyoaktif molekülleri bağlayacak fonksiyonel grupları olan polimer malzemeler ile ilaç taşıyan ve
hedefleyen mikro ve nano taneciklerin (membran, lif, küre, kapsül vb) yapımı doğal ve sentetik polimerler
ve onların kompozitleri ile yapılabilir. Bu sistemler, tekli, ikili veya çoklu duyarlılıkta (asitlik derecesine,
sıcaklığa, iyon veye molekül varlığına, ışığa, elektriğe, manyetik alana vb) hazırlanabilirler.
Bu polimerler özellikle kanser gibi tümör oluşturan hastalıkların ve beyne yönelik Alzheimer gibi
hastalıkların tedavisinde ilaçların sadece o bölgelere hedeflenmesi için önemlidir.
 Vücut içi veya dışı uygulamalarda tanı (ve/veya tedavi) amacıyla kullanılacak biyosensör yapımı
için polimerler ve polimer temelli kompozitler:
Vücut içi veya dışı uygulamalarda tanı (ve/veya tedavi) amacıyla kullanılacak biyosensör yapımı için
polimerler ve polimer temelli kompozitler belli bir amaç için özel olarak üretilirler. Polimerlerin çok yoğun
kullanıldığı biyosensörler, nanoteknoloji ve çip (yonga) yapım süreçlerinin gelişmesi ile yaygın kullanıma
girmiştir.
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Bu malzemeler biyosensör yapımında, yüzeylerine bazı özel biyoaktif moleküllerin (antikor, protein, enzim
vb) bağlanması çeşitli hastalıklara (örneğin kansere) erken tanı koymak, tek damla kan ve idrar ile çok
çeşitli analizleri yapmak için önemlidir.
9.2. Seramik, cam seramik ve seramik kompozit esaslı biyomalzemeler
Hedef Teknolojiye ve Fonksiyonlara İlişkin Detaylar
 Dişçilikte ve ortopedide kullanılan yenilikçi ve işlevsel biyoseramiklerin geliştirilmesi
 Osteokondaktif ve osteoinduktif, antibakteriyel, sürekli kullanım için veya biyobozunur olan, dogal
kemiğin mekanik özelliklerine yakınlık, gen aktivasyonu ve biyolojik ajanların kontrollü salımını
yapabilme, hemokompatibilite (kan uyumluluğu) gibi özelliklere sahip cam seramik ve/veya
seramik malzemelerin geliştirilmesi
 Sektör ihtiyaçlarına uygun biyocamların geliştirilmesi
 Yenilikçi seramik esaslı dolgu malzemelerinin geliştirilmesi
 Hastaya özel seramik esaslı biyomalzemelerin geliştirilmesi
 Biyouyumlu karbon karbon kompozit implant malzemelerin geliştirilmesi
 Biyoaktivitesi arttırılmış Si3N4 esaslı biyomalzemelerin geliştirilmesi
9.3. Metal esaslı biyomalzemeler
 Yenilikçi biyobozunur metal ve alaşımların geliştirilmesi (örneğin çinko, magnezyum alaşımları
benzeri biyobozunur metal alaşımlar vb)
 Metalik biyomalzeme yüzeylerine yönelik yenilikçi kaplama ve işlemlerin geliştirilmesi
 Gözenekli metalik biyomalzemelerin geliştirilmesi
 Elastisite modülü kemiğe yakınlaştırılmış alaşım veya kompozit malzemelerin geliştirilmesi
 Aşınma ve/veya korozyon (tribokorozyon) özellikleri iyileştirilmiş biyomalzemelerin geliştirilmesi
 Tıbbi ve cerrahi alet/cihaz/bileşenlerine yönelik malzeme ve yüzeylerin geliştirilmesi
 Şekil hafızalı metal malzemelerin (nikel titanyum alaşımları- nitinol vb) geliştirilmesi
 Amaca uygun yüzey kaplamalarının geliştirlmesi (antimikrobiyal, osteojenik vb)
 Hastaya özel implantların geliştirilmesi
Hedef Ürüne ve Fonksiyonlara İlişkin Detaylar





Kalıcı İmplantlar: (titanyum alaşımları, paslanmaz çelik, kobalt, vb); (örneğin yaygın kullanılan
sabitleyici vidalar, plakalar, kalça protezleri, stentler, vb)
Biyobozunur implantlar (çinko ve magnezyum alaşımları vb)
Kontrast madde (Bilgisayarlı tomografi ve MR için)
Ortodontik teller

Genel Özellikler:






Sterilizasyona dayanıklı olması
Kimyasal reaksiyonlara karşı dirençli olması
Korozyon direncinin yüksek olması –özellikle kalıcı metal implantlar için önemlidir; biypbozunurlar
için korozyon direncinin yüksek olması beklenmez
Maliyet düşük olması
Hafif olması
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Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Makine Mühendisliği,
Kimya Mühendisliği, Fizik, Kimya, Biyoloji, Polimer Mühendisliği, Sağlık/Tıp Temel Bilimleri disiplinlerinden
kişiler bir araya gelerek birlikte çalışmalıdır.

Teknolojik Hazırlık Seviyesi
Teknolojik
Hazırlık
Seviyeleri
THS 1
THS 2
THS 3
THS 4
THS 5
THS 6
THS 7
THS 8
THS 9

Dünyada
(9.1)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☒

Türkiye’de Dünyada
(9.1)
(9.2)
☐
☐
☐
☒
☒
☒
☒
☒
☒

Türkiye’de Dünyada
(9.2)
(9.3)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☒

☐
☐
☐
☒
☒
☒
☒
☒
☒

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☒

Türkiye’de
(9.3)
☐
☐
☐
☒
☒
☒
☒
☒
☒

NOT: Biyomalzemeler alanında ürün yelpazesi çok geniş olduğu için THS geniş bir aralık olarak tutulmuştur.
THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler
9.1. Polimer ve polimer kompozit esaslı biyomalzemeler
Dünyada VSY biotech firması Almanya menşeli bu alanda öne çıkan küresel düzeyde bir firmadır.
Bu alanda akademik Ar-G birikimi yüksek seviyede iken; sanayide yetkinlik daha düşük seyretmektedir.
İstanbul bölgesinde 3-4 firma ihracat düzeyinde üretim gerçekleştirmektedir.
ODTÜ BİOMATEN özellikle polimer ve polimer kompozit malzemeler bazında geliştirme çalışmaları
yapmakta ve sanayi ile işbirliği içerisindedir.
ODTÜ, Ankara Üni., Hacettepe Üni. , Acibadem Üni bünyesinde biyomalzemeler alanında uygulamalı
geliştirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
Biovalda firması yerli geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktadır.
Alvimedica firması kateter üretimi gerçekleştirmektedir.
9.2. Seramik, cam seramik ve seramik kompozit esaslı biyomalzemeler
Bu alanda akademik Ar-G birikimi yüksek seviyede iken; sanayide yetkinlik daha düşük seyretmektedir.
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9.3. Metal esaslı biyomalzemeler
Bu alanda akademik Ar-G birikimi yüksek seviyede iken; sanayide yetkinlik daha düşük seyretmektedir.
İTÜ özellikle metal malzemeler alanında uygulama geliştirmeler çalışmaktadır.
Alvimedica firması metalik stent, kateter üretimi gerçekleştirmektedir.
Hipokrat firması bu alanda önemli bir implant üreticisidir.
Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İşbirlikleri/Modelleri
9.1. Polimer ve polimer kompozit esaslı biyomalzemeler
Sanayi-Akademi/Araştırma Merkezleri/STK İşbirliği
KOBİ’ler, Teknopark Firmaları, Üniversiteler, Araştırma Merkezleri, Kamu Kurumları (özellikle TİTCK, SGK,
TÜRKAK, STB, TÜSEB vb), STK’lar (Biyomalzeme ve Doku Müh. Derneği, OSTİM)
*Uluslararası Organizasyonlar- (ekosistemdeki STK, akademi, sanayi paydaşları) ile işbirliklerine de açık
olacak şekilde (ör. Avrupa Biyomalzeme Derneği gibi temsil gücü yüksek şemsiye ulusal ve/veya
uluslararası kuruluşlar ile danışmanlık veya koşulların imkan verdiği farklı roller aracılığıyla işbirliği
yapılması)
9.2. Seramik, cam seramik ve seramik kompozit esaslı biyomalzemeler
Sanayi-Akademi/Araştırma Merkezleri/STK İşbirliği
KOBİ’ler, Teknopark Firmaları, OSTİM Firmaları, Üniversiteler, Araştırma Merkezleri, Kamu Kurumları
(özellikle TİTCK, SGK, TÜRKAK, STB, TÜSEB vb), STK’lar (Biyomalzeme ve Doku Müh. Derneği, OSTİM)
* Uluslararası Organizasyonlar- (ekosistemdeki STK, akademi, sanayi paydaşları) ile işbirliklerine de açık
olacak şekilde (ör. Avrupa Biyomalzeme Derneği gibi temsil gücü yüksek şemsiye ulusal ve/veya
uluslararası kuruluşlar ile danışmanlık veya koşulların imkan verdiği farklı roller aracılığıyla işbirliği
yapılması)
9.3. Metal esaslı biyomalzemeler
Sanayi-Akademi/Araştırma Merkezleri/STK İşbirliği
KOBİ’ler, Teknopark Firmaları, OSTİM Firmaları,Üniversiteler, Araştırma Merkezleri, Kamu Kurumları
(özellikle TİTCK, SGK, TÜRKAK, STB, TÜSEB vb), STK’lar (Biyomalzeme ve Doku Müh. Derneği, OSTİM)
*Uluslararası Organizasyonlar- (ekosistemdeki STK, akademi, sanayi paydaşları) ile işbirliklerine de açık
olacak şekilde (ör. Avrupa Biyomalzeme Derneği gibi temsil gücü yüksek şemsiye ulusal ve/veya
uluslararası kuruluşlar ile danışmanlık veya koşulların imkan verdiği farklı roller aracılığıyla işbirliği
yapılması)
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Bütçe Öngörüleri
9.1. Polimer ve polimer kompozit esaslı biyomalzemeler
Proje başına 1-3 Milyon TL aralığı
*THS > 6 olan projelerde klinik çalışmalar dahil olacağı için alt ve üst sınır daha yüksek olacaktır.
( 2-10 Milyon TL), toplam bütçe 150-300 Milyon TL.
9.2. Seramik, cam seramik ve seramik kompozit esaslı biyomalzemeler
Proje başına 1-3 Milyon TL aralığı
*THS > 6 olan projelerde klinik çalışmalar dahil olacağı için alt ve üst sınır daha yüksek olacaktır.
( 2-10 Milyon TL), toplam bütçe 150-300 Milyon TL.
9.3. Metal esaslı biyomalzemeler
Proje başına 1-3 Milyon TL aralığı
*THS > 6 olan projelerde klinik çalışmalar dahil olacağı için alt ve üst sınır daha yüksek olacaktır.
( 2-10 Milyon TL), toplam bütçe 150-300 Milyon TL.

BÖLÜM 2 – YAPILABİLİRLİK
Ülkemizdeki Yapılabilirlik Değerlendirmesi
Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması
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Ülkemizdeki Yapılabilirlik ile ilgili Kriterler Bazında Değerlendirmeler

Kriterler
Akademik Araştırma
Birikimi

Değerlendirmeler
Bu alanda akademik Ar-G birikimi yüksek seviyede iken; sanayide yetkinlik
daha düşük seyretmektedir. Akademideki Ar-Ge birikimin sanayiye aktarımı
ve ürünleşmeye gidilebilmesi için Sanayide özellikle GMP koşullarında
üretim kapasitesinin oluşturulması gerekmektedir.
Sanayi için GMP koşulları için merkezi bir yapı oluşturulması gerekir.

Nitelikli İnsan Kaynağı

Bu alanda akademik Ar-G birikimi yüksek seviyededir; özellikle akademide
nitelikli uzmanlar mevcuttur.

Üretim altyapısı (Makine
Teçhizat, …) Yeterliliği
Sanayi Ar-Ge-Yenilik
Yetkinliği

Fiziksel ortam ve kalibre cihazlı altyapılar eksiktir.
Sanayinin Ar-Ge yetkinliği bu alanda akademinin gerisinde kalmaktadır.
akademinin gerisinde kalmaktadır.
Bu alanda akademik Ar-G birikimi yüksek seviyede iken; sanayide yetkinlik
daha düşük seyretmektedir.
Akademideki Ar-Ge birikimin sanayiye aktarımı ve ürünleşmeye
gidilebilmesi için Sanayide özellikle GMP koşullarında üretim kapasitesinin
oluşturulması gerekmektedir.
Sanayi için GMP koşulları için merkezi bir yapı oluşturulması gerekir.

Ulusal Pazar Potansiyeli

Yerli ürünlere olan güvensizlik ve yerli ürünün ithal ürüne tercih edilebilirliği
düşük seyretmektedir.

Uluslararası pazar
Potansiyeli

Balkanlar ve Ortadoğu, ABD ve diğer ülke pazarları potansiyel vaad
etmektedir.
Özellikle UA standartlara uygunluk, CE ve FDA onaylarına uygun ve
onaylanmış bir ürün başta Orta Doğu ülkeleri ve Doğu Avrupa pazarları
olmak üzere pazarlara girişte avantaj sağlayacaktır.

Yabancı Hammadde/Ara
Ürün Tedariği Kolaylığı

Tedarik süreleri uzun zaman almaktadır. Özellikle salgın gibi olağanüstü
koşullar ile bu süreler daha da uzamış durumdadır.

Ekonomik/Politik
Kısıtlamalar (Yabancı
hammadde/ara ürün
maliyeti etkin olma
durumu)
Uluslararası Dolaşım
Durumu (Son kullanıcı
sertifikası gereksinimi)
Doğal Kaynaklarımız
(Hammadde/Ara ürün)

Bazı kimyasallar veya hammaddeler için kısıtlar söz konusudur.

Gereksinim söz konusudur, ancak kolaydır.

Özellikle Ar-Ge süreçlerine girdi olacak Hammadde üretimi ve tedariğinin
muhakkak desteklenmesi gerekmektedir.
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Ülkemizdeki Yapılabilirlikle İlgili Genel Görüşler

Nitelikli insan kaynağının arttırılması gerekmektedir. Lisansüstü eğitimin desteklenmesi/teşvik edilmesi
gerekmektedir. Sanayi Ar-Ge-Yenilik çalışmalarına ağırlık verilmeli ve proje bazında çalışmalar için
istihdamın arttırılması gerekmektedir. Özel sektör (5746 nolu Kanun kapsamında onay verilen) Ar-Ge
merkezleri sayı ve kapasite açısından arttırılmalıdır.
Hammadde ve ara ürün için dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu durum hem zaman
hem de mali açıdan negatif etkiler doğurmaktadır. Doğal kaynaklarımızın yeterli olmadığı durumlar
mevcuttur. Ancak, var olan kaynakların işlenememesinden kaynaklı eksiklikler ile karşı karşıya kalındığı
bilinmektedir.

BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ
Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri
Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması
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BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR
Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı sağlaması için Ön Plana Çıkan Kritik
Hususlar

Test ve Sertifikasyon
İhtiyaçları (Yerli
sertifikasyon
merkezleri, yerli test
altyapıları, vb)

UME ve TÜRKAK tarafından yeterli sertifikasyon imkanı sunulmaktadır. Ancak
ulusal bazda bazı testler hususundaki eksiklikler dikkate alınarak
Türkiye’de en az akredite bir karakterizasyon ve sertifikasyon merkezi
kurulması ve geniş imkanlarla donatılması önem arz etmektedir. Bu konu,
özellikle UA standartlara uygunluk, CE ve FDA onaylarına uygunluğun test
edilebilmesi açısından kritiktir.
Bu alanda akademik Ar-Ge birikimi yüksek seviyede iken; sanayide yetkinlik
daha düşük seyretmektedir. Akademideki Ar-Ge birikimin sanayiye aktarımı ve
ürünleşmeye gidilebilmesi için Sanayide özellikle GMP koşullarında üretim
kapasitesinin oluşturulması gerekmektedir.
Sanayi için GMP koşulları için merkezi bir altyapı (kiralama vb yöntemler ile)
oluşturulması gerekir.
Büyük ölçekli firmalar kendi GMP üretimlerini gerçekleştirebilirken, daha küçük
ölçekli firmalar için böyle bir hizmet yapısı oluşturabiliriz.

Yasal / Teknik
Düzenlemeler
(Standartlar,
mevzuatlar, patent
sistemi, vb)

Var olan teknik düzenlemeler, yasalar her türlü çalışmaya ve çalışmadan
çıkacak ürünlerin kullanımına olanak sağlamak gerekmektedir.
Özellikle start-up ve küçük ölçekli firmalar ile temel araştırma projelerinin
destek yüzdelerinin %100’e yakın seviyelerde seyretmesi gerekmektedir;
mevcuttaki % 75 oranı düşük kalmaktadır.
Teşvik oranlarına yönelik gerekirse yasal/teknik düzenlemeler yapılması
konusunun bu anlamda değerlendirilmesi gerekecektir.
Tıp ve Sağlık Bilimlerinde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri sırasında
hammadde, teçhizat vb harcamalar için KDV oranı % 18 seviyesinde
uygulanmakta olup; KDV oranının biyomalzeme alanındaki Ar-Ge faaliyetleri
için düşürülmesi/ asgari seviyeye çekilmesi (örneğin sağlık alanında genel
olarak uygulanan KDV oranı %8 seviyesindedir) araştırmaya sağlanan sınırlı
desteğin daha verimli ve etkin kullanılmasını sağlayacaktır.

Pazara Giriş Sıkıntıları
(Son kullanıcıyla
etkileşim, rekabet
koşulları, kamu
alımlarının etkisi, vb)
Teşvik ve Destekler
(Girişimcilik destekleri,
pazara giriş destekleri,
yatırım teşvikleri, vb)

Üretici – son kullanıcı arasında bağlantıyı çeşitli STK ve kamu kurumlarının
sağlaması gerekmektedir. Bu anlamda ülkemizde proje pazarı, ürün tanıtım
günleri, fuarlar için organizasyonlar düzenlenmesinin gelenek haline
getirilmesi önemlidir.
Projelerin çıktılarının kamu ile paylaşılması hususunda daha etkin faaliyetler
için tedbirler alınmalıdır. Başarılı küçük işletmelerin ya devlet desteği ya da
girişimci desteği ile atılım yapmalarına imkan sağlanmalıdır. Öğrenci burs
destekleri gerekmektedir.
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Özellikle start-up firmalar ve küçük ölçekli ile temel araştırma projelerinin
destek yüzdelerinin %100’e yakın seviyelerde seyretmesi gerekmektedir;
mevcuttaki % 75 oranı düşük kalmaktadır.
İnsan Kaynakları (İlgili
yetkinlikte kalifiye
eleman, ara teknik
eleman, vb.)

Ülkemizde var olan kalifiye eleman ihtiyacına binaen, şirketlerin gerekli
alanlarda uzman personel yetiştirmelerinin zorunlu hale getirilmesi, teşvikler ile
ilişkilemdirilmesi gerekir.
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İleri Malzeme Teknoloji Yol Haritası Öncelikli Sektörel Uygulamalar

Sektörel Uygulama 1:
Savunma sektöründe balistik, zırh, enerjik malzeme ve fonksiyonel yüzey ve kaplama
uygulamaları
Kritik Ürün/Teknolojiler:
1.1. Balistik ve zırh malzemelerin savunma sektöründe uygulamaları
1.2. Enerjik malzemelerin havacılık, uzay ve savunma sektörlerindeki uygulamaları
1.3. Fonksiyonel yüzey ve kaplamaların savunma sektöründeki uygulamaları
BÖLÜM 1 - GİRİŞ
Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri:
1.1. Balistik ve zırh malzemelerin savunma sektöründe uygulamaları
Hedef Ürüne ve Fonksiyonlara İlişkin Detaylar
 Hem zırhlı araçlar ve kişisel koruma hem de yapıların korunmasında mühimmata dayanıklı daha
hafif ve daha dayanımlı zırh malzemelerinin (zırh çelikleri dahil), tabakalı hibrit yapıların
geliştirilmesi ve uygulamaları
Bu alanda kullanılan seramik, kompozit ve çelik malzemelerin performans ve hafiflik ön planda olacak
şekilde geliştirilmesine yönelik çalışmalar. Nano-seramikler, yüksek dayanıma sahip fiber malzemeler
ve reçine sistemleri, yüksek tokluk ve sertliğe sahip çelikler ve metalik alaşımlar ileri zırh
sistemlerinde yoğun olarak kullanılan ham malzemelerdir.
Seri üretimi henüz ülkemizde üretilmemektedir. Deneme üretimi yapılmakta olup muhtemelen 500 HB ve
alt grupları içeriği olabilir.
Zırh çelikleri genellikle sertlikleri (Armoux500-600-ultra sert gibi) ile tanınmakta olup son yıllarda ultra sertlik
mukavemet, daha iyi tokluk, hafif (daha ince ve birim ağırlıklı), DAHA İYİ BALİSTİK özellikli çelikler ön
plana çıkmış olup orta sertlikteki <= 500 HB çelikler belki önümüzdeki 3-5 yılda Pazar bulamaz hale
gelecektir. Bu nedenle Zırh ve Islah grubu çeliklerin sürdürülebilir üretimi için kalite, maliyet ve
tedarik zamanı gibi özellikler sürekli iyileştirilip geliştirilmesi kritik öneme sahiptir.


