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1.1. Misyon ve Vizyon

ODTU MEMS Merkezi (Merkez), Araqtlrma Altyapllaflnln Desteklenmesine Dair 6550 saylll

Kanun kapsamrnda lleri Aragttrma Laboratuvan olarak 2017 ylhnda 5 yll sure ile yeterlik almlg ve

tUzel ki$ilik statiis0 kazanmrgtrr. Bu siire igerisinde vizyonuna ulagmak igin misyonu gergevesinde

9a[ gmalarrnr s0rdurmUStUr.

Merkez'in misyonu, Mikro-Elektro-Mekanik Sistemler (MEMS) alanlnda olkemize bilimsel ve

ekonomik katma deger saolayacak $ekilde ileriteknoloji 962umler geligtirmeKir.

Merkez'in vizyonu, Turkiye'de Mikro-EleKro-Mekanik Sislemler alanlnda yuksek teknolojiye

dayalr endustrinin olugmasrnt sa6lamak olarak belirlenmigtir.

1.2. Yetki Gdrev ve Sorumluluklar

Merkez, bilimsel araShrma gallgmalanyla MEMS alanrnda 6ncu olmayl, dzel sektode i9 birligi

iginde bilgiyi iirune ddnust0rmeyi ve Ulkemiz igin ekonomik deoer yaratmayl hedeflemeKedir.

Merkezin Aragtrrma Altyaptst gdrev, yetki ve sorumluluklan aqaolda yer almaktadlr:

r MEMS alant ile ilgili konularda temel ve uygulamall araqtlrma, teknoloji geligtirme, teknoloji

transferl, giri$imcilik, dantgmanhk ve ticarile$tirme ile eoilim faaliyetlerinde bulunmak

> Ozel sekt6r, yiiksekogretim kurumlart ve kamu kurumlan ile i9 bidi$i iginde projeler

hazrrlamak ve bu projeleri finansman saglayan ulusalve uluslararasl kurum ve kuruluslara

sunmak, desteklenen projeleri yilrotmek.

' Ulusalve uluslararast kaynaklarla ve kendi gelirleriyle araqtlrma proieleri ytiriJtmek.

) Attyaprnrn imkenlaflnt Komisyon taraflndan belirlenen temel ilke ve kurallar gerQevesinde

yuksekitgretim kurumlan, kamu kurum ve kuruluglarl ve dzel sektdr ile dioer arasllrmacl

ve kullantctlara kesintisiz hizmet verecek gekilde sunmak.

> Merkez'de oretilen bilgi ve geligtirilen teknolojilerin ulke ekonomisine, slnai ve sosyal

geligmeye katktda bulunacak ticari degerlere ddn0gmesini saglamak amaclyla ve Kurul

onaytyla $irket kurmak ve/veya kurulmuq $irketlere ortak olmak.

) Merkez,de ytirtlttilen faaliyetler sonucunda ortaya glkan her tlirli.i f]kri ve slnai miilkiyet

haklaflntn altnmast, korunmasr ve kullanrm haklaflnrn diger 6zel ve tiizel kisilere verilmesi

konulannda gerekli tedbirleri almak.

) Yerli ve/veya yabanct gergek ve tuzel kigilerle protokol, sdzle$me ve/veya anlasmalar

gergevesinde ig birlikleri yapmak.
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Merkez'in faaliyet alanlaflna giren konularda seminer, sempozyum, kongre, konferans gibi

bilimsel toplantrlar d0zenlemek, yaytnlar yapmak, Ar-Ge ve yenilik fuarl d0zenlemek veya

duzenlenenlere katrlmak.

MEMS alanryla ilgili var olan altyapryr geli$tirmek, igletmek ve surdtiriilebilir kllmak.

YtiksekOgretim kurumlaflnda yUrtit0len egitim-60retim faaliyetlerine araqttrma faaliyetlerini

aksatmayac€k qekiHe destek vermek.

Kullanrcrlara, cihazlann kullanrmr ile laboratuvar gtivenlioi konusunda egitim vermek.

Kalite govence sistemi ve standartlafl, akredilasyon, gevre, etik ile ilgili yasal

dozenlemelere uygun olarak araltrma altyaprsr ve galtganlarla ilgili gerekli gttvenlik

tedbirlsrini almak.

Aragtrrma altyaprsr olarak, yeterlilik deoerlendirme ve izleme s0recine iligkin Araqttrma Alt

Yaprlan Komitesi Sekretaryasrna sunulmak tlzere gerekli hazlrltk ve raporlamalart

yapmak

Merkezde bulunan nitelikli cihazlann kullanrmrna ydnelik hizmet vermek.

1.3. Aragttrma Altyaplsrna lligkin bilgiler

1.3.1. Fiziksel Yapr

Merkez; toplam 4500 m'z'lik kapall alanda 100, 1000 ve 10000 stntflnda gegitli temizalan ile

laboratuvar, seminer, toplantr ve ofis alanlanna sahip bir tesis olarak faaliyet gdstermeKedir.

Merkezin bulundugu ve ODT0 Teknokent taraftndan yonetilmehe olan arazi, ODTU Teknokent

MET yedegkesi b0nyesinde olup, Sanayi ve Teknoloji Bakanhgl taraflndan onaylanan Teknoloji

Geligtirme Bdlgesi statosiine sahiptir. Merkez ve Teknokent girketleri bu yerlegke iginde yer

almaktadrr.
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1,3.2. Ydnetim Yaprst

Merkez, 6550 sayrh Ara$ttrma Altyaptlannln Desteklenmesine Dair Kanun kapsamlnda, '16

Agustos 2017 tarihinde yeterlik alarak, t0zel kililik kazanmlgtlr. Merkez'in Kurulug Protokolo,

Yonetim Kurulu oyelerince imzalanmtg ve Araltlrma Altyapllan Kurulu'nun onayl ile 30 Ekim

2O17'de yurtirluoe girmigtir. Merkez'in ydnetim yaplslnl olulturan organlar 6550 saylll kanuna

g6re Ydnetim Kurulu, Dantgma Kurulu ve Merkez MUd0rlU0U olarak belirlenmigtir.

Aragttrma Altyaptlan Kurulu'nun 16 Agustos 2017 tarihli karannda iiyeleri belirlenen Yiinetim

Kurulu, aragttrma altyaptstntn karar organtdtr ve aragttrma altyaptstyla ilgili her turlu idari ve mali

sorumluluguna haizdir. Ydnetim Kurulu Uyeleri listesi Tablo 1'de verilmigtir.

/1 /-Td
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Merkez Yonetim Kurulu, Merkez'in faaliyellerinive performansrnl diizenliolarak izlemek igin 2021

yrlrnda ayda bir kez toplantt yapmtgttr.

Tablo 1 Ydnetim Kurulu Uyeleri

Yonelim Kurulu'nun 2 Kasrm 2021 tarihinde uq yll soreyle gorev yapmak Uzere belirledigi

Danrgma Kurulu Uyeleri lislesi Tablo 2'de sunulmaktadlr:

Tablo 2 Danrgma Kurulu tiyeleri

llgili universiteODTU
Prof. Dr. Mustafa Vergan Kdk

(Baqkan)

ODTU llgili Universite
Prof. Dr. Tayfun Akrn

(5 Nisan 2021 tarihine kadar)
Ilgili universiteODTUProf Dr. Haluk Kiilah

Diger UniversileBrlkent UniversitesiProf Dr. Abdullah Atalar
KamuSa0hk BakanIl0rDr. Hakkr Giirsdz

KamuSSB
Dr. Celal Sami Tufekgi

(27 Ocak 2021 tarihine kadar)
ODTU KamuProf. Dr. Ahmet Yozgatlgil

Ozel SektorERMAKSAN A.9.Ahmet Ozkayan

Kurum Kontenjan TiiruY6netim Kurulu Uyeleri

Unv. Hastaneleri Trbbi Koordinal6ruYeditepeFahrettin Kelegtemur

Diffusion Capital Partner (DCP) Ydnetici OrtagiHaluk Zontul

Kognitek Biligsel Teknolojiler Kurucu OrtagtYiicel Bagnagrk

Massachusetts General Hospital Harvard Medical Schoollvlehmet Toner

TTGV Yonetim KuruluFuat Akgayoz

ODT Teknokent Ydnetim A.9. Genel Mi:lduruSerdar Alemdar

cra Kurulu Baqkant, lC brahim Qegen Yatrnm Holding

A.9.
Murad Bayar

cro, AReELIK A.$.Nihat Bayrz

Ostim Org. San. BolgesiYdn. Kur. Bgk.Orhan Aydrn

Sa0lrk Bakanh0r

Danrgma Kurulu tiyeleri
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Sekil I Merkez organizasyonel gemast

Merkez M0d0rii, 6550 saytlt aragttrma altyaptlan mevzuatnda belirtilen gdrev ve yetkilere sahip

olup, bu g6rev ve yetkilerinden dolayl Yonetim Kurulu'na karsl sorumludur' Aynca, Ydnetim

Kurulunun sekretarya hizmetleri mtidudiik taraflndan yerine getirilir, Mudure ba6h Mijdi.ir

Yardrmcrlrklannrn gorev ve sorumluluklan asadlda aqlklanmaKadrr.

ArTGe Miidur Yardtmcthgt; MEMS alanrnda gerQekle$tireceoi ileri dozey dncti gall$malarla,

bilimsel ilerlemeyi, teknoloji gelistirmeyi ve yenili6e d6nilgturmeyi saglar. Kendisine ba6lr

birimlerle koordineli olarak, yeni ara9tlrma-teknoloji geli$irme projesi ftrsatlartntn ara$tlrllmasl,

aragttrma konulannln ve glkttlanntn belirlenmesi, frrsatlardan yaradanllabilmesi igin gerekli

tekliflerin haztrlanmast, basvuru yaptlmast, takibi ve raporlanmast faaliyetlerini yiiriitirr.

idari ve Mali lgler Miidor Yardlmctltgr; Sahn Alma, lnsan Kaynaklart, Mali lgler ve ldari lgler

Birimlerinden olugmaktadtr. sattn alma, mali igler, insan kaynaklafl ve idari konulardaki

gahgmalan gergeklegtirir, takibini, koordinasyonu ve raporlamaslnl yapar' Kendisine bagh

birimlerle Merkez plan ve kararlaflna girdi olabilecek verilerin takibi ve raporlanmaslnl

gergekleStirir.

Fabrikasyon Mudilr Yardlmclllol, Merkezin yuksek maliyetli cihaz altyaplslnl kUrmak, gall$lr

tutmak, dt$ ve iQ paydaglann fabrikasyon hizmetlerinive proje faaliyetlerinin cihaz parkl ve siireg

organizasyonunu saglanmaslndan sorumludur.

9i 58
Nisan 2022
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Merkez Mudurtuou organizasyon yaprsr Merkez Muduru, Aragtlrma ve Teknoloji Geliqtirme

(ArTGe) M0dUr Yardtmctst, Fabrikasyon M0diir Yardtmctsr, Teknik Destek M0dur Yardlmclsl ile

ldari ve Mali lgler Mudtir Yardtmctst'ndan oluqmaKadr. Bunlann yanr srra Ydnetim Ve Destek

ofisi ile Bilgi Teknolojileri de Mud0rl0k bonyesindedir. Merkez'in organizasyon yaptst $ekil 1'de

verilmektedir.
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Teknik Destek Mild0r Yardrmcrh!r; Merkez'in laboraluvar cihaz ve baglt sistemleri baqla olmak

Uzere her tUrlii cihaltesisat kurulum, nakil, sokme, tadilat, baktm, onanm ve idame galtgmalartnln

malzeme, s0re ve iggiicu dikkate ahnarak planlanmasr, ilgili tesis birimleri ile koordine edilmesi,

gergekleltirilmesi, yeni laboratuvarlann kurulumu, dlgume ve leste tabi cihazlafln kalibrasyon

planlannrn yaprlmasr, yetkili ve akredite bir laboratuvar/kurulug taraftndan kalibre edilmesi,

periyodik olarak takip edilmesii temizalantn igletilmesi ve dUzenin saolanmast, temizalan

parametrelerinin (partikUl, srcaklrk, nem, vb.) periyodik 6lg0mlerinin gerQeklegtirilmesi

gallgmalannr y0r0len birimdir.

'l.3.3. Makine, Teghizat ve Temizalan Altyaprsr

Mikro Elektro-Mekanik Sistemler (MEMS) teknolojisi ile mikrogipler uzerinde sadece

mikroelektronik entegre devreler deoil, mikromekanik yaprlar da yaprlabilmektedir. Boylec€ hem

mikroalgrlayrcrlar (microsensors) ve mikroeyleyiciler (microactuators) hem de eleKronik devre brr

gip iginde yaprlabilmektedir.

i/ikro Elektro-Mekanik Sistemler, mikrometre boyulunda elektriksel ve mekanik dzellikleri olan

minyatirr aygrtlann oluqturdugu sistemlerdir. MEMS aygttlartn boyutlartntn konvansiyonel

mekanik sistemlerden gok daha kogtik olmasr nedeniyle tasartm ve uretimleri igin ozel teknikler

geliitirilmigtir. MEMS aygrtlann iiretimi genel olarak film kaplama, desen transferi, fllm kaldlrma,

kesme, paketleme ve lest adrmlanndan olugmaKadrr.

Silisyum, cam, safir veya pyrex gibi pullar iglenmemig halde fabrikasyon s0recine girmekte ve 9ok

agamah mikro illeme teknikleri uygulanarak MEMS aygrt yaptlan olusturulmaktadlr. l\rikroigleme

gok sayrda film kaplama, desen transferive film kaldtrma alamaslndan olu$abilir ($ekil 2)

Itl.nm.mlt
Pul

----) Itrlt----+.t!. HH* ----->

Itl.nnlS hh
x.rh. Cl9 y.rtqdrlll.

$ekil 2 MEMS Uretim agamalan

Film kaplama agamasrnda yozey istenen elektriksel ve mekanik ozelliklere sahip yalltkan, iletken

veya yafl iletken malzeme ile ihtiyaca gdre degigen kahnllklarda kaplanmaKadrr. Kaplanan filmler

0zerinde fotorezist filmi olugturulmakta ve litografl teknikleri ile fotorezist filmi 0nceden tasarlanmlg

desenler halinde gekillendirilmektedir. Mikro ve nano 6lgekli yapllar oluqturabilmek igin fotorezist

10/58
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Sekillendirme isleminin gok dU$Uk boyutlarda ve tekrar edebilir gekilde gergeklegtirilmesi

gerekmektedir. $ekillendirilen fotorezist, ozenne serildigi filme maskeleme iglevi gormekte ve bu

sayede desen transferi bir sonraki agamada gergeklegen maskeyle uyumlu film kaldrrma iglemi

ile gergeklestirilebilmehedir, Bir d6ng0 halinde gergeklegen illemlerin, yapllacak olan aygrtlarrn

karmagrk[grna gdre gok sayrda tekrarlanmasr gerekmeKedir. Bu iqlemler tamamlandrgrnda pul

ozerinde MEMS ayg(lar olusturulmug olur. Bir pul uzerinde y0zlerce ve hatta binlerce aygrt

olugturulabilmeKedir. Paketleme a9amasrna sadece 9ah9an aygrtlafln gegmesini saglamak igin

pul Uzerinde aygrtlar bir arada iken test iglemine tabi tululmaktadrr. Bu iglem prob testi olarak

adlandrfllmaKadrr. Bu a$amada gahgan gipler tespil edilir ve kaydedilir. Daha sonra giplerin

kesim agamasrna gegilir ve gipler birbirinden hassas bir gekilde ayngtrnlr. Prob lesti agamasrnda

testlen gegen gipler paketlenmek ozere paket yaprsrna yerlegtirilir. Paketleme agamasrnda tel

baglama yontemi kullanrlarak aygrtlann eleKriksel baglantrlan paket yaprsl ozerinde yaprlrr ve

daha sonra paket yaprsr kapatrlrr. Pakellenen aygrtlar elektriksel, optik ve/veya rnekanik testlere

tabilulularak aygd performansrnrn istenen seviyeleri saglayrp saglamadrgr test edilir.

MEMS oretim tekniHeri miko ve nano dlqeklerd€ gerqeHegurildlgi igin, ortarnda bulunan ve or€tim

sureglerine istemsiz bir $ekilde kangan tozlar MEMS aygdannrn porfomanslannrn d0gmesine

veya aygrtlann galgmamasrna neden olmaktadrr. Bu nedenle bu aygrdann temizalan denilen

tozdan anndlnlmE ve kontrolla.l ortamlarda oretilmesi gerekmeKedir. ODTU MEMS Merkezi'nde

MEMs fabrikasyonunun gergeklegtirilmosine yonelik olarak 1.300 m'1'lik bir temizalan

bulunmaKadrr ($ekil 3 Temizalan gorselleri

). Mevcut temizalan lemizlik derecesine gdre 10.000 srnrfr, 1.000 srnrfr ve 100 srnrfr olacak $ekilde

bdlgelere aynlmr$trr. 100 srnrfr bolgelerde yo!unluklu olarak ytiksek hassasiyel gerektiren litografi

islemleri gibi iglemler gergeklegtirilirken, 1.000 srnrfr bdlgelerde film kaplama ve astndrrma

iglemleri ve 10.000 srnrfr ktlgelerde pul kesme, test ve diger mekanik iglemler

gergeklegtirilmektedir. Merkezde drg kullanrcrlara da fabrikasyon hizmeti verilmektedir.

