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1 TANIMLAR 

 

İşbu şartnamede belirtilen; 

Banka Bildirim Formu: Adına ödeme yapılacak kişinin ödemenin yapılacağı banka bilgisi ve 

gerekli kişisel bilgilerini beyan ettiği matbu formu (Bkz. Ek-1), 

Danışma ve Değerlendirme Kurulu: TEKNOFEST Sağlıkta Yapay Zekâ Yarışmalarında rapor 

değerlendirme, şartname revize süreçleri, rapor şablonu oluşturma, teknik soruları yanıtlama, 

yarışmacı bilgi kiti oluşturma gibi konularda görev alan, alanında uzman kişilerden oluşan kurulu, 

KYS: TEKNOFEST Kurumsal Yönetim Sistemini 

Ortaöğretim Yarışması: Lisede okuyan ya da son bitirdiği okul lise olan ve başka bir eğitim 

kurumunda kayıtlı olmayan kişilerin katıldığı yarışmaları, 

Gizlilik Sözleşmesi: Sağlıkta Yapay Zekâ Yarışmaları kapsamında T.C. Sağlık Bakanlığı 

tarafından yarışmacıların modellerini eğitmek ve/veya test etmek amacıyla paylaşılan 

anonimleştirilmiş bilgi/belge/veriyi kullanabilmeleri için yarışmacıların imzaladıkları “Kurumsal 

Gizlilik Taahhütnamesi”ni, 

Paydaş: T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve T3 Vakfı’nı, 

Sistem: Yarışmacıların çözüm ve önerilerinin işler durumda olabilmesi için gerekli her türlü 

donanım ve yazılımları içeren düzeni, 

Takım: 1 (bir) ya da en fazla 5 (beş) kişiden oluşan ekibe verilen ismi, 

Takım Kaptanı: Yarışmalarda takımı temsil yetkisi olan takım üyesini, 

Takım Danışmanı: Ortaöğretim yarışmalarında zorunlu, yükseköğretim yarışmalarında ise isteğe 

bağlı ve her takım için en fazla 1 öğretmen/eğitmen/ akademisyeni, 

Takım Yetkilisi: Ortaöğretim yarışmalarında takım danışmanını, yükseköğretim yarışmalarında 

takım kaptanı ve/veya takım danışmanını, 

TEKNOFEST: Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalini, 

TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi: Paydaş Kurumlardan ilgili sorumlu üyelerin oluşturduğu 

komiteyi, 

TÜSEB: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını, 

T3 Vakfı: Türkiye Teknoloji Takımı Vakfını, 

Yarışma Süreci: Yarışma başvurularının alınmaya başladığı tarih ile final sonuçlarının açıklandığı 

tarih arasında geçen süreyi, 

Yarışmacılar Sorumlusu: TÜSEB’in yarışmacıların ihtiyaçları ve talepleri ile ilgilenecek 

görevlendirilmiş personelini, 

Yükseköğretim Yarışması: Yükseköğretim kurumunda okuyan ya da mezunlarının katılacağı 

yarışmaları ifade eder. 

 

2 AMAÇ 

 

Günümüzde sıkça bilgi teknolojileri alanında kullanılan yapay zekâ çözümleri son 

dönemde sağlık alanında kullanılmaya başlanmıştır. “Sağlıkta Yapay Zekâ Yarışmaları” sağlık 

alanında karşılaşılabilecek problemlere çözüm üretmek, bilgi birikimini ve yetişmiş insan gücünü 

arttırmak amacıyla düzenlenmektedir. Bu amaç doğrultusunda 2023 TEKNOFEST etkinliğinde 

Sağlıkta Yapay Zekâ Yarışmaları altında “Bilgisayarlı Görüyle Tarama Mamografilerinde BI- 

RADS Kategorisi ve Meme Kompozisyonu Tahmini Yarışma Kategorisi”, “Medikal Teknolojiler 

Kategorisi”, “Biyoinformatik Alanında Yapay Zekâ Destekli Analiz Metotları Geliştirilmesi 

Kategorisi” olmak üzere üç farklı kategori olacaktır. Söz konusu kategorilere ait yarışmalara dair 

detaylı bilgiler aşağıda sunulmuştur. 
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3 KATILIM KOŞULLARI 

 

• Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören lise öğrencisi ve mezunları Ortaöğretim 

Yarışmalarına, üniversite öğrencileri (Lisans, Ön lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Açık Öğretim 

dâhil) ile mezunları ise Yükseköğretim Yarışmalarına başvuru yapabilir. 