Zırh kompozitlerinde hafifllik için polikristal saydam alümina , AlON ve spinel malzemelerin
geliştirilmesi

 Kesmeye ve darbeye dayanıklı elbise vb. giyilebilir balistik uygulamalara yönelik polimer (Örn.
UHDPE) ve/veya seramik katkılı (Örn. Bor esaslı) kompozitlerin, elyafların, elastik matrislerin
(shear thickening fluids), yarı mamullerin geliştirilmesi ve uygulamaları
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 Zırh sistemlerinde kinetik çarpma ve patlama enerjisini sönümleme kabiliyetine sahip ve hafif
yapıda metal köpük, bal peteği yapıların ve/veya elastik polimer yapıların geliştirilmesi ve
uygulamaları
 Reaktif zırh malzemelerinin geliştirilmesi ve uygulamaları
Reaktif zırh uygulamalarına yönelik sağır ve yüksek patlama enerjisine sahip patlayıcı formülasyonlar. Bu
tip formülasyonlarda kullanılmak üzere kristal şekli ve boyutları optimize edilmiş RDX kristallerinin
sentezi, rekristalizasyon yöntemlerinin belirlenmesi ve seri üretime yönelik ölçek büyütme çalışmaları.
 Özel alaşım metalik zıh malzemesi geliştirilmesi (ağır zırh)
1.2. Enerjik malzemelerin havacılık, uzay ve savunma sektörlerindeki uygulamaları
Hedef Ürüne ve Fonksiyonlara İlişkin Detaylar
 Patlama/itki yaratılmasına yardım eden katalitik ileri malzemelerin geliştirilmesi ve Monopropellant
ve Bipropellant yakıtlı roket ve uydu itki sistemlerinde uygulanması


Bu başlık altında: CL-20 sentezinde kullanılan paladyum (II) acetate ve/veya muadili
katalizörlerin geliştirilmesi



Nitrasyon reaksiyonlarının daha güvenli yapılabilmesi için kullanılan N2O5 malzemesinin
ve/veya yeni nitrolama yöntemlerinin geliştirilmesi

 Barut, primer, sekonder ve bunların temel bileşenleri olan malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi
ve uygulamaları
 Yanma enerjisi yüksek, kontrolü ve depolanması kolay katı Alkali ve Toprak alkaliborür
yakıtların üretimi. Bu bileşikler özellikle roket teknolojisinde uzun menzilli roket yapımını olası
kılacaklardır.
1.3. Fonksiyonel yüzey ve kaplamaların savunma sektöründeki uygulamaları
Hedef Ürüne ve Fonksiyonlara İlişkin Detaylar
Geçiş grubu metallerinin borürleri oda sıcaklığında yüksek sertlik, yüksek ergime sıcaklığı, karışık kovalent,
iyonik ve metalik bağları, düşük difüzyon katsayıları ve iyonik olmayan elektronik iletkenlikler gibi birçok
benzer özelliğe sahiptirler. Bu özelliklerin çoğu seramiklere ait olmasına karşın, iletken elektronlar
nedeniyle günümüzde bu özelliği taşıyan metalborürler, metalik seramikler olarak da
isimlendirilmektedirler.
Bu kapsamda geliştirilen milli teknoloji ile dünyada kullanılan teknolojilere göre çevresel (hiçbir katı atık ve
gaz emisyonu olmayan), hızlı (en az 10 kat) metal borür yapılarının üretimini gerçekleştirmektedir Aşağıda
kısa liste olarak yapılan borür kaplamalar hakkında bilgi sunulmuştur:




İletken olan ve ergime sıcaklığı 950 0C üzerinde geçiş grubu metallerinin yüzeylerine bor penetre
edilerek modifiye edilmesi ve ilgili metal borürlerin kaplanması laboratuvar ve pilot ölçekli
yapılması (yüksek alaşımlı çeliklerde dahil olmak üzere tüm çelikleri, titanyum, nikel alaşımları,
vb. )
Ergime sıcaklığı 950 0C üzerinde iletken veya iletken olmayan yapılarda fiziksel buhar biriktirme
(FBB) yöntemi ile kombine olarak yapılan Katodik Redüksiyon-termal Difüzyon Yöntemi İle
borlama (KRTD-Bor) yöntemleri sayesinde geçiş grubu metallerinin borürlerinin farklı taban
malzemelere kaplanması
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Ovalama direnci, korozyon ve ısıl şoklara dayanıklı epokside grubu içeren veya silan ve silazan bazlı
polimer kaplamaların hazırlanması ile NBC koruyucu kaplamaların süper omnifobik form da geliştirilmesi
yapılabilecek seviyededir. Termal görünmezlik kaplamaları; ısı iletim katsayısı çok düşük silika aerojel
katkılı boya şeklinde üretilmiştir. Benzer şekilde EMI,IR ve RF iz azaltıcı kaplamalar aerojel porlarının içine
en geniş frekans bantlarında etkin yarı iletken polimerler, manyetik Demir oksit, hexaferrit gibi nano boyutta
uygun şekilde eklenmesi ile geliştirilecek seviyededir.
 Aşınmaya, korozyona, yüksek sıcaklık farklarına dayanabilen, darbe dayanımı yüksek
kaplamaların geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
 NBC koruyucu kaplamaların geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
 Termal görünmezlik sağlayan (Kızılötesi emici vb.) yüzeylerin ve boyaların geliştirilmesi,
üretilmesi ve uygulamaları
 EMI, IR ve Radar absorbsiyonu arttırılmış yüzeylerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
 Optik uygulamalar için kaplama ve yüzeylerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
 Kimyasal ajan dayanımı (CARC) boyalarının geliştirilmesi
 LSA (low solar absorption) özellikli boya geliştirilmesi

Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS)
THS
THS 1
THS 2
THS 3
THS 4
THS 5
THS 6
THS 7
THS 8
THS 9

Dünyada
(1.1)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒

Türkiye’de
(1.1)
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☒
☐

Dünyada
(1.2)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☒

Türkiye’de
(1.2)
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☒
☐
☐

Dünyada
(1.3)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☒

Türkiye’de
(1.3)
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☐
☐
☐

THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler
1.1. Balistik ve zırh malzemelerin savunma sektöründe uygulamaları
Dünya örnekleri:









3M, Schunk Carbon Technology şirketleri verilebilir.
Rheinmetall, Leopard 2A4 Revolution Zırh Paketi
IBD, Leopard 2A4 Evolution Zırh Paketi
Rafael, LVAS Zırh Paketi
IMI, Sabra Zırh Paketi
Mikrotek, Nozh patlayıcı tepkimeli zırhı
WITU, ERAWA patlayıcı tepkimeli zırhı
Tencate, Cratus Hard Body Armor

Türkiye örnekleri:
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Roketsan, Nurol Teknoloji, KİM (Kayseri İleri Malzemeler) gibi
ROKETSAN, Fırat M60T Projesi, Leopard 2A4 T1 İlave Zırh Sistemi
ROKETSAN, Altay Tankı Seri Üretim Projesi, Altay Tankı Zırh Sistemi
Miliux Çelik Zırhları

1.2. Enerjik malzemelerin havacılık, uzay ve savunma sektörlerindeki uygulamaları
Türkiye örnekleri:



ROKETSAN, Patlayıcı konusunda THS 8-9 ( Havacılık ve Savunma Sanayii Uygulamalarında)
İTÜ Metalurji ve Malzeme Müh. Bölümü Bor İçerikli Malzeme Üretim ve Araştırma Grubu

1.3. Fonksiyonel yüzey ve kaplamaların savunma sektöründeki uygulamaları
Hali hazırda dünyada ve ülkemizde hakim bor difüzyon yöntemi ile borür kaplama tekniği borlama
yöntemidir. Borlama yöntemin endüstriyel olarak Ekabor toz bileşimlerinin kullanıldığı pasta/kutu borlama
tekniğidir. Bu tozlar Almanya menşeli olup BorTec firmasından ülkemize ithal edilerek kullanılmakladır (ilgi
ürün sağlayıcının websitesi: https://bortec.de/en/boronizing-paste/). Ülkemizde birçok ısıl işlem firması bu
tozları alarak kutu borlama işlemlerini cam, otomotiv sektörüne sunmaktadır. Bu tozların oldukça maliyetli
yüksek bileşikler olup tek kullanımlıktır.
Dünyadaki durum yine aynı şekildedir hakim teknoloji kutu borlamadır. Bluewater
(https://bluewaterthermal.com/), ve bodycote (https://www.bodycote.com/) gibi ısıl işlem devleri bu
teknolojiyi kullanmaktadır.
İlave olarak, dünyada çok özel uçak uzay ve savuma sanayisinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik metal
borürlerin kaplanmasında fiziksel buhar biriktirme (FBB) yöntemi ve Kimyasal buhar biriktirme (KBB)
yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin dezavantajları pahalı ekipmanlar kullanılmasının yanında, FBB
de pahalı borür katotların kullanılması ve nihai üründe kaplamanın yapışmasındaki sorunlardır. KBB de
toksik- zehirli sınıfa giren metal klorür ve BCl3 gazlarının kullanılması nedeniyle ileri derecede koruma
ortamının sağlanması gereksinimidir.
Diğer taraftan İTÜ bünyesinde geliştirilen ve patentlerle koruma altına alının elektrokimyasal esaslı borlama
teknolojisi (KRTD-Bor) mevcut klasik kutu borlama teknolojine göre hızlı, çevresel, düşük maliyetlidir.
Ülkemiz bilim insanların geliştirildiği KRTD-Bor ile borlama işlemi, dünyada ve ülkemizde farklı sektörlere
(cam, taşıma, implant, vb) ürün sağlayarak prototip sunmakta ve ürün geliştirme yapmaktadır.
Dünya örnekleri:


Praxair Surface Tech.

Türkiye örnekleri:





NVSC TURK; IRR, CARC, LSA özellikli ve Kara-Hava-Deniz Ordu Standardlı Boya Üretimi
KİMETSAN; Antikorozif, RAM boya üretimi
BOTEK; IRR Boya Üretimi
NANOGRAFİ; IRR Boya Üretimi
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Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İşbirlikleri/Modelleri
1.1. Balistik ve zırh malzemelerin savunma sektöründe uygulamaları
Büyük Ölçekli Sanayi Kuruluşları (Roketsa, Nurol Teknoloji gibi), Üniversiteler (Yenilikçi çelik, seramik,
kompozit ve patlayıcı/enerjik malzemelerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar), KOBİ ve Teknopark
Firmaları (Geliştirilen yeni malzemeler ile prototip üretimlerinin yapılması), Kamu Araştırma Merkezleri
(Yenilikçi malzeme geliştirme çalışmaları, test ve analizlerin gerçekleştirilmesi)
1.2. Enerjik malzemelerin havacılık, uzay ve savunma sektörlerindeki uygulamaları
Büyük Ölçekli Sanayi Kuruluşları, KOBİ’ler, Teknopark Firmaları, Üniversiteler (Enerjik malzeme ArGe’sine uygun altyapıya sahip patlayıcı/enerjik malzemelerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar), Kamu
Araştırma Merkezleri (Yenilikçi malzeme geliştirme çalışmaları, test ve analizlerin gerçekleştirilmesi),
1.3. Fonksiyonel yüzey ve kaplamaların savunma sektöründeki uygulamaları
Teknolojik ihtiyaç talebi doğrultusunda hazırlanan projelerle tüm seviyeden paydaşların katılımı
sağlanabilir. Savunma sanayi ve havacılığa yönelik geliştirilecek kaplamalar hızlı bir şekilde başka
sektörkerdeki ihtiyaçlara da cevap verebilmektedir
Büyük Ölçekli Sanayi Kuruluşları (IRR, CARC, LSA, RAM özellikli boyaların üretimi), KOBİ’ler, Teknopark
Firmaları (IRR, CARC, LSA, RAM özellikli boyaların üretimi), Üniversiteler (CARC, LSA ve RAM özellikli
boyaların formülasyon (pigment/reçine vb.) ve test çalışmaları), Kamu Araştırma Merkezleri (test ve
analizlerin geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi), Uluslararası İşbirlikleri

Bütçe Öngörüleri
1.1. Balistik ve zırh malzemelerin savunma sektöründe uygulamaları
Test altyapılarının geliştirilmesine yönelik önemli bir bütçe ayrılması gerekmektedir.
Proje başına 5-10 Milyon TL bütçe, toplamda ise 200-300 Milyon TL Ar-Ge ve yenilik bütçesi
önerilmektedir.
1.2. Enerjik malzemelerin havacılık, uzay ve savunma sektörlerindeki uygulamaları
Proje başına 5-10 Milyon TL bütçe, toplamda ise 50 Milyon TL Ar-Ge ve yenilik bütçesi önerilmektedir.
1.3. Fonksiyonel yüzey ve kaplamaların savunma sektöründeki uygulamaları
Borür kaplamaların farklı taban malzemeler yüzeylerinde uygulanması: 10.000.000 ABD Doları

Proje başına 5-10 Milyon TL bütçe, toplamda ise 50 Milyon TL Ar-Ge ve yenilik bütçesi önerilmektedir.

247

BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK
Ülkemizdeki Yapılabilirlik Değerlendirmesi
Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması

Ülkemizdeki Yapılabilirlik ile ilgili Kriterler Bazında Değerlendirmeler

Kriterler
Ar-Ge Altyapıları (merkezler,
enstitüler vb.)

Görüşler
Balistik zırh uygulamalarında kullanılacak yenilikçi malzemelerin
geliştirilmesi ve bu malzemelere yönelik yapılacak testler açısından ArGe altyapılarının yeterli seviyede olduğu değerlendirilmektedir.

Nitelikli İnsan Kaynağı

Balistik koruma ürünlerinin tasarım, üretim ve test alanında çalışmakta
olan nitelikli insan kaynağı bulunmaktadır.

Üretim altyapısı (Makine
Teçhizat, …) Yeterliliği

Seramik, kompozit ve patlayıcı malzemelerin üretimi, metal
malzemelerin ise talaşlı imalatına yönelik altyapı ihtiyacı olduğu
değerlendirilmektedir.

Sanayi Ar-Ge-Yenilik
Yetkinliği

Bu alanda sanayi kuruluşlarının Ar-Ge yetkinliğinin yeterli seviyede
olmadığı değerlendirilmektedir.
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Uluslararası pazar
Potansiyeli

Tank ve zırhlı araçlara yönelik geliştirilen zırh sistemlerinin yurt dışı pazar
potansiyelinin yüksek olduğu değerlendirilmektedir.

Yabancı Hammadde/Ara
Ürün Tedariği Kolaylığı

Balistik zırh uygulamalarında kullanılan seramik, kompozit, metal ve
patlayıcı bileşen malzemelerinin çoğu yurt dışından tedarik edilmektedir.
Son kullanıcı izinlerinden dolayı savunma sanayiinde hammadde/ara
ürün tedarik edilmesi zor olabilmektedir.

Ekonomik/Politik
Kısıtlamalar (Yabancı
hammadde/ara ürün maliyeti
etkin olma durumu)
Uluslararası Dolaşım
Durumu (Son kullanıcı
sertifikası gereksinimi)

Ekonomik/Politik kısıtlamalar ham malzeme/ ara ürün tedarikinde
zorluklara sebep olmaktadır.

Doğal Kaynaklarımız
(Hammadde/Ara ürün)

Balistik zırh uygulamalarında kullanılan seramik, kompozit, metal ve
patlayıcı bileşen malzemelerinin çoğu yurt dışından tedarik edilmektedir.

Balistik zırh uygulamalarında kullanılan seramik, kompozit, metal ve
patlayıcı bileşen malzemelerinin çoğu yurt dışından tedarik edilmektedir.
Son kullanıcı izinlerinden dolayı savunma sanayiinde hammadde/ara
ürün tedarik edilmesi zor olabilmektedir.

Ülkemizdeki Yapılabilirlikle İlgili Genel Görüşler
1.1. Balistik ve zırh malzemelerin savunma sektöründe uygulamaları
Balistik zırh uygulamalarında performansı arttırmaya yönelik yenilikçi seramik, kompozit, metal ve enerjik
malzemelerin geliştirilmesine yönelik AR-GE çalışmalarının ve teşviklerin arttırılması; kullanılan ham
malzeme/ ara ürünlerin tedarik edilmesinde yaşanan son kullanıcı izin alımı süreçlerinin
kolaylaştırılmasına yönelik çalışmaların yapılması ve malzemelerin üretim aşamaları için gerekli olan
altyapı/ekipman yatırımına destek verilmesinin Ar-Ge ve yenilik yetkinliklerinin gelişmesine katkı
sağlayacağı değerlendirilmektedir.
1.2. Enerjik malzemelerin havacılık, uzay ve savunma sektörlerindeki uygulamaları
Bilindiği üzere enerjik malzemelerin sentez aşamaları oldukça riskli ve tehlikelidir. Bu nedenle yüksek
güvenlik önlemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Sentez ve üretim altyapılarının bu güvenlik önlemleri
dahilinde tasarlanması mümkün olduğunca uzaktan kontrollü ekipmanlar kullanılarak çalışmaların
yürütülmesi hayati önem arz etmektedir.
Türkiye’de bu alandaki yetkinliklerin arttırılması, nitelikli insan kaynağının yetişmesi ve katma değerli
ürünlerin geliştirilebilmesi için güvenlik konusunda gerekli altyapı ve teknolojilerin sağlanmış olması
gerekmektedir. Bu nedenle bu alanda Ar-Ge ve yatırım teşviklerinin sağlanıyor olmasının çalışmaların
ilerlemesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Ergimiş tuz elektrolizi ile enerjik metalborürlerin sentezlenmesi ve roket yakıtı olarak kullanımı destek
kapsamına alınarak araştırmacılar ile Roketsan, SSB gibi kurumlar arasında işbirliği oluşturulması
önerilmektedir.
1.3. Fonksiyonel yüzey ve kaplamaların savunma sektöründeki uygulamaları
Belirli bir amaca yönelik geliştirilen yeni yüzey uygulamaları, aynı sorunların yaşandığı başka sektörlere
çok hızlı bir şekilde adapte edilebildiğinden geri dönüşümü çok hızlı ve verimli olmaktadır.
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Savunma sektöründe belirlenmiş standartlara uygun olacak şekilde boya hammaddelerinin
(pigment/reçine/fonksiyonel katkılar vb.) üretimini sağlayabilmek için Ar-Ge ve yatırım destekleri
sağlanabilir.
Ülkemizde üniversite-sanayi iş birliği güçlendirmeye yönelik özellikle bilimsel çalışmalarının ilerlemesi
adına özendirici teşvikler artırılmalıdır.
Ülkemizde hali hazırda üniversitelerde bor esaslı kaplamların farklı taban malzemelere uygulanması
konusunda çalışmaları yoğun olarak gerçekleştirilmektedir. Önemli ölçüde deneysel veriler elde edilmiş
durumdadır. Ancak yerli sanayi ile gerekli ilgi ve yatırımı yapmakta yetersiz kalmaktadır. Büyük ölçekli
kuruluşlar nispeten ilgi göstermelerine karşın yatırım yapmakta geri durma eğilimi sergilemektedirler. Bu
sorun yapılan bilimsel araştırmaların ticarileşememesi ile sonuçlanmaktadır. BOREN önemli adımlar
atmakta endüstri ile üniversiteleri bir araya getirme yönünde girişimler sergilemektedir. Ancak bu tam yeterli
sonuç kısa vade de verememektedir.

BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ
Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri
Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması
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Ülkemizdeki Etki Potansiyeli ile ilgili Kriterler Bazında Değerlendirmeler

Kriterler
Cari Açığın Azalmasına Katkısı

Görüşler
Bor esaslı kaplamalar savunma sanayi başta olmak üzere kritik önem
taşıyan malzemelerin üretiminde kullanılmaktadır. Bu ürünler katma
değeri yüksek ürünler olması münasebeti nedeniyle ülkemizde
üretilebilir olması ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır.

Farklı Teknolojik Gelişmelerin
(Spillover Effect) Veya Çığır
Açıcı (Breakthrough)
Yeniliklerin Önünün Açılmasına
Katkısı

Bu ürünler ileri teknoloji kaplamalar sınıfına girerler. Mevcut durumda
pek çok potansiyel yeni kullanım sağlama olasılığı olmasına rağmen
mevcut yöntemlerin sıkıntıları nedeniyle gerekli yaygın kullanıma
sahip değildirler. Yeni üretim yöntemlerinin ülkemizde geliştirilmesi
bor rezervlerimizin etkin kullanımını ve dünyada ileri teknoloji ürün
üretir duruma gelmemizi sağlayacaktır.

Stratejik Öneme Sahip
Alanlarda Yerlileşme Oranın
Yükseltilmesine Katkısı

Hali hazırda ülkemiz bilim insanlarının geliştirdiği milli bor esaslı
ürünlerin üretilmesine olanak sağlayan teknoloji vardır. Bu teknolojinin
ticarileşmesi ile dışarı bağımlılığımız ortadan kalması olası çıktı
olacaktır.