$ekil 3 Temizalan gorselleri
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ASINDIRMA
BOLGESI

PTAZMA
KAPTAIVIA

A
t/E

s€Rvls KoRiDoRUSERVISKoRIDoRU

sERvls (oRlDoRuSERVIS KoRIDoRU

AMETA.IzASYoN
B6LGEsl

FLIP

cHtPl
TEsT

AA
TIToGRAFIEOIGEsI

SERVIS koRIDoRU
CMP

86LG€SI

AA

KlMYAsa AtTNDTRMA BoLGEsl A

DIFUZYON ve LPCVD
Bt r6Esl

MEIA.IzASYoN
B6tGEsl

FAERIkASYoN
IESI EOLGESi

SERVtS (.

rtM[lt^x
otPo TIMIZALAN

GIBE

Film Kaplama

Desen Transferi

Film Kaldrrma

Prob Testi

Kesme ve
Paketleme

Test ve
De!erlendirme

$ekil 4 Temizalan altyaptstntn gematik gdsterimi

MEMS uretim teknikleri, ttzel ekipman ve cihazlartn kullanlmlnl gereKirmektedir. Merkezin

temizalanrnda bugune kadar, ilk attyaptnln TESTA$ bunyesinde olulturulmaslnln ardlndan,

gergeklegtirilen aragtrrma projelerinden saolanan finansman ile toplam 40 Mityon USD tutannda

makine ve leghizat yer almaKadtr. Merkezde MEMS fabrikasyonuna 3' gaplndaki pullarln

illenmesi ile baglanmrl, zaman iginde yaptlan iyilegtirme ve g0ncellegtirme faaliyetleri ile slrasl

ile 4", 6've S" gaprndaki pullafln da iglenmesi saglanmlgttr. Merkezde yer alan temizalan alt

yaprsrnrn krokisi ve temizalanda bulunan bolomler Sekil 4'de gosterihektedir. Merkezin MEMS

fabrikasyonunda kullantlan dzelekipmanlar Tablo 3'le belirtildigi gekilde gruplandlnlabilmeKedir.
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Tablo 3 Fabrikasyon agamelan ve kullanrlan cihersislemler

Tozutrna Y0nlsmiylo Melal KaprEma Sislsml€ri
(Sputtsr Syst€ms)

El€hron Dom€li Euharlatirma Ydnromiyl€ M6l3i
Kaphma Sisteml€d (e-Beam M6l6r Evaporalion

Sysbms)
Y0ksek Slcaklk KeplamB Sislomi

Clhsrmal DsposilEn Systsm)

Motellk filmlodn k8plenm8slnde l6rmal buharla9trma $drrma (spullsr) vE €leklm-
ksplamg (€l€clroplaring) ydnrsml€ri on plana 9rkm8hadrr
Msl,sliza syon b6lgel€dnds kurulu, lerkh 0r6llikl6re s6hlp bir*aC m€t6l kaplama sistemi

Elsktroliz Ylinlemiyls tudsm8 Sislsmlori
(Mehl Electroplaling Syslsms)

Oilijzyon v6 Tenn8l Oksrtl€me Fiflnlafi
(Th€rmsl oxidation and Drrtuslon F'rrnac8s)

Du$Ek Ba6rn9 Kimya.al Buher lcd.m. Sisl6mbn
(LPCVD Sy.l.m)

Mlkro6l6hronlk v6 MEMS prososl€rinds katkrlama (diEzyon) i9l€mbn 600.1200'C
eraBrnda frtirn yok k srrklk tflnlaanda yaprlmakEdrr. Oituzyon i9l6mleri
g€n€lllkl€ malzsm€ls.h l6rkh saflrrllk alomhfl ll€ kalkrbnarakol€knksd v€ m6kEnik
dz€lliklsrlnlr! dalittidlm6Bi 6m6cryls gerg€Hailinlmektsdir AyrEs mikro€l6Krcnik
uygulamaleande yaygrn olarek kullan'lBn polisilisyum, silayum nitral ve silisyum
diolcil gibl malz€meldr d!9tk bas'nCr krmy6$l buhadatt'rma yoiteml€iyb
bplanebllmsh€dk

Yok oI Srcrkhk

Ot ltloma vs

DltLEyon

o6rin Reshif iyon A?rndrrma Sistemlsri(DRIE
Syslsms)

R€eKif lyon agrndrrm. Ssr6ml6d (RlE Syst6ms)

Reaklif lyon A9rndrrma Sisteml€ri (lCP SFI€ms)

Plazma 116 KimyElal Buhar K6plem8 Sblsml€n
(PECVD Sy6bms)
Paryiene f\splama Sistomi
(ParylsrE Dopositon Syslem)

Atomik Kalm8n Keglama Sislomi (aLD Sy6tsm)

Phzm€ Alndrncl (Plasma Ah60
XeF, Gazr 116Atrndrme Sislomi(X6F, Etching

Buhar Fazrnda HF Atrndrrm8 Sis!6mi
(v}iF Etcning SFlem)

PtazflE y.rdrmryl! k pLlt1e t! alndrma l6finitl,m mikrcgip,,s MEMS 0rotimind6

fo* yeyCrn olarek rllsnftn rakniklddir. Pbzma d€3l€ai de yuzey ozadnd6 stndrina
iglcmlGri g..f6ld.ttinlGb m.kt!, ino€ film kaplanstilm€kt \,/6 ylzly tomizfi,ii
g€r9.{4lidl€blhddcdar

Pb.um! Orllmlnd.

Atrndrrm.

13r54
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9€vim€li Fotorszisl r.splama Sistemleri
(SFin Coater Sys!6ms)

(Lithography Ovens)

Mask€ Hrzalama Ve Po2lama Sislemleri
(Mask AlEner Elposur8 Systems)

Siepper Pozlama Sisleml€ri
(Stepper Exposure Syslem)

Mask€ YEzma Sistemi
(Mask l Jtiling syslem)

Litoglall

Lilogran i$amlsri tomizalsn irnds bu itloml€r icir 62el olarak aynhrs ve

kolullandrnhrl bdlgsds se.9€klarlid lm€kt€dir (Sskil4). 8u halgede yafl otomatik va

otomarik gsvirme (spin) y6ntemiyl€ kaplsma !€ agndrrma (dev€lopment) sislemlen

ile krplanan lotorEzist flmlednin nrlnbma i9l€ml6riltin konveksryon frnnbrr !€ rsr!cr

tablalar m€!€uhur Fotorozisllefln $ekjllgndiilmesin€ y6nelik ols€k kontak maske

hLzalayrcrlrr v6 daha hassas iil€mler icin 'sleppe" cihazr mevcultur Aynca, kullBn,lan

lilografi mask6 cjml.nnrn gr€timini seolayan bir lltograli maskesi y82rcr cihazr

bulunmaktadrr 8u ciha2 seyesind6 bilgisayar orlamrnda tssadanan sensdr Uretim

katmanlannrn lekill€ri nrzlt bir 9€kild€ tirotilmshe ve MEMS yaprlannrn ijroiim

silr€91€dns baglansbilmehodir.

Ximyassl L$rndrrma lstasyonlan
(Chemical t r6t Banch6s)

Oisk-Maske Temizleyici
(Wafer'mask Cleaner)

KOH il€ Silisyum Athdrma ,siasyonu
(Silicon KOH Elchins Bonch)

TEbsn lncdlme Ouzlegtinne sistemi
(Lappins Syst6m)

rcmyasal Mskanik Padatma Sislemi
(CMP Syslem)

TaDsn lnc€ltrne Sislemr
(Grindins Syslem)

Kritik Slcakhkta Kurullna Sistemi

ODTU MEMS Merk€zi lemEslanrnda fad(lr b6lgolorind6 kimyasal lemizlik ve

sgindrrma i$l6mlen ign kullan en asil, baz kEn;rmlerr ile gdzuculenn g!"renla bir

gekilde kullsnrlsbildioi fartdr boyut v€ konfigomsyonlarda 19 adet kimva3Bl i$l6m

islEsyonu buluomahadrr Bunlann yanrnde pul ve mask€ lemizleme cihEzl, knlik

nokta kunmrcusu, KOH ile silisyum airndrnna trnkiarr, kimyasal mekanik parlatma

(CMP) saslemi lrban inc6ltm6 Gnnding and lapping) sistembn, gevirmoliylkams vs
kun tma (SRO) si3leml€ri vs rsrlrcr isbhlsr bulunmaktadrr-

ODTo MEMS Me/kezi temizslanlnda farth bolgelerind6 kimyasal lorhizlik ve

agrndrrma itl€mlBri icin kullsnilan asil, bsz kanllmlan il6 962ilc0lerin glv€nli bir

g6kilde kullsnrlabildioi farkl boyul ve konfigorasyonlarda 19 ad€t kimy8sal i9l€m

istEsyonu bulunmaktgdrr. Eunlann yanrnda pul vo maske lemizl6m6 cihazr, kritik

nokla kurutucLrsu KOH ile Eilisyuh airndtrms tsnklsn, kimyasal mekanik p6rlalmg

(CMP) sislomi, teban incelltn€ (snndin€ and lsppins) sislemleri. gevirm€livrkama v€

kurufna (SRD) sistemleri t€ rsrlrcr lablelar bolunmakladrr'

Klmyalal SIvr

MEMS Fabrikasyonu Asamasr Kullanrlan Cihar / Sistemler
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Foud€r-Transform Krzr16t€si Analiz Sislemi (FIIR)

ElipsomslrE (Ehpsom6t€r)

Prob€ lsEsyonu (Pmbe stElons)

tl6rt Nokt6 Orclm Prob€ (Four Poinl Probes)

Dinamlk M6ms Amliz6.! (Dynami€ MElilS

Sros Olciim Sisl€mi (Slress M€asursrnent)

Taramalr Eleklrcn Mikroskopu (SEM)

Kr2rldl€si Mrkroskop {lR Mlcroscope)

Yiizey lnc€leyici (Contaci Surface Prolilometer)

Optik Yu26y lnc€l6yici (Optic Surtac6 Prclilomster)

lnc€ Filrn K6l,nlk Obtrm Sislemleri (oplica
Thickn6ss Msasur€mant Systems)

Lazer Kssici (Laser Cutl6r)

dlglm, inc€lems v6losl iglemleri t€mizelan icinde bu iglcmloriin ('elolarsk evnl.nE
v6 kogullsndrfl lmrl b6lg€d€ gecekleglinlmGktE!ir ($€kil 1)

0lgom,lncel€mo &

T6st

Disk Yaprrlrncr (l lblsr Bonnds6)

Krmrk Yaprglrnd (Di6 Bonders)

Akwtik Mikrcskop (Acustic Microsc.pe)

Yaprsma Kslitosi Toll SBlemi (Bond T€sleo

Krnnrk P6ketleyici {Pick & Place Systeri)

Kablo Baolama Srstemr (Wl\{6ond Syslem)

Akrg Frflnr (ReAow Oven)

Disk Kesme Sistami (Dicers)

oDTtl MEMS Morkoii fabflkasyon surEcinde yepr$rma, kesme ve paksllgme

fBaliyel€ri ger!€klsttinhBktedir-

Pak6tleme Siireqleri

MEMS Fabrikasyonu Agamasr K0llan an Cihaz / Sisteml€r

N$an 2022 15/53
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CO2 lnkub€lbd (Co, lncubalor)

Savurmag (Cenlaluse)

Slp€r YLiksek Hrzh Sawrmaq
(Sup€rhish Speed Csnl fus€ (SHSC))

Minr S€vurmag (Mini C€ntntugo)

Otometik Hiicre Saylo (Aulomated CellCountor)

ultra viyole (UV Transillum inalor)

Homoj€nlattirici (Homo€€niz€r)

Manto lsrrrcl (Mantle H€arer)

Mlkm Plpel Sellen ([,llcroprpetle Set)

lnv€rted BdghlFi6ld / Flourscent Microscopes

Mikroakrikln Sistemlsri (Microfl uidic syslem)

Pompalr S,nngalsr (Synnse Pumps)

Buzdolabrve Dondurucular (Fndoe E Fr€ozersl

Biyoloii kimya, mikro ve nsnotGknoloji il6 nanolrp elanbnnda 9€lilli Fl$malar
yapmak u26r6 olugturulan hiicra killlur laboraluvanndski teghizEt ar€ilrrmacrlara
istedikleri hucro tipini killl0re etmB, dopolama, karakteri:o 6lme ve goruntllome

imkenr sunmsKEdrr Kimya lsborauvanndE is€ polimerl€r, mikro ve nanopartiklllor,
k€ndili6indon duz6nl€nen tskl tabekslar s6nlozl€nebrlmskte ve yoz€y modifikasyonu

il€ get i kavram kannlama q3llsmelanne yadrmo olacak adsorpsiyon-dBsorpsiyon

C€llimalan yaprlsbilmektedir Lsboraiuvarde bulunsn cihtzhr kanser, geliti
hsstalklar, molekul v€y6 iyon l8yinins y6.€lik y6fl' biyGoNdr tssanmlsfl frrsdlr

sunmaktadrr Hs. iki laboratuvards kurulu tilm bu kaynaklar toplemd6

nanobiyos€ns6r leknoloiilsri elanrnda y€ni yaklairmlar oluttulabilmek igin oldukgs

ysterlidir

ElyoMEMS Testva

H0cro K0lt0r

N s.n 2022 t6/53
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1.3.4. Bilgi lletigim Altyaprsr

Merkezin dtg hat ihtiyacr Superonline altyaptst kullantlarak ODTU ijzerinden allnmakta ve

gi]venlik duvan (Firewall) uzerinde kurallar yeniden tanlmlanarak Merkezin BT hizmetlerinin

g0venli ve kesintisiz olarak qaltgmast saglanmaktadrr. Merkezin aO altyaptst, genig alan

baglantrlan (lntemet), yerel alan agt (lnlranet) ve kablosuz servislerinden olusmaKadlr.

Aynca, ODTU tarafrndan saglanan her tilrlti lisans, online aragttrma ve biligim teknolojileri

imkanlan na gaIganlann erigimleri bulunmaktadtr.

Farklr amaglarla kullanrlan birimler veya kullantctlar igin trafik ayrlml VLAN'lar kullanllarak

tasarlanmrstrr. Kullanrcrlafln kurum igindeki bilgisayarlaflna veya lntranet altyaptstna

erigebilmeleri igin kurum drsrndan VPN hizmetiyle baolanmalartna imkan saglanmaktadtr.

Aynca, ODTU'de bulunan farkh lokasyonlar ile VPN erigimi yaptlmaktadtr. Merkezin veri

depolama, yedekleme ve loglama sislemi mevcut olup, veri depolama sisteminin kapasile

artrfl mr ile konfigurasyonlan yaptlmaKadtr.

Merkez'de yeni nesil kurumsal anti virus sistemi bulunmakta olup, bu sistemin dilzenli

guncellemeleri yaprlmaktadrr. Aynca ilgili yaztltm uzerinden kullantct bilgisayarlannln iglelim

sistemleri ve yazrImlaflnrn guncellemeleri yaptlarak guvenlik kontrolleri yapllmaKadlr.

Sunucularda kullanrlan yazrhmlann kesintisiz ve gtlvenli gekilde siireklili0inin saglanabilmesi

igin yazrhm ve igletim sistemleri agtstndan g0ncellemeleri dUzenli takip edilmekte ve versiyon

gegigleri diizenli olarak uygulanmaktadtr.

Aragtrrmacrlaflmrzrn kullanmaha olduou tasaflm ve aragtlrma programlarlnda sunucu ve

lisans ihtiyaglafl nrn giderilmesi konusunda gerekli destek verilmektedir.

l\r'terkezde bulunan seminer salonunda kullantlan gdr0ntij ve ses sistemi igin gereken destek

sUrekli olarak saolanmaktadrr. Online toplanttlar, ODTU uzerinden hizmet allnan Cisco Webex

ve Zoom uygulamasr ilzerinden gergeklegtirilmeKedir.

Kullanrcrlafln gerek kurum iginde yagadtklafl BT'ne iligkin sorunlarda gerekse kurum dlglnda

ya$adrklafl tom BT problemlerinin sonuglandlnlmasl igin BT destekleri kesintisiz olarak devam

ettirilmektedir. Kurum iginde yedekli gahsan DNS sunucular Uzerinden web sorgulama

iqlemlerinin kesintisiz olarak yaptlabilmesi igin gahgmalar sordtir0lmeKedir.

Merkezin Web sayfasrnrn guncellemeleri ve ytinetimi periyodik olarak yapllmakladlr.BT

biriminde kullanrlmakta olan yaztltmlann giincel sliriimleri test edilmekte ve kontrolleri

yaprldrktan sonra devreye altnmaktadlr. Yeni baqlayan kullanlcllarln gerekli BT ihtiyaqlannln

planlanmast, kultanrcr hesaplartnrn oluiturulmasl ve ayrtlan personellerin yetkilerinin

17t58
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sonlandrnlmasr iglemleri yaprlmaktadrr. Ki$isel verileri koruma kanununa (KVKK) uyum igin

gerekli gaIsmalar yUriit0lmeKedir.

'1.3.5. lnsanKaynaklafl

lnsan Kaynaklarr (lK) Birimi, lK faaliyetlerini 6550 sayrl Ara$trrma Altyaprlaflntn

Desteklenmesine Dair Kanun ve ilgili Uygulama YdnetmeliSi'ne uygun olarak yurtitmektedir.

