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1. Genel Çerçeve  

Yakıt pillerinde, yakıt ve hava, elektrokimyasal bir proses ile elektrik, ısı enerjisi ve suya 
dönüştürülür. Modüler olmaları nedeniyle, yakıt pillerinin, küçük, taşınabilir elektronik 
cihazlardan ulaşım alanındaki uygulamalara kadar potansiyel kullanım sahaları çok geniştir. 
Farklı yakıt pili sistemleri değişik sıcaklıklarda çalışabilmekte ve hidrojen dışında da birçok 
yakıtı kullanabilmektedirler. Yüksek verimlilik, sıfıra yakın emisyon değerleri, mekanik 
basitlik, düşük titreşim ve gürültü değerleri gibi avantajları yakıt hücrelerini cazip 
kılmaktadır1. Henüz tam olarak ticarileşmemiş olan yakıt pilleri alanında, düşük maliyet, 
yüksek performans ve uzun ömür kriterlerinin sağlanması ve ülkemizin bu pazarda öncü 
olabilmesi için Ar-Ge faaliyetlerinin sürdürülmesi önem arz etmektedir. 
 
1. Avrupa Komisyonu , Hydrogen Energy and Fuel Cells: a vision of our future,  

http://www.fch-ju.eu/sites/default/files/documents/hlg_vision_report_en.pdf, (2003).

 
2. Amaç ve Hedefler   

Bu çağrı, hem doğrudan borhidrür yakıt pili (yakıt pili içerisinde borhidrür yükseltgenmesinin 
olduğu) hem de doğrudan olmayan borhidrür yakıt pili (hidrojenin borhidrür hidrolizi ile yakıt 
pili dışarısında elde edilip Proton Değişim Membran Yakıt Pili-PEMFC'ye gönderildiği tür) 
teknolojilerine yönelik araştırmaları kapsamaktadır.  
 
Borhidrür Yakıt Pillerinin (BYP) ticarileşebilmesi için özellikle aşağıdaki başlıklara yönelik 
araştırmalar önem arz etmektedir.     
 
Doğrudan borhidrür yakıt pillerinde2,3:                     

 borhidrür geçişi ve hidrolizinin en aza indirilmesi 
 borhidrür yükseltgenmesinin daha iyi anlaşılarak, daha uygun anot katalizörlerin 

geliştirilmesi 
 anot yüzeylerindeki boratların kristalleşmesi ve aktif alanları bloke etmesinden dolayı 

performans düşüşünün azaltılması 
 katot performansının arttırılması                    
 farklı tasarım, malzeme ve koşullar altında BYP'deki kütle ve yük geçişinin daha iyi 

anlaşılması 
 borhidrürün ve reaksiyon ürünlerinin yeniden kullanılması ve geri dönüşümü için 

uygun tasarımların geliştirilmesi 
 

Doğrudan olmayan borhidrür yakıt pillerinde2,3: 
 borhidrür hidroliz reaksiyonunun ekonomik ve yüksek dönüşümlü olması için uygun 

katalizör seçimi 
 yerinde (on-site) H2 üretimi için hidroliz reaktörünün tasarımı  
 hidroliz reaktörünün yakıt piline (PEMFC) bağlanması için optimum ve kompakt 

tasarımlar geliştirilmesi 



 borhidrür beslemesi için basit sistem tasarımı 
 hidroliz reaktörü ile Proton Değişim Membran Yakıt Pili (PEMFC) arasında suyun 

yeniden kullanılması sisteminin geliştirilmesi 
 

Bu kapsamda, taşınabilir ve araç uygulamalarında kullanılabilecek, mevcut sistemlere göre 
daha verimli, uzun ömürlü, düşük hacim ve ağırlıkta, düşük maliyetli,  güvenli yakıt 
pili sistemlerinin, malzemelerinin ve bileşenlerinin geliştirilmesi için aşağıdaki hedefler 
belirlenmiştir: 

 Doğrudan BYP'lerde, borhidrür yükseltgenmesini arttırırken hidrolizini önleyen verimli 
ve düşük maliyetli elektrokatalizörlerin geliştirilmesi 