• Yarışmalara bireysel katılım sağlanabileceği gibi, takım olarak da başvuru yapılabilir. 

• Bir takımın üyesi aynı veya farklı takımla Sağlıkta Yapay Zeka Yarışmasının kategorilerine 

sadece birer başvuru gerçekleştirebilir. 

• Tüm yarışmalarda takımlar tek kişiden oluşabildiği gibi en fazla 5 (beş) kişiden oluşabilir. 

(Bu sayıya danışman dâhil değildir.) 

• Takımlar, tek bir okuldan oluşturulabileceği gibi bir veya birden fazla 

ortaöğretim/yükseköğretim öğrencisinin bir araya gelmesi ile karma bir takım olarak da 

oluşturulabilir. Takımın katılabileceği yarışma kategorisi takım üyelerinden eğitim seviyesi en 

yüksek olana göre belirlenecektir. 

• Proje Detay Raporu ile birlikte öğrenciler için onaylı öğrenci belgelerinin www.t3kys.com 

sunulması gerekmektedir. 

• Sadece Ortaöğretim Yarışmalarındaki takımlarda bir danışman olması zorunludur. 

• Yükseköğretim Yarışmalarına yapılacak başvurularda danışman bulunması zorunlu 

değildir. 

• Danışmanın görevi; öğrencilere kendi eğitim-öğretimlerini planlayabilmeleri konusunda 

yardımcı olmak, akademik, sosyal ve kültürel konularda yol göstermek, zihinsel, sosyal ve 

duygusal yönleriyle öğrencinin kişiliğinin bir bütün olarak gelişebilmesi için uygun ortamın 

hazırlanmasına yardımcı olmak vb. görev ve hizmetlerdir. Danışmanının takımdaki rolü projede 

ihtiyaç duyulacak akademik desteği sağlayarak takım üyelerinin problemlerine çözüm 

üretebilmeleri için yol göstermektir. Proje fikrinin takım üyeleri tarafından oluşturulması 

gerekmekte olup danışmanların bu aşamada sadece yönlendirme yapması istenmektedir. Proje 

sahibinin danışman olması tespit edildiğinde başvuru geçersiz sayılacaktır. 

• Danışman, takım üyesi olarak eklenmemelidir. 

• Danışman olarak görev yapacak kişinin danışmanlık görevlerini yerine getireceğine ve 

öğretmenlik/eğitmenlik/akademisyenlik veya ilgili alanda kariyer hayatını devam ettiren 

mühendis/uzman vb. olduğunu kanıtlayan ıslak imzalı/elektronik imzalı taranmış belgeyi ve 

çalıştığı kurumdan alacağı görevlendirme yazısını TEKNOFEST Yarışmalar Komitesine 

(www.t3kys.com) Proje Detay Raporu teslim tarihine kadar iletmesi zorunludur. 

• Yarışma konusu fikir eseri takımda yer alan yarışmacı/yarışmacıların emeğinin 

neticesinde oluşmuş olmakla birlikte takım üyelerinin hususiyetini yansıtmakta olup Danışman, 

eser sahibi olarak kabul edilmeyecektir. 

• Danışman final aşamasına kadar takıma destek olacağını ve final aşaması süresince 

takımın yanında bulunacağını taahhüt eder. Final aşamasına kalan projelerde takımların 

danışmanları ile alanda bulunmaları zorunludur. 

• Danışman değişikliği olması durumunda yazılı olarak ilgili TEKNOFEST Yarışmalar 

Komitesine bu taleplerini 7 iş günü içerisinde iletmek zorundadırlar. Taleplerini bu maddede yazılı 

şekilde yapmayan takımların danışman değişikliği kabul edilmeyecektir. 

• Yarışmalara sunulan projelerin, yapay zekâ yöntemleri kullanılarak geliştirilmiş olması 

zorunludur. Kullanılan yapay zekâ metotları Proje Sunuş Raporunda özet olarak, Proje Detay 

Raporunda ise ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. Geliştiriminde yapay zekâ bileşenleri içermeyen 

projeler yarışma dışı kalacaktır. 

http://www.t3kys.com/
http://www.t3kys.com/
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• Proje fikirleri özgün olmalıdır. Benzer ya da taklit olduğu tespit edilen projeler yarışma 

dışı kalacaktır. Yarışmacı aynı proje ile daha evvel bir başka yarışmada yer almışsa, 

katılmış olduğu yarışmanın adı, yeri, tarihi, organizatörü, yarışmada aldığı netice 

bilgilerini proje dosyası içerisinde bildirilmelidir. 

