
SU0201 - EVSEL/ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN YENİDEN KULLANIMI  
ÇAĞRI METNİ 

 
1. Genel Çerçeve 
Ülkemizde bir yandan su kaynakları azalırken öte yandan su gereksinimi giderek 
artmaktadır. Bazı coğrafyalarda ise, su kaynaklarının talebe göre yetersiz olması nedeniyle 
ciddi su kıtlığı sorunları yaşanmaktadır.  
 
Ülkemizde özellikle tatlı su kaynaklarımızın büyük bir bölümü tarımsal amaçlı olarak 
kullanılmaktadır. Bu durum, atıksuların geri kullanımını zorunlu kılmaktadır. Ciddi ihtiyaca 
rağmen ülkemizde evsel atıksuların geri kullanımı konusunda çok sınırlı uygulamalar 
bulunmaktadır. Bu nedenle, gerek dünyada gerek ülkemizde evsel atıksuların arıtıldıktan 
sonra güvenilir bir şekilde geri kazanılması ve yeniden kullanılması su kaynaklarının 
sürdürülebilir tüketimi açısından büyük önem taşımaktadır.  
 
Diğer taraftan, yoğun su tüketen tekstil, gıda vb. endüstriyel faaliyetlerin yoğun su ihtiyacı; 
su kaynakları ve maliyetleri üzerinde önemli bir baskı unsuru oluşturmaktadır. Bu nedenle, 
gerek su kaynaklarının korunması, gerekse su maliyetlerinin azaltılması açısından 
endüstriyel atıksuların geri kazanılması da önemli bir ihtiyaç olarak görülmektedir.   
 
2. Amaç ve Hedefler 
Bu çağrı programının temel amacı; evsel ve endüstriyel atıksuların yeniden kullanımını 
yaygınlaştırması, su ve enerji kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir su temini için uygun 
teknolojilerin geliştirilmesidir. Kısa vadede, atıksuların yeniden kullanımı için mevcut atıksu 
arıtma tesislerinin modifiye edilmesi; orta vadede gri su dönüşümüne izin veren yapısal 
dönüşümlerin sağlanması; uzun vadede ise mevcut arıtma tesis sularının % 90’a yakınının 
yeniden farklı alanlarda kullanılmasının sağlanması hedeflenmektedir. 
 
Bu amaca yönelik olarak, çağrı kapsamında; 

 Gri suların geri kazanımı, 
 Mevcut arıtma tesislerindeki geri kazanılmış suların kullanım potansiyellerinin 

araştırılması, 
 Mevcut arıtma tesislerinin farklı alanlardaki su geri kazanımına yönelik 

modifikasyonu, 
 Tarımsal ve peyzaj amaçlı sulama stratejilerinin belirlenmesi, 
 Islah edilen suyun tarımsal kullanımındaki etkilerinin belirlenmesi, 
 Farklı endüstriler için farklı su geri kazanım hibrit teknolojilerinin geliştirilmesi, 
hedeflenmektedir.  

 
3. İlgili Destek Programı 
Bu çağrı konusu kapsamında önerilecek projelere “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 
Destekleme Programı” kapsamında destek verilecektir. 

 
4. Çağrıya Özel Hususlar 

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

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

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

 Proje bütçe kalemleri arasında dengeli bir dağılımın gözetilmesi gerekmektedir. 



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

 

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

 
5. Çağrı Takvimi 

Aşama 
Çevrimiçi Başvuru Sistemi 

Kapanış Tarihi 
Elektronik Başvuru Çıktısının 
Gönderilmesi İçin Son Tarih* 

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

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

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

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

 
7. İletişim Bilgileri 

 
   Almila Nur Arsunar 

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

     Alper Mert 

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

 
 