Bu faaliyetler ig ilanr, mulakat, egitim, ilniversitelerin kariyer gunlerine kattltmtn planlanmast,

duyurulmasr, hazrrhklann koordine edilmesi, gergeklegmenin takibi ve raporlanmast ile ile

alrnan personelin oryantasyon sUreglerinin yonetilmesi olmuqtur. Aynca lK, Merkez

personelinin girig ve grkrg evraklaflnrn hazrrlanmast, lgten ayrtlan personelin iglemlerini

yurtitiilmesi, personel hareketlerinin ve personel durumunun ayltk olarak ilgili kurum ve

kurulu$lara bildirilmesi galqmalar, bordrolama, yolluk ve tahakkuk iglemleri ile dzluk

iglemlerini gergeklegtirmekted ir.

Merkezde 31.12.2021 tarihi itibariyle ydnetici, ara9ttrmacl, idari ve teknik eleman

pozisyonlannda galgan toplam 78 personel bulunmaktadtr.

Merkez Mirdtrrti olarak g6rev yapan Dr. Hayrullah Ytldtz, 7 Arallk 2021 latihli 2021-30 nolu

Ydnetim Kurulu Karafl ile 18 Arahk 2021 tarihi itibariyle gdrevinden ayrllml$ olup, yeni Merkez

Miidurii atanana kadar yerine ldari ve lvlali lgler Modur Yardlmclllgl gdrevini ytirtlten Aysun

Ataoglu vekalet etmektedir. Mevcut durumda 4 Mudiir Yardlmclsl bulunmaktadlr. Bu M0diir

Yardrmcrlaflndan biri aynr zamanda g6revlendirilmig akademisyen kadrosunda, di0eri ise bu

gtirevi vekaleten yuriltmekte olup aslen aragtlrmacl kadrosundadlr.

qalgan 78 personelin 45'i ara$trrmact kadrosunda istihdam edilmektedir. Ayrlca, l\4erkez'de

akademik ve bilimsel gaI$malann daha etkili ve verimli gekilde gergeklegtirilebilmesi igin geqitli

Universitelerden 1 5 akademisyen gorevlendirilmistir.

Aragtrrmacr personelin %37'si dohoralt, %35'i ise yuksek lisans mezunudur. Bu

aragtrrmacrlann bir krsmr doktora ve yuksek lisans dgrenimlerine devam etmektedir'

gekil s'te farkl seviye ve fonksiyonda galigan tum personelin gtirevlerine (a) ve bulunduklan

birime (b) gore da0rImlan verilmeKedir. 9ekil 6'da ise Merkez'de islihdam edilen ve gorevli

akademisyen olmak uzere 60 aragttrmaclntn mezuniyet derecesine g6re daglllmlaflnl

g6sterilmektedir. 2021 y nda l\4erkez'de gorevlendirilmig olan akademisyenlerin baoll

olduklafl 0niversitelerin gehir baztnda dagtltml $ekil 7'de yer almaKadlr.
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a) b)

Sekil 5 Personel sayrsrnrn (a) g6revlerine ve (b) bulunduklafl birime gOre daglllmlarl

$ekil 6 Aragtrrmacrlartn mezuniyet derecelerine 96re daglllmlarl

Prol. D. T.ytun Am (Ebl(.EEtqgo!! Moh. )
M. &. ltsh* Kor.h (Erd(+!&gq. Mh.)
Ooq. Or. XrYIrg Azgln (l&XtE iroh.)
ft., Dr. Hat(dl AEr (F!l()
Prol Dr. Okan Es.n(irt (Kfnra)

O ri-

Doq Dr. Eron fgay ([Lt l0rrl t€ ll.tr rn Mth.)
Oof. Dr. En ,Gf Y dom (LLk*E Mih.)

t.4lc)

Pror.Dr. Yols.l Eq0n (Flzlk)
Anaddu Untuersilesi

D(. fir. ovOl pfq CfiAnGLft-Elrffiat{k Moh.)

tkgi[!g! Unh,sslttc
lll}t )

\----.

5 P -l\ -/'L
DoC Dr- Yusuf Tannkulu
Adana Billm ve Teknololl

)-, t*
'.)

Prot.Dr. Must fa Hoqtut (r,td.metk ve Fen Elllmlqi E0.

AJdeolz onlv!.3llesl

gekil 7 202l Ytlt Merkezde gorevli akademisyenlerin universitelerinin gehir bazlnda daglllmr
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1.3.6. Sunulan Hizmetler

Merkez'in faaliyet alanlan; GorUntii Algrlaytctlar, Eylemsizlik Algtlaytctlar, RF lvlEMS, Biyo MEMS,

Power MEMS, Vakum Paketleme, Yeni Alanlar ile bottin bunlara yonelik MEMS algllaylcl-

aygttlanntn iiretilmesini igeren Fabrikasyon alanrdrr. Geliglirilen teknolojilerin tiirevlerinin yeni

MEMS aygdannda kullanrlmast ve bu konuda ilgili paydaglara hizmet verilerek Merkez'in

gelirlerinin artrnlmasrna ve sordurulebilirligine onemli bir katkt saolanmasr ongdrulmektedir.

Payda$lara sunulan hizmetler, girncel lemizalan kullantm maliyetleri gozetilerek olugturulan ve

Ydnetim Kurulu tarafrndan onaylanan "ODTU MEMS Merkezi Fiyat Tarifesi' Lizerinden

verilmektedir.

Merkez'de mevcut olan bilgi birikimi ile ilgili paydallara kolayltkla ve verimli bir gekilde hizmet

verilmesi ile Merkez'in drS payda$larca kullantmtntn arttrtlmast ve duzenli bir gelir saglanmasl

hedeflenmeKedir. Aynca MEMS konusunda yaptlan qaltqmalar igin mevcut uretim teknolojilerinin

idamesi ve g0ncellenmesi ile temizalan fabrikasyon kapasitesinin arttfllmast hedeflenmeKedir.

Qaltgmalafln ger9eklegtirilebilmesi igin ilgili alanlarda uzmanlagmrg aragtrrmacrlafln yetigtirilmesi

gerekmektedir. Merkez'de sunulmaKa olan hizmet t0rleri Tablo 4'te ozetlenmektedir.

Tablo 4 Merkez'de sunulmakta olan hizmet t0rleri

Dr9 kullanrcrlarrn faydalanmasrnr saglamak Uzere Merkez taraflndan saolanmakta olan Standart

Hizmetleri maske camr yaprmr, kesme iglemi. yalltkan/metal kaplamaiaglndlrma vb. gibi

olgunlagmrl fabrikasyon iglemlerini igermektedir. Tantmlanan temizalana erigim $artlarlnl

Olgunlagmrg fabrikasyon iglemlerini igeren standart

hizmetler (maske camr yaprmt, kesme iglemi,

yahtkan/metal kaplama/a$rndrrma vb. gibi)

Standart

Hizmetler

Tanrmlanan temizalana erigim garllannt saglayan

kigilerin, Merkez gah ganlafl esliginde/gdzetiminde

altyaptyr kullanmast

Temizalana

erigim ve cihaz

kullanrmr

Pilot 6lgekte

Uretim

Drg kullanrcrlann ihtiyag duymasr halinde verilecek

dUluk sayrda (pilol Olgekte) irretim hizmeli

Drg Kullanrcrlara

sa{lanan hizmetler

Drg kullanrcllar tarafrndan olusturulan mikro yaptlafln

fabrikasyonu igin Merkez tarafrndan geligtirilen yeni

fabrikasyon iqlemleri

Yeni teknolojilerin

geligtirilmesi

kapsamrnda

sa0lanan hizmetler

6z9Un

fabrikasyon

hizmetleri

Me*ez'de sunulmalita olan hizmet ti.irleri
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saolayan kiFilerin Merkez gaISanlafl eqliginde/gdzetiminde altyapryr kullanmasrna yonelik

faaliyetler Temizalana Erigim ve Cihaz Kullanrml kapsamrnda degedendirilmektedir. Pilot

ol9eKe Uretim ise Drg kullanrcrlafln ihtiyag duymasr halinde verilecek d0$uk sayrda irretim

hizmetini kapsamaktadrr.

Merkez'de yeni malzemelerin aragtrnlmasr, algrlayrcrlan ve eyleyicileri de igeren yeni mikro

yaprlann geligtirilmesi ve bunlafln aygrta dtinirgturulmesi igin gereken fabrikasyon teknolojilerinin

olgunla$trfllmasr ile yeni fabrikasyon teknolojilerinin geliitirilmesine ydnelik gaIgmalar, Drg

kullanrcrlar tarafrndan olu$turulan mikro yaprlann fabrikasyonu igin Merkez tarafrndan geli$tirilen

6zgun fab kasyon hizmetlerini ve istenen ozelliklere sahip 6zgiin MEMS aygtlan

geligtirilmesinde Merkezin sahip oldugu malzeme, mikro yaprlar ve fabrikasyon konulaflnda

deneyimle harmanlanmrg bilgi birikiminin drg kullanrqlara kullandrfllmasr faaliyetlerini

kapsamaktadrr.

1.3.6.1. Drg Kullanrm Hizmeti (Hizmet Akrgt)

Merkez olanaklaflndan faydalanarak uretim veya geligtirme yaptrrmak isleyen kurum ve

kuruluglara verilen hizmetin takibini saglamak ve sdz konusu hizmeti daha etkin ydnetebilmek igin

2021 yrh Nisan Ayr itibariyle Merkezde, web tabanl, tilm kullanrcrlafln erisimine agrk olan yeni bir

talep sistemine gegilmi$tir. Bu sistem ile altyaprdan faydalanmak isteyen Kurum/Kuruluglar leklif

talebini Merkez internet sitesinde yer alan 'Hizmetlerimiz" linkinde bulunan teklif talep formunu

eksiksiz doldurarak hizmet talebini oDTU MEMS Merkezine iletir. Teklif talebinin Merkeze

iletilmesinden faluralandrrma igine kadar olan akrq gemasr agagrda verilmektedir. Talep sistemi

ile temizalan hizmetinden faydalanmak isteyen ti.im dtg kullantctlar Merkez'in internet sitesi

uzerinden hizmet formunu doldurarak bagvuru yapabilmektedir. Bu sistem Merkezin drg

kullanrcrlara hizmet verme surecinin etkin bir Sekilde iqlemesini ve tom hizmet taleplerinin

izlenebilirligini saglamrStrr ($ekil 8).
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$ekil 8 Dlg kullanrm hizmeti aklg gemast

1.3.7. Ydnetim Sistemi

Merkez'in ydnetim yaprsr Ydnetim Kurulu, Danlgma Kurulu ve Mtidur'den oluqmaKadrr.

Yonetim Kurulu, araltrrma atlyaptstntn karar organl olarak g6rev yapmakta olup ara9tlrma

altyaprsryla ilgili her t0rl0 idari ve mali sorumlulugu tastmaKadlr. ODTU MEMS Merkezi

Ydnetim Kurulu. Merkez'in faaliyetlerini ve performanslnl d0zenli olarak izlemek igin ayda bir

kez toplantr yapmrgtrr.

6550 sayrh araglrma altyaprlafl me\rzuatlna gtire, gorev ve yetkileri Yonetim Kurulu taraflndan

belirlenen lcra Komitesi gorevine devam etmigtir. Ancak, lcra Komitesi, 4 Mayls 202'1 tarihinde

YOnetim Kurulu'nun 2021-12 saytt Kararl ile kaldlfllmlgtlr.

Merkez M0diir0, 6550 sayrl ara9ttrma altyaptlarl mevzuatlnda belirtilen gdrev ve yetkilere

sahip olup, bu gorev ve yetkilerinden dolayl Yonetim Kurulu'na ve lcra Komilesine kaqt

sorumludur. Aynca, Yt netim Kurulunun ve lcra Komitesinin sekretarya hizmetleri Mudurluk

tarafrndan yerine getirilir.

Me*€zden

tasaflm iBteli

Tasanm g6rUSme

toplanlrsr

Tasanmtn

onaylanmasr
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2, AMA9 VE HEDEFLER

2.1. Arastrma Altyaprslnrn Amag ve Hedefleri

Merkez'in galgma prensibi 09 temel baglkta 6zetlenebilir:

) MEI\rS teknolojisinde dijnyada 6nde gelen tasaflm evlerinden biri olmak,

) Fabrikasyon altyaprsr ile dikkatle segilmiS tizgiin konularda uygulamalar yapmak,

) Fabrikasyon altyaprsr imkanlannrn drg kullanrcrlar tarafrndan kullanrlmasrna ydnelik hizmet

vermek.

2.2. Altyapt Kullantmt ve Temel Politikalar ve 6ncelikler

2.2.1. Altyaprnrn kullanrm gartlafl

Merkezin drg kullanrcllafln erigimine agrlmasr ve kullanrmr igin yurtdrgrndaki benzer merkezlerde

uygulanan yontemler 6rnek alnarak, ilgili bhim ya da birimler taraftndan kullantm esaslafl

olu$lurulmugtur. Bu kapsamda belirlenen drg kullanrm esaslafl alaotda dzetlenmektedir.

a) Temizalana erigim: Gerekli egitimi almti olmast garttyla, ig saohot ve guvenlioi kurallart

gergevesinde, kigilere kontrollli bir gekilde temizalana erigim ve cihaz altyaplst kullantm

hakkr tanrnmaktadlr:

i. Altyapryr kullanacak ki$ilerin temizalan gtivenligi ve cihaz kullantmt konusunda Merkez

tarafrndan hazrdanan standart egitim programlartnt tamamlamast gerekmektedir. Egitim

programlannr bagan ile tamamlayan kullanrctlar lemizalana erigim hakkl kazanlr.

ii. DrS kullanrcrlann baqka bir kurulugtan temizalan giivenligi ve ilgili cihaz konusunda eoitim

aldrklannr belgelendirmeleri halinde ve Merkez'deki ilgili birimlerin uygun gdrmesi

durumunda (gerekirse srnav yapma koguluyla) erigim hakkt verilir.

iii. Temizalana erigim hakkr olmayan dr9 kullantctlar igin fabrikasyon iglemleri Merkez ekibi

tarafrndan gergeklegtirilir.

iv. Altyapr kullanrm esaslanna uymayan kullantolar igin gerekli yaptrnmlar ilgili birim taraftndan

belirlenir ve uygulanrr.

b) oncelik srralamasr: Altyaprya erigim hakkt kazanan i9 ve dl9 kullanlcllar igin dncelik

srralamasr agagrdaki gruplara gdre belirlenmigtir.

i. Merkezaragtrrmacrlafl

ii. ODTU kullanrcrlan (akademisyenler, lisansustu qaltian ogrenciler ve digerleri)

iii. Diger 0niversite ve kamu aragtrrma kurumlarl (6550 saylll kanun kapsamtnda kurulmug

altyaprlar dahil olmak lizere)

iv. Teknoloji geligtirme bdlgelerinde yer alan firmalar

(
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2.2.2. istihdampolitikast

Merkez'in personel istihdamt idari stiregleri, Ydnetim Kurulunun belirledigi polilikalara g6re insan

kaynaklan ekibi taraftndan yUr0t0lmeKedir. Personel istihdamr sirrecinde ilana glkllmasl 6ncelikli

yontem olarak belirlenmig ve bagvurularrn tarafstz bir lekilde deoerlendirilmesi saglanmlgtlr.

Merkez'in insan kaynaklafl yaptstntn olugumunda, kigilerin uzmanlk alanlan dzellikle dikkate

altnan unsurlann bagtnda gelmeKedir- Merkezde aynca farkll 0niversitelerden MEMS ve ilgili

alanlarda galtgan akademisyenlar de gorevlendirilmektedir. Her akademisyenle Merkezde

yurtrtulecek galgma konulartntn tantmlandlSl bir anlagma yapllmaktadlr.

Nisan 2022
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v. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanh0t tarafindan tescillenen Ar-Ge Merkezleri

vi. Diger sanayi kuruluglart

c) Ayncalrk lanrnmasr: Attyaprya maddi destek saglayan kurum ve kuruluilara, Yonetim

Kurulu'nun karar vermesi halinde, birtaklm ayncallklar saglanabilir. Ancak gerek

onceliklendirmede, gerekse saglanan ayrtcaltklarda, altyapl kullanlm esaslarlna sadlk

kahnacak ve hakstz rekabet olugturmayacak gekilde karar verilir.

d) Altyapr kullanrmrntn izlenmesi ve takibi: Altyapl kullanlml proieihizmet ve faaliyetler bazlnda

izlenir. Cihazlann her kullanlmlnda girig (check-in) ve 9lkl9 (check-out) iglemleri

gergeklestirilir.

e) Fiyatlandrrma: Fiyatlandtrma yaplhrken cihaz kullanlm saati ve iggilik saali g0z onunde

bulundurulur. Cihazlann birim saal 0cretleri 05/'10/2020 tarihli ve 2020-10 saylh Yonetim

Kurulu Karafl ile belirlenmig olup, s6z konusu Karar gereEi uger ayhk donemlerde ddviz

verilerine gdre gUncellenmeKedir. Hizmet lalebinde bulunan kurum/kurulu9/kigilere

fiyattandrrma yaptltrken bu tarife kullanllmaKadlr' Cihazlann kullanlm maliyetleri

hesaplanrrken cihaz yattrtm maliyeti, igletme maliyeti ve temizalan attyapl maliyeti 962

OnUnde bulundurularak hesaplanmlghr.