• Başvurular 30.11.2022 tarihine kadar www.t3kys.com başvuru sistemi üzerinden çevrim 

içi olarak yapılır. 

• Başvuru tarihleri arasında Takım Yetkilisi sistem üzerinden kaydolur, takım üyelerini 

doğru ve eksiksiz olarak sisteme kayıt eder ve (varsa) danışman ve üyelerin e-postalarına davet 

gönderir. Davet gönderilen üye Başvuru sistemine giriş yaparak “Takım bilgilerim” kısmından 

gelen daveti kabul eder ve kayıt tamamlanır. Aksi durumda kayıt tamamlanmış sayılmaz. 

• Takım oluşturma işlemini tamamlayan yarışmacıların projesine uygun yarışmaya 

başvuru yapması gerekmektedir. 

• Yarışma kapsamında gerekli tüm süreçler (Başvuru, Rapor Alımı, Rapor Sonuçları, 

İtiraz Süreçleri, Üye ekleme/çıkarma işlemleri vb.) KYS üzerinden yapılmaktadır. Takımların 

KYS üzerinden süreçlerini takip etmesi gerekmektedir. 

• Üye ekleme/çıkarma işlemleri Proje Detay Raporu Teslim tarihine kadar yapılmalıdır. 

• Yarışma süreci boyunca KYS üzerinden başvuru yapma, rapor yükleme, form doldurma 

işlemleri Takım Yetkilisi dâhilinde olup yarışma süreçleri bu Takım Yetkilisi üzerinden 

yönetilmektedir. 

• Finale kalan takımlara sağlanacak ulaşım ve konaklama desteği sınırlıdır. Destek 

verilecek kişi sayısı takım başı 3 kişi (danışman dâhil) olup TEKNOFEST Yarışmalar 

Komitesinin değişiklik yapma hakkı saklıdır. 

• TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi festival alanında bulunacak üye sayısını 

sınırlandırma yetkisine sahiptir. Sınırlandırma yapılması durumunda komite tarafından 

bilgilendirme yapılacaktır. 

• Aynı proje ile yalnızca tek bir kategoriye veya tek bir yarışmaya başvurulabilir. 

Aynı proje ile farklı kategori veya TEKNOFEST kapsamında düzenlenen farklı yarışmaya 

başvuru yapan takımların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

• Aynı takım üyeleri farklı projeler ile TEKNOFEST kapsamında düzenlenen diğer 

yarışmalara başvuru yapabilir. 

• Yarışmacılar, Bilgisayarlı Görüyle Tarama Mamografilerinde BI-RADS Kategorisi ve 

Meme Kompozisyonu Tahmini Yarışma Kategorisi altındaki yarışmalarda paydaşlar tarafından 

sağlanacak verilere ancak “Gizlilik Sözleşmesini” imzalı olarak sunmaları halinde erişim 

sağlayabilecek ve yarışmaya katılabileceklerdir. 

• Yarışmacı, başvuru yapmadan önce işbu şartnamedeki tüm açıklamaları ve katılım 

koşullarını okuyup onaylamak suretiyle yarışmaya katılabilecektir. Yarışmacının 18 (on sekiz) 

yaşından küçük olması durumunda, işbu şartnamenin velisi/vasisi tarafından onaylandığını 

gösterir bir belge sunulması zorunludur. 
 

Yarışmaya başvuranlar işbu şartnamedeki koşulların tamamını kabul etmiş oldukları 

sayılmaktadır. 

http://www.t3kys.com/
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4 SAĞLIKTA YAPAY ZEKÂ YARIŞMALARI DETAYLARI 

 

4.1 Bilgisayarlı Görüyle Tarama Mamografilerinde BI-RADS Kategorisi ve Meme 

Kompozisyonu Tahmini Yarışma Kategorisi 

 

Bu kategori altında; Bilgisayarlı Görüyle Tarama Mamografilerinde BI-RADS Kategorisi ve 

Meme Kompozisyonu Tahmini Ortaöğretim Yarışması ve Bilgisayarlı Görüyle Tarama 

Mamografilerinde BI-RADS Kategorisi ve Meme Kompozisyonu Tahmini Yükseköğretim 

Yarışması olarak iki adet yarışma düzenlenecektir. 