Uluslararası Pazar
Potansiyelinin Artmasına
Katkısı

Türkiye bor rezervlerinin önemli ölçüde sahibi olan bir ülkedir. Bor
kimyasallarını dışarı ülkelere satmak yerine kendi teknolojisine sahip
hale gelmesi ile uluslararası pazarda önemli ürün sağlayıcı konuma
gelmesi potansiyeldir.

İlgili Sektörde Teknoloji Üretme
Yeteneğinin Artmasına Katkısı

Bor esaslı kaplamalar potansiyel sektörlerde üretilebilir hale gelmesi
hem bu sektörlerin teknolojilerinin gelişmesine hem de yeni mali girdi
sağlamlarına neden olacaktır.

Nitelikli İstihdamın Artmasına
(Lisans/Lisansüstü Çalışan
Sayısı) Katkısı
İlgili Sektörlerde Yerlileşme
Oranının Yükseltilmesi Ve Dışa
Bağımlılığın Azaltılmasına
Katkısı
Ulusal Güvenlik Açısından
Stratejik Öneme Sahip
Alanlarda Millileşmenin
Sağlanmasına Katkısı
Doğal Kaynaklarımızın
(Hammadde/Ara Ürün) Katma
Değeri Yüksek İhracata
Dönüştürülmesine Katkısı

Bor esaslı kaplamalar ileri teknoloji malzemeleri olması nedeniyle bu
malzemelerin üretiminin ilgili sektörlere adaptasyonu nitelikli iş
gücünün bu sektörlerde istihdamı ile gerçekleşecektir.
Hali hazırda ülkemizin kendi geliştirdiği patentlerle koruma altına
alınan teknolojisi üniversite bazında mevcuttur. Bu teknolojinin ticari
uygulamalarının adaptasyonu ile mevcut durumda dışa bağımlı olarak
kullandığımız ürünlerin kendi bünyemizde yapar hale gelmemiz
kaçınılmaz bir çıktı olacaktır.
Bor esaslı kaplamalar stratejik önem içeren malzemelerdir. Bu
malzemeler savunma, uçak uzay sanayisinde kullanımı
kaçınılmazdır. Bu ürünlerin ülkemizde yapılabilir olması bu bağlamda
oldukça kritik önem içerir.
Türkiye bor rezervlerinin önemli bir kısmına sahiptir. Mevcut durumda
bu kimyasallar basit bileşikler olarak satılmaktadır. Ancak bu basit bor
kimyasallar, bor esaslı ileri teknoloji malzemeler olarak ülkemizde
üretilmesinde kullanıldığında, katma değeri çok yüksek ürünler olarak
satılabilir konuma gelinecektir.
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Etki Potansiyeli ile İlgili Genel değerlendirmeler
1.1. Balistik ve zırh malzemelerin savunma sektöründe uygulamaları
Bölüm 1 1’de belirtilen seramik, kompozit ve metal esaslı malzemeler koruma performansı arttırılmış hafif
zırhların geliştirilmesi için önem arz etmektedir. Geliştirilmiş özellikler nihai ürünün satış fiyatını da
etkileyecek ve katma değeri daha yüksek ürünlerin geliştirilmesine imkân sağlayabilecektir. Ayrıca maddi
kazanımından bağımsız güvenlik açısından kazanımları çok önemlidir
1.2. Enerjik malzemelerin havacılık, uzay ve savunma sektörlerindeki uygulamaları
Maddi kazanımdan bağımsız güvenlik ve dışa bağımlılık açısından çok önemlidir
1.3. Fonksiyonel yüzey ve kaplamaların savunma sektöründeki uygulamaları
Bor ülkemizin önemli oranda sahip olduğu katma değeri yüksek ürünlerinin/kaplamaların üretimine olanak
sağlayacak stratejik öneme sahip bir elementtir. Hali hazırla ülkemizde bor pahalı uç ürünlerin üretiminde
kullanılmak yerine çok ucuz kimyasal yurt dışına ve ülkemiz sanayisine katkı malzemeleri olarak
satılmaktadır.
Ancak raporun diğer kısımlarında örneklendirildiği gibi ülkemizde bor esaslı katma değeri yüksek stratejik
kaplamaların üretiminde bor kimyasalların kullanımına yönelik önemli bilgi birikimi ve deneysel çalışmalar
mevcuttur. Yapılacak doğru destelemelerle ülkemiz kendi kritik bor esaslı kaplamaları üretebilir hale
gelebilir ve bu da yeni iş kolların oluşması ve ülkemizin ileri teknoloji ürün üretir konuma gelmesine neden
olabilir.
Savunma ve havacılık için öncelikli geliştirilen yüzey ve kaplama uygulamaları hızlı bir şekilde başka
sektörlere de uyarlanarak yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülebilmektedir.

BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR
Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı sağlaması için Ön Plana Çıkan Kritik
Hususlar

Test ve Sertifikasyon
İhtiyaçları (Yerli
sertifikasyon merkezleri,
yerli test altyapıları, vb)

Yapılacak her borür esaslı kaplamalar dünya ve ülkemiz pazarına
sunumundan önce gerekli standart özelliklerini (saflık, mekanik özellikler
ve fiziksel özellikler) test edilmesi ve sertifikanlandırılması
önerilmektedir. Bu standart özellik testleri ülkemizde üniversitelerinde
yapılandırılabilinir.
Sürdürülebilir ürün ve ürün geliştirme için gereklidir.
Seramik, kompozit ve metal malzemelerin balistik açıdan test edilmesine
yönelik test ekipmanlarının ve simülasyon/yazılım programlarına ihtiyaç
duyulmaktadır.
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Yasal / Teknik Düzenlemeler
(Standartlar, mevzuatlar,
patent sistemi, vb)

Her ticari üründe olduğu gibi bor esaslı fonksiyonel malzemeler piyasaya
sunundan önce yapılması gereklidir. Ülkemizde bunun için gerekli alt
yapı mevcuttur.

Pazara Giriş Sıkıntıları (Son
kullanıcıyla etkileşim,
rekabet koşulları, kamu
alımlarının etkisi, vb)

Pazara yeni ürünün tanıtımı her zaman zaman alan bir prosestir. Ancak
gerekli sertifikasyonların alınması bu süreci hızlandıracaktır. Önemli
firmalarda ürün bazında yapılacak öncü çalışmalar ve yapılan çözüm
ürünler ile yine bu süreç daha da kısalabilir.
Tecrübe ve örnekler yetersiz durumdadır. Gözden geçirilip, düzeltme
yapılması katkı sağlayacaktır.

Teşvik ve Destekler
(Girişimcilik destekleri,
pazara giriş destekleri,
yatırım teşvikleri, vb)

Bor esaslı fonksiyonel ürünlerin üretimi ülkemiz acısından yeni bir konu
olması nedeniyle muhakkak prototiplerin üretilmesi açısından araştırma
yapan kurumlara destek ve teşvik verilmesinde öncelik sağlanmalıdır.
Bu malzemelerin patentlenmesine yönelik
kapsamları arttırılabilir.

İnsan Kaynakları (İlgili
yetkinlikte kalifiye eleman,
ara teknik eleman, vb.)

teşviklerin sayısı ve

Bor esaslı fonksiyonel ürünlerin üretimine yönelik üniversitelerde
çalışmalar yapılmakta olması münasebeti ile gerekli insan kaynağı
mevcuttur.
Seramik, kompozit ve metal malzemelerin geliştirilmesinde görev alacak
nitelikli personel istihdamına yönelik üniversiteler ile işbirliği yapılarak
lisans eğitimi sürecinde savunma sanayi şirketleri ile projeler yapılarak
öğrencilerin sanayiye ve sektöre aşinalığı arttırılabilir.

Firmadan Kaynaklı Sebepler
(Maddi sebepler, strateji
değişikliği, yönetim
değişikliği, vb)

Bor esaslı fonksiyonel ürünler ileri teknoloji sınıfına girmesi nedeniyle
ülkemizde bu konuda çalışan firmaların sayısı yok denecek kadar azdır.
Bu nedenle mevcut büyük ölçekli firmaların özendirilmesi ve teşvik
edilmesine ihtiyaç vardır.
Firmalar kısa vade yerine orta ve uzun vade planlar yapması ve bu
planlar, takip edilip desteklenmesi gerekmektedir.

Diğer

Sanayide Ar-Ge ürün iyileştirme ve ürün geliştirme odaklı olmalıdır. Orta
vadede ürün kalite, verim, zamanında üretim gibi pazar ve müşterinin
temel taleplerini karşılayan kriterlere yönelik, süreç iyileştirme
desteklenmesi gerekmektedir. Sürdürülebilir ürün için sürekli iyileştirme
ve geliştirme kültürünün oluşmasına yönelik destekler olması
gerekmektedir.
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Sektörel Uygulama 2:
Savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde yüksek performanslı malzeme ve kompozitleri
uygulamaları
Kritik Ürün/Teknolojiler:
2.1. Kompozit malzemelerin havacılık ve uzay sektörlerindeki uygulamaları
2.2. Yenilikçi ve yüksek performanslı malzemelerin havacılık ve uzay sektörlerindeki uygulamaları
2.3. Yüksek mukavemetli hafif ve/veya yüksek sıcaklık dayanımına sahip metal/metal alaşımlarının savunma
sektöründeki uygulamaları
BÖLÜM 1 - GİRİŞ
Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri:
2.1. Kompozit malzemelerin havacılık ve uzay sektörlerindeki uygulamaları
Kompozit malzemelerin ana bileşenlerinden olan epoksi reçine üretiminin yerli ve milli kaynaklarla
gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir. Epoksi reçine bileşenlerinden epiklorahidril, bisfenol a-f,
bazaminler ve bazepoksilerin de yerli kaynaklarla üretimleri yapılmalıdır. Bu konuda bazı firmalar kendi
ihtiyaçlarına binaen pilot ölçekte imalat çalışmaları yapmaktadır. Epoksi reçinenin de yerli bir firmamız
tarafında üretimi yapılmak üzere çalışmalar devam etmektedir
Hedef Ürüne ve Fonksiyonlara İlişkin Detaylar
 Dayanımı yüksek polimerik kompozitler ve sandviç kompozitlerden uçak gövde, kanat ve benzeri
yapısal parçaların geliştirilmesi
 Uzay şartlarına dayanıklı kompozit malzeme uygulamalarının geliştirilmesi
 Kompozit birleştirme teknolojilerinin hava platformları uygulamaları
 Kendi kendini onaran (self healing) kompozit malzeme uygulamalarının geliştirilmesi
 Bor, karbon, silisyum vb. fiberlerin ve/veya fiber takviyeli kompozit malzemelerin havacılık
uygulamalarının geliştirilmesi
2.2. Yenilikçi ve yüksek performanslı malzemelerin havacılık ve uzay sektörlerindeki uygulamaları
Hedef Ürüne ve Fonksiyonlara İlişkin Detaylar
 Aviyonikler ve sensörlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
 Dome ve radome yapıların geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
 Hava araçlarında hipersonik hızlara dayanıklı malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve
uygulamaları
 Radar soğurucu malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
Düşük ağırlıklı ve spesifik frekans ağırlığında radar kesit alanı düşürücü kaplama malzemesi geliştirilmesi
kritik bir teknolojidir, kazanılmasının teknolojik yetkinliğe önemli katkısı olacaktır.
Radar soğurucu malzeme malzemeler etkin oldukları frekans bantlarına göre sentezlenebilecek seviyede
olup genellikle sol-jel üretim tekniği ile nano boyutlarda kullanımı sinerji etkiyi arttıracaktır.(en büyük 20
nanometre)
254

 Süper hidrofobik ve buzlanmaya karşı yüzeylerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
 Termal dayanımı ve yanma direnci yüksek, yüksek sıcaklık farklarında (aşırı yüksek ve düşük
sıcaklıklarda) çalışabilen, düşük sürtünme katsayısına sahip ve aşınma direnci artırılmış
malzemelerin, yüzeylerin ve kaplamaların geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
 Yıldırım çarpmasından koruyucu, elektrik iletkenliği yüksek yapılara yönelik malzemelerin
geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
 Radyasyon direnci yüksek malzemelerin ve yüzeylerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
 Mukavemeti yüksek hafifletilmiş cam malzeme geliştirilmesi ve uygulamaları
Uygulamalar
 Yüksek Entropili Alaşımların GeliştirilmesiMotor sıcak bölge parçalarında kullanımı
 Şekil Hafızalı Alaşımların Geliştirilmesi ile Motor Sızdırmazlık Elemenlarının Veriminin “Active
Clearenca Control” ile artıtılması
 Ötektik Oksit Seramik Malzemelerin Geliştirilerek Nikel Bazlı Süperalaşımların yerine daha
yüksek sıcaklıkta çalışan türbin komponentlerinin üretimi
 Ömürlü Motor Parçaları için mikro sensör malzemelerinin geliştirilmesi Motor Gerçek zamanlı
Ömürlü Parçalarda Health Monitoring Uygulamaları
 2.5-3 D iğneleme ve dokuma teknikleri ile karbon karbon kompozit esaslı uçak fren balatalarının
geliştirilmesi
 Farklı örme teknikleri ile karbon karbon kompozit yüksek sıcaklık malzemelerinin geliştirilmesi
(nozül vb. uygulamalar)
2.3. Yüksek mukavemetli hafif ve/veya yüksek sıcaklık dayanımına sahip metal/metal alaşımlarının
savunma sektöründeki uygulamaları
Hedef Ürüne ve Fonksiyonlara İlişkin Detaylar
2.3.1. Yüksek Mukavemetli Alaşımlar
 Yüksek mukavemetli çelikler (HHS, paslanmaz, soğuk ve sıcak iş çelikleri, TWIP, TRIP vb.),
aşınmaya dirençli çelikler, alüminyum (7000 serisi vb.), magnezyum, gibi savunma sektörüne
yönelik ileri metal malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
7000 serisi alüminyum alaşımlarının yerli üretimi olmayıp bu alaşımların kullanıldığı tüm sektörlerde
yurtdışına bağımlılık söz konusudur. Ayrıca yüksek mukavemetli yassı ürün imalatı için sıcak hadde
altyapısı bulunmayıp kurulumuna yönelik çalışmalar devam etmektedir. 7000 serisi alüminyum
alaşımlarının imalatına yönelik laboratuvar ölçeğinde akademik çalışmalar çeşitli üniversitelerde
mevcuttur.
Havacılık / savunma sektörüne yönelik AA 2xxx/5xxx/7xxx alüminyum alaşımlarının üretilmesi.


Havacılık sektöründe özellikle kanat ve gövde malzemesi olarak kullanılmaktadır.



Yüksek mukavemet ve yorulma direncine sahiptir.



2024-T3, 2024-T4/T351 ve 2024-T851 temel ısıl işlemleridir.



Plastik şekil verilebilirliği iyidir.

Düşük yoğukluk ve yüksek mukavemetli alüminyum alaşımlarının pistonlu motor parçalarının üretiminde
kullanılması gerekmektedir.
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2.3.2. Süperalaşımlar
 Titanyum, Inconel, maraging çelikleri, hastelloy gibi egzotik ve süper alaşımların geliştirilmesi,
üretilmesi ve şekillendirilmesi
Yüksek Sıcaklık dayanımı için havacılık motorlarında ağırlıklı olarak nikel bazlı süperalaşımlar
kullanılmaktadır.Genellikle 1100°C metal sıcaklığına kadar türbin komponent parçalarının üretiminde
kullanılan bu alaşımlar henüz döküm yeöntemi ile üretilebilmektedir. Katmanlı imalata uygun alaşımların
henüz yüksek sıcaklık mukavemetleri 750°C çalışma sıcaklığını aşmadığından ODS ve daha ileri nikel
bazlı süperalaşımların katmanlı imalata uygun olarak geliştirilmesi gerekmektedir. Katmanlı imalat ile CoCr
alaşımından üretilen LEAP motoruna ait yakıt nozül parçası bulunmaktadır.

Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS)
THS
THS 1
THS 2
THS 3
THS 4
THS 5
THS 6
THS 7
THS 8
THS 9

Dünyada
(2.1)

Türkiye’de
(2.1)

Dünyada
(2.2)

Türkiye’de
(2.2)

Dünyada
(2.3)

Türkiye’de
(2.3)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☒

☐
☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒

☐
☐
☐
☒
☒
☒
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒

☐
☐
☐
☒
☒
☒
☐
☐
☐

THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler
2.1. Kompozit malzemelerin havacılık ve uzay sektörlerindeki uygulamaları
Dünya örnekleri:
GE gibi havacılık motoru üreten firmalar birçok yeni nesil havacılık motorunda polimer matrisli kompozitten
yapılan Fan Palesi ve Fan Muhafazası parçalar kullanmaktadır.
Ayrıca GE-SNECMA ortaklığı ile üretilen LEAP motorlarının Shroudlarında yeni nesil SiC-SiC seramik
matrisli kompozitler kullanılmaktadır. GE şu anda GE90 ve GE9x motorları için dönen parçaların CMC
testlerini gerçekleştirmektedir.
Kriyojenik sıvı yakıtlı tanklarda kompozit malzemeler kullanılmaktadır. Hem termoset hem termoplastik
matrisli kompozitlerin bu alanda kullanımı değerlendirilebilir. (Nasa, Boeing)
Sivil uçak ve helikopterlerin ikincil yapısal parçalarında Celanse firmasının katkısız ve katkılı (enjeksiyon
ile üretim) PPS polimerinden üretilmiş parçalar kullanılmaktadır (Örn: Airbus A380).
Türkiye örnekleri:
TUSAŞ kompozit tesisi kurulumu devam etmektedir. Devreye alınmasının ardından Dünya’da havacılık
alanında kompozit ihtiyacının %2’sini karşılaması planlanmaktadır.
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Türkiye THS-3/4 (Roketsan)
Epoksi reçine üretimini yerli imkanlarla gerçekleştiren firmalar bulunmaktadır.
Birçok hammadde ve yarı mamül geliştirici firmanın (Örn: Hexcel, Gurit, Tencate vb.) yüsek Tg’li
(≥180°C) epoksi ve yüksek performanslı malzemelerden üretilmiş ticari ürünler (Ör: termoplastik ve
termoset prepregler, termoplastik laminatlar, towpregler, vb.) mevcuttur. Türkiye THS-1
Havacılık, savunma ve uzay sektöründeki polimerik kompozit yapısal parçalarda kullanılacak yüksek ve
orta modül karbon elyaf üretim teknolojisinin geliştirilmesi. Türkiye THS-2
2.2. Yenilikçi ve yüksek performanslı malzemelerin havacılık ve uzay sektörlerindeki uygulamaları
Havacılık motorlarında yeni nesil malzeme üretimi alanaında literatür çalışmaları devam etmektedir. Bu
nedenle yüksek entropili alaşım, ötektik oksit seramik, Shape memory ve sensör malzemelerinin
ticari/askeri motor uygulamaları henüz çok sınırlıdır.
Lockheed Martin, Raytheon vb. firmaların radar soğurucu malzemeler konusunda THS 9 olduğu
bilinmektedir. Türkiye THS-3
Buzlanmaya karşı koruma plakaları için Tencate firması tarafından geliştirilen cam kumaş takviyeli PPS
kompozitler Airbus A380 uçağının sabit kanat ön kenarlarında kullanılmıştır. Ürünün aynı zamanda hem
Airbus hem de Boeing uçaklarının çeşitli yapısal parçalarında kalifiye edildiği belirtilmiştir. Türkiye THS-2
Sivil havacılık sektörü için üretilen yapısal parçaların birleştirilebilirliği ve kaynaklanabilirliği konusunda iki
aşamalı TAPAS (Thermoplastic Affordable Primary Aircraft Structure konsorsiyumu tarafından yapılan)
projeleri yürütülmüş ve birincil yapısal havacılık parçalarında kullanımına yönelik THS 6 seviyesine
ulaşıldığı belirtilmiştir. Türkiye THS-2
2.3. Yüksek mukavemetli hafif ve/veya yüksek sıcaklık dayanımına sahip metal/metal alaşımlarının
savunma sektöründeki uygulamaları
Dünya örnekleri:


United Aluminum (ABD), TW Metals (ABD), BAE (British AeroSpace Engineering), Rolse-royce,
Boeing, Airbus vb.

Varzene Metal tarafından, titanyum, maraging çeliklerinin imalatı için yatırımlar tamamlanmıştır.

Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İşbirlikleri/Modelleri
2.1. Kompozit malzemelerin havacılık ve uzay sektörlerindeki uygulamaları
Büyük ölçekli sanayi kuruluşları, Teknopark Firmaları, Üniversiteler ve Kamu Araştırma Merkezleri ile
biraraya gelinerek hedefe ulaşabilmek için gereken faaliyetler gerçekleştirilebilir.
Polimer matris kompozitler için: Sabancı Üniversitesi-Kordsa, TAI, TEI ve KOBİ Ar-ge firmaları
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Seramik Matris Kompozitler için: ODTÜ, İTÜ, Tübitak MAM
THS düşük araştırma geliştirme faaliyetlerinin özellikle üniversiteler ve araştırma merkezleri tarafından
yürütülmesi, bu esnada kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenmesi ve ölçeklendirme çalışmaları için KOBİ ve
büyük ölçekli sanayi kuruluşları, kamu kurumları ile iş birliği yapılması gerekecektir. Aradaki iş birliklerinin
gelişmesi STK’lar ve teknoloji transfer merkezleri aracılığı ile sağlanabilir.
2.2. Yenilikçi ve yüksek performanslı malzemelerin havacılık ve uzay sektörlerindeki uygulamaları
2.3. Yüksek mukavemetli hafif ve/veya yüksek sıcaklık dayanımına sahip metal/metal alaşımlarının
savunma sektöründeki uygulamaları
Büyük ölçekli sanayi kuruluşları, Teknopark Firmaları, Üniversiteler ve Kamu Araştırma Merkezleri ile
biraraya gelinerek hedefe ulaşabilmek için gereken faaliyetler gerçekleştirilebilir.
THS düşük araştırma geliştirme faaliyetlerinin özellikle üniversiteler ve araştırma merkezleri tarafından
yürütülmesi, bu esnada kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenmesi ve ölçeklendirme çalışmaları için KOBİ ve
büyük ölçekli sanayi kuruluşları, kamu kurumları ile iş birliği yapılması gerekecektir. Aradaki iş birliklerinin
gelişmesi STK’lar ve teknoloji transfer merkezleri aracılığı ile sağlanabilir.

Bütçe Öngörüleri
2.1. Kompozit malzemelerin havacılık ve uzay sektörlerindeki uygulamaları
Seramik Matris Kompozitler: Pilot ölçekte





SiC Fiber Üretimi: ~10M USD (Seri Üretime uygun fiber çekme, elektron ışını kürleme ve piroliz
ekipmanları, proses geliştirme),
SiC Fiber kaplama, prepreg yapma ve dokuma teknolojileri: 5M USD,
CMC parça üretimi: ~15M USD (Kimyasal Buhar Emdirme, Ergiyik Halde sıvı emdirme, Özel ısıl
işlem fırınları ve otoklavlar, Çevresel Bariyer Kaplama teknolojisi ve işleme teknolojileri)
Toplam minimum 30M USD

Karbon Fiber Fan Palesi ve Muhafazı 3B örme teknolojisi ve parça üretim sisteminin geliştirilmesi:~20M
USD (Havacılık Kalite Karbon Fibe üretimi, üç ve iki boyutlu özel örme sistemleri, test rigleri vb)
Proje başına 5-30 Milyon TL Ar-Ge ve yenilik bütçesi önerilmektedir.
2.2. Yenilikçi ve yüksek performanslı malzemelerin havacılık ve uzay sektörlerindeki uygulamaları
Proje başına 5-30 Milyon TL Ar-Ge ve yenilik bütçesi önerilmektedir.
2.3. Yüksek mukavemetli hafif ve/veya yüksek sıcaklık dayanımına sahip metal/metal alaşımlarının
savunma sektöründeki uygulamaları
Proje başına 10-400 Milyon TL Ar-Ge ve yenilik bütçesi önerilmektedir.
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BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK
Ülkemizdeki Yapılabilirlik Değerlendirmesi
Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması

Ülkemizdeki Yapılabilirlik ile İlgili Kriterler Bazında Değerlendirmeler

Kriterler
Akademik Araştırma Birikimi
Ar-Ge Altyapıları (merkezler,
enstitüler vb.)

Görüşler
Bu konuda literatürde yeterli sayıda makale bulunmaktadır fakat
akademik birikimin artırılması gerekmektedir.
Söz Konusu ileri teknoloji malzemelerin üretimi için sınırlı sayıda
personel bulunmakta ve altyapı eksikliği mevcuttur.

Nitelikli İnsan Kaynağı

Yeterli değildir, bu teknolojiler özelinde özelleşmiş üniversitelerin ve
akademik personelin olması gerekmektedir.

Üretim altyapısı (Makine
Teçhizat, …) Yeterliliği

Üretim için gereken altyapı orta seviyededir. (Katmanlı imalat tezgahları,
prepreg üretim tezgahları…). Altyapı yatırımları gerekebilir.

Sanayi Ar-Ge-Yenilik
Yetkinliği

İhtiyaç vardır.
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Özel sektör (5746 no.lu
Kanun kapsamında onay
verilmiş) Ar-Ge
Merkezlerinin Sayı ve
Kapasite Açısından
Yeterliliği
Mevcut Mevzuat Teknolojik
İlerleme İçin Yeterliliği
Ulusal Pazar Potansiyeli
Uluslararası pazar
Potansiyeli
Yabancı Hammadde/Ara
Ürün Tedariği Kolaylığı
Ekonomik/Politik
Kısıtlamalar (Yabancı
hammadde/ara ürün maliyeti
etkin olma durumu)
Uluslararası Dolaşım
Durumu (Son kullanıcı
sertifikası gereksinimi)
Doğal Kaynaklarımız
(Hammadde/Ara ürün)

İhtiyaç vardır.

İhtiyaç vardır.
Geliştirilmesi gerekmektedir.
Yeterlidir.
Savunma sanayii açısından yabancı hammadde/ara ürün tedariğinin
kolay olmadığı değerlendirilmektedir.
Stratejik üründür. Özellikle savunma sanayii açısından uluslararası
kısıtlamalara tabi olunmaktadır.

Gereklidir. Savunma sanayii açısından uluslararası dolaşım durumunun
(Son kullanıcı sertifikası gereksinimi) yeterince kolay olmadığı
değerlendirilmektedir.
Geliştirilmesi
gereklidir.
Ülkemizde
karbon
fiber
üretimi
yapılmamaktadır.(Reçine emdirilmiş kumaşlar ithal edilmektedir.) SiC
fiber üretimi de ithalatı da yapılamamaktadır.

Ülkemizdeki Yapılabilirlikle İlgili Genel Görüşler
2.1. Kompozit malzemelerin havacılık ve uzay sektörlerindeki uygulamaları
Ekipman altyapı desteği ile birlikte proje sayısının artırılması gerekmektedir. İhtiyaçların, geliştirilecek
sistemler özelinde kısa-orta ve uzun vade olarak belirlenmeli ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda projeler
başlatılmalıdır. Proje ve çalışmaların havacılık standartları dikkate alınarak uygun şartlarda ilerletilmesine
özen gösterilmelidir. Belli teknolojilere odaklanmış üniversitelerin ve firma/kurum/enstitülerin olması
gerekmektedir. Ülkenin ihitiyacı olan konularda yurtdışında çalışan tecrübeli personel transfer edilmelidir.
Özellikle ambargo riski taşıyan stratejik kompozit bileşenlerinin yerli imkanlarla üretilmesi teşvik edilmesi
gerekmektedir. Havacılık sektörü için kurulması planlanan HAB (Anakara Uzay ve Havacılık İhtisas
Organize Sanayi Bölgesi) gibi oluşumların Savunma Sanayi için de planlanması
2.2. Yenilikçi ve yüksek performanslı malzemelerin havacılık ve uzay sektörlerindeki uygulamaları
Ekipman altyapı desteği ile birlikte proje sayısının artırılması gerekmektedir. Gereksinimlerin, geliştirilecek
sistemler özelinde kısa-orta ve uzun vade olarak belirlenmeli ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda projeler
başlatılması önerilmektedir. Proje ve çalışmaların havacılık standartları dikkate alınarak uygun şartlarda
ilerletilmesine özen gösterilmesi gerekmektedir. Belli teknolojilere odaklanmış üniversitelerin ve
firma/kurum/enstitülerin olması gerekmektedir. Ülkenin ihitiyacı olan konularda yurtdışında çalışan
tecrübeli personel transfer edilmesi gerekmektedir.
Havacılık, uzay ve savunma sektöründeki Ar-Ge çalışmalarının en azından THS 4-THS 6 aralığındaki bir
seviyeye getirileceği projelerin/çalışmaların yürütüleceği, akademik ve sanayi kuruluşlarının
konsorsiyumların kurulması ve çeşitli proje desteklerine bu konsorsiyumlardan oluşturulan iş birlikler
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aracılığıyla başvurulması. Sektörlerin isterlerine özelleşmiş kapsamlı konsorsiyum örnekleri yurt dışında
mevcuttur (TPRC: Thermoplastic Composite Researh Center/Hollanda, AZL: Aachen Center for Integrative
Lightweight Construction/Almanya, DLR: German Aerospace Center, vb.)
2.3. Yüksek mukavemetli hafif ve/veya yüksek sıcaklık dayanımına sahip metal/metal alaşımlarının
savunma sektöründeki uygulamaları
Ekipman altyapı desteği ile birlikte proje sayısının artırılması gerekmektedir. Proje ve çalışmaların havacılık
standartları dikkate alınarak uygun şartlarda ilerletilmesine özen gösterilmelidir. Belli teknolojilere
odaklanmış üniversitelerin ve firma/kurum/enstitülerin olması gerekmektedir. Ülkenin ihitiyacı olan
konularda yurtdışında çalışan tecrübeli personel transfer edilmelidir. Çift kullanımlı malzemelerin üretim,
proses geliştirme ve şekillendirme süreçlerinin yerlileştirilmesinin teşvik edilmesi gerekmektedir
Hafif ve yüksek mukavemetli alaşımların direkt olarak savunma-havacılık sektörlerinde kullanım
performanslarına ilişkin Ar-Ge destekleri sağlanması gerekmektedir.

BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ
Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri
Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması
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Etki Potansiyeli ile İlgili Genel değerlendirmeler
2.1. Kompozit malzemelerin havacılık ve uzay sektörlerindeki uygulamaları
Dışa bağımlılığın azaltılması, olası kısıtlama/ambargo durumlarında savunma ve havacılık sektörüne
yönelik ileri teknoloji ürün üretimlerinin sürdürülebilirliği, ihracata katkı sağlamak üzere daha rekabetçi
ürünler tasarlanması ve üretilmesi ve yetkin işgücünün yetiştirilmesi gerekmektedir. Söz konusu
teknolojilerin geliştirilmesi özellikle Uzay ve Havacılık sektöründe sistemlerin istenilen misyonları yerine
getirebilmesi için kritik teknolojilerdir.
2.2. Yenilikçi ve yüksek performanslı malzemelerin havacılık ve uzay sektörlerindeki uygulamaları
Dışa bağımlılığın azaltılması, olası kısıtlama/ambargo durumlarında savunma ve havacılık sektörüne
yönelik ileri teknoloji ürün üretimlerinin sürdürülebilirliği, ihracata katkı sağlamak üzere daha rekabetçi
ürünler tasarlanması ve üretilmesi ve yetkin işgücünün yetiştirilmesi gerekmektedir. Söz konusu
teknolojilerin geliştirilmesi stratejik kazanım sağlayacaktır. Savunma ve Havacılık alanında teknolojik
yetkinliğe katkı sağlayacak kritik teknolojilerdir.
2.3. Yüksek mukavemetli hafif ve/veya yüksek sıcaklık dayanımına sahip metal/metal alaşımlarının
savunma sektöründeki uygulamaları
Dışa bağımlılığın azaltılması, olası kısıtlama/ambargo durumlarında savunma ve havacılık sektörüne
yönelik ileri teknoloji ürün üretimlerinin sürdürülebilirliği, ihracata katkı sağlamak üzere daha rekabetçi
ürünler tasarlanması ve üretilmesi ve yetkin işgücünün yetiştirilmesi gerekmektedir. Yaygın etki açısından
önemlidir. Çapraz sektörel kullanım avantajı sağlayacaktır.
Alüminyum, magnezyumdan sonra yoğunluğu en düşük ikinci metaldir. Ayrıca, pasifleşebilen bir metal
olması alüminyumun çok yüksek bir korozyon direncine sahip olmasına neden olmaktadır. Dünya’da demirçelikten sonra en çok üretilen ikinci metal ve demir-dışı metaller arasında ise en çok üretilen metaldir
(yaklaşık 100 milyon ton / yıl). Alüminyum, özellikle düşük yoğunluk ve kabul edilebilir mukavemet
değerlerinden dolayı, ağırlık azaltımının bir zorunluluk olduğu havacılık ve otomobil endüstrilerinde
kullanılan başlıca metallerden bir tanesidir. Havacılık endüstrisinde, AA 2024 ve 7075 gibi yüksek
mukavemetli alüminyum alaşımları kullanılan ve talep gören alaşımlardır. Ülkemizin havacılık
endüstrisindeki atılımını desteklemek amacı ile AA 2024 gibi havacılık endüstrisinin temel alaşımlarından
bir tanesinin ülkemizde üretilebilir olması hem ekonomik hem de stratejik bir zorunluluktur. Ayrıca, bu tip
özel amaçlı alaşımların yaratabileceği katma değer, diğer alüminyum alaşımlarına göre çok daha yüksektir
ve uluslararası pazarda da talep gören alaşımlardır.

BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR
Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı sağlaması için Ön Plana Çıkan Kritik
Hususlar
Test ve Sertifikasyon İhtiyaçları
(Yerli sertifikasyon merkezleri,
yerli test altyapıları, vb)

Mevcut
test
merkezlerinin
altyapısının
yeterli
olduğu
değerlendirilmekle beraber etkin kullanımının teşvik edilmesi ve
denetlenmesi gerekmektedir.
Uluslararası pazara hitap eden malzemeler için ihtiyaç duyulacak
akredite test ve muayene altyapılarının da kurulması gerekmektedir.
262

Yasal / Teknik Düzenlemeler
(Standartlar, mevzuatlar, patent
sistemi, vb)

Güncelleme gereklidir.

Pazara Giriş Sıkıntıları (Son
kullanıcıyla etkileşim, rekabet
koşulları, kamu alımlarının etkisi,
vb)

Kamu alımlarında yerli malzeme ve ürünlerin tercih edilmesiyle
üretim teşvik edilmelidir.

Teşvik ve Destekler (Girişimcilik
destekleri, pazara giriş
destekleri, yatırım teşvikleri, vb)

Finansal destek mekanizmaları arttırılmalıdır. Verilen desteklerin
takibi yapılmalı, projelerin ticari çıktıya dönüşmesi sağlanmalıdır.

Savunma, havacılık ve uzay sektörlerindeki firmaların yıllık
ihtiyaçları çeşitli sebeplerden dolayı çok yüksek olmayacakları
öngörülerek çıktıların çeşitli sivil sektörlerde kullanımı üzerine
çalışılmalıdır.

THS-1/THS-4 arası teşvikler yeterli olmakla birlikte daha yüksek
THS seviyelerine ulaşılması noktasında teşviklerin artırılması
gerekmektedir.
İnsan Kaynakları (İlgili yetkinlikte
kalifiye eleman, ara teknik
eleman, vb.)

Yetişmiş insan kaynağı uluslararası alanda rekabet edebilecek
düzeye ulaştırılmalı, sürekliliği sağlanmalı ve kritik alanlarda ara
eleman yetiştirilmesi teşvik edilmelidir.

Firmadan Kaynaklı Sebepler
(Maddi sebepler, strateji
değişikliği, yönetim değişikliği,
vb)

Tamamlayıcı altyapıların oluşturulması ve kaynakların verimli
kullanılması için stratejilerin ortak belirlenmesi, bu amaçla SAHA
İstanbul benzeri konsorsiyumların çalışmalara aktif olarak
katılımının sağlanması gerekmektedir.
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Sektörel Uygulama 3:
Sağlık, tüketici elektroniği ve savunma sektörlerinde sensörlere yönelik malzeme
uygulamaları
Kritik Ürün/Teknolojiler:
3.1. Manyetik, elektromanyetik, optik ve ultrasonik kamuflaj malzemelerin ve sensörlerin savunma
sektöründeki uygulamaları
3.2. Sağlık sektöründeki sensörlere yönelik malzeme uygulamaları
3.3. Tüketici elektroniği sektöründeki sensörlere yönelik malzeme uygulamaları
BÖLÜM 1 - GİRİŞ
Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri:
3.1. Manyetik, elektromanyetik, optik ve ultrasonik kamuflaj malzemelerin ve sensörlerin savunma
sektöründeki uygulamaları
Hedeflenen Uygulamalar

 Radar absorblayıcı malzeme ve yapıların geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
Radar soğurucu malzeme malzemeler etkin oldukları frekans bantlarına göre sentezlenebilecek seviyede
olup genellikle sol-jel üretim tekniği ile nano boyutlarda kullanımı sinerji etkiyi arttıracaktır (en büyük 20
nanometre).
Radar absorblayıcı yapı teknolojisi ve manyetik alan absorbsiyon kapasitesi malzeme teknolojisindeki
gelişmeye dayalı olduğundan, Nanoteknolojiyi kullanarak, gerek elektriksel iletkenlik, gerekse dielektrik
katsayısı isterlere uygun malzeme geliştirilmesi anahtar rol oynamakta ve geliştirilecek seviyededir.
 Manyetik alan absorbsiyon kapasitesi yüksek kompozitlerle parazit ve sinyal soğurma
kapasitesinin artırılması
 Hava, deniz, kara platformlarına ve tek-er seviyesine uygulanabilecek yüksek hassasiyetli
hidrofon ve sensörlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
 Kızılötesi yarı iletken aygıtlar için malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
 Askeri kullanım amaçlı polimer tasarımları ( görünmezlik, bariyer, yanmazlık ) geliştirilmesi,
üretilmesi ve uygulamaları
 İzdüşürücü malzemeler, denizaltı görünmezlik (ses emici malzemeler), düşük profilli, verimli
konformal RF sistemler ve antenler, elastomerik yüksek sönümleyici parçalar (özellikle geniş ve
değişken frekans aralığında titreşime maruz kalacak askeri makine teçhizat ve ekipmanları)
geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
 Piezoelektrik temelli ultrosonik soğurucu malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
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 Nükleer, biyolojik ve kimyasal silah ve patlayıcıları algılaycak sensör malzemelerinin geliştirilmesi
3.2. Sağlık sektöründeki sensörlere yönelik malzeme uygulamaları
Hedeflenen Uygulamalar
 Uzun süreli/kayıt altına alınabilen/anlık müdahalede bulunulabilen hasta takip sistemlerine yönelik
giyilebilir sensörler, implant sensörler, tanıda kullanılan piezoelektrik sensörler, hastalıklı hücrenin
tanılanmasını sağlayan sensör uygulamaları, silisyum tabanlı sensörler, Nano grafen ve polimer
kullanımı ile geliştirilecek olan akustik sensörler için yenilikçi polimer ve seramik bazlı malzemelerin
geliştirilmesi ve uygulamaları
Sensörler ve ileri malzeme teknolojisi üzerine son gelişmeler femtomolar seviyelerde (10-15 mol/litre)
analizler yapmak mümkün olmaktadır. Bu sayede hastalıklar başlamadan ya da çok erken safhalarında
tanı konulabilir, ilaç yan etkileri ciddi boyutlara ulaşmadan tespit edilebilir konuma gelmiştir.
Hali hazırda bu teknolojiler için kullanılan teknikler ülkemizde sınırlı sayıda üniversitede ve sınırlı sayıda
araştırmacı ile yürütülmektedir. Bu teknolojiler içerisine yer alan biyomedikal ekipman teknolojileri
(Üniversite yetkinlik analizi -2020) alanında ülkemizde standart kalite ve hacmi olan 10 üniversite
bulunmaktadır. Halbuki bu alanda yapılacak atılımın ülkemizde dışa bağımlılığı azaltacağı, ihraç ürün
üretiminde ekonomik katkı sağlayacağı aşikardır. Bu etkilerinin yanında, proje destekleri ile bu ürünlerin
yerlileştirilmesi ve ürünlere ulaşımın kolaylaştırılması ile sağlık sistemi üzerinde geç tanı nedeniyle oluşan
mali yükün hafifletilmesi amaçlanmalıdır.
3.3. Tüketici elektroniği sektöründeki sensörlere yönelik malzeme uygulamaları
Hedeflenen Uygulamalar





Kurşun içermeyen piezoelektrik seramikler geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
İnorganik tabanlı sensör uygulamaları geliştirilmesi
Organik tabanlı sensör uygulamalarının geliştirilmesi
Yazdırılmış elektronikler ve sensörlerin geliştirilmesi (beyaz eşyaların ve tüketici elektroniği
ürünlerinin tasarımlarını daha hafif, daha ince ve yenilikçi hale getirilebilmesi), üretilmesi ve
uygulamaları

Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS)
THS
THS 1
THS 2
THS 3
THS 4
THS 5
THS 6
THS 7
THS 8
THS 9

Dünyada
(3.1)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒

Türkiye’de
(3.1)
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Dünyada
(3.2)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☒

Türkiye’de
(3.2)
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☒
☐
☐

Dünyada
(3.3)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒

Türkiye’de
(3.3)
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
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THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler
3.2. Sağlık sektöründeki sensörlere yönelik malzeme uygulamaları
Dünya örnekleri:
Yurt dışı tanınır firmaların ticari ürünleri: Abbott FreeStyle Libre 14 Day (Glikoz Sensör), Eppendorf,
ADM300 (Glikoz Sensör), Germaine Labs, AimStrip (Hemoglobin sensör), Coris BioConcept, Pylori-Strip
(Helicobacter pylori Sensör), Coris BioConcept, Rota-Strip (Rotavirüs Sensör)
Türkiye örnekleri:
Türkiye’de yürütülen sağlık sektörü hedeflenen projeler: Parathroid hormon, glikoz biyosensör, kanser
biyomarker vb. hedefleri olan çeşitli destekler ile projeler
Glakolens (göze lens koyup glikoz ölçümü yapmaktadır.
Ticarileşmiş az sayıda ürünümüz bulunmaktadır. Bununla birlikte prototip seviyesinde araştırmalar da
mevcuttur.
3.3. Tüketici elektroniği sektöründeki sensörlere yönelik malzeme uygulamaları
Tüketici elektroniği sensörleri çok büyük ağırlıkla ithal edilmektedir. Ülke içinden tedarik edilen bir ürün
bilinmemektedir.
Nanotam’ın (Bilkent) yaptığı çalışmalar var ancak ticari seviyeye gelememiş durumdadır.
TÜBİTAK MAM’da gaz sensörü çalışmaları olduğu bilinmekte ancak nihai ürün aşamasına geçmediği
bilinmektedir.(Teyit edelim) Savunmada kullanılmakta olup tüketici elektroniğinde kullanılmıyor olabilir.

Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İşbirlikleri/Modelleri
3.1. Manyetik, elektromanyetik, optik ve ultrasonik kamuflaj malzemelerin ve sensörlerin savunma
sektöründeki uygulamaları
Büyük Ölçekli Sanayi Kuruluşları/ KOBİ’ler – Üniversiteler, Kamu Araştırma Merkezleri, Teknopark
Firmalarının biraraya geldiği platformlarla Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri yürütülmelidir.
3.2. Sağlık sektöründeki sensörlere yönelik malzeme uygulamaları
Büyük Ölçekli Sanayi Kuruluşları/ KOBİ’ler – Üniversiteler, Kamu Araştırma Merkezleri, Teknopark
Firmalarının biraraya geldiği platformlarla Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri yürütülmelidir.
3.3. Tüketici elektroniği sektöründeki sensörlere yönelik malzeme uygulamaları
Büyük Ölçekli Sanayi Kuruluşları/ KOBİ’ler – Üniversiteler, Kamu Araştırma Merkezleri, Teknopark
Firmalarının biraraya geldiği platformlarla Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri yürütülmelidir.
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Bütçe Öngörüleri
3.1. Manyetik, elektromanyetik, optik ve ultrasonik kamuflaj malzemelerin ve sensörlerin savunma
sektöründeki uygulamaları
Toplam: 50 milyon TL
Proje başına 1-5 Milyon TL Ar-Ge ve yenilik bütçesi önerilmektedir.
1.000.000 TL’den başlayarak (genelde 1-5 milyon mertebesinde ancak üst limiti yükselebilecek şekilde)
yüksek bütçelere kadar kademeli Kamu – Özel sektör işbirlikleri ve/veya Özel Sektör AR&GE inovasyon
destekleri
3.2. Sağlık sektöründeki sensörlere yönelik malzeme uygulamaları
Toplam: 50 milyon TL
Proje başına 1-5 Milyon TL Ar-Ge ve yenilik bütçesi önerilmektedir.
1.000.000 TL’den başlayarak (genelde 1-5 milyon mertebesinde ancak üst limiti yükselebilecek
şekilde)yüksek bütçelere kadar kademeli Kamu – Özel sektör işbirlikleri ve/veya Özel Sektör AR-GE
inovasyon destekleri
3.3. Tüketici elektroniği sektöründeki sensörlere yönelik malzeme uygulamaları
Temiz oda gerekmektedir. Bu nedenle maliyetler yükselmektedir.
Toplam: 75 milyon TL
Proje başına 2-5 Milyon TL Ar-Ge ve yenilik bütçesi önerilmektedir.
2.000.000 TL’den başlayarak (genelde 2-10 milyon mertebesinde ancak üst limiti yükselebilecek
şekilde)yüksek bütçelere kadar kademeli Kamu – Özel sektör işbirlikleri ve/veya Özel Sektör AR&GE
inovasyon destekleri
Yukarıdaki proje maliyetleri temiz oda alt yapısı kurulduktan sonraki proje maliyetleri olup. Temiz oda alt
yapı gideri de ayrıca dikkate alınmalıdır.
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BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK
Ülkemizdeki Yapılabilirlik Değerlendirmesi
Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması

Ülkemizdeki Yapılabilirlik ile ilgili Kriterler Bazında Değerlendirmeler

Kriterler
Akademik Araştırma Birikimi

Görüşler
Konu hakkında çalışan akademik personeller gündemi yakından takip
eden projeler oluşturmaktadır. Ülkemizde yapılan bilimsel
çalışmalardan elde edilen sonuçlar uluslararası standartlardadır.
Akademi tarafından yeterince bilgi birikimi bulunmakla birlikte fikri
ürüne dönüştürme notasında sıkıntı yaşanmaktadır.

Ar-Ge Altyapıları (merkezler,
enstitüler vb.)

Gerekli altyapının sağlandığı laboratuvar imkanları belirli bölgelerde
ve sınırlı kapasitedir. Bu nedenle yapılan çalışmalar standart olmayan
koşullarda olabilmektedir. Analiz süreçlerinde kullanılan cihazların
özellikle TUBİTAK-MAM gibi Merkezi yapılarda bulundurulmaları
gerekmektedir. Bu tür merkezlere ait katalog vb tanıtım
materyallerinin düzenli elektronik bilgilendirilmelerinin yapılması
gerekmektedir.
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Nitelikli İnsan Kaynağı

Biyomateryaller hakkında eğitimli personel yetiştirilmesine olanak
sağlanması gerekmektedir.

Üretim altyapısı (Makine
Teçhizat, …) Yeterliliği

Bu konudaki üretim belli ülkelerde odaklanmıştır. Verimli ve fizibıl
olması için çok büyük miktarlarda üretim gerekmektedir. Bu konuda
üretime girmek için üst seviyede karar alınmalı ve ülke politikası
olmalıdır. Topyekün büyük ölçekli yatırım ve desteklere ihtiyaç
duyulmaktadır. Üretimin ülkemizde olması için büyük çaplı bir girişim
şeklinde uygulanması gerkemektedir.
Üretim için büyük yatırım yapılması gerekmekle birlikte bu konuda
farklı bir strateji olarak özel sensörler veya prototip sensörler
geliştirilebilir. Böylece üretimi dışarıda yapmakla birlikte fikri hakları
sayesinde getiri sağlanabilir. (Sağlık sektörü gibi daha az costsensitive olan sektörler hedeflenerek maliyetten çok niteliğin ön plana
çıktığı alanlar seçilebilir.)

Sanayi Ar-Ge-Yenilik Yetkinliği

Sanayi alanından bu çalışmalara yönelen yeteri kadar firma
bulunmamaktadır. Teknokent firmalarının konu üzerinde ilgisi devam
etmekte ancak ürün dönüşümü yetersizdir.

Ulusal Pazar Potansiyeli

Sağlık sektöründe kamuya satış yapmak ciddi şekilde zor olmaktadır.
Ülkemizde en iyi müşteri otomotiv ve tüketici elektroniği sektörleridir.
Savunma sanayinde de Pazar imkanı yüksektir.

Yabancı Hammadde/Ara Ürün
Tedariği Kolaylığı

Yabancı hammadde / ara ürün tedariğinde çoğu zaman sıkıntı
yaşanmaktadır.
AR&GE
inovasyonun
en
yoğun
olduğu
üniversitelerde çok basit plastik ekipmanların yurt dışı tedariğinde 2-3
ay beklendiği bilinmektedir. Bu anlamda ülkemizde bu tedariği
hızlandıracak çalışmalara önem verilmesi gerekmektedir. Yurt dışı
tedarik edilen ürünler için döviz kurları baz alındığı için AR&GE
inovasyon için en azından kamu kurum ve kuruluşları destekli
projelerde döviz kurunun sabitlenmesi sağlanmalıdır. Bu
sağlanmadığı sürece tedarik sürecinde varolan döviz kuru değişimleri
mali kayıplara neden olmaktadır.

Ülkemizdeki Yapılabilirlikle İlgili Genel Görüşler
3.2. Sağlık sektöründeki sensörlere yönelik malzeme uygulamaları
Geleceğin gerek önleyici gerekse tedavi edici tıp uygulamaları MEMS esaslı sensör ve aktüatörler ile
gerçekleşeceğinden bu alanda ülke yetkinliği ivedilikle arttırılması gerekmektedir.
3.3. Tüketici elektroniği sektöründeki sensörlere yönelik malzeme uygulamaları
Temiz oda konusunda Kalyon PV şirketi ülkemizde bilinmektedir. Ayrıca Ermaksan firması yarı iletken lazer
kaynaklarını en temel alt taştan başlayarak üretebilen kapasiteye sahiptir.
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BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ
Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri
Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması

Ülkemizdeki Etki Potansiyeli ile ilgili Kriterler Bazında Değerlendirmeler

Kriterler
Cari Açığın Azalmasına
Katkısı

Görüşler
Yurtdışından en çok alınan sensör ürünlerinin tespit edilerek bu alanda
acil yatırım planı oluşturulması önemlidir. Know-how elde edildikten
sonra diğer süreçlere hızlıca aktarılacak özel programlar oluşturulması
gerekmektedir.

Farklı Teknolojik Gelişmelerin
(Spillover Effect) Veya Çığır
Açıcı (Breakthrough)
Yeniliklerin Önünün
Açılmasına Katkısı

Sensör üretebilmek güneş panellerini ve gelecekteki organik esaslı
paneller gibi teknolojilerin bitlikte gelişmesini sağlayabilecektir.
Aynı şekilde yüksek güçlü lazer teknolojileri, ince film teknolojileri ve
diğer yarı iletken teknolojilerinin birlikte gelişmesine etki edebilir.
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Uluslararası Pazar
Potansiyelinin Artmasına
Katkısı
İlgili Sektörde Teknoloji
Üretme Yeteneğinin
Artmasına Katkısı

Yüksek teknolojili ve yüksek verimli dünyadaki alanında en başarılı 5
ürün ile kıyaslanabilecek özellikte ürün elde edilmesi önemlidir.

Ulusal Güvenlik Açısından
Stratejik Öneme Sahip
Alanlarda Millileşmenin
Sağlanmasına Katkısı

Ulusal güvenlik açısında kritik olan ve tedariği zor olabilecek
sensörlerin üretilmesi önemlidir. (termal kameradaki görüntüleme gibi)

Doğal Kaynaklarımızın
(Hammadde/Ara Ürün) Katma
Değeri Yüksek İhracata
Dönüştürülmesine Katkısı

Hammade ve malzeme olarak baktığımızda bu konudaki gelişim
ülkemizi çok da ileri götürmeyecektir. Grafikteki tespit doğrudur.

Çok farklı sektörlerde kullanımı olduğu için bu konuda edinilecek üretim
kapasitesi diğer sektörlerimizdeki üretme yeteneklerimizi de
arttıracaktır.

Kimyasal sensörler de buna güzel bir örnek oluşturabilir.

Etki Potansiyeli ile İlgili Genel değerlendirmeler
3.1. Manyetik, elektromanyetik, optik ve ultrasonik kamuflaj malzemelerin ve sensörlerin savunma
sektöründeki uygulamaları
3.2. Sağlık sektöründeki sensörlere yönelik malzeme uygulamaları
Sensörler, sağlık sektörü içerisinde gelecekte en çok yer alacak araçlardır. Gün geçtikçe tıp
kişiselleştirilmiş tıbbi uygulamalara doğru evrilmektedir. Bunun nedeni de kişiselleştirilmiş tıp ile daha
verimli tanı/tedavi seçenekleri sunulabilmesidir. Bu nedenle öncelikli alanlar ve hedefler içerisinde sensör
üretimi ve gerekli altyapı sağlanması olmalıdır. Eksiklikler giderildiğinde elde edilecek efektif ürünler eldesi
sonucunda hem sağlık sektöründe kamudan mali destek alan tedavi masrafları azalacaktır hem de dış alım
kaynakları sonucu oluşacak cari açık önlenmiş olacaktır.
3.3. Tüketici elektroniği sektöründeki sensörlere yönelik malzeme uygulamaları

BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR
Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı sağlaması için Ön Plana Çıkan Kritik
Hususlar

Test ve Sertifikasyon
İhtiyaçları (Yerli
sertifikasyon merkezleri,
yerli test altyapıları, vb)

UME ve TÜRKAK kaynaklarında yeterli sertifikasyon imkanı sunulmaktadır
ancak yeterli test altyapısında bulunan açıklar mevcuttur. Bu alanda önde
gelen araştırmacılardan alınacak öneriler ile Türkiye’de en az bir merkezi
laboratuvar bünyesinde analizlerin yapılmasına destek sağlanması
gerekmektedir.
Yukarıdaki ifade sağlık sektörü için çok da geçerli olmayabilir. Ülkemizde
sağlık sektörü cihazları konusundaki test ve sertifikasyonların ne derecede
mümkün olduğuna bakılmalıdır.
Dünyada da yeni gelişmekte olan standartların ülkemize hızlıca adapte
edilmesi gerekmektedir. Örnek olarak virüs testleri verilebilir.
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Yasal / Teknik
Düzenlemeler
(Standartlar, mevzuatlar,
patent sistemi, vb)

Var olan teknik düzenlemeler, yasalar her türlü çalışmaya ve çalışmadan
çıkacak ürünlerin kullanımına olanak sağlamaktadır.
Ancak yukarıdaki ifade sağlık sektörü için çok da geçerli değildir.
Geliştirlip patentlenen ve lisanslanan ürün sayısı azdır. Bu konuda lisanslama
ve patentlemeyi teşvik edecek desteklerin artması ve düzenlemelerin
yapılması önemlidir.

Pazara Giriş Sıkıntıları
(Son kullanıcıyla
etkileşim, rekabet
koşulları, kamu
alımlarının etkisi, vb)

Üretici – Son kullanıcı arasında bağlantıyı çeşitli STK ve kamu kurumlarının
sağlaması gerekmektedir. Bu anlamda ülkemizde proje pazarı, ürün tanıtım
günleri, fuarlar için organizasyonlar düzenlenmesinin gelenek haline
getirilmesine çalışılması gerekmektedir. Son kullanıcı ulaşmayan
çalışmaların bir birikim yaratması imkansız olduğu için yeterli desteklerin
çeşitli zorunluklar kapsamına alınması gerekmektedir.

Teşvik ve Destekler
(Girişimcilik destekleri,
pazara giriş destekleri,
yatırım teşvikleri, vb)

Projelerin
bitiminden
itibaren
düzenli
sıklıklarda
yapılan
çalışmaların/ürünlerin tanıtılmasına projeler ile bir zorunluluk getirilmesi
gerekmektedir. Yapılan çalışmalarlarda
verimli sonuçlar alan küçük
işletmelerin ya devlet desteği ile ya da girişimci desteği ile atılım yapmalarına
imkan sağlanması gerekmektedir.

İnsan Kaynakları (İlgili
yetkinlikte kalifiye
eleman, ara teknik
eleman, vb.)

Ülkemizde varolan kalifiye eleman durumu göze alındığında şirketlerin aile
şirketi olarak değil, her alanda farklı uzman personel yetiştirmelerinin önemi
vurgulanmalıdır. Yetkin ya da ara eleman vasıfında bulunan kişlerin özellikle
sanayi de en az eğitim hayatlarının 12 ayını geçirmiş olmalarını sağlayacak
stajyer programları geliştirilmelisi gerekmektedir. Teorik mümkün olan herşey
pratikte mümkün olmamaktadır. Bu amaçla ülkemizde eğitim kurumlarının
yapılanmasında köklü değişiklikler yapılması gerekmektedir. Ara eleman
açığının lise ve sonrasını kapsayan kapsamlı bir 5-6 yıllık eğitim olarak
planlanması ile oldukça donanımlı bireyler yetişebilir. Lisans eğitiminde
kapsamlı bir staj çalışması, lisanüstü eğitimde mümkün oldukça alanındaki
AR-GE ve inovasyon çalışmalarına katkı sağlanması hedeflenmelidir.
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Sektörel Uygulama 4:
Sağlık sektöründe biyomalzeme uygulamaları
Kritik Ürün/Teknolojiler:
4.1. Polimer ve polimer kompozit esaslı biyomalzemelerin sağlık sektöründeki uygulamaları
4.2. Seramik, cam seramik ve seramik kompozit esaslı biyomalzemelerin sağlık sektöründeki uygulamaları
4.3. Metal esaslı biyomalzemelerin sağlık sektöründeki uygulamaları
4.4. Sağlık sektörüne yönelik ileri fonksiyonel yüzey ve kaplama uygulamaları
4.5. Kişisel koruma ve bakım ürünlerine yönelik fonksiyonel malzeme ve yüzey uygulamaları
4.6. Yenilikçi implantlar, protezler ve ortezlere yönelik fonksiyonel malzeme uygulamaları
4.7. Filtrasyon malzemelerinin sağlık sektöründeki uygulamaları
BÖLÜM 1 - GİRİŞ
Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri:
4.1. Polimer ve polimer kompozit esaslı biyomalzemelerin sağlık sektöründeki uygulamaları
Polimer temelli biyomalzemeler 6 ana uygulama grubunda kullanılırlar.







Sert doku uygulamaları (ortopedi ve diş hekimliğinde kullanılan plakalar, vidalar, vb.)
Yumuşak doku uygulamaları (damar, yara örtüsü, mide yaması vb.)
Doku mühendisliği uygulamaları (biyobozunur doku iskeleleri ve biyomürekkepler)
İlaç taşıyıcı ve salıcı sistemler (membran, fiber, mikro ve nano tanecikler, aerojel vb.)
Tanı sistemleri (vücut içi ve vücut dışı biyosensörler)
Hastane malzemeleri (şırınga, kan torbası, tek kullanımlık yatak örtüleri, giysiler vb.)