2.2.3. Fikn miilkiyet haklen politikast

Merkez'in fikri mUlkiyet haklafl politikasr uluslararasr anla9malar dahil ttim fikri ve slnai miilkiyet

mevzuatt gozetilerek belirlemigtir. Merkez politikasr, yaratrcr dllgUnce ortinlerinin ortaya glkmasrnl

desteklerEkte ve korunmasrna odaklanmaKadrr. Fikri ve srnai Mulkiyet Haklan Politikasl; 6550

saytlt Aralttrma Attyaptla ntn Desteklenmesine Dair Kanun ve ilgili uygulama Yonetmeligi'ne

uygun bir lekilde dilzenlenmigtir.
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2.2.4. Yayln politikasr

l\,rerkez, kamunun serbestge aragtrrma yapmasr igin kapsamfi k0resel bir bilgi altqveri$i saglama

ilkesine dayanarak, yurottogu galgmalafln akademik gerqevede bilinmesini saolamayl temel

politika olarak belirlemi$tir. Bu politikayr akademik makale haztrlama, konferanslarda bildiri ve

poster sunma, uygularna notlafl basma, internet sitesi 0zerinden bilgilendirme yoluyla hayata

gegirir.

2.2.5. BilimselSorumluluk

l\,lerkez personeli tarafrndan hazrrlanan yaytnlafln tiim bilimsel sorumluluou yazarlaflna aittir.

Gdnderilen makalelerde belirtilen yazarlafln galtgmaya belidi bir oranda kalklslnln olmasl

gereklidir. Yazarlann isim srralamasr ortak verilen bir karar olmaltdtr.

2.2.6. Etik Sorumluluk

Yayrnlarda elik kurallara uyulmamastndan dogacak her lurlu sorumluluk yazatlanna aillit.

Yayrnlarda daha once yayrmlanmrg altntt yazt, tablo, resim vs, var ise yazarlar; yaytn hakkt sahibi

ve yazarlanndan yazrI izin almak, ayrtca bunu yaylnda belirtmek zorundadlr. Yaylnda doorudan

ya da dolayh ticari baglantr veya galtgma igin maddi desteKe bulunan kurum varsa yazarlar bu

konuda gerekli izinleri temin etmek ve yaytnda belirtmek zorundadlr.

2.2.7. Veri Gilvenligi Politikasr

Merkez'in degerli bilgi birikimini olugturan ve paydaglara katma deger saglayan bilgi varhklarl,

gegitli ortamlarda Uretilmekte, paylagtlmaKa ve saklanmaktadtr. 19 soreqleri buyuk dlgtide bu

bilgilerin iglendi0i bilgi ve iletisim sistemlerine baglmlrdrr.

Bilgi g0venliginin genel olarak amacr, ilgili yasalar ve s6zle$meler gerqevesinde tiim ilgili taraflarln

bilgi guvenlioi farkrndalgt arttrrtlarak hassas Merkez bilgilerinin, gizlilioini, biitnnlugiinu ve bu

bilgileri banndrran veya bilgilerin iglenmesinde kullantlan bilgi ve iletilim sistemlerinin

eri$ilebilirliOini uygun d0zeyde saolamakttr. Bu dilzey, mevcut bilgi guvenli0i tehditler goz 6niinde

bulundurularak Merkez bilgi varltklart ve hizmetleri aqlslndan riskler ve dnlemler araslnda uygun

bir denge saglayan bilgi gUvenligi risk ydnetimiyle belirlenir.

Bilgi vadlklannrn gizliligini, btitonlugiinii ve eriqilebilirligini temin etmek igin belirlenen genel

esaslar agagrdaki gibidir:

. Merkez gahsanlan ve 0giincii taraflar bu prosed0rleri bilmek ve galtgmalartnt bu kurallara

uygun qekilde y{irUtmekle y0kuml0diir.

. Bu kural ve prosediirlerin, aksi belirtilmedikge, baslll veya elektronik ortamda depolanan

ve iqlenen tum bilgiler ile botun bilgi sistemlerinin kullanrmr igin dikkate altnmast esasttr.
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Bilgi Guvenlioi Yonetim Sistemi, TS ISO/IEC 27001:2013 "Bilgi teknolojisi-Gi.ivenlik

teknikleri-Bilgi GUvenligi Ydnetim Sistemleri-Gereksinimler (lnformation Technology-

Security Techniques-lnformation Security Management Systems-Requirements)"

standardrnr temel alarak yaprlandtnltr ve igletilir.

Merkez tarafrndan galrganlara veya uqiincu taraflara sunulan bilgi sistemleri ve altyaplsr

ile bu sistemler kullanrlarak tretilen her l0rltt bilgi, belge ve urun aksini gerektiren kanun

hiikiimleri veya sdzlegmeler bulunmadlkga Merkez'e aittir.

Bilgi govenliginin gergek ya da g0pheli tom ihlalleri rapor edilir; ihlallere sebep olan

uygunsuzluklar tespil edilir, ana sebepleri bulunarak tekrar edilmesini engelleyici 6nlemler

ahntr.

raalivetlene iLiSKiN BiLGi vE DEdjERLENDiRMELER

Hizmetlero lligkin Bilgi ve Degerlendirmeler

3

3.1.

3.1.1. Yeni Talep Sisteminin Olugturulmasl

Altyapr imkanlannrn Komisyon taraftndan belirlenen temel ilke ve kurallar gergevesinde

yuksekdgretim kurumlan, kamu kururn/kuruluglafl ve 6zel sekttir ile diger aragtrmacl ve

kullanrcrlara (drs paydaglara) kesintisiz hizmet verebilmesi, Merkezin en onemli gdrev ve

sorumluluklarrndan birisidir. Bu kapsamda, geligtirilen teknolojilerin yeni MEMS aygltlarlnda

kullanrmr, bu konuda ilgili paydaglara hizmet vererek Merkez'in gelirlerinin arllnlmasl ve

s0rdurUlebilirligine onemli bir katkl saglanmasl 6ngdriilmeKedir. PaydaSlara sunulan hizmetler,

gtlncel temizalan kullanrm maliyetleri gtizetilerek olu$turulan ve YOnetim Kurulu taraflndan

onaylanan "ODTU i/EMS Merkezi Fiyat Tarifesi" llzerinden verilmektedir.

Merkez'de mevcut olan bilgi birikimi ile ilgili payda$lara kolayllkla ve verimli bir gekilde hizmet

verilmesi ile Merkez'in drg payda$larca kullanlmlnln artlfllmasl ve d0zenli bir gelir saglanmasl

hedeflenmeKedir. Aynca tiim MEMS konusunda yapllan galtgmalar igin mevcut uretim

teknolojilerinin idamesi ve gilncellenmesi ile temizalan fabrikasyon kapasitesinin artlfllmasl

hedellenmiq olup, hedefe ydnelik olarak "talep sistemin"e geqig sallanmtqttr. Talep sistemi

0zerinden alnan igler hizmet kodu ile Temizalan Otomasyon Sislemi OOSP) kaylt altlna allnarak

cihaz kullanrm saatlerine ililkin maliyetler ile iggilikler etkin bir gekilde takip edilmekte olup bu

konudaki iyilegtirme galtgmalafl devam etmektedir.

26t58
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3.1.2. Hizmet Durumu

Yeterlik ahnmasrndan gunum0ze kadar Merkez'in temizalan hizmetinden savunma sanayi

kuruluglarr, teknokent firmalafl, iiniversiteler, enstituler ba$ta olmak ozere pek gok kurum ve

kurulug faydalanmrsttr. 2021 ytltnda verilen hizmetlerde onemli bir artlg goriilmektedir $ekil 9,

Merkez'in yrllara g6re verilen teklif ve siparile baolanan teklif sayllannl gdstermekledt. 2021

yrhnda siparise baglanan teklif saylsl bug0ne kadarki tekliflerin %76'slna ulaimlltlr.

G6rillen arltstn en dnemli nedeni web tabanlt, tiim kullantcllafln erigimine agrk olan yeni bir talep

sistemine gegilmesidir. Bu talep sistemi ile temizalan hizmetinden faydalanmak isteyen tiim dl9

kullanrcrlar Merkez'in internet sitesi uzerinden hizmet formunu doldurarak baqvuru

yapabilmektedir. Bu sistem tom taleplerin izlenebilidigini saglamlgllr. Merkez'in hizmet

faaliyetlerinden 2021 yinda 2S fa*rlt dl9 kullanlcl yararlanmlltlr'

ilerkez'in 2021 yrIna ait hizmet durumu

Tablo s'te yer almaktadrr. Yrl boyunca 163 hizmet talebi altnmtg olup. 2021 yinda hizmellerden

3 Milyon T0rk Lirastna yaktn gelir elde edilmigtir. Bunun yant stra 33.359 ABD Dolarl tutarlndaki

hizmet siparige baglanmlgttr. siparige baglanan hizmetlerya halen temizalanda itleri devam eden

galrgmalar ya da yaktn zamanda baglayacak olup 2022 ylltnda faturalanac€k olan hizmetlerdir.

$ekil 1O Merkezin yeterlik almastndan guniimiize kadar olan hizmet gelirleri grafigini

gostermektedir. Merkezin 202'l ylh igin hedefledigi hizmel geliri 990 000 TL olmaslna ragmen

gergeklegen hizmet geliri tutafl sipariEe baolanan igler de dahil edildiginde 3 Milyon TL'yi geqligi

g0r0lmektedir.
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Son Ddrt YrIn Hizmet Teklifleri

60

L462027

2020

2019

2018

28

80

I

40

5

o 15020

Siparise BaElanan Teklif sayrsr

Verilen Teklif Sayrsr Siparige BaElanan Teklif Sayrsr

Sekil I Merkezin yrllara gdre teklif saylan

100 120 1,O

! Verilen TeklifSayrsr

f ab|o 5 2021 yrh hizmet durumu

'163Hizmet Talebi Saytst
156Verilen Teklif Saytst
146Siparige Baglanan Teklif Saytst

33.359 $Siparige Baglanan Toplam Bedel
2.908.360 iToplam Fatura Bedeli
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Hizmet geliri (bin TL)

3.353
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+Hizmet Gelir Miktari (Bin TL)

+Hizmet Geliri Hedeflenen (Bin TL)

Sokil 10 Merkezin ytllara gore hizmet gelirleri

3.2. Projelere iligkin Bilgi ve Degerlendirmeler

3.2.1. Merkezin Proje Yaklaglml

Merkez'in yeterlik almaslndaki en biiyUk etken, MEMS konusunda ylllardlr surdurirlen

Qahqmalarla edinilen bilgi birikimi, uygulama deneyimi, yetiltirilen iggucud0r. Bilimsel bilgi

birikiminin arttnlmasl igin yuksek lisans ve doktora tez gahsmalafl ile birlikte diger akademik

kuruluglarla ig birligi faaliyetleri de yurut0lmeKedir. sanayi kuruluglan ile yirriltulen i$ birligi

projeleriyle MEMS alantnda Eegitli teknolo.iiler geligtirmeKedir'

Merkezde odaklantlan ArTGe faaliyet konulani Gdruntu Algtlaylcllar, Eylemsizlik Algllaylcllar, RF

[/EMS, Biyo MEMS, Power MEMS, Vakum Paketleme ve Yeni Alanlar olarak belirlenmigtir.

Merkez'in aragttrma yetkinliginin daha da iyilestirilmesi igin altyapr, bilimsel/teknolojik uretim ve i$

birlikleri ile ilgili olarak 202'l ythnda gergeklegtirilen s6zlegmeli projeler; "Gereksinimlere G6re

Geligtirme" ve "Birlikte Geligtirme" olmak Uzere iki temel yaklaqlmla yuriitolmektedir'

Gereksinimlere Gore Geligtirme yaklagrmrnda sanayi kurulu$unun 0riln portf6y0ndeki sistemlere

uyum sa5lamak uzere bileqen ya da alt sistem prototipi geligtirme Qallgmalarl yilrutiilmektedir. Bu

kapsamda sanayi kurululu ile gahgtlarak geligtirilecek birimin hangi teknolojik hazlrllk seviyesini

kapsayacagt ve saglamast gereken teknik ozellikler belirlenmektedir. Daha sonra sistem

muhendisligi yaklagtmt ile belidenen teknik ozellikler konfigilrasyon birimlerine kadar

indirgenmeKe ve gergeklestirme galt$malaflnda elde edilen sonuglar nihai teknik ozellikleri

2915Nisan 2022
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sa6layacak Sekilde takip edilmektedlr. Aynca s6z konusu teknoloji haztrltk seviyesi ile iliskili olarak

laboratuvar ortamt, ilgili ortam ya da operasyonel ortamlartn kolullarl belirlenerek elde edilen

prototipin nastl test edileceoi kesinlegtirilmeKedir. A0lrllkll olarak savunma sanayi

uygulamalannda kullantlan bu yaklagtmda i9 gelistirme gallgmalarl karglhkll gortigmelerin

yUrutoldU0U uzun bir d6neme yayllmaktadlr.

BirliKe Geligtirme yakla$tmda faaliyet alanlaflmrzda d0nyadaki teknolojik gelismeler incelenerek

6n analizler yaptlmakta ve teknolojik hedefler belirlenmektedir. Dunyadaki geligmelere paralel

olarak 0niversitelerde galt$ma ytirtlten akademisyenler b€lirlenmekte ve onlarla i9 birligiyapllarak

galtgmalar siird0r0lmektedir. Daha sonra bu teknolojiler igin farkll sanayi kuruluglart ile iletigime

gegilmektedir. sanayi kuruluglanntn teknik ekiplerine sunumlar yapllarak ilgili teknolojinin

avantajlan hakktnda bilgi verilmekledir. Gerektiginde daha genig katlllmh loplantllar

drizenlenmekte ve yaptlan dn galtgmalarda elde edilen sonuglar sanayi kuruluglarl ile

paylagtlmaktadtr. Devamrnda ilgili sanayi kurulugunun Ar-Ge ekipleri ile gdrugtllerek mevcut

problem veya ihtiyaglar belirlenmektedir. Bu problem ve ihtiyaglara ydnelik gerekli hazlrhklar

(simulasyon,oninceleme,dlgumvb,)yapllarakgeligtirilmesidngdrulenteknolojilerinsdzkonUsu

kuruluslar igin getirecegi gdzum ve saolayacagl faydalar belirlenmeKedir' Ardlndan teknoloji

hazrrhk seviyesinin 2'den 6'ya glkanlmasl igin ortak gahlma planlamasl yapllmaKadlr'

3.2.2. 2021Ytlt ProJe Bagvurulan ve Devam Edon Projeler

UlusalveUluslararaslolmakozere2o2lylhndayaprlanprojebagvurulaflTablo6'da
sunulmaktadlr.562konusubagvurulardanikisidesteklenmi$vesozlegmeimzalanarak

galrgmalara baglanml$tlr. 2021 yinda devam eden projelere yonelik detaylar Tablo 7'de

verilmektedir.

Tablo 6 202'l Ylll Proje bagvurularl

o
M'(

TRANSVARO
Proses Ve Test DesleoiSWIR Ve N4WR Tip-ll SUperdrg0 Dedektcjr

Prolesi
TRANSVAROKuanlum Qaglayan Lazer Mikrofabrikasyon Suregleri Geligiirme Proiesi

TUBITAK 1OO1So0utmastz l\/likrobolometre

Malzemesinin Geligtirilmesi

sttin Performanslt KolDedektdrleri igin

Horizon Europe

Etc-2021-

PATHFINDEROPEN

Nano-scale Development of Terahertz Plasmonic Amplifiers Based on

2D Materials

Horizon Europe -
Teracomm Cenlre for THz Communication and Sensingof Excellence

Destekleyen KurulugProie Adr

Nrsan 2022

/q 'e
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Tablo 7 2021 yrI baglayan ve devam eden projeler

3.2.3. Yairotulen Projelere lligkin 6zet Bilgiler

Merkezde 2021 yili|da 4'u yurtigi Ozel seK6r, 6'sl kamu olmak 0zere toplam 10 adet proje

y0r0t0lmUqtur. Sdz konusu projelere iligkin faaliyet bilgileri aqaglda yer almaktadlr'

TUBITAK 1OO1
Meta-malzeme Destekli Birlesik Etkin Ortam Katman Yapllarln So0urucu o

Terahertz Mikrobolometre Teknolojisi igin Geligtirilmesi

larak

TUB|TAK 1OO1
3-5 Um Dalgaboylaflnda Qalrgan GaSb/AlSb/lnAs T2SL Bariyot Dedektorun

Yapay Potansryel Hesaplamalafl , Mikrofabrikasyonu ile Karakterizasyonu

TUB|TAK 1OO1
SWR (1-3pm) Bandrnda qahsacak ln(Ga)As/Al(Ga)Sb/Ga(As)Sb Tip-ll

Superdrgii Oedektdr Geligtirilmesi

Tt]BITAK 1OO1

H-epadsell0ler Kansere Ozg0 ctDNA Tayini igin Du90k Enerji ile Uyarllabilen ve

Qoklu Analize Olanak Saolayan Mikroaklgkan Tabanll ve UsrQevirici

Nanopartikiil-Kuantum Nokta Hibrid Yaplll Fotoelektrokimyasal Sensoriin

Gelistirilmesi

ASELSAN
Yiiksek Hassasiyetli MEIVIS Dttnudlger Tabanll Pusula

Bulucu Pusula) (sanayi kontrath poe, ASELSAN)

Geligtirilmesi (Kuzey

TOGG

TRANSVAROSWR Ve [/WR Tip-ll Superdrgo Dedektdr Proses Ve Test Desteoi Projesi

TRANSVAROKuantum Qaglayan Lazer Mikrofabrikasyon Soreqleri Geliltirme Projesi

TUBITAK 1OO1
$5 mikrometre Dalgaboylannda ga

Dedektdr Teknolojisinin Geligtirilmesi

hgan Gasb/Alsb/lnas T2SL Qifr Renkli

SSB
12 pm piksel

Geli$tirilmesi

adrmrna sahip Mikrobolometre Krzllotesi Detektor Taktmr

Proie Adl

SWIR Ve MWIR TipJl SUpertirgii Dedektdr Proses ve Test Desteoi

Proresi
TRANSVARO A,$

2 Agustos 2021 -Eylnl 2022

188 Bin ABD Dolart
g Geligtirme ve Sdzlegme sureci tamamlanmls

tarihinde Sozlegme imzalanmlgtlr.

olup, 2 Aoustos 2021

Proie Adr

Destekleyen Kurulug
Ba$langre-Biti9
Tarihleri
Biitgesi
Gerqeklegen
Faaliyetlel

Kil
Nrsan 2022

Oestekleyen

Kurulus

MEMS TabanI Dokunmalr Alkol Tespit Sistemi Geligtirme Projesi-Faz 'l
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TRANSVARO tarafrndan saolanacak dedektdr algllaylcl katman

yaprlan Uzerinde Merkezde i.iretim ve test faaliyetleri yUriitiilmektedir

Aynca, dedektdr paketlenmesi ve karaklerizasyon gallgmalarlnln

gergeklegtirilmesi planlanmtgttr.