 Düşük borhidrür geçişine sahip düşük maliyetli polimer membranların geliştirilmesi 
 Detaylı matematiksel modelleme ve simülasyon yöntemleriyle, yakıt pili sisteminin 

farklı tasarım, malzeme ve çalışma parametreleri altındaki davranışının incelenmesi 
ve bu modellerin elektrokimyasal impedans spektroskopi gibi deneysel metotlarla 
desteklenmesi 

 BYP için yüksek güç yoğunluğuna sahip yakıt pili yığınının geliştirilmesi 
 BYP'de bozunma (degradasyon) mekanizmalarının incelenmesi ve bu yakıt pilinin 

uzun süre çalışması için yeni malzeme ve yöntemlerin geliştirilmesi  
 PEMFC'ye entegre etmek üzere, ekonomik ve yüksek performanslı borhidrür hidroliz 

reaktörü geliştirilmesi2,3 
 Taşınabilir ve araç uygulamaları için hafif ve küçük hacimli BYP'ye dayalı sistemlerin 

geliştirilmesi 
 Yenilikçi uygulama alanlarına (örn. insansız hava araçları) yönelik BYP geliştirilmesi 

 
Bu hedeflere yönelik olarak;     
 

 Performans arttırıcı, maliyet düşürücü, sistem ömrünü uzatan aşağıda verilen bileşen 
ve malzemelerin geliştirilmesi 

o Membran/elektrolitler 
o Anot ve katot katalizörler 
o Elektrot tasarımı 
o Membran-elektrot grubu 
o Yenilikçi hücre ve yığın tasarımı 
o Gaz difüzyon tabakaları veya bipolar/interkonnektör tabakaları 
o Sızdırmazlık malzemeleri 
o Çevre elemanları 

 
 Yakıt pili yönetim sistemlerinin geliştirilmesi 

o Isı yönetimi 
o Su yönetimi 
o Güç yönetimi 
o Otomasyon 

 
çağrı kapsamında önerilebilecek proje konularındandır.  
 
Proje çağrısı sadece bu liste ile sınırlı olmayıp, çağrı amacı ve hedefi ile uyumlu diğer yeni 
teknolojiler de proje önerilerine konu olabilir. Çağrı konusu kapsamında önerilecek projeler; 
bu alt konulardan sadece birini ele alabileceği gibi bütünlük arz edecek şekilde birden fazla 
alt konuyu da kapsayabilir. 



Çağrı kapsamında sunulacak proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve 
yenilikçi olması hem de endüstriyel uygulama projelerine temel teşkil edecek veya teknolojik 
uygulama projelerine girdi sağlayacak teknolojik ürün/bilgi üretmeye yönelik olması 
hedeflenmektedir. 

 
2. Merino-Jimenez, I., Ponce de Leon, C., Shah, A.A, Walsh, F.C., 2012. “Developments in direct borohydride fuel cells and remaining 

challenges”,  Journal of Power Sources, 219, 339-357.  
 

3. Wee, J.-H., 2006. “A comparison of sodium borohydride as a fuel for proton exchange membrane fuel cells and for direct borohydride fuel 
cells”, Journal of Power Sources, 155, 329–339. 

 
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 veya büyük ölçekli projeler olarak hazırlanabilir. 
 Orta ve büyük ölçekli projelerde en fazla 1 ana proje ve 3 alt proje olabilir. 
 Farklı disiplinlerden araştırmacıların proje ekibinde görev alması ve konunun 

disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınması önerilmektedir. 
 Orta ve büyük ölçekli projelerden ilgili endüstriyel kuruluşlar ile işbirliği içinde 

hazırlanmış ve/veya ilgili endüstriyel kuruluşlardan ayni/nakdi destek almış olanlara 
öncelik(*) verilecektir.  

 Sadece entegrasyon/montaj içeren pilot uygulama projeleri destek kapsamı 
dışındadır. 

 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 önerilerinde bütçe imkânları 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 
 Ulusal Enerji Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 
 1003 Proje Önerisi Değerlendirme Formu  
 Yasal/Özel İzin Belgesi Bilgi Notu  
 Etik Kurul Onay Belgesi Bilgi Notu 



 
 

7.  İrtibat Bilgileri 

Gülsün Karamullaoğlu 

Tel 0312 4685300-4580 
e-posta gulsun.karamullaoglu@tubitak.gov.tr 

 


