
TÜBİTAK-ARDEB 

Mikro/Nano/Opto-Elektronik Teknolojileri (MEMS, NEMS, MOEMS) ve  
Çağrı MetniYarı İletken Teknolojileri Çağrı Programı 

“1003-BIT-MNOE-2015-2 Enerji Üretebilen MEMS Cihazlar” 

Çağrı Metni 

 
 

1. Genel Çerçeve 

MEMS tabanlı enerji hasadı sistemleri ve mikro yakıt pilleri dünyada hızla gelişen bir sektör 
konumundadır. Titreşim, RF, ışık, sıcaklık gibi farklı çevresel enerji kaynaklarından enerji 
üretebilen MEMS cihazları ve mikro yakıt pilleri, taşınabilir, giyilebilir ve makro ölçekli 
sistemler gibi uygulamalarda yaygınlaşmaktadır. Bu çağrının temel hedefleri, gelişmekte 
olan bu sektörde ülkemizin de yerini alabilmesi için var olan çalışmaları hızlandırmak, yeni 
Ar-Ge çalışmaları başlatabilmek, ulusal yetişmiş insan gücü ve araştırma gruplarının 
gelişimine hız ve nitelik kazandırılabilmektir.  

 
2. Amaç ve Hedefler 

Çağrının hedeflerine ulaşabilmek için, ülkemizin ihtiyaç ve birikimleri doğrultusunda, 
aşağıdaki konu başlıkları belirlenmiştir: 
 

I. Taşınabilir /giyilebilir uygulamalar için enerji hasadı mikrosistemlerinin geliştirilmesi, 
II. Mikro yakıt hücreleri ve mikrobik yakıt hücrelerinin geliştirilmesi, 

III. Süperkapasitör ve mikropillerin geliştirilmesi, 
IV. Piezo-elektrik, piezo-rezistif, elekromanyetik gibi mikrosistem temelli enerji hasadı 

yöntemlerine ve süperkapasitör ile mikropil uygulamalarına yönelik yenilikçi ve özgün 
organik/inorganik malzemelerin geliştirilmesi ve uygulanması  

V. Kendi enerjisini üretebilen kablosuz sensör sistemlerinin geliştirilmesi. 
 
Bu konu başlıklarında hedeflenen teknik özellikler şunlardır: 
I. Taşınabilir veya giyilebilir uygulamalar için enerji hasadı mikrosistemlerinin 

geliştirilmesi  
a) Mikro/nano üretim teknikleri kullanılarak geliştirilmiş olmaları  
b) Taşınabilir veya giyilebilir bir sisteme entegre edilebilir olmaları (taşınabilir 

uygulamalar için toplam hacmi 1 cm3’ten küçük olmalıdır)  
c) Mikrosistemlerin bir dönüştürücü elektroniği (AC/DC ya da DC/DC) içermesi  
d) Kullanması planlanan dönüştürücü türlerine göre teknik isterler aşağıdaki gibidir: 

i. Titreşim: 0±25 Hz: 0.1 mW/g/kg veya 25-500 Hz: 10 mW/g/kg   (g: yerçekimi 
ivmesi) 

ii. Işık: En az %10 verimlilikle çalışan (üretilen elektrik gücü/optik güç) ve 
mikrosistemlerle tümleştirilebilir 

iii. Sıcaklık farkı: 1 mW/mm3/K  
iv. RF enerji kaynağı  

 
 



Bu konu başlığının alt hedefleri (kısıtlayıcı olmamakla birlikte) şunları içermektedir: 
Hedef 1: Özgün dönüştürücü yapılarının belirlenmesi ve tasarım yetkinliğinin 
geliştirilmesi  

a) Optimize edilmiş enerji çevrim metotları  
b) Enerji üreteç modülünün tasarımı  

 

Hedef 2: Mikro/nano üretim süreçlerinin geliştirilmesi  
a) Enerji üreteç modüllerinin üretim süreçleri  
b) Üretim süreçlerinin entegrasyonu  
c) Paketleme teknolojilerinin geliştirilmesi  

