
SU0105 - MEMBRAN HİBRİT PROSESLER İLE  
SU, HAMMADDE VE KATMA DEĞERİ YÜKSEK KİMYASALLARIN  

GERİ KAZANIMI ÇAĞRI METNİ 
 
 

1. Genel Çerçeve 
Tüm dünyada kabul edilmiş atık yönetim hiyerarşisi ilk adım olarak kirliliğin önlenmesini, 
ikinci adım olarak kirliliğin azaltılmasını temel almaktadır. Bu kapsamda, endüstriyel 
proseslerde, su ve kimyasalların geri kazanılması ve kaynakların sürdürülebilir yönetimi 
açısından büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde AB uyumu çerçevesinde yürütülmekte olan 
mevzuat uyum çalışmaları kapsamında Endüstriyel Emisyonlar Direktifi’ne (2010/75/EU) 
yönelik hazırlık çalışmaları yürütülmektedir. 2010 yılından yayınlanmış Tekstil sektöründe 
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği (28142 sayılı ve 14/12/2011 sayılı Resmi Gazete) 
bu kapsamda ele alınabilir. Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mevcut En iyi 
Teknikler’in (MET) sanayiye uyumu açısından referans dökümanlar niteliğinde olan MET 
Referans Dökümanları’nın (BREF) yaygın kullanımına yönelik faaliyetler yürütmektedir. Bu 
çerçevede, çeşitli endüstriyel faaliyetler için MET niteliğinde olan su, hammadde ve katma 
değeri yüksek kimyasalların geri kazanımının araştırılması faaliyetleri önem taşımaktadır. 
 
2. Amaç ve Hedefler 
Çağrının amacı, membran ve membran hibrit teknolojilerinin kullanımıyla farklı endüstriyel 
sektörlerde sürdürülebilir üretim süreçlerinin uygulanabilirliğinin artırılmasıdır. Bu amaca 
yönelik olarak, çağrı kapsamında; 
 
 Membran proseslerin ve membran hibrit (iyon değiştirici, adsorbent vb.) proseslerin 

endüstriyel atıksuların geri kazanımı hedefine yönelik olarak uygulamasının 
artırılması ve ülkemiz koşullarında ekonomik olarak uygulanabilmesi, 

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

 Daha az hammadde ve yardımcı madde kullanan daha az atıksu üreten yenilikçi 
üretim süreçlerinin geliştirilmesi, 

 Enerji-arıtma maliyetlerinin geliştirilmesi ve 
 Farklı endüstriler için farklı stratejilerin geliştirilmesi 

 
hedeflenmektedir. 
 
Yukarıda belirtilen çağrı amacı ve hedefleri ile uyumlu olmak üzere genel çerçevesi belirtilen 
özelliklere sahip uygulanabilir projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. 
 
3. İlgili Destek Programı 
Bu çağrı konusu kapsamında önerilecek projelere “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 
Destekleme Programı” kapsamında destek verilecektir. 
 
4. Çağrıya Özel Hususlar 

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

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

 Kimya, Çevre, Malzeme gibi farklı disiplinlerden araştırmacıların proje ekibinde görev 
alması ve konunun disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınması önerilmektedir. 

 Proje bütçe kalemleri arasında dengeli bir dağılımın gözetilmesi gerekmektedir. 



 Bu çağrı programına önerilecek projelere, yeni üniversitelerden (2006 yılından 
itibaren kurulmuş üniversiteler) proje yürütücüsü ve/veya araştırmacı katılımının 
sağlanması teşvik edilmektedir (*). 

 

(*) Bilimsel değerlendirme sırasında aynı/yaklaşık puan alan proje önerilerinden belirtilen koşulu sağlayanlara 
bütçe imkanları da gözetilerek öncelik sağlanacaktır. 

 
5. Çağrı Takvimi 

Aşama 
Çevrimiçi Başvuru Sistemi 

Kapanış Tarihi 
Elektronik Başvuru Çıktısının 
Gönderilmesi İçin Son Tarih* 

Birinci Aşama 25/04/2014 17:30 02/05/2014 17:30 

İkinci Aşama 15/08/2014 17:30 22/08/2014 17:30 

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

6. Ek Belgelere Referanslar 

 1003 Destek Programı Bilgi Notu 
 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Usul ve Esasları 
 Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016 
 Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 
 1003 Proje Önerisi Değerlendirme Formu 
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