
 

 

1511 – ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK 
PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI 

 
SAĞLIK– BİYOMEDİKAL EKİPMANLAR ÇAĞRI DUYURUSU 

 
1. Çağrı Kodu 

1511-SAB-BMED-2017-1 

 
2. Çağrı Başlığı 

Yüksek Hassasiyetli Medikal Görüntü Oluşturma, İşleme ve Görselleştirme Teknolojilerinin Geliştirilmesi 

 
3. Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar 

Son yıllarda bilgisayar işlem güçlerinin hızlı artışı ve çeşitlenmesi, örneğin paralel mimaride çalışan 
grafik işleme ünitelerinin (graphics processing unit/GPU) yaygınlaşması/ ucuzlaması, tıbbi görüntü 
analizi, işlenmesi ve oluşturulması (reconstruction) alanlarında yeni imkanlar ve yöntemlerin ortaya 
çıkmasına sebep olmuştur.  
 
Bu yeni yöntemler mevcut tıbbi görüntüleme problemlerinin daha hızlı ve verimli çözülmesinin yanı sıra 
sahip oldukları avantajlar sayesinde yepyeni alanlarda (klinik veya temel bilim tıp araştırma 
konularında)  tıbbi görüntüleme teknolojilerinin kullanılmasının yolunu açabilecektir. 
 
Bu çağrının amacı radyolojik ve mikroskobik görüntülerin oluşturulması, işlenmesi ve 
görselleştirilmesine yönelik altyapının geliştirilmesini, yerli kaynaklarla karşılayacak teknolojik bilgi 
birikimini sağlamak ve bu teknolojileri geliştirmektir.                   

 
4. Çağrı Konu ve Kapsamı 

Bu çağrının konusu, radyolojik ve mikroskobik görüntülerin oluşturulması, işlenmesi ve 
görselleştirilmesine yönelik teknolojik bilgi birikiminin ve teknolojilerinin geliştirilmesidir. 
 
Bu çağrı, temelde radyolojik veya mikroskobik tıbbi görüntüleme disiplinlerini kapsamaktadır. 
Radyolojik görüntüleme için, verilen modalitede (radyografi, MRI, CT, nükleer tıp, ultrasonografi vs.) 
görüntü oluşturma süresini kısaltacak; veya görüntü geri çatma (reconstruction) öncesi ve sonrasında 
mevcut olan görüntü işleme süreçlerini daha hızlı veya var olan sistemle bütünleşik olarak 
gerçekleştirecek; veya çoklu görüntülerden yenilikçi görselleştirme (visualisation) 
yöntemini/yöntemlerini içerecek projeler bu çağrının kapsamına girmektedir. 
 
Mikroskopik görüntülerle ilgili başvurusu yapılan projelerde, yenilikçi birleştirme veya görselleştirme 
yaklaşımlarının uygulanması ve klinik uzman görüş/görüşlerinin alınması gerekmektedir. Bunların yanı 
sıra radyolojik veya mikroskobik görüntü setlerini alarak, tıbbi uzmanın karar sürecine yardımcı olan 
(yapay zeka tabanlı, derin öğrenme vb.) yazılımlarının da geliştirilmesi, bu çağrı kapsamında klinik 
görüş/görüşlerin alınması şartıyla uygun olarak değerlendirilecektir. 
 
Buna göre, 

1- Geliştirilecek olan sistem ve algoritmaların gerçek zamanlı görüntüleme ve işleme yapabilmesi, 
2- Patolojik görüntülerin otomatik tanınması ve sınıflandırılması, 
3- Protokol sürelerinin 5 dakikanın altına indirilmesinin hedeflenmesi, 
4- Derin öğrenme algoritmalarının geliştirilmesi, 
5- Geliştirilecek donanım ve algoritmaların performanslarının ölçülebilmesi açısından, hedeflenen 

görüntünün uygulama alanına yönelik başarı kriterlerinin belirlenmiş olması ve başarı 



 

 

kriterlerine ulaşmada uygulanacak olan Ar-Ge sistematiğinin açık ve net belirtilmesi, 
6- Görüntü oluşturma için görüntüleme süresi ve çözünürlük hedefinin, uygulamaya özel olarak 

belirtilmesi, 
7- Görüntü işleme için, görüntü hizalamada (registration), bölütleme (segmentation), 

sınıflandırma ve tanımlama (recognition) parametrelerinde doğruluk, hassasiyet ve çalışma 
süresi hedeflerinin açık ve net olarak belirlenmesi, 

8- Görselleştirme için yeniden biçimlendirme (reformatting), hızlı görüntü elde etme (quick 
rendering) ve klinik uzmanın tatmin seviyesi ölçüm hedeflerinin açık ve net olarak belirlenmesi, 

9- Birleştirilmiş modalitelerden elde edilen görüntülerin görselleştirilmesi ile ilgili yenilikler 
 
çağrı kapsamını oluşturmaktadır. 

 
Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:  



 Geliştirilmesi planlanan tüm sistem bileşenleri, türüne göre uluslararası standartların gerektirdiği 
asgari teknik özelliklere sahip olmalıdır.  

 Kullanılacak yöntemlerin çalışma ve sonuç verme süreleri, klinik kullanıma uygun olmalıdır. 

 Geliştirilecek olan algoritmalar, mevcut görüntüleme sistemler ve hastanede kullanılmakta olan 
mevcut yazılımlar ile uyumlu çalışabilmelidir. 

 İlgili standartlar proje önerisinde belirtilmeli ve hedeflenen çıktılar rakip ürünlerle karşılaştırmalı 
olarak sunulmalıdır. 

