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Elektronik MEMS ve Akıllı Ekranlar Ça ğrı Programı 

“BT0501 – Mikro/Nano Elektro-Mekanik Sistemler”  

Çağrı Metni 
 
1. Genel Çerçeve 
MEMS kısa adıyla da bilinen Mikro-Elektro-Mekanik Sistemler şeklinde tanımlanan teknoloji, 
iletişim teknolojilerinden üretim otomasyonuna, çevre izlemeden, sağlığa,  savunma 
sistemlerine kadar uzanan geniş bir ürün yelpazesinde anahtar rol oynamaktadır ve 
mikroelektronik veya mikroçip teknolojisi gibi çağımızı değiştirecek bir potansiyele sahiptir. 
Yıllık ortalama %24 artış gerçekleşen MEMS ürünlerinde, 2014 yılında 10 milyar adetten 
fazla ürün satılacağı ve 2018 yılı için MEMS pazar payının 25 milyar ABD Doları olacağı 
öngörülmektedir. Bu teknoloji sayesinde mikroçipler üzerinde sadece mikroelektronik 
entegre devreler değil, mikromekanik yapılar da yapılabilmektedir. Böylece hem 
mikroalgılayıcılar (microsensor) ve mikroeyleyiciler (microactuator) hem de elektronik devre 
bir çip içinde yapılabilmekte, yani sistem fiyatı ve boyutları çip kadar ucuz ve çip kadar 
küçük olabilmektedir.  Entegre devre üretimi için geliştirilen mikro-fabrikasyon teknolojisi ile 
mikroişleme teknolojilerinin birleştirilmesiyle gelişen MEMS teknolojisi, elektromekanik 
sistemlerin minyatürize edilmelerine, konvansiyonel işleme teknikleriyle ulaşılamayacak 
boyutlara inilmesine olanak sağlamaktadır. Entegre devre fabrikasyon teknolojileri mikron-
altı boyutlara, nanometre ölçeğine doğru gelişmekte, buna bağlı olarak elektromekanik 
sistemlerin de yakın gelecekte nano ölçeklere inmesi NEMS olarak adlandırılan ürünlerin de 
kullanılmaya başlaması öngörülmektedir. Hızla gelişmekte olan nanoteknoloji çalışmalarının 
önemli bir kısmının ürüne dönüşebilmesi için MEMS teknolojisinin kullanılması gereği 
öngörülmektedir. Nanoelektronik ile entegre olmuş nano ölçekli mekanik aygıtların bilim ve 
mühendislikte yeni araştırma alanları açması olasıdır. NEMS mikro ölçekli aygıtlarla 
gerçekleşme olasılığı bulunmayan ve fizibel olmayan sağlık alanında uygulamalar için ümit 
vericidir.  
 
Gelişmiş ülkelerin öncelikli destekleme alanları içinde olan MEMS teknolojisi, ülkemizde 
yapılan Vizyon 2023 çalışmaları sırasında, öncelikli olarak desteklenmesi gereken bir 
teknoloji olarak değerlendirilmiştir.  Bu konuda çeşitli kuruluşların destekleri ile önemli 
altyapılar oluşturulmuştur ve bazı konularda çok önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu 
çalışmaların belli alanlara yoğunlaştırılarak ürün odaklı projelere yönlendirilmesi, hem kritik 
bazı ürünlerin ülkemizde geliştirilmesinin önünü açacaktır hem de katma değeri yüksek 
ürünlerin geliştirilmesi ile ülkemizin ekonomisine bir katkı sağlayacaktır. Bu çağrı 
kapsamında RF-MEMS ve bileşenleri, mikrobolometre tipi soğutmasız kızılötesi dedektör 
dizinleri ve MEMS/NEMS tabanlı biyolojik ve kimyasal sensörler geliştirilmesi amacıyla 
projelerin desteklenmesi hedeflenmiştir. 
 
2. Amaç ve Hedefler 
Bu çağrıda askeri, otomotiv, sağlık ve benzeri sektörlerde katma-değer oluşturacak 
MEMS/NEMS ürünlerinin tasarımı ve/veya üretimi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, 
aşağıdaki konu başlıklarının dâhilinde olup, ilgili başlığın alt başlıklarından bir veya birkaçını 
hedefleyen projeler desteklenecektir. 
 