Kuantum 9aglayan Lazer Mikrofabrikasyon Siiregleri Geligtirme

Projesi
TRANSVARO A.$,

2 Agustos 2021-Eyliil 2022

94 Bin ABD Dolan

@ligtirme ve Sdzleinrc siireci tamamlanmts olup, 2 Agustos 2021

tarihinde Sozlegme imzalanmtsttr.
Proje kapsamrnda TRANSVARO personeline verilen teorik e0itimler

tamamlanmrgttr. Uygulamall e0itimlere devam etmektedir.

TRANSVARO tarafrndan saglanacak KQL epikatman yapllafl ozerinde

Merkez'de gergeklegtirilecek KQL aygltlan igin proses ve test faaliyetleri

yiirUtiilmektedir.

Proje Adr

Oestekleyen Kurulug
Baglangrg€iti9
TarihleTi
Biitcesi

MEMS Tabanh Dokunmalt Alkol Tespit Sistem i Geligtirme Projesi-

Faz 1

30 Temmuz 2021-10 A0ustos 2022

3 Milyon Tork Lirast
ba$lamrg olup, I Mart 2021 tarihinde

TOGG'a teklit iletilmigtir. Sdzlegme gdri.llmeleri tamamlandlktan sonra

08 Haziran 2021 tarihinde Sdzlesme imzalanmlgtrr'

Prqe kapsamtnda gereken malzemelteghizat allmlarl

gergeklegtirilmiqtir. Proje gahgmalafl; Optik, Kimyasal Analiz, [/EMS

Filtre ve Test olmak uzere 4 grupta y0rutulmektedir'

Proje ilerleme Raporu, planda yer aldlgr gibi 27.12.2021 tarihinde

TOGG'a teslim edilmigtir. On Tasanm Raporu 9 $ubat 2022 tarihinde

onaylanmrgtrr. Yaptlan gallgmalarl TOGG ile deoedendirildioi 3. Proje

Gdzden Gegirme Toplantlsl 3 Mart 2022 tarihinde gerqekleitirilmigtir

Projede in-vitro deneyler iizerinden 6190m yaklaglml sergilenerek

Laboratuvar Prototipinin dogrulanmasl, sentezlenecek ozel bir numune

sayesinde, insan parmaglndan 6lg0m ahnacak etanol igeren biyolojik

ortam simille edilmesive Laboraluvar prototipinin farkll alkol mikadarlnl

bu fantom uzerinden tespil edilmesine y6nelik gallgmalar devam

etmeKedir.

Proje 9610imeleri Kastm 2020'de

Proje Adr

Oestakleyen Kuruluq
BaSlangrg€iti9
Tarihleri
Biitaesi

N'san 2022

/Wl /o- tr

Gergeklegen
Faaliyetler

TOGG

Gergeklegen
Faaliyetler
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Meta-malzeme Destekli Birlesik Etkin Ortam

So!urucu olarak Terahertz Mikrobolometre Teknolojisi iCin
Katman Yaprlafln

Geligtirilmesi

TUBITAK 1OO1

'l lemmuz 2020-1 f emmuz 2022

791 Bin Ttirk Lirast

Ftoj;nin ikinci dOnem geligme raporu kabul edilmi$tir.

Prqede, VxOy filmlere W metal katkllama sonucu THz geqirgenliklerin ve

iletkenliklerin deoigim gosterdigi aqlkQa bulunmugtur. Bu sonuqlar ile piksel

yaprsrndaki termal algrlaylct malzemenin, detektori.in gallgma

srcakhOrndaki THz karakteristioi anla9llmlgtlr. Bu gahgma, etkin faktdrlij

(5.3) olan uluslararasl indeksli "Journal ot Alloys and Compounds"

dergisinde 2022 Oc€k aytnda yaylnlanmlltlr.

Proje kapsamtnda elde edilen bulgular ile 2021 ylh igerisinde iki adet

ulusal, iki adet uluslararasl konferans katlllml gerqeklelmigtir. Konferans

katrlmlanndan, iki adet uluslarlarasl proceeding makalesi yaylnlanmlghr'

THz mikrobolomelre tasanml tamamlanml$, oretim s0re9lerine

baglanmrqtrr,

Brugeman etkin ortam yaplsl etde edilmigtir.

Meta matzeme tasanml tamamlandlktan sonra THz mikrobolometre

Uzerine entegrasyon sure9lerine gegilecektir'

Tek-piksel yaptdaki THz mikrobolometrenin performans olgiimleri

gergekleslirilecektir.
Elde edilen 629Un Brugeman etin ortam yaplsl igin patent balvuru

s0recine gegilecektir

Proje Adr

Destekleyen
Kurulus
Baglangrg-Biti9
Tarihleri
Biitcesi

3-5 Um Dalgaboylannda
Dedektdrtin YaPaY Pota

galrgan GaSb/AlSb/lnAs T25L Bariyot
nsiyel Hesaplamalan, Mikrofabrikasyonu ile

Karakterizasyonu

TUBITAK 1OO1

1 Aralrk 2019-1 A@ltk 2021

569 Bin T0rk Lirasl

Proie faaliyetleri proje 6neri formunda dngtiruldi]gu gibi tamamlanmllllr'

Proie sonug raporu TUBITAK'a sunulmuq ve rapor TUBITAK taraflndan

onaylanmrqtrr.
Proje tamamlanmlgtlr.

SWIR (1-3um) Bandlnda ln(Ga)As/Al(GalSb/Ge(As)Sb Tip-

0 Dedekttir Geligtirilmesi
9allgacak

ll Silperorg

Proie Adr

Proje Adr

Nisan 2022

u ,l/4 r\y

Gergekle$en
Faaliyetler

Oestekleyen
Kurulug
Baglangrq-Bitig
Tarihleri
BiitCes i

Gerqeklegen
Faaliyetler
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15 Mal12021-15 Man 2024

917 Bin T0rk Lirast

tamamlanmtgttr. Ayrlca tesl dedehorleri kullanllarak mikrofabrikasyon

sUreglerinin optimizasyonuna ballanmlgtlr. Tasfl m ve proses geligtirme

galrgmalan devam etmeKedir. Projenin birinci geligme raporu TUBITAK'a

sunulmug ve onaY beklenmektedir.

On0mozdeki ddnem igerisinde tasarlanan epikatman yapllarl

iirettirilecektir. Bu gekilde temin edilen epikatman yapllan tizerinde test

dedektorleri 0retilip dedektoderin detayh karakterizasyonlarl yapllacaktrr'

Aynca elde edilen sonuQlarl igeren 2 Geligme Raporu TUBITAK onayrna

sunulacakllr.

sinde epikatman tasarlm gall gmalarlProjede geqti5imiz ddnem ige n

Destskleyen
Kurulug
Baglangrg-Bili9
Tarihleri
Biitcesi

aboylartnda galtgan Gas

Renkli DedeKdr Teknolojisinin Geligtirilmesi
b/Alsb/lnas T25L 9ift3-5 mikrometre Dalg

TUBITAK 1OO1

700 Bin Ttirk Lirast

15 Ocak 2021-'15 Temmuz 2023

Projede, dedeKdr epikatmanlarlnln tasafl ml tamamlanmlgtlr' Ayrlca

daha dnce tasarlanmlg epikatman malzemeler kullanllarak test

dedektorlerinin oretimine yonetik 9€llgmalar y0r0ttilmektedir' Projenin 1'

Geligme Raporu TUBITAK'a sunulmuq ve rapor TUBITAK taraftndan

uygun bulunmu9tur.
OnilmUzdeki donem igerisinde tasadanan epikatman yapllarl

0rettirilecektir. Bu $ekilde temin edilen epikatman yapllarl ozerinde test

dedektorleri 0retilip dedektdrlerin detayll karakterizasyonlafl yapllacaKrr

Aynca projenin 2. Geligme Raporu TtJBITAK'a sunulacakllr'

Proje Adr

Destehleyen
Kurulu$
Baglangrq-Biti$
Tarihleri
Biitcesi

Gerceklegen
Faaliyetler

l2 pm piksel adlmlna sahiP Mi etre Krzrldtesi DeteKdrkrobolom

Takrmr Geligtirilmesi

Savunma Sanayi BaEkanh0l

9,2 l/ilyon Tiirk Lirast

Proie Adr

DestekleYen
Kurulug
BaglanglE-Biti9
Tarihleri
Baitcesi

Nisan 2022

/e

TUBITAK 1OO1

Gergeklegen
Faaliyetler

'12 Aralrk 2019-12 A'alk2021
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Proje kapsamrnda Kritik Tasartm a$amasl tamamlanmlgtlr.

aSamasrnda sensor yaptlaflnln tasarlmlan yapllmtg ve bu lasanmlann

0retilebilmesi igin mikrofabrikasyon s[lreglerinin tasartmlarl yapllmlstlr.

Tasarlanan stire9lerle senstirler 0retilmig ve detayll elekko-optik

karaKerizasyonlan yapllmlgtlr. Elde edilen sonuglar proje isterlerinin

saglandrgrnr g6stermigtir. Bu kapsamda yaprlan gallgmalarl ve elde

edilen sonuglafl anlatan Kritik Tasanm Raporu SSB'ye sunulmug ve

dokiiman SSB taraftndan onaylanml gtlr.

Projede 6niimuzdeki donem igerisinde prototip geligtirme faaliyetleri

yiirotirlecektir. Ayflca elde edilen prototipler SSB'nin katlImlyla kabul

testlerine tabi tutulacaKtr. Bunun yantnda Teknik Veri Paketi

hazrrlanacak ve SSB onaytna sunulacalltr. Prototiplerin ve Teknik Veri

Paketinin kabuli.iyle Proje tamamlanacaKlr

Kritik Tasaflm

ctDNA Tayini icin Dalguk Enerji ile

Uyanlabilen ve Qoklu Analize Olanak Saglayan Mikroaklgkan

Tabanlr ve Ust-Qevirici Nanopartikiil-Kuantum Nokta Hibrid

rh Fotoelelitrokimyasal Sensdrain Geligtirilmesi

HepatosellUler Kansere

Yap
B TAK 1OO1

'15 Hazrran 2O2O-15 Nazian 2023

673 Bin Tilrk Lirasl

temini ve 3. ig paketi olan enerji yukseltici (ost-gevirici) nanoparlikuller

ve kuantum noklalafln sentez ve karakterizasyonlan bagarlh gekilde

tamamlanmlgttr.
2. i9 paketi kapsamtnda ctDNA tespitinin yapllacagl u9 elektrotlu

elektrokimyasal giplerin irretimi igin gerekli tasanm ve fabrikasyon aklsl

belirleme galgmalafl planlandlgl gibi 2. Geli$me Raporu (15 Haziran

2021-'15 Aralk 2O2l) doneminde tamamlanmlgtlr. 2 Gelilme Raporu

1 $ubat 2022'de kabul edilmigtir' Tasaflmlarl tamamlanan

elektrokimyasal giplerin 0retimleri ve sonraslnda ilgili elekkokimyasal

deneylere yonelik yilrutulecek ilk denemeler 3 Geligme Raporu (15

Arahk 202 1 -1 5 Haztan 2022\ dbneminde gerqekle$tirilecektir'

4. i9 paketinin ilk att paketine ait gallgmalar 1. Prge Raporu'nda

sunulmuglur. 30 Temmuz 2021'de l Gelisme Raporu kabul edilmigtir'

2. Geligme Raporu ddneminde doktora bursiyerlerimizin gahgma

takviminde deoitiklige gidilmesi zorunlu olmul, bu sebeple pro]eye ait

ig-zaman gizelgesi gtJncellenmigtir. GUncellenen i$-zaman gizelgesi 2

Geligme Raporu'nda gerekqeleri ile birlikte detayhca aQlklanmlgtlr' Bu

baglamda, 4. ig paketi kapsamlnda hibrit yapllafln DNA problaftna

tutturulmasr ve elektrokimyasal galrqmalarda denenmesi

Projenin ig-zaman gizelgesinde belirtilen f . ig paketi olan malzeme

planlanmasrna ragmen 2. Gelig me Raporu ddneminde

Destekleyen Kurulug
BaglangrgSitig
Tarihleri
Butqesi

Proie Adr

Nisan 2022
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Gergeklegen
Faaliyetlel

GergekleienrPlanlanan
Faaliyetler
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3.2./t. Proje Gelirlsri

Mekez,de2o2,l ytlt sonu itibariyle aktif 1o proje yurutulmekte olup, bunlarln 6 adedi kamu proiesi,

4 adedi 6zel sektdr projesidir. ozel seKor kapsamtnda ToGG ile bir proie; ASELSAN ile bir proje

ve TRANSVARO ile iki proje y0rittulmektedir. Gergeklegen proje gelirieri, 2021 yrlr sonu itibariyle

yrllrk hedefin uzerine gtkmlgtlr.

Hedeflenen ve gergeklegen proie gelirlerinin kargllagttrmalt grafigi $ekil 11'de verilmektedir.

Projelerde tamamlanan ig paketleri ile projelere iligkin faturalar kesilmeye bailanmlg ve poe

gelirleri son iki ytlda hedeflenenin ozerine gtkmrgtrr. Ayrlca, hedeflenen aktif proielerin toplam

buteesi 23.689.000 TL iken, 1O Ahif ProJenin toplam butgesi 26.711.000 TL olarak hedeflenenin

(b0tgelenenin) ozerinde oldugu gOrtilmektedir.

gergeklestirilememiltir.

ddnemlerinde yUri.itUlecektir
lgili ig paketleri projenin ilerleyen

Son olarak, 5. i9 paketi kapsamtnda potansiyostat cihazl kullanarak ilk

elektrokimyasal deneyler 2. Gelisme Raporu ddneminde ba$arl ile

lamamlanmtg olup, elde edilen sonuglar 2. Geligme Raporu'nda

sunulmuqlur.

Yaiksek Hassasiyetli MEMS Dttn0619er Tabanll
Gelistirilmesi (Kuzey Bulucu Pusula) (sanayi kontratll proie,

Pusula

ASELSAN}
ASELSAN A.$

28 Nisan 2020-6 $ubat 2023

1 ,'1 lvlilyon Avro

Bu dtinemde 1. nesil duyarganln karaKerizasyonu tamamlanmrstlr.

Elde edilen sonuglar dogrultusunda modifikasyon sureqleri

baSlatrlmrgtrr. Duyargaya paralel olarak kontrol iglemcisi, gijg birimi ve

okuma devresi iiretimi de gerqekle$tirilmigtir. Ayrlca duyarganln daha

iyi performans gdsterebilmesi igin vakum paketleme iglemi

tamamlanmrgtrr. Vakum seviyesinin zaman iqindeki davrantslnl

gozlemlenme galtgmalafl devam etmeKedir. Uretimi bir onceki

ddnemde tamamlanan Terazili Platform 'un 6n performans testleri

yaprlmrstrr. Tamamlanan ig paketlerinin do0rultusunda entegrasyon

sUrecine girilmig ve bu siireg tamamlanmlgtlr. Bu ilerlemelerin delayll

olara agrklandrgr TKPIR-2 onaylanmlgtlr. TKPIR-3 raporu ise Firmaya

iletilmi$ olup onay beklenmektedir.

Oestekleyen Kurulug
Baglangrg-Bilig
Tarihleri
Biitcesi

Proie Adr

Nisan 2022
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(-

GergekleSen/Planlanan
Faaliyetler
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Proje geliri (bin TL)

8.211

26 000
9.247

25 000

24.000 23.589

21000

0 75 0

22NO

2077 2018 2019 2020 2027
21000

+Hedeflenen ..--Gergekleien Hedeflenen

gekil l'l Hedeflenen ve gergeklelen Proje gelirleri

Aftif projelerin toplam biitcesi
(bin rL)

27 @O 25,7L1

Gerceklegen

9.930

3.3. Yaylnlar

Merkezde g6rev yapan aragttrmaq ve akademisyenler taraftndan 2o2'l ylnda gergeklegtirilen

bilimsel gahgmalar ile ilgili 7,si bildiri, 24'u makale toplam 31 yayln yapllmlgtlr. Bu yaylnlarln 2f i

etki degeri y0ksek olan Q'1 ve 02 stntft dergilerde yer almlgtlr. soz konusu yaylnlann listesi Tablo

8'de verilmeKedir.