 

Hedef 3: Verimli ve düşük güç tüketimli arayüz elektronik devrelerin geliştirilmesi 
 
Hedef 4: Test ve karakterizasyon çalışmaları  

a) Maksimum/ortalama güç üretimi ölçümleri  
b) Güç yoğunluğu, enerji yoğunluğunun ölçümleri  
c) Verimlilik ölçümleri  
d) Uzun süreli testler (ömür testi)  

 

II. Mikro yakıt hücreleri ve mikrobik yakıt hücrelerinin geliştirilmesi 
a) Mikro/nano üretim teknikleri kullanılarak geliştirilmiş mikro ölçekli yakıt hücreleri  

o Güç yoğunluğu > 20mW/cm2  
b) Mikro/nano üretim teknikleri kullanılarak geliştirilmiş mikrobik yakıt hücreleri  

o Yük verimliliği > 50% 
o Güç yoğunluğu > 200μW/cm2  
o Akım yoğunluğu > 500μA/cm2  

 

Bu konu başlığının alt hedefleri (kısıtlayıcı olmamakla birlikte) şunları içermektedir: 
Hedef 1: Elektrot ve diğer bileşenlerin (elektrolit, membran vb.) malzemelerinin 
belirlenmesi  

a) Elektrot ve diğer bileşenlerin geliştirilmesi  
b) Bu malzemelerin üretim süreçlerinin geliştirilmesi  

 

Hedef 2: Mikro/nano üretim süreçlerinin geliştirilmesi  
a) Elektrot ve diğer bileşenlerin üretim süreci  
b) Üretim süreçlerinin entegrasyonu 
c) Mikro/mikrobik yakıt hücresi prototip üretimi ve paketleme 

teknolojilerinin geliştirilmesi  
 

Hedef 3: Test ve karakterizasyon çalışmaları  
a) Yük verimliliği, güç yoğunluğu, enerji yoğunluğu gibi parametrelerin 

ölçüm yöntemlerinin geliştirilmesi  
b) Uzun süreli testler (ömür testi) 

 

III. Süperkapasitör ve mikropillerin geliştirilmesi 
a) Mikro/nano üretim teknikleri kullanılarak geliştirilmiş giyilebilir veya taşınabilir, şarj 

edilebilir enerji depolama cihazları (süperkapasitörler ve mikropiller)  
o Güç yoğunluğu > 2.5mW-saat/cm3  



b) Mikropiller: Şarj sayısı > 1000 (1000. şarj sonrasında maksimum kapasitenin en az 
%80’i depolanır olabilmelidir)  

c) Süperkapasitörler: Şarj sayısı > 100000 (100000. şarj sonrasında maksimum 
kapasitenin en az %80’i depolanır olabilmelidir)  

 
Bu konu başlığının alt hedefleri (kısıtlayıcı olmamakla birlikte) şunları içermektedir: 

Hedef 1: Elektrot ve elektrolit malzemelerinin belirlenmesi  
a) Elektrot, elektrolit ve separatör malzemelerinin geliştirilmesi  
b) Bu malzemelerin üretim süreçlerinin geliştirilmesi  

 
Hedef 2: Mikro/nano üretim süreçlerinin geliştirilmesi  

a) Elektrot, elektrolit ve separatör üretim süreci  
b) Üretim süreçlerinin entegrasyonu  
c) Süperkapasitör/mikropil üretimi  
d) Prototip seviyesinde paketleme  

 
Hedef 3: Test ve karakterizasyon çalışmaları  

a) Kapasite, güç yoğunluğu, enerji yoğunluğu gibi parametrelerin ölçüm 
yöntemlerinin geliştirilmesi  

b) Uzun süreli testler (ömür testi)  
 

IV. Piezo-elektrik, piezo-rezistif, elekromanyetik gibi mikrosistem temelli enerji 
hasadı yöntemlerine ve süperkapasitör ile mikropil uygulamalarına yönelik 
yenilikçi ve özgün organik/inorganik malzemelerin geliştirilmesi ve uygulanması 

