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1. Genel Çerçeve 
Fotonik, elektromanyetizma üzerine kurulmuş, kuantum elektrodinamiği ve ışık-madde 
etkileşmelerinin anlaşılması ile geliştirilmiş, fizik, kimya, biyoloji, mühendislik ve sağlık 
bilimlerini içeren disiplinler arası bir bilim dalıdır. Fotonik genel olarak, ışığın üretimi, iletimi, 
modülasyonu, yükseltilmesi ve algılanmasını kapsar. Fotonik alanında yürütülen çalışmalar, 
temel bilimlerde çığır açıcı gelişmelere yol açmasının yanı sıra, gündelik yaşamdan en 
gelişmiş teknolojilere kadar hayatın tüm alanlarındaki ihtiyaçlara katma değeri yüksek 
çözümler üretebilmektedir.  
 
Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde bilgi iletişim teknolojileri arasında yer 
alan bu çağrı ile, uygulamalı fotonik alanında, nihai hedef olarak yenilikçi fotonik 
teknolojilerinin ve yeni nesil fotonik aygıt ve cihazların geliştirilmesine yönelik Ar-Ge 
projelerinin desteklenmesi planlanmaktadır. 

 
2. Amaç ve Hedefler 
Bu çağrının amacı, fotonik konusunda yenilikçi teknolojiler geliştirmeyi, büyük bilimsel ve 
teknolojik etki yaratma kapasitesine sahip yeni nesil fotonik aygıtlar ve bunlara yönelik 
yaklaşımlar ortaya koymayı hedefleyen çalışmaları desteklemektir.  
 
Bu çağrı kapsamında, fotonik alanında aşağıda belirtilen konulardaki projeler 
desteklenecektir. 
 
 Yeni nesil fotonik cihazlara yönelik fotonik teknolojiler; 

 Geniş spektral bantlı kuantum osilatörler, 
 Optoelektronik temelli düşük gürültülü RF – MW osilatörler, 
 Yüksek frekanslı (> 40 GHz)  optoelektronik dedektörler, 
 Fotonik temelli standart frekans üreteçleri, 
 Fotonik temelli hassas ölçüm teknikleri, 
 Fotonik temelli yeni THz kaynak,  dedektör ve aygıtların geliştirilmesi. 
 

 Fotonik algılama kavramlarında öncül araştırmalar; 
 Teşhis ve tedavi amaçlı biyofotonik aygıtlar, 
 Optik eş fazlı tomografi amaçlı kuantum optik yöntemler, 
 Tek foton kaynakları ve algılayıcılar, 
 Yeni tek ve çok bantlı foto dedektörler, 
 Yeni nesil fotonik ışık kaynakları, 
 Fotonik temelli yeni çevre izleme aygıtlarıın geliştirilmesi. 

 
 



 Yeni aygıt kavramları: kuantum optik, plasmonik, meta-malzemeler, ışık-madde 
etkileşimleri; 
 Nano plazmonik algılayıcılar, 
 Fotonik temelli antenler, 
 Nano boyutta malzeme işleme, 
 Moleküllerin ışık ile kontrol edilmesi, 
 Astronomi ve uzay uygulamaları için optik ve fotonik aygıtları, 
 Optomekanik aygıtlar, 
 Nano görüntülemede yeni teknikler, 
 Fotonik nano resonatörler, 
 Yeni fotonik malzemelerin geliştirilmesi. 

 
 Enerji verimli fotonik aygıtlarla optik iletişim; 

 Optik haberleşme sistemlerinin verimliliğini arttırmak için yeni aygıtlar, 
 Kuantum kriptolojide yeni yöntemler, 
 Yeni tümleşik fotonik aygıt ve devrelerin geliştirilmesi.  

 
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. 
 Bu çağrı kapsamında altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez ve 

proje bütçe kalemleri arasında dengeli bir dağılım olması beklenir.  
 Farklı disiplinlerden araştırmacıların proje ekibinde görev alması ve konunun 

disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınması önerilmektedir. 
 Orta ve büyük ölçekli projelerin farklı kurum/kuruluşlarda yürütülen ve birden fazla 

kurumun yer aldığı alt projelerden oluşması (bir proje en fazla 1 ana ve 3 alt 
projeden oluşabilir) ve üniversite ile özel sektörün katılımı önerilmektedir. 

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

 

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

 
5. Çağrı Takvimi  

Aşama 
Çevrimiçi Başvuru Sistemi 

Kapanış Tarihi 
Elektronik Başvuru Çıktısının 
Gönderilmesi İçin Son Tarih* 

Birinci Aşama 21.08.2015 17:30 28.08.2015 17:30 

İkinci Aşama 27.11.2015 17:30 11.12.2015  17:30 

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



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

 
7. İrtibat Bilgileri 

 
Dr. İnci Akşahin 
 
Tel 0312 4685300-1122 
e-posta inci.aksahin@tubitak.gov.tr 

 