Iablo I 2021 ytlt yaytnlan

Q1IEEE Sensors
Thin-Film PZT based Mufti-Channel Acoustic

MEMS Transducer for Cochlear lmplant

APPlications
l\4 akale

Q1IEEE AccessA Self-Powered and Area Efficient SSHI

for Piezoelectric Harvesters
Rectifier

Makale

Q1Scientific Reports

A Microfluidic Device Enabling Drug Resislance

Analysis of Leukemia Cells Via Coupled

Dielectrophoretic Detection and lmpedimetric
Counting

Makale

Q1IEEE Access
Single Supply PWIVI Fully lmplan

lmplant lnterface Circuit wilh Active Charge
Balancing

table Cochlear

Makale

Yayrn
Tiirai

Dergi Adr Ql-Q4'Yayrn Adr

Nisan 2022
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Q1

IEEE

Transactions On

Circuits And
Systems

A Low-Profile Autonomous lnterface Circuit for

Piezoelectric Micro-Power Generators,' IEEE

Transactions on Circuits and Systems
l\rakale

ol
IEEE Transactions

on Biomedical
Circuits and

Systems

'13.56 MHz Triple Mode Rectifier Circuit with

Exlended Coupling Range for VMrelessly Powered

lmplantable Medical Devices
Makale

Q1

SSRN J. Alloy.

Compd., JALCONI-

o-21-15877

Tuning structural, electrical, and THz optical

properties of VxOy films with W-dopingMakale

Q1
Bioohotonics.

TryDtoohan and

Disease
l\4 aka le

Tryptophan as a biomarker using terahertz

spectroscopy

Q1Makale

Q2
BMC Medical

lnformatics and

Decision Making
Makale

a2Microsystem
Technologies

Pixel Level Vacuum Packaging for Single Layer

lVicrobolometer Oetectors with on Pixel Lenslvl akale

Q3

Gazi University
Journal of Science
Part A: Engineering

And lnnovation

Effecl of Post-Annealing Treatment on the

Structural, Optical, and Electrical Properties of

V2O5 Thin Films

pubmedMicrofl uidic-based virus detection met

respiratory diseases
hods for

M aka le

Q2
Microelectronic

Eng ineeringMakale

Q1ACS Sensors
HologLev: A Hybrid Magnetic Levitation

lntegrated with Lensless Holographic Microscopy

for Density-Based Cell Analysis

Platform

Makale

Q1

Sensors and
Actuators A;

Phvsical

Triple mode and multi-PurPose

fabrication based on carbon black and

hane composite w h ProPolis

flexible sensor

thermoplastic PolYuret

lvlakale

Q1
Biomedical
Malerials

Fabrication and characlerization

aerogeypoly(glycerol-sebacate) patches for cardiac

tissue engineering

of carbon

Makale

Yayrn
Tiirii
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The€volutron of nanoscale pores with post-

annealing and the structure-electrical property

conelalion in vanadium oxide thin films
Thin Solid Films

Tronty anA Adspecific Vaccination Algorithm for

the Pandemic Diseases: A Comprehensive

Paramekic Prediction Model

[,4 aka le

-nosoroance+ased 

oetection of arsenic in a
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Q3SpringerFPcA-based infrared image debluning using

angular position of lR detector

Q2

Intemational
Journal of Circuit

Theory and
Applications

Polydimethylsiloxane-based capacitive motion

sensor and its read-out circuitlvlakale

Physica E-Low-

Dimensional
Systems &

Nanoslructures

Quantum efficiency contribulions for type-ll
lnAs/GaSb SL photodetectors[/]akale

Q1
Journal Of Physics
D-Applied Physics

lnterband optical absorption obtained by

pseudopotential method for type-ll lnAs/GaSb SL

photodetectors
Makale

Q2Physica Scripta
The detailed analysis of wavetunclion

lnAs/AlSb/GaSb based N-structure type-ll SL pin
overlaps for

photodetectors
lvl akale

a2
Journal Of

Microelectromecha
nical Systems

Wafer-Level Lowerature Solid-Liquid

Bonding with Thin Au-Sn Layers for MEMS
lnter-Diffusron

Encapsulation

Q1
leee Sensors

Journal
An All-silicon Process Platform for

Vacuum Packaged MEMS Devices
Wafer-Level

Ivl a kale

TeraherE Emitlers,
Receivers, and

Applications Xll

lnvestigation of Doped and Undoped VOx films for

Terahertz Microbolometer Applications"Bildiri

Terahertz Emitters,

Receivers, and

Applications Xll

Optimization of a Microbolometer Pixel Operation in

the Sub-1 THz RegionBildiri

6. Uluslararasi
Erciyes Bilimsel

Aragtirmalar
Kongresi 1-2 Eylill

2021, Kayseri

Vanadyum Oksit ArayUzon Diyot Paramelrelerine
EtkisiBild iri

6. Uluslararasi
Erciyes Bilimsel

Aragtirmalar
Kongresi 1-2 Eylul

2021, Kayseri

Rf Magnetron Sigratma Ytintemiyle Uretilen V2o5

lnce Filmlerin Tavlama Sicakligina BaSli Morfolojik'

Yapisal Ve Elektriksel Degigimlerinin lncelenmesi
Bildiri

Medical
Technologies

National
Conference
(TIPTEKNO)

Colorimetric Deteclion of Creatinine on an

Electromechanical Mixing PlatformBildiri

Yayrn
Turii

DergiAdr Q1-44'Yayrn Adr

Nisan 2022
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3.4. Katrim Saglanan ve Dalzenlenen Ulusal ve Uluslamrasl Etkinlikler

Merkez laraftndan 2021 yinda 3 etkinlik duzenlenmil olup, bu etkinliklere 8'i uluslararasl

katrlrmcl olmak Uzere toplamda 305 kigi katlllm saglamlgttr. (Tablo 9)

Tablo I Diizenlenen etkinlikler

Merkezde 2021 ytltnda MEMS teknoloiilerine y6nelik katlhm saglanan uluslararasl ve ulusal

etkinlikler Tablo I 0'da verilmektedir.

Tablo 1O Katrhm saglanan etkinlikler

E

Size Based Microparticle Separation
Negative Magnetophoresis

Using
Bildiri

IEEE lnternational
Svmoosium on

Circuits and
Svstems (IEEE

ISCAS)

An Adaptive Converter for Cunent Neural

Slimulators Achieving up to 79% Power Dissipation

Reduclion
Bildiri

' giliYlda Derginin WOS Sntflandtflnast

Yayrn
TUrU

Dergi Adr Q1-Q4

29726 $ubat 2021ODTU MEMS Merkezi BiyoMEMS ve

Mikro Akgkan Teknolojileri Sall gtayQalrgtay

I FirmaI femmuz 2021Di0er

19 Kasrm 2021o Kariyer G0nleriDi0er

2
2-3

Agustos
2021

Bildiri

SunumuSPIE

Bildiri

Sunumu
2

1-2 Eylul
2021

6. Uluslararast Erciyes Bilimsel

Araglrmalar KongresiErciyes Universitesi

1Konulmacr
23-27

A0ustos
2021

PHOTONICA 2021
intemational School and

conference on

Photonics

Etkinli0i Dii2enleyen
Kurum/Kurulug

Katrhm
Tiirii

KatImcr
Sayrsr

TarihEtkinlik Adr

G
Nisan 2022
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Etkinlik TiirU Etkinlik Adr Tarih
Katrhmcr

Saytsl

Teknokent Firmalarlna Merkezi
Tantttm Etkinligi
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3.5. Ydnetim S0reglerine lligkin Bilgi ve Degerlendirmeler

Merkez'in daha etkin ve verimli bir gekilde faaliyetlerini gerqekleltirebilmesi igin 2021 ylhnda

yapmrs oldu0u dnemli Calqmalar agaglda tzetlenmekedir:

ali lgler Birimi ile Hizmet Satrglannln Koordinasyonu:

2021 ylnda devreye altnan Yeni Talep Sistemi ile dlg kullanlcllara verilen hizmetlere iligkin

Temizalan Otomasyon Sistemi (TOSP) kaytl alttna ahnarak cihaz kullanrm saatlerine ait maliyetler

ile ilgilikler maliyetleri Mali lgler Biriminde de kaylt altlna allnarak faturalar duzenlenmis ve

tahsilaflar etkin bir gekilde takip edilmigtir. Yeni Talep sisteminin devreye ahnmasr ve hizmet

taleplerinin izlenebilir olmasr nedeniyle Mali lsler Biriminin Hizmet Satrqlanna iligkin mali iglemleri

daha elkin bir Sekilde ve zamanrnda yapabilmesini saglamlltlr.

Kurumsal gehgan Portaltntn (HR self Service) Devreye Allnmasl

Kurumsal Qa[gan Porlah 'HR Self Service' igin uyarlamalar yapllarak son haline getirilmig ve

Mart 2021'de kullantma agtlmtgttr. Kurumsal Qallgan Portallnln "Kurumsal Kaynak Planlamast

Yazrlmr (ERP) ve Personel Geqi$ Sistemi (PGS) ile entegrasyonu ayflca saglanmlgtlr.

Kurumsal Kaynak Planlsmast Yazttrmt (ERP) Kullantmt: Merkez bunyesinde manuel olarak

gegeklegtirilen faaliyetlerin entegre birtunlegik bir veri tabanl 0zerinden ydnetilerek do0ru

planlama ile kurum kaynaklaflntn verimli kullantmtntn saglanmast amactyla 2020 ylh itibariyle

devreye a[nan Kurumsal Kaynak Planlsmasl Yaztltmt (ERP) allm Talep, Satln Alma, lthalat,

Botge, Malzeme, Varltk, Finans Muhasebe, Hizmet Satlgr, Ucret, Personel, Zaman (izin) ve Sureq

(flow) Yonetimi modUllerinin kullanllmasl ve iyilestirilmesi devam etmislir'

personetcegig Sistomi(PGS)Kullanrmr Ve lyilegtirilmesi : ODTU MEMS Merkez'inde turnike,

kapt, bariyer sistemlerine baglanarak kigilerin guvenlik agtslndan 6nemli mahallere giri$ ve glklg

yapabilecegi noKalafln belirlenmesi, giril ve 9tkt9 bilgilerinin tarih/saaupersonel bazlnda kaylt

edilmesi, rapodanmast, yetkili kigilerin gegiginin saglanmasl ve kimin hangi kritik alanlarda

bulundu$unun belirlenmesi, personelin girig gtktg saatlerinin takip edilmesi ve buna bagh olarak

puantaj hesaplamalarrnln yaprlmastnt saglamak igin yazlllm ve donanlmryla birlikte

gergeklegtirilmig olan Personel Gegig sistemi (PGS) 2021 ylh iginde kullantlmaya devam

edilmigtir. Kullantm sonucu donanlmda ve yazlllmda iyileqtirmeler yapllmlglrr'

KVKK (Kigisel verileri Koruma Kanunu) Projesi: 2021 yinda Merkezde gergeklegtirilen tum

faaliyeflerin 2o2o yinda s0reci tamamlanan KVKK (Kigisel verileri Koruma Kanunu) Prolesi

dogrultusunda uygulanmaslna dnem verilmiltir.

ydnetim yetkinliginin arttnlmastna ydnelik faaliyetler Errorl Reference source not found.'de

verilmektedir.

Nisen 2022
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ODTtj MEirS adrna Yotkilendlrilmig Yukuml0 Sertifikasr Kullantmt: lthalat iglemlerinde bazr

avantajlardan yararlantlabilmesi amaclyla Yetkilendirilmig Yiik0mlu Sertilikasl ba$vurusu

yaptlarak temin edile sertirika 2021 yth iginde kullantlmaya devam edilmiltir. Ozellikleri nedeniyle

Merkezin yurt dt$tndan lemin etmek durumunda kaldtgt malzemelerin ilhalatr slraslnda agagldaki

avantajlafl sa5layan sertifika zaman, iggucu ve i9 glKllann iligkin kaylPlann dn0ne geqmigtir.

) Elyayr gomruk idaresine sunmakslzln iglemlerin tesislerden yaptlmast (YeSil Hat)

) Kaorlsrz ortamda tescil imkanl

) Giivenli depolama alant veya g0venli park alanlanndan gomrilk illemiyapma yetkisi

) Muayeneye tabi tutulacak egyanln muayenesine 3 saat iginde ba$lanmasl

lg SaOlror ve Giivenligi (lSG) gahgmalan: Merkez'e baglr birimler ve b6liimler 30 Heztan 2012

ve 28339 sayrh Resmi Gazetede yaylnlanan 6331 saylh "19 Saohgl ve Girvenlioi Kanunu" ve 4857

sayrl lg Kanunu hukiimlerine ve bu Kanunlara gdre yaylnlanan ve yaylnlanacak olan

ytinetmelikler prgevesinde ve hukuki kurallara uymak suretiyle eReki 19 Sa$I$r ve Guvenligi

(lSG) tedbirlerinin, hizmetlerinin, lg Sa$h!r ve Giivenligi hizmetlerini sunmakla yetkili olan Orlak

saShk G0venlik Biriminden hizmet altmtna devam ederek 2021 Ylll Qahgma Programlna g6re

galgmalar sordUrulmu$tur. Bu kapsamda yapllan gahqmalar a$aglda detaylandlrllmaktadlr'

. ISG Organizasyonu: Qaltgan saytsl 50 ki$iyi gegtigi igin ISG Kurulu olusturulmul olan

Merkezimizde ISG Kurulu toplantllan periyodik olarak yapllmlltrr.

. Risk Degerlendirme Raporu: Qallganlann y0kseKe gahsabilmesi ve patlamadan

korunmast kapsamlnda y0r0me yolu ve kompresdr lanklanntn kapatllmaslna yonelik

teknik Qaltgmalar yaptlmlg, gartname hazlrlanmlg, altnacak yaplm i9i satln alma birimine

iletilmigtir. Yaplm i$i tamamlanmlgtlr. Qaltqanlarrn patlamadan ve kimyasal

maruziyetinden korunma kapsamrnda gaz odalan ve deiyonize/n6tralizasyon odalarlnln

kaprlaflnrn revizesi/yenilenmesi gahgmalan yapllmlg, gartname hazlrlanmlg, allnacak

yaprm igi sattn alma birimine iletilmigtir. Yaplm igi tamamlanmlstlr. ISG kapsamlnda

Mesleki Egitim lhtiyact belirlenerek lnsan Kaynaklafl Birimine iletilmiltir. Bu kapsamda

gallganlarln mevcut ilkyardlm sertifikalarl oDTU,den temin edilerek yenileme egitimleri

ODTU MEMS Merkezi Kurumsal Qahlan Portaltntn (HR Self Service)

Oevreye Altnmasl

KVKK (Kiqisel Verileri Koruma Kanunu) Pro.iesinin Tamamlanmasr

Mali lsler Birimi ile Hizmet Satrglaflnrn Koordinasyonu (Yeni Talep Sistemi)

2021

Nrsan 2022
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verilmigtir. lgletmede bulunan 962 duglanntn yenileri siparig edilip yerlerine asllmlg ve

sayrlan artrfllmrgtrr.

. Acil Durum Planr: Acil Durum Eylem Plant (AEP) revize edilmigtir. Acil Durum ekipleri

revize edilmigtir. Acil durum Yangln Tatbikat ve Tahliye Planl, ziyaretqi krokisi

hazrdanmriltr. Acil durum tatbikatlnln yapllabilmesi igin tahliye planlna gore acil 9lkl9

igaretlerinin konulacagt yerler tespit edilmig, malzeme ihliyacl temin edilmi$ ve montaj

galsmalan tamamlanmlgllr. Yangln sOndurtlctiler tehlike ve gallgma bdlgelerine gdre sayl

ve yerleri revize edilmig, tahliye planlna degigiklikler kaydedilmig ve yonelmeliklere uygun

olarak yerlegtirilmesi yapllmlgtlr. Acil glklg kapllanndan sonra gelen merdiven klslmlanna

korkuluk sistemiyapttnlmtgtr. uygun olmayan acilQtklg kaptstntn y6nu degiltirilmigtir, Acil

loplanma alantnda uyan levhalafl asllmlgtlr. Olast acil durum senaryolan hazlrlanmlg ve

bu senaryolara gore galtganlara acil modahale ekiplerine hem drgtln hem de uygulamall

eOitim verilmigtir. EOitimde dzellikle ekiplerin gdrevleri, gallgma yerleri, acil durum

ekipmanlanntn neler oldugu, ekiPmanlarl nasll kullanacaklan konusunda bilgiler

verilmigtir. TUm galganlara acil miidahale e!itimi verilmesi planlanmlltlr. ISG Gaz Odalan

Talimatlannrn Haztrlanmast gallgmalan kapsamlnda ISG gaz odalafl 'Gaz Ka9ak Tespit

Talimatt', "Acil Durum Tup Kapatma Talimatl" ve gaz ozellik tablolafl hazlrlanmlg ve

gerekli yerlere astlmlgtrr. Gaz Maskeleri ve Solunum Ekipmanlarl dolaplan planlama ve

gizimi tamamlanmtqttr. Bunlarln haricinde saghk kontrol, ISG ESitimleri, l9 Ekipmanlarr

Periyodik OlgUm faaliyetleri gerqekleltirilmigtir.

Temizalan clhaz , Ekipman / Tesisst Bakrm onanm Faaliyetlerl: Temizalan sistemleri Baklm-

onanm Kaytt Sisteminin Geligtirilmesi galtgmalanna baglanmll, bu kapsamda Plazma ortamlnda

Kuru Kaplama ve Kuru Agtndtrma, stvt A,gtndtrma ve Temizleme sistemleri ve Metal Kaplama

sistemleri alan ve cihaz sorumlulan ile bakm onaflm planlama toplantllarl gergeklegtirilmigtir.