Hedef: Yukarıda anlatılan 1, 2 ve 3 numaralı konu başlıkları ve ilgili teknik 
hedefler ile uyumlu organik/inorganik malzemelerin geliştirilmesi  
 

V. Kendi enerjisini üretebilen kablosuz sensör sistemlerinin geliştirilmesi 
Hedef sistemler, vücut içine yerleştirilen sistemler, giyilebilir elektronik, bina içi 
kablosuz sensör ağları, akıllı binalar, tünel ve köprülerde araç/tren geçişi kontrol ve 
sinyalizasyon sistemleri, “Internet-of-Things” gibi uygulamalara yönelik olmalıdır. 
Ayrıca, bu sistemlerin aşağıda belirtilen özelliklere sahip olması ve bu özelliklerin bir 
veya birkaçında yenilikçilik ve özgünlük içermesi beklenmektedir. 
 
a) Enerjisi, enerji hasadıyla sağlanan bir sensör sistemi  
b) Üreteç tarafından üretilen gücün dönüştürülmesi (AC/DC ya da DC/DC) için 

gerekli elektronik arayüzü  
c) Sensör tarafından ölçülen niceliği kablosuz olarak bir merkeze aktarabilen 

arayüz  
d) Önerilen sistemde en az 3 sensör düğümünün (node) birbirleri ile 

haberleşebilmesi  
e) Enerji üretecinin, sistemin enerji ihtiyacını tamamen karşılayabilmesi ya da pil 

kullanılıyorsa bu pili şarj edebilmesi  
Bu konu başlığının alt hedefleri (kısıtlayıcı olmamakla birlikte) şunları içermektedir: 

Hedef 1: Sistem seviyesinde tasarım  
a) Enerji üretim ve yönetim metotları  
b) Enerji depolama yöntemi  



c) Dönüştürücü elektronik  
d) Sensör ve analog/sayısal elektronik modülleri  
e) Haberleşme modülü ve protokolleri  

 
Hedef 2: Alt bileşenlerin geliştirilmesi  

a) Alt bileşenler üretim süreçlerinin geliştirilmesi  
b) Paketleme yöntemlerinin geliştirilmesi 
c)    Sistem seviyesinde paketleme   

 
Hedef 3: Test ve karakterizasyon çalışmaları 

a) Alt bileşen testlerin test yöntemleri  
b) Tümleşik sistem testleri  
c) Alan testleri  

d) Uzun süreli testler (ömür ve dayanıklılık testleri)   

 
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 

 Önerilecek projeler küçük, orta ve büyük ölçekli projeler olarak hazırlanabilir. 
 Farklı disiplinlerden araştırmacıların proje ekibinde görev alması ve konunun 

disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınması önerilmektedir. 
 Orta ve büyük ölçekli projelerin farklı kurum/kuruluşlarda yürütülen ve birden fazla 

kurumun yer aldığı alt projelerden oluşması (bir proje en fazla 1 ana ve 3 alt 
projeden oluşabilir) ve özel sektörün katılımı 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 araştırmacıların 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 21.08.2015 17:30 28.08.2015 17:30 

İkinci Aşama 27.11.2015 17:30 11.12.2015 17:30 
 (*) Elektronik başvuru çıktısının ıslak imzalı nüshasının belirtilen tarih ve saate kadar Kurumumuza 
ulaştırılması gerekmektedir. 
 
6. Ek Belgelere Referanslar 

 1003 Destek Programı Web Sayfası 
 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 
 1003 Proje Önerisi Değerlendirme Formu 
 Yasal/Özel İzin Belgesi Bilgi Notu 
 Etik Kurul Onay Belgesi Bilgi Notu 

 
7. İrtibat Bilgileri 

Safa Hanköylü 

Tel 0312 4685300-1847 
e-posta safa.hankoylu@tubitak.gov.tr 

 

 

 