Yukarıda belirtilen ilk 5 başlık ileri teknoloji çalışmalarını gerektirir, 6. başlık ise ileri teknoloji
gerektirmemekle birlikte kullanımı çok olan malzemeleri içerir.
Yukarıdaki başlıklara göre:
 Sert doku uygulamaları için üstün mekanik performans gösterecek, biyolojik ortamda uzun süre
kalabilecek veya kontrollü şekilde bozunabilecek biyouyumlu polimerlerin ve polimer temelli
kompozitlerin geliştirilmesi
 Yumuşak doku uygulamaları için özellikle kan ile uyumlu olan polimerlerin ve polimer temelli
kompozitlerin geliştirilmesi
 Doku mühendisliği alanında kullanılabilecek doğal (protein ve polisakkarit bazlı vb.) veya yapay
(poliüretan, poliamid, poliester bazlı vb.) kaynaklardan elde edilen malzemelerin üretilmesi
 İlaç ve biyoaktif ajan molekülleri ile konjügasyon yapabilme özelliği gösteren, biyouyumluluğunu
ve biyoaktivitesini uzun süre koruyacak polimerlerin sentezlenmesi, ilaç taşıyabilecek ve
hedefleyecek polimerik mikro ve nano sistemlerin geliştirilmesi ve üretilmesi
 Vücut içi veya dışı uygulamalarda tanı (ve/veya tedavi) amacıyla kullanılacak biyosensör yapımı
için polimerlerin ve polimer temelli kompozitlerin geliştirilmesi
 Hastaya özel polimer esaslı biyomalzemelerin geliştirilmesi
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 Yapay damar, çeşitli kateterler, yanık/yara örtüleri ve doku mühendisliğinde yapı iskelelerine
(scaffold) yönelik biyouyumlu ve/veya biyobozunur poliüretanların geliştirilmesi, üretilmesi ve
uygulamaları
 Yapay organ üretiminde (yapay böbrek, kemik, diş, kas gibi), yapay doku üretiminde ve vücutta
oluşan hasarların tamirinde kullanılan malzemeler, polimer bazlı organlar ve bağlantıların
geliştirilmesi
Hedef Ürüne ve Fonksiyonlara İlişkin Detaylar
 Sert doku uygulamalarında kullanılacak polimer temelli malzemeler:
Yüksek molekül ağırlıklı polietilen, PEEK, poli(laktik asit) (PLA), poli(glikolik asit) (PGA), polihidroksibütirat
(PHB), polihidroksivalerat (PHV), poli(amino asit), poli(siyano akrilat), polikaprolakton ve benzeri polimerler
ile polimer-seramik (TCP, HAp, biyocam vb.) veya polimer-metal (titanyum, magnezyum vb) kompozitleri.
Bu malzemeler kemik kırıklarının tedavisinde ve diş hekimliğinde kullanılan plakalar, teller ve vidaların,
ayrıca stent, kalça protezi vb cihazların yapımı için önemlidir.
 Yumuşak doku uygulamalarında kullanılacak polimer temelli malzemeler:
Doğal ve yapay kaynaklı polimerler olarak kolajen, jelatin, kitin, kitosan, selüloz, poliolefinler, poliesterler
vb. polimerler ile bu polimerlere inorganik (seramik veya metal) lifler veya mikro nano tanecikler eklenerek
hazırlanan kompozitler, ayrıca antimikrobiyel veya biyoaktif özellik eklenmiş özel yapıları ile dış uyaranlara
(pH, sıcaklık, manyetik alan, ışık vb.) tepki verecek akıllı sistem yapıları. Bu yapılar uzun süreli olabileceği
gibi biyobozunur olarak hazırlanabilirler.
Bu malzemeler kardiyovasküler tedavi sistemleri (damar, kalp kapakçığı, ilaçlı stentler vb), problemli yara
tedavileri (ülser ve yanık tedavileri için yara örtüleri ve doku iskeleleri), cerrahi yapıştırıcılar, cerrahi iplikler,
nörotüpler, akıllı/çevre duyarlı hidrojellerin yapımı için önemlidir.
 Doku mühenisliği amacıyla kullanılan polimer malzemeler:
Doku mühenisliği amacıyla kullanılan polimerler genellikle doğal kökenli olan kolajen, jelatin, kitosan gibi
malzemelerdir, ancak biyobozunur sentetik polimerler de kullanılır. Pek çok uygulamada doğal polimerlerin
mekanik gücünü artırmak amacıyla çapraz bağlama işlemi yapılır veya polimerin başka malzemeler
(sentetik polimerler, seramikler veya metaller) ile hazırlanan kompozitleri kullanılır. Bu polimerler hücre ve
biyoaktif ajanların katılmasıyla hazırlanan ve büyük doku kayıplarının tedavisinde kullanılan doku
iskeleleridir.
Bu malzemeler, kemik kanseri sonrası oluşan kemik kayıplarının, genellikle dizlerde oluşan kıkırdak
kayıplarının, ülser ve yanık nedeniyle oluşan deri kayıplarının tedavisi için önemlidir.
 İlaç ve biyoaktif molekülleri bağlayacak fonksiyonel grupları olan polimer malzemeler:
İlaç ve biyoaktif molekülleri bağlayacak fonksiyonel grupları olan polimer malzemeler ile ilaç taşıyan ve
hedefleyen mikro ve nano taneciklerin (membran, lif, küre, kapsül vb) yapımı doğal ve sentetik polimerler
ve onların kompozitleri ile yapılabilir. Bu sistemler, tekli, ikili veya çoklu duyarlılıkta (asitlik derecesine,
sıcaklığa, iyon veye molekül varlığına, ışığa, elektriğe, manyetik alana vb) hazırlanabilirler.
Bu polimerler özellikle kanser gibi tümör oluşturan hastalıkların ve beyne yönelik Alzheimer gibi
hastalıkların tedavisinde ilaçların sadece o bölgelere hedeflenmesi için önemlidir.
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 Vücut içi veya dışı uygulamalarda tanı (ve/veya tedavi) amacıyla kullanılacak biyosensör yapımı
için polimerler ve polimer temelli kompozitler:
Vücut içi veya dışı uygulamalarda tanı (ve/veya tedavi) amacıyla kullanılacak biyosensör yapımı için
polimerler ve polimer temelli kompozitler belli bir amaç için özel olarak üretilirler. Polimerlerin çok yoğun
kullanıldığı biyosensörler, nanoteknoloji ve çip (yonga) yapım süreçlerinin gelişmesi ile yaygın kullanıma
girmiştir.
Bu malzemeler biyosensör yapımında, yüzeylerine bazı özel biyoaktif moleküllerin (antikor, protein, enzim
vb) bağlanması çeşitli hastalıklara (örneğin kansere) erken tanı koymak, tek damla kan ve idrar ile çok
çeşitli analizleri yapmak için önemlidir.
4.2. Seramik, cam seramik ve seramik kompozit esaslı biyomalzemelerin sağlık sektöründeki
uygulamaları
Hedef Ürüne ve Fonksiyonlara İlişkin Detaylar
 Dişçilikte ve ortopedide kullanılan yenilikçi ve işlevsel biyoseramiklerin geliştirilmesi, üretilmesi ve
uygulamaları
 Osteokonduktif ve osteoinduktif, antibakteriyel, biyouyumluluk, biyobozunurluk, doğal kemiğin
mekanik özelliklerine yakınlık, gen aktivasyonu ve biyolojik ajanların kontrollü salımını yapabilme,
hemokompatibilite (kan uyumluluğu) gibi özelliklere sahip cam seramik ve/veya seramik
malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
 Cerrahi müdahale yapılamayan karaciğer kanseri tedavisinde kullanılmak üzere özgün radyoaktif
taşıyıcı sistemler olarak cam mikrokürelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
 Sektörün ihtiyaçlarına yönelik cam malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları

Antibakteriyel borosilikat cam malzeme nano gümüş ve çinko oksit partikülleri ile sentezlenebilecek
seviyede olup yeterli bilgi birikimi mevcuttur.
4.3. Metal esaslı biyomalzemelerin sağlık sektöründeki uygulamaları
Hedef Ürüne ve Fonksiyonlara İlişkin Detaylar
 Yenilikçi biyobozunur metal ve alaşımların geliştirilmesi (örneğin çinko, magnezyum alaşımları),
üretilmesi ve uygulamaları
 Metalik biyomalzeme yüzeylerine yönelik yenilikçi kaplama ve işlemlerin geliştirilmesi, üretilmesi
ve uygulamaları
 Kullanılacak malzemenin toksisitelerinin polimer malzeme kaplanarak azaltılması ve hücre
içine aktif veya pasif taşıma ile yapılabilmesi,
 Tanı aşamasında kullanılacak metal nanomalzemerlin nanogram ve daha aşağı
konsantrasyonlarda belirteç olarak kullanılabilmesi,
 Kaplama sonucu metalik malzemelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin değişmemesi
(fototermal etki, ışıma yapması gibi) yenilikçi yönüdür.
 Gözenekli metalik biyomalzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
 Elastisite modülü kemiğe yakınlaştırılmış alaşım veya kompozit malzemelerin geliştirilmesi,
üretilmesi ve uygulamaları
 Aşınma artı korozyon (tribokorozyon) özellikleri iyileştirilmiş biyomalzemelerin geliştirilmesi
 Tıbbi ve cerrahi alet/cihaz/komponentlere yönelik malzeme ve yüzeylerin geliştirilmesi
Tıbbi ve cerrahi malzemelerin siloksan vb.polimerleri ile nano kalınlıkta kaplanması ile kolay temizlenebilir
süper omnifobik yüzey kaplaması yapılacak seviyededir.
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4.4. Sağlık sektörüne yönelik ileri fonksiyonel yüzey ve kaplama uygulamaları
Hedef Ürüne ve Fonksiyonlara İlişkin Detaylar
 Nefes alabilen/almayan filmler (TPU bazlı gibi), metal bazlı kaplamalar (optik filtreler, aşınma
dayanımı, antikorozif, elektromanyetik kalkanlama kaplamaları gibi) geliştirilmesi,
 Antimikrobiyal ve antiviral yüzeyli malzemelerin geliştirilmesi
Hastanelerde gerek hastaların devamlı temaslı olduğu alanlarda gerekse ameliyathane, yoğun bakım vb.
özel alanlarda sterilizasyon şartlarını sağlamak için özel yüzeylere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yüzeylerin
geliştirilmesi en az kontaminasyon sağlanması için önemlidir. Özellikle biyofilm oluşumuna ve dirençli
bakteriler yüzeyler üzerinde gelişimine engel olacak uygulamaların geliştirilmesi gerekmektedir.
4.5. Kişisel koruma ve bakım ürünlerine yönelik fonksiyonel malzeme ve yüzey uygulamaları
Hedef Ürüne ve Fonksiyonlara İlişkin Detaylar
 Sağlık alanında dikiş yerine kullanılabilecek biyo-yapıştırıcılar, biyoemilebilir ameliyat dikiş
iplikleri, biyobozunur tek kullanımlık ürünler (enjeksiyon, kan torbaları vs) geliştirilmesi, üretilmesi
ve uygulamaları
 Akut ve kronik (travma, cerrahi insizyon, yanık, diyabetik ayak vb.) yaralar için yerli yara bakım
ürünlerinin geliştirilmesi
 Doku mühendisliği alanında kullanılabilecek atık kaynaklardan elde edilen biouyumlu ve geri
dönüştürülebilir hücre/doku kültürü malzemeleri üretilmesi, uygulanması
 Dezenfeksiyon amaçlı uzun süreli antimikrobiyal/antiviral aktivite gösteren ve/veya kendi kendini
temizleyebilen malzemelerin ve uygulamaların geliştirilmesi
 Yenilikçi güneşten koruyucu özelliklere sahip kişisel bakım ürünlerinin geliştirilmesine olanak
sağlayabilecek malzemelerin ve uygulamaların geliştirilmesi
 Işık kaynaklı yaşlanmayı (photo-aging) önleyici özelliklere sahip özgün kişisel bakım ürünlerinin
geliştitilmesine imkan sağlayabilecek malzemelerin ve uygulamaların geliştirilmesi
4.6. Yenilikçi implantlar, protezler ve ortezlere yönelik fonksiyonel malzeme uygulamaları
Hedef Ürüne ve Fonksiyonlara İlişkin Detaylar
 Metalik implantlar için yeni ve özgün metal alaşımların geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
 Dünyada yaygın olarak kullanılan metalik implantlara yönelik yenilikçi şekillendirme teknolojileri ve
yerli tasarımların geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
 Mevcut yerli metalik implantların yüzeylerine kaplama, ilaç ilavesi, yüzey işlemi vb. süreçler ile
fonksiyon kazandırılması
 İmplant uygulamaları için insan kortikal kemiğiyle uyumlu mekanik performans gösterecek, vücut
sıvısında kontrollü bir şekilde bozunabilen, toksik etki göstermeyen ve biyo-uyumlu polimerseramik kompozitlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
 Ülkemizde yaygın olarak görülen dejeneratif diz, kalça, omuz, dirsek ve omurga eklem
hastalıklarının ve travmatik yaralanmaların neden olduğu sert doku (kemik) defektlerinin
tedavilerine yönelik kişiye özel seramik implantların ve cam/cam seramik/seramik yapı
iskelelerinin (scaffold) geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
 Polimerik implantların üretiminde kullanılan medikal sınıf polimerik malzemelerin yerli olarak
geliştirilmesi ve üretilmesi
 Doğal kemik ve dişe en yakın mekanik özelliklere sahip biyouyumlu polimer
kompozit/nanokompozitlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
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4.7. Filtrasyon malzemelerinin sağlık sektöründeki uygulamaları
Hedef Ürüne ve Fonksiyonlara İlişkin Detaylar
 Gazlar ve Sıvılarda ayrıştırma, yakalama ve bertaraf teknolojilerine yönelik membranların
geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
 Yüksek nem tutma kapasitesine sahip zeolit ve adsorbanların geliştirilmesi, üretilmesi ve
uygulamaları
Asit veya sıcaklığa maruz bırakılmanın haricinde çeşitli kimyasal modifikasyonlar ile kil ve zeolit gibi
malzemelerin adsorpsiyon kapasitelerinin artırılması yenilikçi yönüdür.
 Koku tutma amaçlı zeolit ve fotokatalitik bileşiklerin sentezlenmesi, üretilmesi ve uygulamaları
 Özellikle iç ortam havasında (hastane, ofis, AVM, tren, okul, uçak vb.) solunum yoluyla bulaşan
hastalıkların yayılmasını önlemek için nanolif filtrelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları

Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS)
THS
THS 1
THS 2
THS 3
THS 4
THS 5
THS 6
THS 7
THS 8
THS 9

Dny TR
(4.1) (4.1)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☒
☐
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒

Dny
(4.2)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒

TR
(4.2)
☐
☐
☐
☒
☒
☒
☐
☐
☐

Dny
(4.3)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒

TR
(4.3)
☐
☐
☒
☒
☒
☐
☐
☐
☐

Dny
(4.4)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒

TR
(4.4)
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☐
☐

Dny
(4.5)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☒

TR
(4.5)
☐
☐
☐
☒
☒
☒
☐
☐
☐

Dny
(4.6)
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☒
☒

TR
(4.6)
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☒
☐

Dny TR
(4.7) (4.7)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☒
☒
☒
☒
☒
☐
☒
☐

THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler
4.4. Sağlık sektörüne yönelik ileri fonksiyonel yüzey ve kaplama uygulamaları
İTÜ Bor Araştırma Grubu, ODTU BIOMATEN ve Acıbadem Üniversitesi Biyomalzeme Merkezleri
4.5. Kişisel koruma ve bakım ürünlerine yönelik fonksiyonel malzeme ve yüzey uygulamaları
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Entekno A.Ş. kişisel bakım ürünleri ve özellikle üstün güneş
koruyuculuk ve ışık kaynaklı yaşlanmayı önleme özelliğine sahip kremlerin hazırlanmasında kullanılan çok
özel bir toz olan patentli MicNo toz teknolojisini geliştirerek üretmiş ve de dünya kişisel bakım pazarına
sunmuş durumdadır.
ODTU BIOMATEN ve Acıbadem Üniversitesi Biyomalzeme Merkezleri
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Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İşbirlikleri/Modelleri
4.1. Polimer ve polimer kompozit esaslı biyomalzemelerin sağlık sektöründeki uygulamaları
 İleri tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi amacıtyla, biyouyumlu fonksiyonel polimerler ve çevre
duyarlı polimerik sistemlerin kontrollü ilaç salım sistemleri ve hedef odaklı ilaç taşıyıcı sistemler
olarak geliştirilmesi, kanser gibi zor hastalıkların tedavisinde etkin kullanımlarının sağlanması
Teknopark Firmaları, Üniversiteler, Kamu Araştırma Merkezleri
4.2. Seramik, cam seramik ve seramik kompozit esaslı biyomalzemelerin sağlık sektöründeki
uygulamaları
Kamu ve Üniversite Araştırma Merkezleri, Teknopark Şirketleri
4.3. Metal esaslı biyomalzemelerin sağlık sektöründeki uygulamaları
Malzeme araştırma grupları ile sağlık alanında faaliyet gösteren firmalar ve eğitim kurumları
4.4. Sağlık sektörüne yönelik ileri fonksiyonel yüzey ve kaplama uygulamaları
Malzeme araştırma grupları ile sağlık alanında faaliyet gösteren firmalar ve eğitim kurumları
KOBİ’ler, Teknopark Firmaları, Üniversiteler, Kamu Araştırma Merkezleri, Kamu Kurumları-Üniversite
4.5. Kişisel koruma ve bakım ürünlerine yönelik fonksiyonel malzeme ve yüzey uygulamaları
 Tıbbi Malzemelerin Yerli Üretimine Yönelik Uzun Süreli Antimikrobiyal ve Antiviral Aktivite
Gösteren Yüzey Malzemeleri, Kompozit Malzemeler ve Çok Kullanımlık Tekstillerle Yenilikçi
Uygulamaların Geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
Ar-Ge yeteneği yüksek KOBİler ile üniversitelerin işbirliği
 Malzeme araştırma grupları ile sağlık alanında faaliyet gösteren firmalar ve eğitim kurumları
 KOBİ’ler, Teknopark Firmaları, Üniversiteler, Kamu Araştırma Merkezleri, Kamu KurumlarıÜniversite
4.6. Yenilikçi implantlar, protezler ve ortezlere yönelik fonksiyonel malzeme uygulamaları
Malzeme araştırma grupları ile sağlık alanında faaliyet gösteren firmalar ve eğitim kurumları

Bütçe Öngörüleri
4.1. Polimer ve polimer kompozit esaslı biyomalzemelerin sağlık sektöründeki uygulamaları
Proje başına 2-10 Milyon TL bütçe, toplamda ise 150-300 Milyon TL Ar-Ge ve yenilik bütçesi
önerilmektedir.
4.2. Seramik, cam seramik ve seramik kompozit esaslı biyomalzemelerin sağlık sektöründeki
uygulamaları
Proje başına 2-10 Milyon TL bütçe, toplamda ise 150-300 Milyon TL Ar-Ge ve yenilik bütçesi
önerilmektedir.
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4.3. Metal esaslı biyomalzemelerin sağlık sektöründeki uygulamaları
Proje başına 2-10 Milyon TL bütçe, toplamda ise 150-300 Milyon TL Ar-Ge ve yenilik bütçesi
önerilmektedir.
4.4. Sağlık sektörüne yönelik ileri fonksiyonel yüzey ve kaplama uygulamaları
Proje başına 1-15 Milyon TL bütçe, toplamda ise 100 Milyon TL Ar-Ge ve yenilik bütçesi önerilmektedir.
4.5. Kişisel koruma ve bakım ürünlerine yönelik fonksiyonel malzeme ve yüzey uygulamaları
Proje başına 1-10 Milyon TL bütçe, toplamda ise 100-200 Milyon TL Ar-Ge ve yenilik bütçesi
önerilmektedir.
4.6. Yenilikçi implantlar, protezler ve ortezlere yönelik fonksiyonel malzeme uygulamaları
Proje başına 2-15 Milyon TL bütçe, toplamda ise 150-300 Milyon TL Ar-Ge ve yenilik bütçesi
önerilmektedir.
4.7. Filtrasyon malzemelerinin sağlık sektöründeki uygulamaları
Proje başına 2-15 Milyon TL bütçe, toplamda ise 50 Milyon TL Ar-Ge ve yenilik bütçesi önerilmektedir.

BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK
Ülkemizdeki Yapılabilirlik Değerlendirmesi
Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması
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Ülkemizdeki Yapılabilirlik ile ilgili Kriterler Bazında Değerlendirmeler

Kriterler
Akademik Araştırma Birikimi

Görüşler
Ülkemizde akademik yetkinlik azdır.

Nitelikli İnsan Kaynağı

Malzeme bilimleri alanında çeşitli alanlardan kısa/uzun vadeli yurtdışı
çalışma deneyimi olan personel yetiştirilmesi gerekmektedir.

Sanayi Ar-Ge-Yenilik
Yetkinliği

Sanayi alanında biyomalzemeler konusunda çalışmalar başlangıç
aşamasındadır. Birçok şirket bu alanda yaptıkları çalışmaları
raporlamakta dahi zorlanmakta, ürüne dönüştürememektedir.

Özel sektör (5746 no.lu
Kanun kapsamında onay
verilmiş) Ar-Ge
Merkezlerinin Sayı ve
Kapasite Açısından
Yeterliliği
Uluslararası pazar
Potansiyeli

Bu merkezlerin genişletilmesi gerekmektedir. Özel sektörde daha fazla
mali yatırım gereken bu alanda temiz oda çalışmaları, hücre kültürü
çalışmaları, biyouyumluluk çalışmalarını yürüten yeteri kadar merkez
bulunmamaktadır.

Yabancı Hammadde/Ara
Ürün Tedariği Kolaylığı

Yabancı hammadde / ara ürün tedariğinde yaşanan gecikmeleri önleyici
tedbirler alınması gerekmektedir.

Doğal Kaynaklarımız
(Hammadde/Ara ürün)

Doğal kaynaklarımızın bu alanlarda kullanımına dair yeterince araştırma
bulunmamaktadır. Üniversitelerde özellikle bu alanda yönlenim
sağlayacak araştırmalara ihtiyaç vardır.

Elde edilen ürünlerinin kalite ve akreditasyonlarının yapılması ve
uluslararası arenada rekabet edebilir nitelikte olduğunun kanıtlanması
gerekmektedir.

Ülkemizdeki Yapılabilirlikle İlgili Genel Görüşler
4.3. Metal esaslı biyomalzemelerin sağlık sektöründeki uygulamaları
Malzeme bilimciler, proses geliştiren araştırma grupları ile sağlık alanında araştırmacılar ile özel sektör bir
araya getirilmelidir. Sağlık Bakanlığı ve araştırma birimleri mutlaka destek vermelidir
4.4. Sağlık sektörüne yönelik ileri fonksiyonel yüzey ve kaplama uygulamaları
Malzeme bilimciler, proses geliştiren araştırma grupları ile sağlık alanında araştırmacılar ile özel sektör bir
araya getirilmelidir. Sağlık Bakanlığı ve araştırma birimleri mutlaka destek vermelidir
4.5. Kişisel koruma, bakim ve doku mühendisliği ürünlerine yönelik fonksiyonel malzeme ve yüzey
uygulamaları
Özellikle kişisel bakım ürünlerinin özelliklerin ve performanslarını artırabilecek nitelikteki aktif inorganik
tozların üretilmesi konusunda geliştirdiği farklı ve özgün ürünlerle tanınan ve ülkemizde bulunan Entekno
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A.Ş. dünyada çok özel bir konumda bulunmaktadır. Entekno ürünleri aynı zamanda uluslararası tüm
regülasyonlara da uyumlu şekilde üretilmektedir.

BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ
Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri
Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması

Ülkemizdeki Etki Potansiyeli ile ilgili Kriterler Bazında Değerlendirmeler

Kriterler
Cari Açığın Azalmasına Katkısı

Görüşler
Dünyada sağlık sektörü en büyük sektörler arasındadır. Sağlık
alanında ortaya çıkacak malzemelerin, ilaçların, ilaç salım
sistemlerinin ihracatı ülkeye önemli bir gelir sağlayacaktır.

Farklı Teknolojik Gelişmelerin
(Spillover Effect) Veya Çığır
Açıcı (Breakthrough)

Bu alanda yapılacak yenilikler, çeşitli alanlardaki eksiklikleri
tamamlayacaktır. Tıp alanında özellikle rejeneratif tıbbın önünün
açılmasına neden olacak yenilikler oldukça önemlidir.
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Yeniliklerin Önünün Açılmasına
Katkısı
İlgili Sektörlerde Yerlileşme
Oranının Yükseltilmesi Ve Dışa
Bağımlılığın Azaltılmasına
Katkısı

Kullandığımız ilaçların çoğu yurtdışı menşeili olduğundan yerli
ilaçların ve malzemelerin geliştirilmesi yurt dışa bağımlılığı
azaltacaktır.

BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR
Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı sağlaması için Ön Plana Çıkan Kritik
Hususlar
Test ve Sertifikasyon İhtiyaçları
(Yerli sertifikasyon merkezleri,
yerli test altyapıları, vb)
Pazara Giriş Sıkıntıları (Son
kullanıcıyla etkileşim, rekabet
koşulları, kamu alımlarının etkisi,
vb)

Test ve Sertifikasyon ihtiyaçlarını karşılayacak merkezler yetersiz ve
araştırma için aşırı pahalı kalmaktadır.

Teşvik ve Destekler (Girişimcilik
destekleri, pazara giriş
destekleri, yatırım teşvikleri, vb)
İnsan Kaynakları (İlgili yetkinlikte
kalifiye eleman, ara teknik
eleman, vb.)

Mutlaka özel destek ve teşviklere ihtiyaç vardır.

Kamu alımlarında öncelik tanınması başlangıç için gereklidir.

Doktora çalışmaları burs ve araştırma destekleri gerekidir.
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Sektörel Uygulama 5:
Enerji verimliliğine yönelik malzeme uygulamaları
Kritik Ürün/Teknolojiler:
5.1. Enerji verimliliğine yönelik yenilikçi malzeme ve yüzey uygulamaları
5.2. Tüketici ürünlerine (beyaz eşya vb.) yönelik termal yönetim malzeme uygulamaları
BÖLÜM 1 - GİRİŞ
Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri:
5.1. Enerji verimliliğine yönelik yenilikçi malzeme ve yüzey uygulamaları
Hedef Ürüne ve Fonksiyonlara İlişkin Detaylar
 Ulaştırma sektöründe enerji verimliliğe yönelik malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve
uygulamaları
 Konut ve binalarda ısıtma ve soğutma, aydınlatma ihtiyacını optimize edecek ileri malzemelerin
geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
 Sürdürülebilir, çevre dostu yalıtım malzemelerinin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
 Sanayide enerji verimliliğine yönelik malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
 Elektrik taşınmasına yönelik maliyet etkin malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
 Mekanik sistemlerde enerji kaybını azaltacak malzemelerin ve yüzeylerin geliştirilmesi ve
uygulamaları
5.2. Tüketici ürünlerine (beyaz eşya vb.) yönelik termal yönetim malzeme uygulamaları
Hedef Ürüne ve Fonksiyonlara İlişkin Detaylar
Termoelektrik malzemeler özellikle belli bir miktar sıcaklık gradyanı olan durumda doğrudan elektrik üretimi
sağlayan yapılardır. Özellikle çalışırken atık ısı üreten, soğutma nedeni ile sıcaklık farkı oluşan
uygulamalarda kullanılacak termoeelektrik malzemeler gelecekte yaygın kullanım bulacaktır. Bu tür
malzemelerin geliştirilmesi de önem taşımaktadır.
 Yüksek yalıtım performansına sahip vakum izolasyon panelleri(VİP) için sentetik veya biyo esaslı
iç dolgu malzemeleri ve düşük gaz geçirgenlikli filmlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
VİP paneller için iç dolgu malzemesi olarak sentetik olarak hidrofobik, yüksek yüzey alanı ve por hacmine
sahip silika formları geliştirilmiş vaziyettedir.
Kullanılabilecek diğer bir yalıtım malzemesi ise “vakum yalıtım malzemeleri –VIP-” olarak bilinen sıcaksoğuk yüzeyler arasındaki ısı transferinin yüksek olduğu alanlarda kullanılan bir malzemedir. Üretimde
kullanılan malzemelere göre dar bir ısıl iletkenlik katkısı aralığında üretilmekte olup üretiminde kullanılan
vakumlama ile çok yüksek yalıtım sağlanmaktadır. Düşük sıcaklık uygulamaları için uygun olmaktadır.
Performans kriterleri:


24°C sıcaklıktaki ısıl iletkenlikleri, üretiminde kullanılan malzemelere göre 1,5-4,5 mW/m.K
aralığında olmalıdır.
283




VIP bariyer filmi, vakumlama prosesinin verimi için önemli olup minimum gaz geçirgenliğine sahip
olmalıdır ve bu nedenle katmanlı üretim ile elde edilmektedir.
İç malzeme vakumlamaya izin veren yüksek gözenek açıklığına, ısıyı mümkün mertebe panel
içinde tutacak yüksek yüzey alanına (200 m2/g) sahip malzemeler tercih edilmektedir.

 Çok düşük ısı iletim katsayısına sahip aerojellerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
Aerojel malzemeler özellikle yüksek sıcaklık ısıl izolasyon uygulamalarında kullanılmakta ve giderek
yaygınlaşmakta olup düşük ısı iletim katsayısı ve yoğunluğu ile enerji verimliliğini arttırmaktadır. Isı iletim
katsayısı 16 mW/m-K seviyesinde, BET ölçümü ile 750 m2/g yüzey alanına sahip, 0.10-0.12 g/cm3
yoğunlukta, Dielektrik katsayısı 1.4 olan silika aerojel endüstriyel boyutta üretilmektedir. Sol-jel tekniği ile
üretilen aerojel ürünleri aynı zamanda organik, ve hibrit olarak da üretilebilmekte ihtiyaca göre nano boyutta
farklı komponentler, proses aşamasında bünyesine katkılanabilmektedir.

Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS)
Türkiye’deki

Dünyadaki

THS

THS

(Cam Yünü, Taş yünü, EPS, XPS, vb.))

8-9

8-9

(Aerojel, xerojel, vakum izolasyon malzemeleri, vb.)

4-6

8-9

5-8

7-9

Kritik Ürün/Teknoloji
5.1. Enerji verimliliğine yönelik yenilikçi malzeme ve yüzey uygulamaları

5.2. Tüketici elektroniği sektörüne yönelik ısı yalıtımı ve ısı emici malzeme
uygulamaları
THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler
5.1. Enerji verimliliğine yönelik yenilikçi malzeme ve yüzey uygulamaları

Isı yalıtımında kullanılan konvansiyonel malzemeler arasında cam yünü,, mineral yünü ve taş yününün
yanı sıra EPS ve XPS gibi polimer esaslı malzemeler de vardır. Bu malzemelerin ülkemizde üretimi yaygın
olarak yapılmaktadır. Bunlara alternatif olarak son dönemlerde gün ışığını yüksek oranda yansıtan boş
mikrokreler kullanılarak geliştirilmiş yüzey kaplama ve boya malzemeleri geliştirilmiştir. Uygulaması kolay
ve yüksek performaslı bu malzemelerin kullanımı yaygınlaşacaktır.
Dünya ile ve gelişmiş bir kaç ülke ile aynı seviye de olduğumuz hatta bazı kriterlere göre de önde
olduğumuz bir sektör olup, bu dönemde avantajlarımızı kullanabilmemiz gerekmektedir
5.2. Tüketici elektroniği sektörüne yönelik ısı yalıtımı ve ısı emici malzeme uygulamaları
Dünya örnekleri:



Aerogel: Aspen
VIP: OCI, Va-Q-Tec, Knauf, Panasonic, Supertech
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Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İşbirlikleri/Modelleri
5.1. Enerji verimliliğine yönelik yenilikçi malzeme ve yüzey uygulamaları
Üniversite ve sanayi işbirliği ile kamu destekli ortak projeler çalışılabilir.
Büyük Ölçekli Sanayi Kuruluşları, KOBİ’ler, Teknopark Firmaları, Üniversiteler ve Kamu Araştırma
Merkezleri bir araya gelmelidir. Uluslararsı işbirlikleri takip edilip, üniversite ve özel sektör ve diğer ArGe’ler ortak proje gerçekleştirmelidir
5.2. Tüketici elektroniği sektörüne yönelik ısı yalıtımı ve ısı emici malzeme uygulamaları
Büyük Ölçekli Sanayi Kuruluşları, KOBİ’ler, Teknopark Firmaları, Üniversiteler ve Kamu Araştırma
Merkezleri bir araya gelmelidir.

Bütçe Öngörüleri
5.1. Enerji verimliliğine yönelik yenilikçi malzeme ve yüzey uygulamaları
Proje başına 5-10 Milyon TL Ar-Ge ve yenilik bütçesi önerilmektedir.
5.2. Tüketici elektroniği sektörüne yönelik ısı yalıtımı ve ısı emici malzeme uygulamaları
Proje başına 5-10 Milyon TL Ar-Ge ve yenilik bütçesi önerilmektedir.

BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK
Ülkemizdeki Yapılabilirlik Değerlendirmesi
Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması
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Ülkemizdeki Yapılabilirlik ile ilgili Kriterler Bazında Değerlendirmeler
5.1. Enerji verimliliğine yönelik yenilikçi malzeme ve yüzey uygulamaları
Bu alana özgü Ar-Ge merkezleri kurulmalı ve prototip geliştirilmesi teşvik edilmeli
5.2. Tüketici elektroniği sektörüne yönelik ısı yalıtımı ve ısı emici malzeme uygulamaları
Start-up ve spin-off firmalar desteklenmesi, patent ve benzeri çıktılar ile ticari ürün elde edilme süreçleri
hızlandırılması gerekmektedir.

BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ
Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri
Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması
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Etki Potansiyeli ile İlgili Genel değerlendirmeler
5.1. Enerji verimliliğine yönelik yenilikçi malzeme ve yüzey uygulamaları
Verimliliği artıracak en küçük çaba, ciddi ekonomik kazanımlara imkan sağlayacaktır. Yaygın etkisi fazla
olan bu alanda çalışmalar desteklenmesi gerekmektedir.
5.2. Tüketici elektroniği sektörüne yönelik ısı yalıtımı ve ısı emici malzeme uygulamaları
Kısa sürede ciddi teknolojik ve ekonomik kazanımlar elde edilmesi mümkündür. Katma değer oluşturma
potansiyeli çok yüksektir.

BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR
Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı sağlaması için Ön Plana Çıkan Kritik
Hususlar
Test ve Sertifikasyon İhtiyaçları (Yerli
sertifikasyon merkezleri, yerli test
altyapıları, vb)

Bu alanda yeterli altyapıya sahip olmakla beraber,
uluslararası rekabeti sürekli hale getirebilmek için düzenli
geliştirmeler yapılması gerekmektedir.

Teşvik ve Destekler (Girişimcilik
destekleri, pazara giriş destekleri, yatırım
teşvikleri, vb)
İnsan Kaynakları (İlgili yetkinlikte kalifiye
eleman, ara teknik eleman, vb.)

Bireysel girişimcilerin desteklenmesi ürün ve teknoloji
portföyünü zenginleştirecektir.

Firmadan Kaynaklı Sebepler (Maddi
sebepler, strateji değişikliği, yönetim
değişikliği, vb)

Uluslararası pazarlara açılma konusunda sıkıntı
yaşanması, ürün ve teknolojinin ticarileşmesini ciddi
anlamda olumsuz etkileyebilir.

Üretim için kalifiye ve ara eleman sıkıntısı öngörülmemekle
birlikte, araştırma yapacak uzman alanında personel
sıkıntısı yaşanabilir. Üniversite işbirlikleri geliştirilmesi
gerekmektedir.
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Sektörel Uygulama 6:
Akıllı üretim sistemlerine yönelik malzeme uygulamaları
Kritik Ürün/Teknolojiler:
6.1. Akıllı üretim sistemlerine yönelik malzeme uygulamaları
BÖLÜM 1 - GİRİŞ
Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri:
6.1. Akıllı üretim sistemlerine yönelik malzeme uygulamaları
Hedef Ürüne ve Fonksiyonlara İlişkin Detaylar
 İmalat sektöründe zorlu koşullarda çalışacak makina ve aletlere yönelik malzemelerin
geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
 Akıllı üretim teknolojilerinde kullanılan sensörler (piezo sensörler) ve sensörler için ince metalik
film kaplamaların geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
 Dışarıdan bir komutla şekil değiştirebilen ve eski şekline geri dönebilen akıllı polimer
kompozitlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
 İthal yük hücrelerine ikame olabilecek nitelikte olan, çok duvarlı karbon nanotüpler ile katılanmış
polimer malzemeler kullanılarak piezorezistif yük hücresi geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
 Makina İmalat sanayiinde kullanılan makinaların ağırlıklarını gözenekli/hücreli metal köpük, bal
peteği yapıları kullanılarak hafifletmek ve böylece çalışma hızlarını/performanslarını artırarak
enerji verimli sistemler haline dönüştürülmesi
 Otomasyon sistemleri ve robotik uygulamalarda kullanılan ileri teknoloji malzemelerin kullanıldığı
tekrarlılığı ve üretim hızını arttıran ekipmanların/makine aksamlarının geliştirilmesi
Yüksek hızda çalışan makineler ve robot sistemlerine yönelik kompozitler dünyada artan bir öneme haizdir.
Karbon kompozitlerin termal genleşmelerinin düşük oluşu tekrarlı hassas hareketlerde büyük avantaj
sağlamaktadır. Yüksek elastisite modülü/ağırlık oranına bağlı olarak daha düşük motor güçleri ile aynı
yüklerin aktarımı mümkün olmaktadır. Robotik sistemlerde eksen hareketlerini sağlayan eklem ve/veya
kolların daha hafif ve direngen olan kompozit malzemelerden üretilmesi ekipmanların harcadığı gücü
azaltacak ve üretim hızını arttıracaktır.

Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS)
Teknolojik Hazırlık
Seviyeleri
THS 1
THS 2
THS 3
THS 4
THS 5
THS 6
THS 7
THS 8
THS 9

Dünyada
(6.1)

Türkiye’de
(6.1)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒

☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☒
☒
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THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler
6.1. Akıllı üretim sistemlerine yönelik malzeme uygulamaları
Dünya örnekleri:


Bilsing-automation tarafından üretilen robotik pres hatlarına yönelik sistemler. Compotech
tarafından üretilen %78 hızlı cnc işleme kafaları ve lazer kesim sistemlerine yönelik hızlı köprü
platformaları.

Türkiye örnekleri:



Gama Metalürji firmasınca üretilen karbon kompozit dokuma makineleri hareket aksamları.
Adete firmasınca üretilen karbon kompozit robot kollar ve yüksek devirli şaftlar.

Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İşbirlikleri/Modelleri
6.1. Akıllı üretim sistemlerine yönelik malzeme uygulamaları
Büyük Ölçekli Sanayi Kuruluşları, KOBİ’ler (büyük makine ve robot üretici firmalar), Teknopark Firmaları,
Üniversiteler

Bütçe Öngörüleri
6.1. Akıllı üretim sistemlerine yönelik malzeme uygulamaları
Proje başına 2-15 Milyon TL Ar-Ge ve yenilik bütçesi önerilmektedir.
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BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK
Ülkemizdeki Yapılabilirlik Değerlendirmesi
Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması

Ülkemizdeki Yapılabilirlikle İlgili Genel Görüşler
6.1. Akıllı üretim sistemlerine yönelik malzeme uygulamaları
Mekanik (kompozit parçaların tasarımı), elektronik ve kontrol ( sistem hareket algoritmaları ve motor
kontrolleri) kısımlarının bir araya getirilerek uluslararası firmaların oluşumunu sağlayarak sistem üreticisi
haline gelinmesi gerekmektedir. Belirli program çerçevesinde uluslararası boyutta çalışmaya ihtiyaç vardır.
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BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ
Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri
Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması

Etki Potansiyeli ile İlgili Genel değerlendirmeler
6.1. Akıllı üretim sistemlerine yönelik malzeme uygulamaları
Ülkemizin rekabet gücünün artması için şarttır. Akıllı üretim sistem üreticisi haline gelinmelidir. Bu amaca
yönelik alt bileşenlerin geliştirilmesi ve üreten firmaların desteklenmesi bir ekosistem yaratarak sistem
üreticisi şirketlerin oluşumunu tetikleyecektir.
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Sektörel Uygulama 7:
Ulaştırma sektöründe malzeme uygulamaları
Kritik Ürün/Teknolojiler:
7.1. Ulaştırma sektörüne (Kara ve deniz taşıtları) yönelik daha hafif ve daha dayanıklı taşıt uygulamaları
7.2. Ulaştırma sektörüne yönelik fonksiyon kazandırılmış malzeme, yüzey ve kaplama uygulamaları
BÖLÜM 1 - GİRİŞ
Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri:
7.1. Ulaştırma sektörüne (Kara ve deniz taşıtları) yönelik daha hafif ve daha dayanıklı taşıt
uygulamaları
Hava taşıtları Sektörel Uygulama 2 kısmında geçmektedir.
Polyester, vinilester ve epoksi reçineler, karbon fiber malzeme kullanan fiyat efektif ve seri imalata yönelik
malzeme ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir.
Türkiye’de 6xxx serisi alüminyum alaşımlarının farklı formlarda imalatı gerçekleştirilmektedir.
2xxx 5xxx ve 7xxx serisi yüksek mukavemetli alaşımların yerli üretimi olmayıp bu alaşımların kullanıldığı
tüm sektörlerde yurtdışına bağımlılık söz konusudur. Bu seriler ulaştırma sektörü için kritik öneme sahiptir.
Ayrıca yüksek mukavemetli yassı ürün imalatı için sıcak hadde altyapısı bulunmayıp kurulumuna yönelik
çalışmalar devam etmektedir.
2xxx 7xxx 8xxx vb alaşım serilerinin imalatına yönelik laboratuvar ölçeğinde akademik çalışmalar çeşitli
üniversitelerde mevcuttur.
Alüminyum alaşımlarının korozyon direnci ve diğer yüzey özelliklerinin geliştirilmesine yönelik akademik
seviyede çalışmalar mevcuttur.
Otomotiv sektöründe alüminyum köpük uygulamalarına yönelik sanayi destekli projeler mevcuttur.
Hedef Ürüne ve Fonksiyonlara İlişkin Detaylar
 Araç komponentlerinin üretimine ve yapısal uygulamalara (otomotiv dış parçaları, tren kabinleri,
deniz platformları vb.) yönelik hafif, yüksek mukavemetli, darbe sönümleyici özellikte
polimer/metal matrisli kompozitlerin, sandviç yapıların, nanokompozitlerin geliştirilmesi, üretilmesi
ve uygulamaları
 Cam elyaf bazlı nano katkılı kompozit malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
 Hafif ve sürdürülebilir/geri dönüştürülebilir biyo esaslı doğal elyaf/matris içeren otomotiv parçaları
üretilmesi ve uygulamaları
 Yenilenebilir kaynaklardan üretilebilecek polimer kompozit malzemeler geliştirilmesi ve
uygulamaları
 Özellikle otomotiv ve benzeri taşıtlarda metal ikame polimer teknolojisi hafiflik ve enerji verimliliği
açısından büyük katkı sağlayan ve ısıya, yağa ve çözücülere dayanaklı dinamik çalışma
özelliklerine sahip polimerin ve katkı maddelerinin (mineral, pigment, cam-carbon fiber, nanokatkı,
polimer bazlı katkı) geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
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 Hafifletilmiş, akustik performansı geliştirilmiş elektrikli araçlarda kullanılabilecek termoset
malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
 Ağırlık, mekanik özellikler ve korozyon direnci olarak üst seviyede olan alüminyum alaşımları ve
düşük ağırlıklı ve yüksek mukavemetli alüminyum döküm malzemelerinin geliştirilmesi, üretilmesi
ve uygulamaları
 Yeni nesil ileri çelikler (TWIP, TRIP, Q&P, süper-beynit vb.), yüksek teknoloji malzemeleri
(maragin çelikleri, paslanmaz çelikler, çift fazlı çelikler, titanyum alaşımları vs.) beynitik ray
çelikleri, östemperleme ve ADI döküm / ısıl işlem teknolojileri, yeni nesil dökme demir alaşımları,
östemperlenmiş sünek dökme demirlerin üretilmesi ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesi,
uygulanması
 Otomobil gövdelerinde, tamponlarında ve benzeri yapılarda dayanımı yüksek alüminyum
kompozit köpüklerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
 Sertifikasyon gereksinimlerine uygun karbon kompozit parçaların yerli olarak üretilmesi (ithal
ikamesinin yapılması) ve uygulanması
7.2. Ulaştırma sektörüne yönelik fonksiyon kazandırılmış malzeme, yüzey ve kaplama uygulamaları
Buzlanma önleyen fonksiyonel yüzey kaplamaları (dış yüzey ve cam kaplamaları) süperhidroffobik
kaplamalar şeffaf olarak üretilecek seviyede mevcuttur.
Deniz kaplamalarında kirlenme engelleyici zehirsiz ve süperomnifobik kaplamalar çevreye duyarlı ve enerji
verimliliği sağlayan kaplamalar silika (etil silikat bazlı) kaplama formunda geliştirilme seviyesindedir.
Umumi alanlarda kullanılmak üzere; uzun süreli etkinliğini koruyan, kitosan aerojel ve porlarına emdirilen
hypokloröz asit ile kontrollü salınım fonksiyonu kazandırılmış kaplamalar üretilmek üzere hazırlanmış
vaziyette mevcuttur.
Yüzey ve kaplama uygulamaları üzerine akademik ölçekte çalışma gerçekleştiren merkezler (Örn Ankara
Yıldırım Beyazıt Üni., Erzurum Atatürk Üni.) mevcut olup altyapı ve insan kaynağının geliştirilmesi
gerekmektedir.
Hedef Ürüne ve Fonksiyonlara İlişkin Detaylar
 Hafif, enerji tasarrufu sağlayan, geri dönüşümü ve tekrar kullanılabilirliği olan, çarpışma/darbe
sönümleme özelliği yüksek, termal dayanımı yüksek, yapısal mukavemeti açısından
muadillerinden geride kalmayan araç parça/bileşenlerinin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
 Asgari sürtünme katsayılı nitelikli malzeme kullanımı ve geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
 Sürtünmeyi kontrol eden malzemeler, uzun ömürlü yeni kayganlaştırıcılar (lubricants)
geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
 Yanmaz hamurlar, kendini onaran elastomerler, silikon elastomerler geliştirilmesi, üretilmesi ve
uygulamaları
 Otomotiv ve raylı sistemler için ses ve titreşim izolasyonu sağlayan, şok absorblayıcı darbe emici
kompozitlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
 Buzlanmayı önleyen yüzeylerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
 Motor parçalarının üretiminde antikorozif, aşınma dayanımı yüksek kaplamalar, elektriksel
uygulamalarda elektromanyetik kalkanlama, cam kaplamalarda optik filtrelemeler, deniz
araçlarında çevreye duyarlı antifouling kaplamaların geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
 Umumi alanlarda kullanılan yüzeylere antiviral ve antibakteriyel kaplamaların geliştirilmesi,
üretilmesi ve uygulamaları
 Otomotiv ve deniz araçlarında tamir işlemlerinin azaltılmasına yönelik metal korunumu
sağlayacak polimerik malzemelerin ve kaplamaların geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları

293

Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS)
Teknolojik Hazırlık
Seviyeleri
THS 1
THS 2
THS 3
THS 4
THS 5
THS 6
THS 7
THS 8
THS 9

Dünyada
(7.1)

Türkiye’de
(7.1)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒

☐
☐
☐
☒
☒
☐
☐
☐
☐

Dünyada
(7.2)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒

Türkiye’de
(7.2)

☐
☐
☐
☐
☒
☒
☒
☒
☐

THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler
7.1. Ulaştırma sektörüne yönelik daha hafif ve daha dayanıklı taşıt uygulamaları
Türkiye’de hammadde ithal edilmekle beraber otomotiv, sivil havacılık vb sektörlere yönelik plastik
şekillendirme (haddeleme, ekstrüzyon, dövme, talaşlı imalat) ve ısıl işlem prosesleri çok sayıda firma
tarafından gerçekleştirilmektedir.
Savunma ve havacılık sektörünün esas ihtiyacı olan mukavemetli yassı alüminyum ürünlerin imalatı için
gerekli sıcak hadde altyapısı bulunmamaktadır.
Otomotiv, sivil havacılık ve savunma sanayisindeki firmalar ile Üniversite sanayi işbirliği projeleri yürüten
üniversite ve merkezler mevcuttur.
Yeni alaşım geliştirme ve malzeme optimizasyon çalışmaları akademik seviyede laboratuvar ölçeğinde
gerçekleştirilmektedir.