Temizalan sistemlerinin onceden var olan baktm onaflm kaylt sistemi geliltirilmig, t0m cihaz ve

sitemleri kapsayacak gekilde kaytt dosyast, baklm takvimive yllhk baklm formlafl yapllmlg, baklm

oncesi yedek parga ve malzeme lisleleri olugturulmugtur. Tom temizalan cihazlannln temizlik,

baktm ve onaflmlaflntn, ISG me\rzuatt, genel {SG kurallartna uygun, yeterli ve gUvenli bir gekilde

yaptlmastnt, cihazlann ilk kurulumdaki uygun ve yeterli govenlik seviyesinde bulundurulmaslnl,

bakrrn-onanm kaytt ve dokumanlaflntn sagllkll bir Eekilde tutulmaslnl ve baklm-onaflm

galganlannrn egitim ve belgelendirilmesini saglamak amact ile bakrm onarlm talimatlarl

hazrdanmtgttr.

'(
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Kimyasal Ahk Srnrflandrma ve Bertaraftt: Tesisimizde proses sonucunda glkan kimyasal

atrklann uluslararasr alrk kodlaflna gdre stntflandtnlmasl, yonetmelige uygun lekilde

depolanmasr, qevre bakank0r onayh atrk bertaraf etme tirmalanna leslim edilmesi ve sonraslnda

ilgili bakanlr$a bildirimi galgmalan yaptlmtqttr. Ythn ilk 6 ayhk bOlilmiinde toplamda 502 kg.

Kimyasal atrk, 255 kg. kontamine atrk bertaraf edilmek iizere sattn alma birimi tarafrndan

belirlenen firmaya teslim edilmigtir.

Malzeme lhtiyag Planlamasr: l\ilerkez'in Uretim tesislerinin tum igletme ihtiya9lannln tahmin

edilmesi, biitgelenmesinin saolanmast, tedarikinin planlanmasl. tedarik kaynaklarlnln

aragtrnlmasr. belirlenmesi ve oplimize edilmesi; girdi adaylanntn tedarik edilmeye i kullanllmaya

uygun olup olmadrgrnrn kontrol edilmesi, tedarik kaynaklarrna ait bilgilerin (verilerin, deneyimlerin

/izlenimlerin) biriktirilmesi, sistematik olarak analiz edilmesi, Merkezde ve ozelikle

laboratuvarlarda kullanrlacak malzemelerin tedarikinin planlanmasl, gerqekleqtirilmesi ve

gergeklegtirmenin izlenmesi (ERP Talep Modulu) faalryetleri yurtltohugtor.

ilorkez Network Altyaprst ile hgili gahgmalar: ODTU'de bulunan farkll lokasyonlar ile VPN

erigimi yaprlmaktadrr. Farkl amaglada kullantlan bilgi teknolojileri cihazlan igin farkll VLAN'lar

oluglurularak network trafik ayflmt yaptlmtlttr. Merkez'in sistem odasl guvenlik duvan cihazl ve

kurallafl yenilenmigtir. Merkez ile intranet baglanllslyla habedesen lokasyonlann govenlik duvarl

yazrhmlan giincellenmigtir. Kablolu ve kablosuz altyapllarda iyileqtirilmeler saolanmlstlr'

Merkez'in BT ve network mimarisi yeniden gdzden gegirilerek VLAN'lar yeniden yapllandlrllmlgtlr.

Kovid-19 salgrnr nedeniyle altnan onlemler kapsamtnda uzaktan gallgma sistemi igin gerekli

ahyapr ve kurallar oluslurulmustur. Kablosuz a0 altyaplsl genigletilmi$tir.

ilerkez Sistem Altyeprsr ile ilgili CalEmalar: Merkez'in lT altyaplslnda ihtiyag duyulan sunucu

servisleri devreye alnmtstlr. E-posta, eposta giivenlik duvarl, DNS, TOSP, web, kimlik

doorulama, dosya paylaglm servisleri, lisans sunucularr, yazlllm giincelleme servisleri, kurumsal

kaynak kullanrm plogramlan, anti virus sunucusu, gtivenli glktl sunucusu, kimlik doorulama ve

dosya paylagrm sunuculafl gibi BT hizmetleri velilmeye devam etmi$tir.

Merkez'de Domain yaptsl ve LDAP kimlik doorulama sistemiyle personel kimlik dogrulama sistemi

hizmet vermektedir. Merkez b0nyesindeki sunucularln tumonde sanalla9tlrma yonetim ve

yedekleme yazrhmlafl kullanllmaktadlr. Veri yedekleme ve depolama sistemi kapasitesi

arttnlmlgttr. Yedekli galt$an DNS sunuculafl 0zerinden hizmet verilmektedir. Sistem odasl sunucu

altyaptslnda depolama disk 0nitesi ve sanallagttrma alt yaptlannda giivenlik guncellemeleri ve

ihliyaQ durumlanna gore ayarlamalar ile dosya paylaglm platformlanyla ilgili geligtirmeler

yaptlmtgttr. Kurumsal biligim teknolojileri politikalafl yeniden gdzden gegirilmigtir. lT servisleri ile

ilgili test gah gmalart tamamlanmlgtlr.
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Yedekleme sistemiyle ilgili mevcut sisteme ek olarak tape backup sislemine ge9me gallgmalan

surd0r0lm09tur.

Yazrhm ve Donanrmlar ile llgili gahsmalar: Merkez'in antiviros sistemi yazlhml goncellenmigtir.

E-posta sunucusu yazrhmr giincellenmigtir. E-posta gtivenlik duvan yazlllml g0ncellenmigtir.

Tasanm laboratuvarlannda kullanrlan yaztltmlafln giincellenmesi, lisanslarlntn yenilenmesi,

kullanrcr hesap yetki iglemlerinin diizenlenmesi yapllmlgtlr. Temizalan igerisinde bulunan

cihazlarda olulan yazrhmsal ve donantmsal problemlere destek verilmigtir. Kullanlcllann

donanrmsal ve yazrlmsal sorunlanntn en ktsa surede giderilmesi igin gerekli dozenlemeler

yaprlmrstrr. Sanalla$trrma ve yonetim yazlllml, sunucu yedekleme yazlhml gibiydnelimsel dneme

sahip yazrlmlann goncellemeleri ve kurallan gozden gegirilmigtir. Kullanlcllarln ihtiyag duydugu

bilgisayar, ig istasyonu ve monitdr gibi donantmlartn etkin gekilde karstlanmasl konusunda gerekli

galgmalar yaprlmrgtrr. Tum bilgisayarlarda ihtiyaq duyulan yazlhmlar y0klenerek gtlncellemeleri

yaprlmrstrr. VPN uzerinden kullantctlann uzaktan gallgabilmeleri ve kurumsal kaynaklara

erisebilmeleri igin gerekli tiim attyaPt gallgmalar tamamlanmlgtlr. lhtiyag duyulan lisansh

yazrlrmlann test ve kurulumlan agamaslnda destek verilmeKedir. Kamera sistemi ile ilgili kapsam

ve yedekleme alanryla ilgili genigletme galtgmalan tamamlanmlqtlr.

4. MALi B|LG|LER

1.1. Bftge Uygulama Sonu9lart

Merkeze tuagtrrma Altyaptlan Kurulu taraflndan 2O20ve 2O2l ylllnda verilmesi ongdrulen toplam

63.000.000 TL tutaflndaki mali destek aKanlmamlgtlr. Bu doorultuda 2019 ddneminden

devreden ddenekler kullantlarak harc€malar Merkez taraftndan kontrollU bir gekilde yapllmlgllr.

Merkez'in araglrrma altyaptlart bagvuru dosyastnda 2021 ytlt igin 31 000 000 TL ddenek talep

edilmis olup, sdz konusu ddenek ilgiliyllda aKanlmamlgtlr. Yll sonunda, Merkez gelirleri kamu ve

6zel sektdr kaynakh projeler ile dtg kullanrm gelirlerinin toplamt olarak saglanmrgtrr. Tablo 12 'de

2o2l yrl igin hedeflenen ve gergeklegen gelirler, gelir kalemlerine 96re sunulmaktadlr.

fablo 12 2021 yllt hedeflenen ve gergeklesen gelir kalemleri

,(

031,0006550 Odene0i
6,1276,170klr P elerKamu

3,8022,521
I Seklor KaynakhYurligi

Projeler
0550Uluslararasr Kaynaklt Projeler

2,9082,290Drs Kullanrm Gelirleri

Nisan 2022
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Aynca, 6550 iideneoine iligkin Merkeze ait 20'19 yth igin belirlenen toplam 32.000.000 TL ytllk

ddenegin %50'si olan 16.000.000 TL'si 23 Aoustos 2019 tarihinde, aktafllmtg, kalan %50'si

16.000.000 TL ise ytl sonunda 19 Arahk 2019 tarihine aktanlmtgtrr. Ancak, Merkez'e verilmesi

ongorulen 32.000.000 TL tutanndaki 2020 yth ddenegi aktafllmamtsttr. Bu nedenle, Merkez,2020

yrlr bagrndan itibaren bir dnceki yrldan devreden odeneoi temel ihtiyaglar igin kullanmtgttr. Bu

kapsamda harcamalar krsrlmtg ve planlanan yattflmlar yaptlamamtgttr ($ekil 12).

$ekil '13, l\Ierkez gelirlerinin giderlerini kar$tlama orantnt gtistermeKedir. Grafige gdre 2021

yrhnda Merkez gelirleri toplam giderlerin %46'stnr, cari giderlerin ise neredeyse yaflstnl

kar$rlayabilmigtir.

Bijtge uygulama sonuglan (bin TL)

o 10.000 20.000 30.000 40,000

31.000
6sso 6DENEGT

0

XAMU I(AYNAKLI PROJELER

yURTrcr 6zEL sErtoR KAYNAKLt pRo.JELER 2.52t
3.802

ULUSLARARASI KAYNAKLI PROIELER
550

0

6.170

6.L27

D15 KULLANIM GELIRLERI
2,290
2.908

r Hedeflenen {Bin TL) Geregeklesen (Bin TL)

Sekil 12 2021 yrl hedeflenen ve gergeklegen gelir kalemleri grarigi

Nisan 2022
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Gelirin gideri kargrlama ora nt

49%

41%

25% 45%

33%

2017 2027

Sekil l3 Merkez gelirlerinin giderleri kargrlama oranl

4.2. Temel Mali Tablolara lligkin Aglklamalar

Temel mati tablolara itilkin agtklamalarda (Tablo 13), ODTU MEMS Merkezi ttizel kigili$inin

yapttgt harcamalar ve gelirler dikkate altnmt$ttr. Bu kapsamda 2021 ylll harc€malan ile ilgili

agtklamalar agaotda sunulmaKadtr. Bu rakamlar odeme temelli butge takibi sistemi baz allnarak

hesaplanmtg olup, YMM taraftndan hazrrlanan raporda yer alan mali tablolardaki harcama toplam

tutarlanndan farkhhk gdstermektedir. Bu farkhltgtn temel nedeni, btitge takibinde yer alan

tutarlann KDV dahil olarak ve amortismanlar dugur0lmeden harcama ve tahsilat esash

hesaplanmtg olmast ve blokeli harcamalarrn raporda harcama olarak goriinmemesidir. Dioer

taraftan sonlandtfllmamtg altmlar biitge ve mali tablolara yanslmamlgllr. Gelirler ise vergi ve

stopaj vb. tutarlar dahil olarak verilmig olup YMM taraftndan hazdanan raporda yer alan mali

tablolardaki gelir loplam tutarlanndan farkhllk gtistermeKedir.

Yonetim Kurulu (YK) onayh botgede bulundugu halde harcama yapllamayan kalemlerle ilgili

agrklamalar agagtda sunulmaktadlr.

) Gayrimenkul Mal Baktm onanm: 2021 ytltna ait bulge transferi gerqeklegmedi0i igin yapllmasl

planlanan yeni temizalan yatlrlml yapllmamlgtlr'

) Cihaz yatrnmlafl igin harcama onayt altnmtg ancak b0t9e transferi yaPllmadlgl igin

sonlandtnlamamlltlr.

) Lisans ve Patent Bagvurularl: Bu kalemle ilgili harcama yaPllmamlgtlr.

21%

2018 2019 2020

-Gelirin 
Cari Gideri Karirlama Orant

+Gelirln Toplam 6ideri Kartrlama Oranl

Nrsan 2022
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Uluslararasr kuruluglara yaprlan ttdemeler: Merkez'in yazlllm lisanslaflna iligkin Uyelik kaydl ile

ilgili harcamalar Universite bilnyesindeki BAP proiesinden gerqekleqtirilmigtir.

Tablo 13 2021 yrl YK onayh butgenin ve gergeklesmelerin kar9llaqtlfllmasl

Agrklama: Merkezde ozellikle havalandtrma, su ve gaz hallafl, elektrik tesisatlannrn bakrm iglerinin 
i

yaprlabilmesi igin lemizalantntn iisttlne platform ve yur0me yolu yapllmlg, 2020 ylllnda ba$layan acil

gtkl$, kapr grkrg merdiven ve korkuluklan ile ndtralizasyon korkuluklaflnln yaplm i9i tamamlanmlgtlr.

400 000 TLYK Onay| Biitqe

254.253 TLf ozel 2021 Gergeklegen Harcama

Agrklama: Bu kapsamda Merkezin gatt yallttml, yagmur inig borularlnln revizyonu, proie

kapsamrnda laboratuvar ve ofis tadilatt yapllmlg, 2020 ylllnda ba$layan mekanik atdlyeden ana

binaya rsr santralinden gelen srcak su hatlart yenilenerek izolasyonu tamamlanmlgtlr'

ler

Gayrimenkul Mal Baktm Onartm Giderleri

9.309.863 TLYK Onaylr Bulge

f flzel 2021 Gereeklelen Harcama

Gayrimenkul Bilyiik Onartm Giderleri

20.000 TL

341 TL1 nzel 2021 Gergeklesen Harcama

Agrklama: Yasalyiikomlillukler igin ongdrtilmirq olan bu tutar, vergi, noter

olup, gergeklegme tutan bu dngdrun0n altlnda kalmlgtrr

vb. harcamalannr igermekte

2.879.500 TLYK Onayh Birtge

530.134 TLf Uzel 2021 Gergeklegen Harcama

Agrklama: Bu baghKa Yeminli Mali Mtigavidik tam ta

dantsmanltk hizmeti, ilaglama ve atk yonetimi, lsc dantlmanlgl, etut-proje ve bilirkigi giderleri,

yazlhm destek hizmeti, iletigim, tagtt kiralama, yonetici sorumluluk sigortasl, di5er hizmet ahmlan (E-

imza, vb.) kapsamtndaki harcamalar gerQeklegtirilmiqtir.

sdik ve denetim raporu hizmetleri, hukuk

Nrsan 2022
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3.241 .064 rLYK Onayh Bi.itge

1 496.208 TLf uzel 2021 Gergeklelen Harcama

Agrklama: Merkez temizalantnda gurulto dlgumlerinde kullanllmak ozere Current Source, litografi

maske 0retim cihaztntn data igleyen bilgisayan (convert Pc), klzlldtesi lazer cihazl, "Klsa Dalga Boyu

Krzrl A-tesi (SWR) gdr0ntuleme sensorleri iQin koloidal kuantum nokta (CQD) malzeme

teknolojilerinin geligtirilmesi amaclyla speKrofotometre sistemi, temizalan plazma sistemlerinden

RIE 2 igin turbomolekiiler pompa, temizalan plazma agtndtrma (PECVD-2) sisteminde kullanllmak

ozere chamber vakum pompasr temin edilmigtir. Bilgi teknolojileri altyaptstnt gilglendirmek, idame

ettirmek igin yaztct ve gerekli cihaz lar ahnmrgtrr. Sistem odastnda kullanllmak Uzere gUvenlik duvarl

temin edilmigtir. Tesis govenligi ile ig saghgt ve g0venlioini saglamak amaclyla lP tabanll kamera

sistemi, kaytt cihazt, kablolama attyaplsl ve network iirtlnleri temin edilerek kurulumlarl yapllmlgtlr'

Mamul Mal Altmlan

10 546.542 rLYK Onayh BUtCe

f uzel 2021 Gergeklegen Harcama

litograti cihazrntn Ug ayda bir yapllan baklm onarlml

ve parga deoigimleri olmak uzere Merkez altyaptstndaki laboratuvar cihazlarlnln baklm onafiml ile

tesis destek altyaptslnda bulunan sistemlerin idameleri amaclyla baklm onanmlafl ve yedek parga

teminleri yaprlmr$tr.

2.534j84 TL

Agrklama: Bagta temizalanda bulunan hassas

Menkul Mal Gayri Maddi Hak Allm Baktm ve Onartm

36 000 TLYK onaylr Biitge

10.541 TLf nzel 2021 Gergekle$en Harcama

Temsil ve Tan(ma

Agrklama: Ongdrtllenin altlnda temsil ve tanltma harcamasr yaPllmlgllr

17.093.593 TLYK Onayh Butge

9.658 367 TLTnzel2021 Gergeklegen Harcama

yag(antifriz)vemazot'temizlikmalzemeleri,dioertiiketimmalzemeleriveyiyecekigecekallmlarl

gergeklestirilmigtir

krrtasiye ve b0ro malzemeleri, akaryaklt,leri ve kimyasallar, gazlar,Agrklama: Laboratuvar ma lzeme

Ttiketirne Ydnelik Mal ve Malzeme Allmlarl

49t
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Elektrik, Su, Yakrt vb.