I) RF-MEMS ve Bile şenleri  
Aşağıdaki konu başlıklarına yönelik; mikrodalga, milimetre ve terahertz dalga 
bantlarında sivil ve askeri RF uygulamaları için MEMS tabanlı sistemlerin, alt 
bileşenlerin ve devrelerin geliştirilmesi ve üretilmesi amaçlanmaktadır. 
 
a. RF-MEMS anahtar ve kapasitörler (Mobil ve kablosuz iletişim uygulamaları için 

tercihen sıfır seviyesinde (zero level) paketlenmiş, yüksek RF güç taşıyabilen, 
yüksek anahtarlama sayısına sahip, düşük gerilimle çalışan, güvenilir RF-MEMS 
anahtar/ayarlanabilir sığa (capacitor) geliştirilmesi ve üretilmesi) 

b. RF-MEMS devre bileşenlerinin entegre devre (CMOS, GaAs, SiGe vb.) teknolojileri 
ile beraber monolitik olarak üretilecek almaç/göndermeç 

c. Ayarlanabilir devre bileşenleri (Günümüzde kullanılan teknolojiler ile üretilen devre 
bileşenleri ile elde edilemeyen birçok ayrı fonksiyonun bir arada yapılabilmesini 
(empedans uyumlama, faz kaydırma, genlik kontrolünün tek bileşenle yapılabilmesi 
gibi) veya elde edilemeyen birtakım yeni fonksiyonların (ayarlanabilir frekans seçici 
yüzey gibi) yapılmasını sağlayabilecek yeni, bir veya çok amaçlı MEMS devre 
bileşenlerinin geliştirilmesi) 

d. Yeniden şekillendirilebilir antenler ve anten dizileri (Geliştirilecek ürün, i) Frekansı 
ayarlanabilir, ii) Tek bir anten elemanı kullanılarak hüzme şekillendirilebilir, elektronik 
taramalı, iii) Tek bir anten elemanı kullanılarak birden fazla polarizasyon elde 
edilebilen ve iv) Anten dizisi kullanılarak hüzme şekillendirilebilir, elektronik taramalı 
özelliklerden bir veya bir kaçına sahip olmalıdır.) 

e. RF-MEMS uygulamaları için sürücü entegre devreler (RF-MEMS devre bileşenleri ve 
devrelerinin çalışması için gerekli olan gerilim ve dalga şekillerini (waveform) 
sağlayabilen, sürücü entegre devrelerin geliştirilmesi) 

f. THz frekansları için MEMS tabanlı veya mikroişlenmiş bileşenler, modüller ve 
kaynaklar (THz frekanslarında çalışan MEMS ve mikroişleme tabanlı, ayarlanabilir 
bileşenlerin (dedektör, modülatör, kaynak, anten, dalga kılavuzu gibi) geliştirilmesi) 

g. Sıfır seviye paketleme ve güvenilirlik: i) Mikrodalga/milimetre dalga frekanslarında 
çalışan RF-MEMS ayrık bileşenler (anahtar/ayarlanabilir sığa (capacitor)) için 
paketleme teknolojilerinin geliştirilmesi, ii) Mikrodalga/milimetre dalga frekanslarında 
çalışan RF-MEMS ayrık bileşenlerin (anahtar/ayarlanabilir sığa) güvenilirliğini 
(yüksek RF güç dayanıklılığı, yüksek anahtarlama sayısı/çalışma ömrü, uzay kalifiye) 
artırmak için yeni yapı ve malzemeler ve iii) RF-MEMS anahtarların kontak direncini 
düşürecek ve kontak deformasyonunu azaltabilecek yağlayıcı (lubricant) 
nanomalzemelerin geliştirilmesi 

 
II) Mikrobolometre Tipi So ğutmasız Kızılötesi Dedektör Dizinleri 

Sivil ve savunma uygulama alanlarında kullanmak üzere mikrobolometre tipi 
soğutmasız kızılötesi dedektör dizinlerini üretecek çeşitli teknolojilerin ve ürün 
prototiplerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 
 
a. Ayrı ayrı olacak şekilde 25 mikrometre, 17 mikrometre ve 12 mikrometre piksel 

boyutlu mikrobolometre tipi soğutmasız kızılötesi dedektör dizinlerinin geliştirilmesi 
(savunma ve sivil teknolojiler için uygun formatlarda (1024x768, 640x480, 384x288, 
160x120 veya diğer formatlarda)) 
i. Dedektör piksel tasarımı 
ii. Tasarlanan dedektörlerin üretimi ve bu amaçla cihaz ve süreçlerin optimizasyonu 



iii. Dedektörlere uygun okuma devrelerinin geliştirilmesi  
iv. Dedektör dizinlerinin okuma devresi üzerinde geliştirilmesi 
v. Dedektör ve okuma devresi bütününün çip ve/veya pul seviyesinde vakum 

ortamında paketlenmesi 
b. MEMS ve CMOS teknolojileri kullanarak maliyet etkin kızılötesi mikrobolometre tipi 

dedektör dizinlerinin 
i. Dedektör piksel tasarımı 
ii. Tasarlanan dedektörlerin geliştirilmesi için cihaz ve süreçlerin optimizasyonu 
iii. 160x120 veya daha küçük odak düzlem matrisi büyüklüğünde dizinlere uygun 

okuma devrelerinin geliştirilmesi 
iv. Dedektör dizinlerinin okuma devresi üzerinde veya birlikte geliştirilmesi 
v. Dedektör ve okuma devresi bütününün çip ve/veya pul seviyesinde vakum 

ortamında paketlenmesi 
vi. Küçük boyutlu (lens hariç en fazla 16 cm3) ve maliyet etkin termal kamera 

geliştirilmesi 
c. Mikrobolometre tipi soğutmasız kızılötesi dedektör dizinlerine uygun çip seviyesinde 