Bütçe Öngörüleri
7.1. Ulaştırma sektörüne yönelik daha hafif ve daha dayanıklı taşıt uygulamaları
Proje başına 2-10 Milyon TL Ar-Ge ve yenilik bütçesi önerilmektedir.
7.2. Ulaştırma sektörüne yönelik fonksiyon kazandırılmış malzeme, yüzey ve kaplama uygulamaları
Proje başına 2-10 Milyon TL Ar-Ge ve yenilik bütçesi önerilmektedir.
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BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK
Ülkemizdeki Yapılabilirlik Değerlendirmesi
Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması

Ülkemizdeki Yapılabilirlik ile ilgili Kriterler Bazında Değerlendirmeler

Kriterler

Görüşler

Nitelikli İnsan Kaynağı

Alüminyum sektöründe istihdam yüksek olmakla birlikte yetkinliğin
geliştirilmesi gerekmektedir.

Üretim

altyapısı

(Makine Sıcak hadde harici gerekli altyapı mevcut olmakla birlikte stratejik

Teçhizat, …) Yeterliliği

öneme ve katma değere sahip ürünlerin imalatına yönelik kullanımı
ve yetkinliğinin geliştirilmesi gerekmektedir.

Yabancı Hammadde/Ara Ürün Alaşıma ve kullanılacağı sektöre bağlı olarak değişmektedir.
Tedariği Kolaylığı
Uluslararası Dolaşım Durumu Otomotiv ve sivil havacılık sertifikasyon süreçlerii zordur.
(Son

kullanıcı

sertifikası

gereksinimi)
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Ülkemizdeki Yapılabilirlikle İlgili Genel Görüşler
7.1. Ulaştırma sektörüne yönelik daha hafif ve daha dayanıklı taşıt uygulamaları
Sanayi ve üniversite Ar-Ge arayüzlerinin (Örn ALUTEAM, MATİL A.Ş.) sayı ve yetkinliklerinin arttırılması,
malzeme seçimi ve tasarımı süreçlerinde insan kaynağı yetkinliğinin arttırılması gerekmektedir.

BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ
Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri
Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması

Etki Potansiyeli ile İlgili Genel değerlendirmeler
7.1. Ulaştırma sektörüne yönelik daha hafif ve daha dayanıklı taşıt uygulamaları
Hammaddenin yerlileşmesi, yeni üretim proseslerinin devreye alınmasıyla birlikte yüksek katma değerli
özgün son ürünlerin imalatı ve ihracatı söz konusu olacaktır.
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BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR
Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı sağlaması için Ön Plana Çıkan Kritik
Hususlar
Test ve Sertifikasyon İhtiyaçları
(Yerli sertifikasyon merkezleri,
yerli test altyapıları, vb)
Yasal / Teknik Düzenlemeler
(Standartlar, mevzuatlar, patent
sistemi, vb)

Uluslararası akreditasyona sahip test ve muayene altyapılarının
artması gerekmektedir.

Pazara Giriş Sıkıntıları (Son
kullanıcıyla etkileşim, rekabet
koşulları, kamu alımlarının
etkisi, vb)

Özel sektör ve kamu alımlarında yerli üreticilere öncelik verilerek
teşvik edilmesi gerekmektedir.

Teşvik ve Destekler
(Girişimcilik destekleri, pazara
giriş destekleri, yatırım
teşvikleri, vb)
İnsan Kaynakları (İlgili
yetkinlikte kalifiye eleman, ara
teknik eleman, vb.)

Sanayi ve üniversite işbirliği desteklerinin arttırılması, proje çıktılarının
takip edilmesi gerekmektedir.

Firmadan Kaynaklı Sebepler
(Maddi sebepler, strateji
değişikliği, yönetim değişikliği,
vb)

SAHA İstanbul benzeri kümelenmeler aracılığıyla firmalar stratejik
olarak yönlendirilmeli, kaynak ve altyapıların ortak kullanımı
sağlanarak maddi kısıtlamaların en aza indirilmesi gerekmektedir.

Doğru fizibilite çalışmalarının yapılabilmesi için GTIP kodlarının kalite
ve ebat bakımından detaylandırılması böylece doğru yatırım
yapılması için doğru verilerin sağlanması gerekmektedir.

Sektörler KOBİ ağırlıklı olup personel yetkinliği geliştirilmelidir. Meslek
liselerinin sanayiye ara eleman yetiştirmesinin teşvik edilmesi
gerekmektedir.
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Sektörel Uygulama 8:
Elektronik sektöründe malzeme uygulamaları
Kritik Ürün/Teknolojiler:
8.1. Tüketici elektroniği sektörüne yönelik yenilikçi malzeme, yüzey ve kaplama uygulamaları
8.2. MNOES malzeme uygulamaları
BÖLÜM 1 - GİRİŞ
Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri:
8.1. Tüketici elektroniği sektörüne yönelik yenilikçi malzeme, yüzey ve kaplama uygulamaları
Hedef Ürüne ve Fonksiyonlara İlişkin Detaylar

 Kısa cam elyaf, mineral ve grafen vb nano katkılı enjeksiyon kalıplama üretim yöntemine uygun
termoplastik kompozit malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
 Yüksek aşınma dayanımına, ısıl dayanıma, yanmazlık dayanıma, mekanik özelliklere sahip
mühendislik plastikleri beyaz eşya ürünlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Elektronik
bağlantıların ve parçaların olduğu yangın risklerinin olduğu noktalarda yüksek yanma dayanımına
sahip ve ısıl dayanımı yüksek PA66, PA6, PC, PC/ABS, PBT polimerleri içlerinde cam elyaf
dolgulu veya dolgusuz formda yaygın olarak kullanılmaktadır. Yüksek mekanik performans ve
yanmazlık dayanımı gerektiren uygulamalar için bu malzemelerin geliştirilmesi büyük öneme
sahiptir.
 Sürdürülebilir polimer malzeme çalışmaları.
 Mekanik geri dönüşüm, kimyasal geri dönüşüm ile polimerlerin tekrar saf haline veya değerli
farklı bir kimyasala dönüştürülmesi, farklı polimerlerin birarada geri dönüştürülmesi, geri
dönüştürülemez olarak bilinen termosetler, kauçuk vb’nin bağlar kırılarak vb inovatif yöntemler
kullanılarak geri dönüştürülmesi gibi teknoloji ve polimer malzeme çalışmaları
 Mısır nişastası, şeker kamışı gibi kaynaklardan üretilen biyo esaslı polimer (PLA vb) malzeme
çalışmaları. Mekanik ve ısıl özellikleri arttırılmış, neme dayanıklı biyo esaslı polimer malzeme
çalışmaları
 Biyobozunur polimer çalışmaları. Özellikle kontrollü biyobozunur ambalaj malzemeleri
 PS vb köpük ambalajlar yerine sürdürülebilir, mekanik özellikleri iyileştirilmiş, neme karşı
dayanımı arttırılmış; karton, atık kağıt, viyol vb ambalaj malzemeleri çalışmaları
 Doğal elyaf (keten, kenevir, selüloz vb) ve gıda atığı (yumurta kabuğu, zeytin posası, çay
lifleri, kahve posası vb) katkı içeren özellikleri iyileştirilmiş polimer kompozitler
 Değerli metal ve madenlerin geri kazanımı. Elektronik devrelerde bulunan altın ve gümüş,
motorlarda bulunan mıknatısların geri dönüştürülmesi
 Bor bazlı alev geciktirici katkı malzemelerin geliştirilmesi ve işlenmesi ile plastik parçalarda yanma
dayanımı sağlamaya yönelik kullanılan alev geciktiricilere alternatif yenilikçi alternatif katkılar
 Farklı malzeme türleri (metal, cam, seramik, polimer) ve farklı tür polimer malzemelerin
birleştirilmesine yönelik yapıştırıcılar
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 Metal malzemelerin korozyon ve aşınma gibi mekanik ve kimyasal etkilere karşı dayanımını
arttırmak için CrN, TiN, TiAlN, ZrO vb. seramik kaplamalar
 Alüminyum ekstrüzyon parçalarda, yüzeyde oluşturulan oksit filmler (eloksal) sayesinde,
alüminyum yüzeylerin korozyona ve mekanik etkilere karşı korunması
 FTO, ITO, Ag gibi inorganik ve PEDOT gibi organik kaplamalar ile elektrotların ve iletken
yüzeylerin üretilmesi
 Organik ve inorganik katkılı fonksiyonel kaplamalar ile antibakteriyel, antifungal, antiviral, parmak
izi bırakmayan, su, buğ, buz tutmayan gibi hidrofilik, süperhidrofilik, hidrofobik ve süperhidrofobik
kaplamalar ile yüzeylerin ıslatılabilirlik enerjisini değiştirerek işlevsel yüzeyler elde edilebilmesi
 Korozyon önleyici boya ve boya öncesi yüzey hazırlama kimyasalları çalışmaları, çevreci boya
öncesi yüzey hazırlama kimyasalları çalışmaları, boya tutunma özelliklerini iyileştiren ve zor
boyanan malzemeler için yüzey hazırlama (kimyasal, dağlama, plazma vb) çalışmaları
 Özellikle kompresörlerde piston ve yatak uygulamaları için aşınmayı azaltacak sert seramik
kaplamalar (DLC, Cu katkılı MoN), kompozit yüzeyler (Al-Si, Al-Al2O3) çalışılması
 Organik ve inorganik faz değiştiren malzemeler özellikle soğutma alanında beyaz eşya
uygulamalarında önemli potansiyele sahiptir. Elektrik kesilme anında gıdanın uzun süre güvenli
sıcaklıkla tutulması, ürünlerin enerji tüketiminin azaltılması ve gıdaların transport sırasında uzun
süre güvenli sıcaklıklarda tutulması sağlanır. İnorganik ve organik faz değiştiren malzemelerin
çalışılması
 Elektronik aygıtlarda ısı emici (heatsink) olarak yüksek yüzey/hacim oranına sahip, hafif yapıda
malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
 Yüksek yalıtım özelliğine sahip poliüretanın yalıtım özelliklerinin geliştirilmesi, geri dönüştürülmüş
poliüretan çalışmaları, biyo esaslı rijit yalıtım poliüretan çalışmaları, çevreci ozon tabakasını
inceltme faktörü sıfıra yakın rijit yalıtım poliüretan formülü çalışmaları
 Yüksek yalıtım performansına sahip vakum izolasyon panelleri (VİP) için sentetik veya biyo esaslı
iç dolgu malzemeleri ve düşük gaz geçirgenlikli filmlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
 Çok düşük ısı iletim katsayısına sahip ve yüksek sıcaklıkta düşük ısı iletim katsayısına sahip
aerojellerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
 Termal ve elektrik akımıyla tetiklenebilen şekil hafızalı malzemelerin (Nitinol) geliştirilmesi ve
ürünlerde actuator vb. uygulamalarda kullanılması

8.2. MNOES malzeme uygulamaları
Hedef Ürüne ve Fonksiyonlara İlişkin Detaylar
8.2.1
 Silicon wafer üretimi, fotolitografı teknolojilerinin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
 MEMS/NEMS/MOEMS mikroçip üretimi
 Mikro/nano sensör ve eyleyici sistemlerin geliştirilmesi
8.2.2
 Yarı iletkenler teknolojilerinin (GaAs ve benzeri) ve yarı iletkenlerde doping teknolojilerinin
geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
8.2.3
 Elektron ve foton transferi konusunda yenilikçi malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve
uygulamaları
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Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS)
Teknolojik Hazırlık
Seviyeleri
THS 1
THS 2
THS 3
THS 4
THS 5
THS 6
THS 7
THS 8
THS 9

Dünyada

Türkiye’de

Dünyada

Türkiye’de

(8.1)

(8.1)

(8.2)

(8.2)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☒

☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒

☐
☐
☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐

THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler
8.2. MNOES malzeme uygulamaları
Dünya örnekleri: IMEC, XFAB, CSEM

Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İşbirlikleri/Modelleri
8.1. Tüketici elektroniği sektörüne yönelik yenilikçi malzeme, yüzey ve kaplama uygulamaları
8.2. MNOES malzeme uygulamaları
Bu alandaki büyük şirketlerin ülkemizde üretim ve Ar-Ge tesisi kurması teşvik edilerek, teknoloji transferi
ile ülkemiz ve dünya arasındaki açığın kapatılması gerekmektedir.
Ayrıca uluslararası işbirliklerine katılmalı; büyük ölçekli sanayi kuruluşları, teknopark firmaları, STK’lar,
araştırma merkezleri/enstitüleri ve üniversiteler biraraya gelerek, ürünleşme-ticarileşme aşamasına kadar
birarada çalışmalıdır.
Bu alanlarda çalışan ar-ge tabanlı KOBİ ve filiz şirketlerin sayısı arttırılmalıdır. Bu şirketlere ve
personellerine sağlanacak teşviklerle hem insan kaynağı hem de bilgi birikimi geliştirilmelidir. Bu sayede
ülkemizde yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi hedeflenmeli, bu yenilikçi teknolojilerin tamamen yerli ve milli
ürünlerde kullanımı teşvik edilmelidir. Bunun sonucunda böylesine kritik teknolojilerde dışa bağımlılığın
arttırılması ve dünya ölçeğinde lider konumda unicorn şirketlerin oluşturulması mümkün olabilir.

Bütçe Öngörüleri
8.1. Tüketici elektroniği sektörüne yönelik yenilikçi malzeme, yüzey ve kaplama uygulamaları
Proje başına 1-10 Milyon TL Ar-Ge ve yenilik bütçesi önerilmektedir.
8.2. MNOES malzeme uygulamaları
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Akıllı sensör ve eyleyiciler, nesnelerin interneti, biyomedikal sensör ve eyleyici uygulamaları gibi pek çok
farklı uygulama bu başlık altında sayılabilir. MNOES malzemelerin geliştirilmesi tüketici elektroniği,
savunma sanayi, biyomedikal sektörü gibi çok geniş bir spektrumda farklı uygulamalarda etki yaratabilir.
Geliştirilecek projeler küçük çaplı ar-ge projeleri olabileceği gibi THS seviyesini arttırmaya yönelik çok
katılımlı endüstriyel projeler de olabilir. Dolayısı ile proje başına bütçe 1-20 Milyon TL arasında
değerlendirilmelidir.

BÖLÜM 2 – YAPILABİLİRLİK
Ülkemizdeki Yapılabilirlik Değerlendirmesi
Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması

Ülkemizdeki Yapılabilirlikle İlgili Genel Görüşler
8.1. Tüketici elektroniği sektörüne yönelik yenilikçi malzeme, yüzey ve kaplama uygulamaları
Bu sektör dünya ölçeğinde değeri gitgide artan bir sektördür. Özellikle COVID döneminde tedarik
zincirinde yaşanan sıkıntılar ülkelerin kendi altyapılarını kurmalarına ve sektöre yeni yatırımlar yapmalarına
neden olmuştur. Geçtiğimiz aylarda ABD’de de yarı iletken sektörüne yönelik alınan kararlar bunun en
önemli örneklerindendir.
Ülkemizde de dünyadaki bu gelişmelere benzer adımların atılması önem arzetmektedir. Tüketici elektroniği
sektöründe bugün atılacak adımlar gelecekte dışa bağımlılığımızı azaltabileceği gibi yenilikçi girişimlerle
birlikte dünya ölçeğinde lider bir konuma kavuşabilmemiz açısından önemlidir. Atılacak adımların etkileri
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sadece tüketici elektroniği sektörüne yönelik olmayıp savunma sanayinden biyomedikal uygulamalara
kadar pek çok farklı sektöre de katkı sağlayabilecektir.
Hızlı büyüme potansiyeline sahiptir. Hızlı ve aktif şekilde desteklenmelidir. Mevcut ihracat rakamları ve
potansiyeli en yüksek sektörlerden biridir. Dünyada da rekabete çok açıktır. Yerli ve fark yaratacak
hammadde çalışmaları ve üretimi bu alandaki firmalarımıza rekabet avantajı sağlayacak, yeni pazarlara
girmesini kolaylaştıracak böylece istihdam ve ihracat artışı sağlama potansiyeli olacaktır.
8.2. MNOES malzeme uygulamaları
Ciddi altyapıya ihtiyaç duyan bir alan olmakla birlikte, ülkemizde geliştirilmesi çok kritiktir.

BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ
Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri
Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması

BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR
302

Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı sağlaması için Ön Plana Çıkan Kritik
Hususlar
Test ve Sertifikasyon İhtiyaçları
(Yerli sertifikasyon merkezleri, yerli
test altyapıları, vb)
Yasal / Teknik Düzenlemeler
(Standartlar, mevzuatlar, patent
sistemi, vb)

Uluslararası akredite sertifikasyon merkezlerine ihtiyaç vardır.

Yasal ve teknik düzenlemelerle ilgili önemli bir eksik
bulunmamaktadır ancak genç araştırmacıların ve kobilerin alana
yönlendirilmesi amacı ile ek teşvik mekanizmalarının
oluşturulması gereklidir.

Pazara
Giriş
Sıkıntıları
(Son Uluslararası pazarda yer alan büyük firmalar ile rekabet etmek
kullanıcıyla
etkileşim,
rekabet için uzun soluklu politikalara ihtiyaç vardır.
koşulları, kamu alımlarının etkisi,
vb)
Bu alanda faaliyet gösterecek Ar-Ge tabanlı filiz şirketlere ve
KOBİlere destek olunması, uluslararası rekabete hazır hale
gelene kadar yardımcı olacak teşvik mekanizmalarının
oluşturulması önemlidir.
İnsan Kaynakları (İlgili yetkinlikte İnsan kaynağı yetersizdir. Bu alanlarda çalışmak isteyecek
kalifiye eleman, ara teknik eleman, lisansüstü öğrencilere ve çalıştıkları endüstriyel kuruluşlara ek
vb.)
teşvikler sağlanmalıdır. Aksi takdirde potansiyeli yüksek pek çok
başarılı öğrenci ekonomik nedenlerle farklı alanlara yönelmekte
ya da yurtdışına gitmektedir.
Firmadan Kaynaklı Sebepler (Maddi Söz konusu alanlar yatırım gerektiren ve geri dönüşüm süresi
sebepler,
strateji
değişikliği, yüksek alanlar olduğu için firmaların sabırla desteklenmesi,
yönetim değişikliği, vb)
teşviklerin sağlanması, Ar-Ge elemanı sayısının arttırılması
önemlidir.
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