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1. Genel Çerçeve 
İnsanların Güneş enerjisinden faydalanma girişimleri uzun bir geçmişe sahip olmakla 
birlikte, Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki bilimsel ve teknolojik çalışmalar 
1970'lerden sonra hız kazanmış; özellikle son yıllarda hem teknolojik açıdan hem de ilk 
yatırım maliyetinin düşürülmesi bakımından önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.  
 
Yapılan çalışmalar sonucunda, güneşlenme süresi ve ışınım şiddeti ölçümlerine göre 
ülkemiz için Güneş enerjisi potansiyelinin oldukça yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
Dolayısıyla, günümüzün ve geleceğin enerji sistemleri için son derece önemli olan Güneş 
enerjisi alanında, hem ülkemizin mevcut enerji talebinin karşılanmasında dışa bağımlılığı 
azaltacak hem de uluslararası düzeyde ülkemizin rekabet gücünü artıracak Ar-Ge 
faaliyetlerine ve yenilikçi malzeme ve teknolojilerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 
 
Güneş enerjisinden faydalanmak için günümüzde en yaygın kullanılan teknolojilerden birisi 
olan fotovoltaik (PV) hücrelere yönelik yenilikçi malzemelerin geliştirilmesi, yenilik ve 
araştırma faaliyetlerinin yoğun bir şekilde devam ettiği rekabetçi bir alandır. Bu alanda 
verimlilik artışı ve maliyetin düşürülmesine yönelik çalışmalar son yıllarda hız kazanmıştır1. 
 
1. http://www.nrel.gov/ncpv/images/efficiency_chart.jpg 

 
2. Amaç ve Hedefler 
Güneşlenme ve yıllık sıcaklık değerleri göz önüne alındığında PV sistemler ülkemiz için 
oldukça uygun teknolojilerdir. Geleneksel malzemeler yerine yenilikçi ve fonksiyonel 
malzemeleri içeren hücrelerin geliştirilmesi ülkemizin bu alanda rekabet gücününün 
yükseltilmesine olanak sağlayacaktır. 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme 
Programı kapsamında PV hücrelerin ve bu hücrelerde kullanılan yenilikçi malzemelerin 
geliştirilmesini içeren çağrılara çıkılmıştır. Mevcut çağrıda, daha önce çıkılan bu çağrılara 
paralel olarak, aşağıda belirtilen kapsama sahip proje önerileri desteklenecektir: 
 

 Yüksek verimli, maliyet etkin, uzun ömürlü yeni nesil güneş hücreleri için 
yenilikçi malzemelerin (örneğin; boya duyarlı DSSC, organik ve ince film 
güneş hücrelerine yönelik malzemeler, perovskitler vb.) geliştirilmesi 

 Çağrı kapsamında sunulan projelerde geliştirilecek malzemelerin, literatürde 
yer alan ve mevcut teknolojilerde kullanılan malzemelere göre performans, 
kullanım ömrü ve maliyet açılarından rekabet edebilir düzeyde olması 
beklenmektedir. 

 
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 ve orta ölçekli projeler olarak hazırlanabilir.  
 Bu çağrı kapsamında altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez ve 

proje bütçe kalemleri arasında dengeli bir dağılım olması beklenir.  
 Sadece entegrasyon/montaj içeren pilot uygulama projeleri destek kapsamı 

dışındadır. 
 Farklı disiplinlerden araştırmacıların proje ekibinde görev alması ve konunun 

disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınması önerilmektedir. 
 Orta ölçekli projeler için, ilgili endüstriyel ile işbirliği içinde hazırlanmış ve/veya ilgili 

endüstriyel kuruluşlardan ayni/nakdi destek almış olan projelere öncelik verilecektir. 
 Orta ölçekli projelerde en fazla 1 ana proje ve 3 alt proje olabilir. 
 Çağrı kapsamında desteklenecek projelerde, yerli kaynaklara dayalı ürün ve bu 

ürünlere yönelik süreçlerin geliştirildiği projelere öncelik verilecektir. 
 İlk aşamayı geçen proje önerilerinde, geliştirilmesi planlanan hücrelerin ticarileşme 

potansiyelini belirlemeye yönelik maliyet analizininin ikinci aşama öneri formunda 
yer alması gerekmektedir. 

 Bu çağrı programına önerilecek projelere yeni üniversitelerin (2006 yılından itibaren 
kurulmuş üniversiteler) katılımının sağlanması teşvik edilmektedir(*). 

 
 (*) Bilimsel değerlendirme sırasında aynı/yaklaşık puan alan proje önerilerinde bütçe imkânları da 
gözetilerek öncelik sağlanacaktır. 
 

 
5. Çağrı Takvimi  

Aşama 
Çevrimiçi Başvuru Sistemi 

Kapanış Tarihi 
Elektronik Başvuru Çıktısının 
Gönderilmesi İçin Son Tarih* 

Birinci Aşama 21.08.2015 17:30 28.08.2015 17:30 

İkinci Aşama 27.11.2015 17:30 11.12.2015 17:30 

 
6. Ek Belgelere Referanslar 

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

 
7. İrtibat Bilgileri 

 

Dr. Bora Kat 
 

Tel 0312 4685300-2792 
e-posta bora.kat@tubitak.gov.tr 

	
 

 