(wafer level), seramik ve/veya metal paketler kullanarak vakum paketleme 
yöntemlerinin geliştirilmesi 

i. Çok katmanlı seramik geliştirme çalışmaları için taşıyıcı polimerik malzeme 
üzerine serili LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramic) ve HTCC (High 
Temperature Co-fired Ceramic) seramik hamuru (green tape) geliştirilmesi 

ii. LTCC ve HTCC çok katmanlı seramik yapıların geliştirilmesi 
iii. Aktive edilerek içinde bulunduğu hermetik yapının uzun vakum ömrüne (>10 yıl) 

sahip olmasını sağlayacak ince film ve/veya “bulk getter” (gaz tutucu) 
malzemelerin geliştirilmesi 

iv. Pul seviyesinde vakum paketleme yöntemleri geliştirilmesi 
v. Mekanik, optik ve elektriksel arayüzlere sahip metal ve seramik taşıyıcı paket 

yapılarının geliştirilmesi 
 
III) MEMS/NEMS Tabanlı Biyolojik ve Kimyasal Sensör ler 

Aşağıdaki hedeflere yönelik MEMS/NEMS tabanlı biyolojik ve kimyasal sensörler 
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

a. Tümleşik özellikli mikro/nano üretim teknikleri kullanılarak üretilmiş biyosensörler 
i. Gıda bozulmasını ve/veya katkı maddelerini tespit edebilen biyosensörler 
ii. Salgın hastalıkların erken tanısına yönelik biyosensörler 
iii. Kanser ve kanser metastazı erken teşhisine yönelik biyosensörler 
iv. Sepsis tanısına yönelik biyosensörler 
v. Kontrollü ilaç salınım sistemlerine yönelik biyosensörler 

b. Tümleşik özellikli mikro/nano üretim teknikleri kullanılarak üretilmiş kimyasal sensörler 
i. Gıda bozulmasını ve/veya katkı maddelerini tespit edebilen kimyasal sensörler 
ii. Zehirli gazları (sarin, hardal gazı, CO, vb.) tespit edebilen kimyasal sensörler 
iii. Akaryakıt saflığını ölçen kimyasal sensörler 
iv. Kontrollü madde (narkotik) ve ilaçların kullanımının belirlenmesi için sensör ve 

analiz sistemi 
c. Tümleşik özellikli mikro/nano üretim teknikleri kullanılarak üretilmiş fiziksel sensörler 

i. Küçük hacimli sıvı, sıcaklık, düşük debili akış, vizkozite, kırılma indisi ve 
özyoğunluk ölçebilen, mikroakışkan sistemleri ile uyumlu algılayıcılarının tümleşik 
üretilmesi için süreçlerin, malzeme ve aygıtların geliştirilmesi 



d. Mikroakışkan tabanlı yonga-üstü-laboratuvar (Lab-on-a-chip, LOC) ölçüm ve analiz 
sistemleri 

i. Mikroakışkan tümleşik sistemlerin alt bileşenlerinin (mikropompa, mikrovana, 
mikrokarıştırıcı, mikroreaktör, mikroiğne, algılayıcı ve eyleyici vb.) geliştirilmesi 

ii. Mikroakışkan ilaç etkisi analiz sistemi 
 
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  
 

• Orta ve büyük ölçekli projelerde en fazla 1 ana proje ve 3 alt proje olabilmektedir. 
• Proje bütçe kalemleri arasında dengeli bir dağılımın gözetilmesi gerekmektedir. 
• 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 Ba şvuru Sistemi 
Kapanı ş Tarihi 

Elektronik Ba şvuru Çıktısının 
Gönderilmesi İçin Son Tarih* 

Birinci A şama 19.09.2014 17:30 26.09.2014 17:30 

İkinci A şama 16.01.2015 17:30 23.01.2015 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 
• 1003 Proje Önerisi Değerlendirme Formu 
• Yasal/Özel İzin Belgesi Bilgi Notu  
• Etik Kurul Onay Belgesi Bilgi Notu 

 
7. İrtibat Bilgileri 

 
Serkan Üçer 
 
Tel 312-468 53 00 / 1700 
e-posta  serkan.ucer@tubitak.gov.tr 

 