Sarf (Lab. Malz., Dioer Tuketim)
5 615 788 TL

3.577 397 rL
Diger Cari 465.'182 TL
Toplam 9.658.367 TL

327 .457 TLYK Onaylr Butge

4 166 TL1 nzel 2021 Gergeklegen Harcama

Agtklama: sene boyunca etkisini silrduren pandemiye baglt seyahat krsrtlamalarl nedeniyle yurt dlgl

ve yurt igi konferans kattltmlanna iligkin harcamalar slnlrll olmuqtur.

Yolluklar (Yol, harcrrah, konrerans kattltmt v.b.)

19.05't 965 TLYK Onayh Butqe

12.383 437 TLf iEel 2021 Gergeklegen Harcama

Agrklama: Personel harcamalarl 6ngOrulen tutarlara yakln gergekleqti rilmigtir

4.325.940 TL
I lzel 202'l Gergeklegen Pro.ie

Harcamast

Proje Harcamalan

N
50/5

r\y
IM & tr

Personel

rqekle$tirilmigtir.
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2021 yt|na ait YK onayh b0t9e ve t0zel MEMS 0zerinden yapllan harcamalar ve elde edilen

gelirlerin dagrlmr Tablo'14'te sunulmaKadtr.

Tablo '14 2021 ytlt Tuzel MEMS harcama ve gelirleri

'(

254 253400 000Gayrimenkul Mal Bakrm Onanm

274 1579.309 863Gayrimenkul Buyiik Onanm Giderleri

34120 000Gdrev Giderleri

530.1342.879 500Hizmet Ahmr

00Lisans ve Patent Bagvurulan

1 496 2083.24',t 064Mamul Mal Ahmlan

2.5U.1U10.546.542
Monkul Mal Gayri Maddi Hak Altm Baklm ve

Onanm

10.54136 000Temsil ve tanrtma

9.658.36717.093 593Tiiketime ytinelik mal ve malzeme allmlan

00Uluslararasr kuruluglara yaptlan 6demeler

4 166327 .457Yolluklar (Yol, harctrah, konferans katlllmt v. b.)

't2 383.43719 05'1 965Personel

4 325.940Proje Harcamalart

2.908.3602.290.000Hizmet Satrqr Gelirleri

9.929 178Ar-Ge Proje Gelirleri

1 710 000

031.000.000G55o-6rene0i

2021 YK Onayh

Biltce (TL)

Nrsan 2022

tut
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2021 Gergeklegmeleri

(TL)
Biitqe Kalemleri

I

TOPLAM BUTgE

GELIRLER TOPLAMI

31.471.728

14517-sJ8

62.905.984

11.53't.177

9.24',1 477

Faiz Geliri
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ODTU MEMS Merkezi'nin 2021 yrI bilangosu Tablo 15'te sunulmaktadtr

Tablo'15 Merkezin 202'l yrh bilangosu

'"":
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4.3. ilali Denelim Sonuglan

Mali denetim sonuglan ODTU MEMS Merkezi Harcamalannrn Uyumluluguna Dair Yeminli Mali

Mugavirlik Tasdik Raporu'nda Ek-1'de sunulmahadrr. llgili rapor, Merkez'in 6550 sayrl kanunla

ara$trrma altyaprsr olduktan sonraki tozel butgesinden gergeklegtirdigi harcamalafl igermektedir.

Soz konusu Denetim Raporunda sunulan mali tablolara henoz harcamasr yaptlmamtg ve 2022

yrhnda harcanmasr ve muhasebelegmesi 0ng6r0len devreden siparisler yansrmamrstrr.

Hazrrlanan mali tablolardan Harcama Kalemi Bazrnda Dagrhmrnr gtisterir tabloda ti.im giderler

muhasebe standartlan geregi KDV harig olarak, gelirler de stopaj vb. harig hesaplanml$ttr. S62

konusu tabloda yine muhasebe standartlafl gereoi nakil harc€malafln drgrnda kalan amortisman

vb. giderler de yer almaktadrr. Rapor dttneminde gelir tablosuna yansrttlan ve ekonomik gider

yerlerine gdre srnrflandrnlan giderlerin toplamr 34.297.963,96 TL, yatrnm harcamalanntn loplamt

1.789.473,90 TL, sarf edilmemig sloklaflnrn toplamr ise 5.648.745,41 TL'dir. Sdz konusu

harcamalann yaprlmasr esnastnda 2021 yrhnda ytiklenilen KDV tutan ise 2.830.953,94 TL olup,

b0t0n bu kalemlerin toplamr, cari yllda yaprlan harcamalann toplamtna igaret etmekedir. 6550

Sayrlr Kanun kapsamrnda aragtrrma altyaptstna ahanlan ddenek dlgtnda olan ve proje

kapsamrnda yaprlan harcamalann toplamt 3.772.823,63 TL'dir.

53/58Nisan 2022

/k (1r\y



( fiE*F.4,

5. pERFoRMANS soNUgLARt vE oeGenletolnmr

5.'1. Performans Sonuglan Tablosu

ODTU MEMS Merkezinin son dtirt ytlhk proje performans verileri

Tablo '16'da verilmektedk. Merkez'de 2021 yinda ahif olarak yuriiyen 10 adet pro.ienin toplam

butqesi 26.71 1.000 TL'dir.

Tablo 16 Yi..lrtiyen projelere iligkin veriler

Merkezin di$er bir performans parameuesi, Merkez biinyesinde istihdam edilen aragtlrmacllar ile

gorevlendirilen akademisyenlerin yll iginde yaptlklarl yayln sayllandlr. Tablo 17'ye 96rc 20?'l

yrlnda 21 adet etki degeri yoksek makale yaylnlanmlgtlr.

54t54

31 40Yeni Proje Sayrsr
16 744 2.1640Yeni Proje Biitgesi (Bin TL)

'106 84 5Aktif Proje Sayrsr
0 8.211 9 9292.496 232nTLAKif Projelerin Yrlhk Geliri

16.744 18.461 26 71114 221 14.296
TL)
Aktif Projelerin Toplam Butgesi (Bin

7 64 5Kamu Destekli Aktif Proje Saytst

5 062232 02.169Kamu Destekli Aktif ProJe Geliri (Bin

TL)
1 40 10Yurt l9i 6zel SeKdr Aktif Proje Sayrsr

3.148 3 80200Yurt lgi Ozel Sehdr AKif Proje Gellri
(Bin TL)

01 01
Uluslararasr Boyutlu Aktif Proje
Saytst

00 0327 0Uluslararasr Boyutlu AKif Proje Geliri
(Bin TL)

0,5
0,4 o,40,3 0,3Doktoral AraFtrrmact Bagtna AKif

Proje Sayrsr

45't,40,0 373,2178,3 15,4Doktorah Ara$ttrmact Baglna Aktif
Proje Geliri (Bin TL)

1,1'1 ,0 0,80,6TZE Doktoral Aragtrrmact Ballna
Aktif Prole S

882,9 1 0680,0367,0
Aktif Proje Geliri (Bin TL)
TZE Doklorah Araltrrmact BaStna

20212017 2018 2019

Nisa6 2022
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Olgulebrlir G6stergeler 2020

8 251

6 127

0

0

0,9
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Tablo 17 Yayrnlara iligkin veriler

Tablo 18 Teknolojik Uretim ve ekonomik katkr tablosu

Temizalana iligkin kullanrm oranlan ve drg kullanrcrlara verilen hizmetler Tablo 19'da

verilmeKedir. 6nceki veriler incelendiginde 2021 ytltnda hizmet geliderinin arttror gdrUlmektedir.

Tablo 19 Drg kullanrm, etkinlik ve kullantm verileri

1: MEMS fabikasyonu iiriine gairc optimize edilen bir dizi prosesten olu$an sireglet halinde

gereekle$liihenedir. Bu s rc2let ar8,$tmac ar tarahndan uygulanmaktadt. Dolaystyle cihazlann

tek tek kullanm otE,nlafl yedne sarcglein kullanm oranldrt (angtmactla,i prcses dizileini igeren)

vedlmektedir.

5.2. Performans Sonuglannln Oeoerlendirilmesi

Merkez'de 202'1 ytltnda 5 proje bagvurusunda bulunulmuqtur. Desteklenme karan verilen 2 proje

dzel sektdr projesi niteligi tagrmahadlr.

Merkez faaliyetleri kapsamtnda 5 prorenin (TRANSVARO A.$ ile 2 proje' TOGG ile 1 pro.ie,

Tl.lB|TAK 1001 kapsamtnda 2 proje) sdzlegmesi 2021 ytltnda imzalanarak gallgmalarlna

K

215 6 8 10Etki Degeri Yiiksek Makale Sayrsr

0,47 0,45 1,000,36 0,40Doktoralr Aragtrrmacr Bagrna Etki
Degeri Ytiksek Makale Saytsr

1 ,17 1 ,06 1,080,74TZE Doklorafi Ara$trrma6r BaSrna Etki
Degeri Yuksek Makale Sayrsr

12 245 6 IToplam Makale Sayrsr

0,20 o,47 0,55 'I,090,18Doktorah Ara$trrmacr Bagrna Makale
Sayrsr

2020 20212018 20192017

3 1 1 02
Tescil Edilen Uluslararasr Yeni
Patent Sayrsr

01 1 05
Uluslararasr Yeni Patent Basvuru
Sayrsr

00 40Yeni Urun Sayrsr

202120202017 2018

47% 4,yo35%Kullanrm Oranrl

1029Tekil Drl Kullanrcr Sayrsr

2.908719 1 .369356 771Drg Kullanrm Kaynakfi Hizmet
Geliri (Bin TL)

00 10Duzenlenen Uluslararast Kahltmlt
Bilimsel Etkinlik Sayrsr

20212019

Nisan 2022
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baglanmrg, 2 proje ( Savunma Sanayi BagkanltOt ile 1 proje, TUBITAK lOOl kapsamtnda .l proje)

2019 yrlrnda, 3 proje ise (ASELSAN ile 1 prote, TUBITAK 1001 kapsamrnda 2 proje) 2O2O yrtrnda

baglamrg ve gahgmalan 2O2l ytInda devam etmistir.

l\ilerkez'de kamu kaynakl ve dzel sektdrden elde edilecek 202't yfi prge gelirleri toplamt

9.24'1.000 TL olarak hedeflenmigtir. Ancak, kamu ve dzel sekt6r proje gelirleri toplamln

hedeflenen degerin Uzerinde 9.930.000 TL olarak gergekle$migtir.

Merkez performanstnt etkileyen faktdrlerden biri de Merkezin alt yaprstntn dtS kullantcrlar

tarafrndan kullanrlmasrdrr. Merkez biinyesinde bugiine kadar bagta Universiteler olmak Uzere pek

gok kuruma hizmet verilmig, 2021 ytInda bu kurumlara TRANSVARO da eklenmiglir.

Merkez'de g6rev yapan aragtrrmacr ve akademisyenler taraftndan 2021 y ,r,da gerqeklegtirilen

bilimsel gahsmalar ile gesitli dergilerde 24 adet makale, T adet bildiri yaytnlanmtgtrr. l\,ilerkez

performansr yayrnlara gdre degerlendirildi$inde; 2021 yrh igerisinde 14 makale Ql, 8 makale Q2,

2 makale Q3 srntfrnda olup, Q kategorisi tantmlt olmayan 1 makale ile toplam 25 makale

yayrnlanmrgtrr. Bilindigi 0zere, Q degeri bilimsel bir derginin kendi grubu iglndeki etki faKorune

gdre srralamasrnr gdstermektedir. ornelin kendi alantnda attl saytstna gore ilk %25'lik dilime

giren dergi Ql srnrfrna girmektedir. Q1 ve Q2 stntflanna giren yayrnlar etki deoeri yoksek

yayrnlardrr. Bu kapsamda 2021 yrlnda Merkez'de etki deoeri yUksek 21 makale yaytnlanmtgttr.

5.3. Performans Bilgi Sisteminin Oegerlendirilmesi

TUBITAK'rn Aragtrrma Allyaprlaflnrn performansrnr izleme sUreci igin talep etmif oldugu

"OlQulebilir Gdslergeler Veri Formu' Merkez ve galtganlaflntn performans takibi igin

kullanrlmaktadrr. Gerek istenen bilgilerin gok detayh olmasr gerekse bilgilerin giincellenmesi igin

gerekli olan uzun sure, bu sistemin verimli bir gekilde yunimesine engel olarak kargrmrza

Qrkmaktadrr. Sdz konusu form donemsel olarak gUncellenmekte olup, bu verilerin online bir sistem

Uzerinden takip edilmesi rapor hazrrlama siirecini daha verimli krlacahrr.
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6. GZFT ANAL|Z|

Merkez'in kurumsal kabiliyetine ydnelik degerlendirme yapabilmek igin 6ncelikle girglti ve zayrf

y6nleri objektif olarak ele almak gerekir. Bu nedenle, Merkez bunyesinde ig ve dr$ etkenleri

dikkate alarak, var olan gilglo ydnler ve frrsatlardan en ust diizeyde yararlanmak ve tehditler ile

zayi yanlatn etkisini en aza indirecek plan ve stratejiler gelistirme amact ile kullantlan GZFT

analizi yapllmrg ve agagrdaki maddelerde srralanan sonuglara ulagrlmrgtrr.

6.1. Gilglal Taraflar

. Ulke dncelikleriyle uyumlu faaliyet alanlan

. DUnyadaki bilimsel gelismelerle uyumlu ileriteknoloji geligtirme kabiliyeti

. MEMS alanrnda stratejik iirtin ve aragtrrma konulannr belirleyebilme

. MEMS alanrnda uluslararasr duzeyde gdriiniirlok ve rekabet edebilirlik

. UrUn odakh teknoloji geliitirme

. MEMS alanrnda tasa m, llretim ve test stireglerinde kazanrlan 25 seneyi agkrn bilgi birikimi

ve kabiliyet

. Ozel seKdr ve kamu kurum/kuruluglanyla proje yurutme deneyimi

. Temizalan altyaprsr ve cihaz parkr buytikluou

. Deneyimli ve nitelikli personel

. Nitelikli akademik kadro (gdrevlendirme yoluyla)

. Lisansustti gahsmalar igin cazip ortam sunmasr ve personelin akademik geliqiminin teqvik

edilmesi

6.2. Zayfi f araflat

. MEMS alanrnda temel bilgi birikimi olugturma ve deneyim kazandlrmanln uzun surmesi

. Temizalan isletme maliyetinin yukseklioi

. Yeterlik devamrna ililkin belirsizlikler

. Me\rzuattaki iyilegtirmeihtiyaglan

. Araqtrrmacr kadrosundakisirkulasyonunyiiksekligi

. Cihaz parklnrn eskimesi ve baktm onanm maliyetlerinin yirkseklioi

. Yurtdrlr pegin allmlarla ilgili sattn alma ve ihale yonetmeligindeki iyileqtirme ihtiyacl

. Kurumsallagma galtgmalartntn devam ediyor olmasl
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6.3. Frrsauar

. MEMS teknolojisi ile oretilen tirtinlerinin katma degerinin gok yoksek olmasl

. MEMS teknolojisinin 0lke guvenligi agrsrndan stratejik 6neme sahip olmasr

. MEMS Teknolojisinin Savunma sanayiinden biyomedikale genig bir yelpazede kullanrm

alantntn olmast

. MEMS teknolojisinin oncelikli alanlar arasrnda bulunmasr nedeniyle ulusal ve uluslararasr

duzeyde ArGe destek programlaflnrn vadr0r

. ulkemizde MEMS alanrnda ttim paydallann kullanrmrna agrk benzeri bir altyaprnrn olmamasr

. SSB Slratejik Planrnda MEMS teknolojisinin kritik teknoloji olarak yer almasr ve milli teknoloji

hamlesinin gergeklegtirilmesinde rol alacak teknolojilerden biri olarak ele a[nmasr

. Sanayi tarafrndan orta teknoloji hazrrlk seviyelerinde (THS3-6) 9a[gmalara ihitiyag

duyulmasr

. Aragtrrma altyaprlan me\rzuatrndaki avantajlar (Kamu ihale kanunundan muaf olma,

Akademisyen gdrevlendirilebilme, kamu desteklerinde oncelik v.b.)

6.4. Tehdi0er

. Surdurulebilirliginsaglanmasrndakizorluklar

. Deneyimli ve nitelikli eleman kayrplannrn artmasr (piyasa gartlannda rekabet edememe)

. MEMS alanrnda kalifiye personelin az olmasr ve MEMS alanrnda doktorah aragtrrmao az

olmast

. Kur artrgr nedeniyle yatrnm, malzeme ve bakrm/onanm maliyetlerinin planlanan botgede

6ngdrUlenden y0ksek olmasr

. Kritik malzemelerin ithal izinlerine/krsrtlamalanna tabi olmasr

. Kritik cihazlann anzalanmasr ve onaflm siirecinin yurt drgrna baotmlr olmast ve ihrag

izinlerine/ krsrtlamalanna tabi olabilmesi

. B0t9e aKanmrndaki belirsizlik ve gecikmeler

o Meyzuattaki degigim gallmalannrn uygulamaya gegmesinde yaganan gecikmeler

. Pandemi nedeniyle yaganan belirsizlik

r Ar-Ge botgelerinde olmasr muhtemel kesintiler
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