 

4.1.1 Amaç ve Konu 

 

Kanser, vücudun herhangi bir yerinde hücrelerin anormal ve kontrolsüz bir şekilde büyüdüğü ve 

başka bölgelere yayılabildiği geniş bir hastalık türüdür. Kanser, dünyada ölüm nedenleri arasında 

ikinci sıradadır. Dünyada ve ülkemizde, kanser türlerinin yaşa göre standardize edilmiş insidans 

hızlarına göre kadınlarda en sık görülen kanser meme kanseridir (Dünya Sağlık Örgütü, 2020). 

Kadınlarda kanser türlerinden yaşa göre standardize edilmiş ölüm hızlarında meme kanseri 

dünyada ilk sırada gelmekte iken ülkemizde akciğer kanserinden sonra ikinci sıradadır (Dünya 

Sağlık Örgütü,2020). Bulaşıcı olmayan hastalıklar kapsamında olan kanser ile mücadelede halk 

sağlığı yaklaşımı önem arz etmektedir. Bu bağlamda, birincil ve ikincil koruma çok önemlidir. 

İkincil koruma kapsamında, meme kanserinde erken teşhis büyük önem taşımaktadır. Erken teşhis, 

herhangi bir belirtisi olmayan olguda tarama, erken dönemde belirti gösteren olgu için tanıdır. 

Meme kanserinde erken teşhiste, görüntüleme yöntemi olarak X ışınları ile elde edilen mamografi 

en ön sırada yer almaktadır. Mamografinin pratik kullanımının artmasıyla birlikte Meme 

Görüntüleme-Raporlama ve Veri Sistemi (BI-RADS) ilk kez 1993’te kullanıma girmiştir. 

Görüntüleme alanında yapılandırılmış rapor şablonu ve hasta yönetim önerisi içeren değerlendirme 

kategorisi sağlanmıştır. Günümüzde, Amerikan Radyoloji Koleji (ACR)’nin yayımladığı atlasın 

2013 yılında güncellenmiş 5.sürümü kullanılmaktadır. 

 

Tarama veya tanı amaçlı mamografi çekimi yapılabilmektedir. 40 yaş sonrasında düzenli olarak 

altın standart yöntem olan mamografi ile meme kanseri taraması yapılmaktadır. Ülkemizde, Sağlık 

Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Meme Kanseri Tarama Programı 

Ulusal Standartları kapsamında tarama mamografisinin 40-69 yaş arası kadınlarda 2 yılda bir 

yapılmasını önermektedir. Ulusal toplum tabanlı meme kanseri taramaları Kanser Erken Teşhis, 

Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) tarafından yürütülmektedir. Tarama sırasında her iki 

meme için de birisi medyolateral oblik (MLO), diğeri kranyokaudal (CC) olmak üzere ikişer poz 

film çekilmektedir. Radyoloji uzmanları tarafından değerlendirilen tarama mamografileri, 

yapılandırılmış bir şekilde raporlanmaktadır. Yapılandırılmış rapor, meme kompozisyonu (a-yağlı, 

d-yoğun,…vb), şüphelenilen alanın kadran bilgisi (üst-iç, alt-dış,…vb), şüphelenilen bulguları 

(kitle, kalsifikasyon, yapısal distorsiyon, asimetri) ve BI-RADS sınıf bilgisini içermektedir. 

 

Ülkemizde, tarama mamografisi değerlendirmesinde BI-RADS’ın 4 sınıfı kullanılmaktadır. 

Bunlar; BI-RADS0, BI-RADS1-2, BI-RADS4 ve BI-RADS5’tir. BI-RADS0, BI-RADS4 ve BI- 

RADS5 sınıfında değerlendirilenler ileri değerlendirme, takip, biyopsi ve ek tetkik için genel 

cerrahi ve radyoloji uzmanı olan sağlık kuruluşlarına yönlendirilmektedir. 
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Bu kategorideki yarışmacılar, T.C. Sağlık Bakanlığı- Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 

tarafından Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına (TÜSEB’e) sağlanan verileri 

kullanılacaklardır. Yarışmacılar ile BI-RADS0, BI-RADS1-2, BI-RADS4-5 sınıfı içeren 3 grup 

mamografi veri seti paylaşılacaktır. Paylaşılması planlanan olgu sayısı 3 grup için dengeli ve 

toplam 10000’dir. 2000 olgu da yarışma anında yarışmacılar ile paylaşılacaktır. Eğitim veri 

setinde, BI-RADS sınıfına ek olarak, meme kompozisyon bilgisi (a,b,c,d) ve şüphelenilen alanın 

kadran bilgisi (üst-iç, alt-dış,…vb) verilecektir. 
 

