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1. Genel Çerçeve 

Biyomedikal görüntüleme sistemleri, tanı ve tedavi sırasında hekimin vazgeçilmez 
yardımcısıdır. 

Bu çağrıda, yenilikçi ve mevcut biyomedikal görüntüleme sistemlerinin geliştirilmesi, 
iyileştirilmesi, bütünleştirilmesi, klinik testlerinin yapılması ve gerekli araştırmaların 
tamamlanması ile ilgili projelere destek verilecektir. 

Bu çağrıya sunulacak proje önerilerinin katma değeri yüksek, yaratıcı, yenilikçi ve 
uygulanabilir olması beklenmektedir. Proje çıktısı ürünün dünya ölçeğinde benzer ürünlerle 
rekabet edebilecek seviyede olması öncelikle amaçlanmaktadır.  

 
2. Amaç ve Hedefler 

Bu çağrı programıyla, ulusal sağlık teknolojileri sektörünün biyomedikal görüntüleme 
teknolojileri alanında yenilikçi ve rekabetçi yönünün geliştirilmesine katkı sağlanması 
amaçlanmaktadır.  
 
Bu çağrı programı kapsamında sunulan proje önerilerinin aşağıdaki konularda (en az bir 
tanesinde) biyomedikal görüntüleme teknolojilerine odaklanmış olması beklenmektedir: 
 

 Tüm vücut, hücre, doku, organ, sistem görüntüleme ve analizine yönelik yüksek 
başarımlı yöntemler geliştirilmesi, 

 Tanı ve/veya tedavi amaçlı medikal görüntüleme sistemleri/yöntemleri ve 
kateter/endoskopi/kapsül görüntüleme yöntemlerinin geliştirilmesi, 

 Mevcut görüntüleme teknolojilerinin iyileştirilerek (yüksek hız, yüksek çözünürlük, 
hassasiyet, düşük doz vb.) tasarlanması, farklı görüntüleme tekniklerinin donanım ve 
yazılım seviyesinde bir araya getirilmesi ve bütünleşik görüntüleme sistemi 
prototipinin geliştirilmesi, 

 Geliştirilecek görüntüleme teknolojisinin fonksiyonel doğruluk ve karakterizasyon 
testlerinin (in-silico) yapılması (yazılım, mekanik, elektronik, görüntüleme, 
elektromanyetik uygunluk testleri ile farklı enerji çeşitlerinin birbirlerini 
etkilememesinin sağlanması), 

 Geliştirilecek görüntüleme teknolojisinin in-vitro veya in-vivo testlerinin yapılması ve 
sistem üzerinde iyileştirilme çalışmalarının gerçekleştirilmesi, 
 

 
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 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. 

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

 Proje bütçe kalemleri arasında dengeli bir dağılımın gözetilmesi gerekmektedir. 
 Sadece biyomedikal görüntü işlemeye yönelik projeler, bu çağrının kapsamı dışında 

tutulacaktır. 
 İnsan uygulamaları ve hayvan deneyleri içeren proje önerileri için ikinci aşama 

başvurularında gerekli olan etik kurul belgesi onay sürecinin gecikmeden 
başlatılması önerilmektedir. 

 Ar-Ge boyutunun bulunması koşuluyla, ticarileşmeye yönelik ürün/prototip/teknoloji 
geliştirme projeleri bu çağrı kapsamında teşvik edilmektedir. 

 
Proje önerilerinin güçlendirilmesi için aşağıdaki hususların dikkate alınması önerilmektedir: 

 Farklı uzmanlık alanlarından (mühendislik, sağlık ve temel bilimler gibi) 
araştırmacıların proje ekibinde görev alması ve konunun disiplinler arası bir 
yaklaşımla ele alınması,  

 Proje çalışmasının, klinik prototipinin oluşturulması, oluşturulan prototip ile fantom, 
hayvan ve/veya insan çalışmalarının yapılmasını içermesi,  

 Proje ekibinde, çağrı konusu ile ilgili olarak bilimsel makale, patent veya patent 
başvurusu olan araştırmacıların yer alması, 

 Proje ile ilgili kavramsal tasarımın ve/veya ön çalışmaların yapılmış olması. 
 
(*)Bilimsel değerlendirme sırasında aynı/yaklaşık puan alan proje önerilerinden belirtilen koşulu 
sağlayanlara bütçe olanakları da gözetilerek öncelik sağlanacaktır.

 
5. Çağrı Takvimi  

Aşama 
Çevrimiçi Başvuru Sistemi 

Kapanış Tarihi 
Elektronik Başvuru Çıktısının 
Gönderilmesi İçin Son Tarih* 

Birinci Aşama 03.04.2015  10.04.2015  

İkinci Aşama 26.06.2015  03.07.2015  
(*) Elektronik başvuru çıktısının ıslak imzalı nüshasının belirtilen tarih ve saate kadar Kurumumuza 
ulaştırılması gerekmektedir. 
 
 
6. Ek Belgelere Referanslar 

 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. Onur Jane 

Tel 0312 4685300-1985 
e-posta onur.jane@tubitak.gov.tr 
 
Burak Yanmaz 

Tel 0312 4685300-1552 
e-posta burak.yanmaz@tubitak.gov.tr 

 


