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1. Genel Çerçeve 
Optoelektronik, yarıiletken malzeme ve aygıtlara dayalı elektronik ve optik bilim dallarının bir 
araya gelmesiyle ortaya çıkmış bir bilim dalıdır. Optoelektronik aygıtlar haberleşme, 
otomatik kontrol sistemleri, ekranlar, askeri uygulamalar, spektroskopik uygulamalar, sağlık 
uygulamaları, astronomi ve uzay uygulamaları, temiz/yenilenebilir enerji sistemleri, 
optoelektronik tümleşik devreler gibi pek çok alanda kullanılmakta olduğundan, bu aygıtlar 
çok disiplinli bir bilim dalını kapsamaktadır. Yarıiletken optoelektronik aygıtların kapsamı 
genel olarak ışığın üretimi, algılanması, yükseltilmesi, modülasyonu, ışık-enerji dönüşümüne 
dayalı olup; ışık yayan diyotlar, yarıiletken lazerler, güneş hücreleri, fotodedektörler, optik 
yükselteçler, optoelektronik tümleşik devreler, optoelektronik aygıtların temel bileşenlerini 
oluşturmaktadır. Optoelektronik alanında sürdürülen temel bilim ve mühendislik 
araştırmaları, gelişen teknolojinin gereksinimlerine yanıt verecek yeni nesil yarıiletken 
malzeme sistemlerine dayalı aygıtların geliştirilmesine yöneliktir. Dolayısıyla, ülkemizin 
ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve dünya pazarından pay alabilmek için söz konusu alandaki 
gelişmeleri izlemek, açık noktaları bulup o alanlarda yatırım yapmak, ileride ortaya 
çıkabilecek teknolojilerin alt yapısını hazırlamak gereklidir. 
 
Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde bilgi iletişim teknolojileri arasında yer 
alan bu çağrı ile uygulamalı optoelektronik alanında, yeni nesil malzemelerin, aygıtların, 
üretim teknolojilerinin ve bu aygıtları içeren sistemlerin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge 
projelerinin desteklenmesi planlanmaktadır. 
 
2. Amaç ve Hedefler 
Bu çağrının amacı, yarıiletken malzemelere dayalı, bilimsel ve teknolojik etki yaratma 
kapasitesine sahip yeni nesil optoelektronik aygıtlar ve bu aygıtları içeren sistemlerin 
geliştirilmesine yönelik çalışmaları desteklemektir.  
 
Bu çağrı kapsamında, aşağıda belirtilen konulardaki projeler desteklenecektir: 

 
I. Optoelektronik Uygulamalar İçin Özgün Malzemelerin Geli ştirilmesi 

� Özgün malzemelerin üretimi 
� Mevcut malzemelerin özgün yöntemlerle üretimi 

 
II. Optoelektronik Aygıt Tasarımı Ve Prototiplenmes i 

� Hızlı açılıp kapanabilen görünür bölge LED’lerin tasarlanması, geliştirilmesi ve 
prototiplenmesi 

� Yeni nesil yarıiletken lazerlerin tasarlanması, geliştirilmesi ve prototiplenmesi 
� Yeni nesil yarıiletken optik yükselteçlerin tasarlanması, geliştirilmesi ve 

prototiplenmesi 
� Düşük boyutlu yeni nesil yarıiletken UV/VIS/IR fotodedektörler tasarlanması, 



geliştirilmesi ve prototiplenmesi (*) 
� IV/III-V hibrit ve III-V optoelektronik tümleşik devrelerin tasarımı, geliştirilmesi ve 

prototiplenmesi 
� Uzay uygulamaları için yüksek verimli güneş hücrelerinin tasarımı, geliştirilmesi 

ve prototiplenmesi 
 

III. Optoelektronik Tabanlı Sistemlerin Geli ştirilmesi (**) 
� Optik kablosuz haberleşme sistemleri 
� LIDAR Sistemleri 

 
IV. Optoelektronik Uygulamalar İçin Üretim Teknolojilerinin Geli ştirilmesi 

� Özgün optoelektronik malzeme üretim sistemlerinin ve yöntemlerinin geliştirilmesi 
(Konvansiyonel epitaksiyel büyütme sistemlerine ve yöntemlerine alternatif 
sistemler) 

� Özgün litografi sistemlerinin/tekniklerinin ve yöntemlerinin geliştirilmesi 
 
Bu çağrı konusu kapsamında önerilecek projeler, bu hedeflerden birini ele alabileceği gibi 
birden fazla hedefi de kapsayabilir.  
 
(*) Savunma sanayisine yönelik kamera bileşenleri içerikli projeler bu çağrı kapsamı dışında 
tutulmuştur. 
(**) Sürücü elektroniğinde (optoelektronik arayüz) yenilik içermelidir. 
 
3. İlgili Destek Programı 
Bu çağrı konusu kapsamında önerilecek projelere “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 
Destekleme Programı” kapsamında destek verilecektir. 

 
4. Çağrıya Özel Hususlar 

• Önerilecek projeler küçük, orta veya büyük ölçekli projeler olarak hazırlanabilir.  
• Orta ve büyük ölçekli projelerde en fazla 1 ana proje ve 3 alt proje olabilir. 
• Bu çağrı kapsamında altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez ve 

proje bütçe kalemleri arasında dengeli bir dağılım olması beklenir.  
• Büyük ölçekli projelerin farklı kurum/kuruluşlarda yürütülen ve birden fazla kurumun 

yer aldığı alt projelerden oluşması ve üniversite ile özel sektörün katılımı 
önerilmektedir.  

• Geliştirilecek malzeme ve teknolojilerin uygulamaları için ilgili kurum/kuruluşlardan 
etik kurul/yasal/özel izin belgelerinin alınması gerekmektedir. 

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

• Proje kapsamında geliştirilecek malzeme ve teknolojilerin mevcut malzeme ve 
teknolojiler ile rekabet edebilir seviyede olmaları beklenmektedir.  

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

 

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

 
 
 



5. Çağrı Takvimi 

Çağrı Takvimi 
Aşama 

Çevrimiçi Ba şvuru Sistemi 
Kapanı ş Tarihi 

Elektronik Ba şvuru Çıktısının 
Gönderilmesi İçin Son Tarih* 

Birinci A şama 01.04.2016 17:30 08.04.2016 17:30 

İkinci A şama 17.06.2016 17:30 01.07.2016 17:30 

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

• 1003 Destek Programı Web Sayfası 
• 1003 Destek Programı Bilgi Notu 
• 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Usul ve Esasları 
• Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016 
• 1003 Proje Önerisi Değerlendirme Formu 
• Yasal/Özel İzin Belgesi Bilgi Notu  
• Etik Kurul Onay Belgesi Bilgi Notu 

 
7. İrtibat Bilgileri 

Emine Yalaz 

Tel 0312 4685300-1186 
e-posta  emine.yalaz@tubitak.gov.tr 
 