 
Diğer Hususlar:  

1. Bu çağrı kapsamında yalnızca görüntünün elde edilmesi, yalnızca elde edilen görüntünün 
işlenmesi, yalnızca işlenmiş görüntünün görselleştirilmesi çalışmalarını içeren proje önerileri 
alt bileşen geliştirme çalışmaları olarak değerlendirilecektir. Bu çalışmaların birlikte yapıldığı 
öneriler ise, ana proje çalışması olarak değerlendirilecektir. 

2. Bu çağrı kapsamında sunulacak proje önerileri algoritmaların geliştirilmesi, görüntüleme 
sistemlerine uygulanması ve klinik ortamda test edilmesi basamaklarını içereceğinden görev 
dağılımı net ve açık olarak belirtilmelidir. 

3. Geliştirilmesi planlanan sistemin kullanılacağı klinik alanda bir uzmanın, proje personeli veya 
danışman olarak bulunması zorunludur. 

4. Projede tıp fakülteleri ve hastanelerin ilgili bölümleri ile birlikte, mühendislik ve/veya temel 
bilimler bölümlerinden proje konusu ile ilgili olarak danışmanlık hizmet alımları şeklinde iş 
birliği yapılması önerilmektedir.  

 
Çağrı kapsamında olmayan konular:  
1. Sistem bileşenlerinin (yazılım ve/veya donanım) tamamının ya da büyük bir bölümünün hazır 

olarak alındığı proje önerileri kapsam dışındadır. 
2. CPU’da çalışmakta olan mevcut algoritmaların, GPU sistemine uyumlu hale getirilmesini 

amaçlayan proje önerileri kapsam dışındadır. 
3. Alt bileşen geliştirme çalışmaları proje önerileri için proje bütçesi üst sınırı 750.000 TL, proje 

süresi üst sınırı ise 18 aydır. Bunu sağlamayan alt bileşen geliştirme proje önerileri destek 
kapsamı dışındadır. 

 

 



 

 

5. Çağrı Takvimi 

Çağrı Açılış Tarihi  24.04.2018 

Çağrı Kapanış Tarihi  13.07.2018 

Ön Kayıt Son Tarihi*  08.06.2018 Saat: 17:30 

Proje Öneri Başvuru Tarihleri 21.05.2018 - 13.07.2018 Saat: 17:30 

*: Proje başvuruları yapabilmek için proje öneri başlığınız ve kuruluşunuz durumu ile ilgili belgeleri TÜBİTAK’a 
sunarak ön kayıt onayı almanız gerekmektedir. Burada belirtilen tarih bu evrakların TÜBİTAK’a evrak girişinin 
yapılabileceği en son tarihi ifade etmektedir. Bu tarihe kadar ön kayıt evraklarını TÜBİTAK’a ulaştıramayanlar proje 
başvurusu yapamayacaktır. 

 
6. Çağrıya Özel Şartlar 

Proje Süresi Üst Sınırı: 36 ay  

Proje Bütçesi Üst Sınırı: 2.500.000 TL  

İşbirliği Yapısı:  

 Üniversite ve diğer araştırma kurumlarıyla işbirlikleri dikkate alınacaktır. Taraflarca imzalanmış 
ilgili ön sözleşmenin proje başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir. 

Diğer Hususlar:  

 Çağrının temel amacı, biyomedikal ekipmanlar alanında çağrı konusu ile ilgili ulusal bilgi 
birikiminin arttırılmasıdır. Bu nedenle, sistem ve/veya teknolojinin -yurtiçi veya yurtdışından- 
ağırlıklı olarak hazır alındığı ve/veya teknoloji transferi niteliğindeki projeler, çağrı kapsamı 
dışındadır. 

 Sadece sistem entegrasyonu/montajı içeren pilot uygulama projeleri çağrı kapsamı dışındadır. 

 Tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri yurtdışında ve/veya büyük oranda firma dışında yapılan 
çalışmalar çağrı kapsamı dışındadır. 

 
 
7. İrtibat Noktası 

Çağrı Sorumlusu Yalçın TAMER 
 

yalcin.tamer@tubitak.gov.tr 
 

Çağrı Sorumlusu Yrd. Ümran ELMAS 
 

umran.elmas@tubitak.gov.tr 
 

Ön Kayıt Sorumluları Seda KIZILTAN  teydeb.onkayit@tubitak.gov.tr 

1511 Program Sorumlusu Çiğdem EKMEN 
 

cigdem.ekmen@tubitak.gov.tr 
 

Ayrıntılı bilgi için: www.tubitak.gov.tr/1511 
E-mail: 1511@tubitak.gov.tr 

 

 

 

http://www.tubitak.gov.tr/1511
mailto:1511@tubitak.gov.tr


 

 

8. İlgili Belgeler 

 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı 

Uygulama Esasları 

 1511 Proje Öneri Başvuru Formu (AGY111-02) 

 

9. Ek Bilgi 

 Proje başvuru tarihi itibari ile proje ekibinde proje konusu ile ilgili en az lisans düzeyinde firma 

çalışanı personel istihdam edilmeyen projeler hakem ataması yapılmadan ön incelemede 

reddedilir. 

 Bu çağrı duyurusu TÜBİTAK 1511 kodlu “Öncelikli Alanlarda Araştırma Teknoloji Geliştirme ve 

Yenilik Projeleri Destekleme Programı” uygulama esasları çerçevesinde yapılmış olup, burada 

belirtilmeyen hususlar için uygulama esaslarında yer alan hükümler geçerlidir.  

 

 

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1511-tubitak-oncelikli-alanlar-arastirma-teknoloji-gelistirme-ve-yenilik-p-d-p
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1511-tubitak-oncelikli-alanlar-arastirma-teknoloji-gelistirme-ve-yenilik-p-d-p