4.1.2 Final Değerlendirmesi 

 

Yarışma esnasında toplam 2000 adet test olgusu paylaşılacak ve her bir olgu için BI-RADS 

kategorisi ile meme kompozisyonu ve kadran bilgisinin sınıflanması istenecektir. Yani yarışma 

verisi ile eğitim verisi bire bir uyumlu olacaktır. Eğer bir olgu için birden çok BI-RADS sınıfı ve 

kompozisyon bilgisi tespit edilmiş ise, en yüksek riski adresleyen bir etiket seçilecektir. Örneğin; 

bir olgu için hem BIRADS-0 hem de BIRADS4-5 etiketleri tahmin edilmiş ise nihai çıktı BIRADS 

4-5 olarak seçilmelidir. Yani her durumda her olgu için sınıflama sonucu tek etiketli olup “BI- 

RADS sınıfı, kompozisyon sınıfı, kadran sınıfı” üçlüleri üretilecektir. Etiketler ve artan risk 

sıralamaları aşağıda verilmiştir. 

 

Etiketler ve artan risk sıralamaları: 

• BI-RADS Etiketleri ve artan risk sıralaması: BI-RADS1-2 < BI-RADS0 < BI-RADS4-5 

• Kompozisyon etiketleri ve artan risk sıralaması: a < b < c < d sıralaması 

• Kadran etiketleri: ‘sağ’ ya da ‘sol’ meme bilgisi ile birlikte alt-iç, alt-dış, üst-iç, merkez, 

üst-dış (sadece BI-RADS sınıflamaya esas olan bulgu için belirtilen kadran) 

 

Yarışma esnasında takımların üretmesi gereken çıktı her bir olgu için yani olgu numarası sırasına 

göre artan sırada olacaktır. Yarışmada istenen çıktı eğitim verisi için paylaşılan etiketler ile biçim 

ve içerik olarak aynı olmalıdır. Halihazır bu bilgi yukarıda sunulmuştur. Yarışma sonuçlarının 

değerlendirmesinde: 

- BI-RADS sınıfları için anma ve duyarlılık (recall ve precision) skorları esas alınacaktır. 

- Kompozisyon ve Kadran sınıfları için de anma ve duyarlılık dikkate alınmakla birlikte 

sadece BI-RADS sınıfı doğru olduğunda kompozisyon ve kadran etiketleri 

değerlendirilecek, yanlış BI-RADS sınıfı için sunulan kompozisyon ve kadran bilgisi 

yanlış kabul edilecektir. BI-RADS sınıflamaya esas olan bulgu, çoklu kadranda yer 

alıyorsa gönderilen tek kadran etiket bilgisi ground truthla eşleşen bir kadran bilgisi 

ise doğru kabul edilecektir. 

- Yarışmacıların 3 farklı sınıflamadan elde edecekleri başarı skorları ağırlıklandırılarak 

toplam skor hesaplanacaktır. Bu ağırlıklar BI-RADS sınıfı için 0.70, kompozisyon 

sınıfı için 0.15 ve Kadran sınıfı için 0.15’tir. Yarışmacıların her üç sınıflama için sonuç 

üretmeleri beklenmekle birlikte sadece BI-RADS sınıflama için de katılmaları 

mümkündür. Bu durumda 0.30 ağırlıklı puanları hesaplanmayacak olup, BI-RADS 

başarım skorlarının 0.70 ile çarpılması sonucu oluşan skor takımın toplam skorunu 

oluşturacaktır. 

- Her bir takım için 2000 olgu içindeki takım sıralamaları başarı sıralaması olacak ve 

başarı sıralamalarının toplamı ile ilk 3’e giren, derece kazanan takımlar belli olacaktır. 

Bir başka deyişle, olgu başarımları ile takımlar sıralanacak, sıralamaların kümülatif 
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toplamı ile en başarılı takım seçilecektir. 

 

4.2 Medikal Teknolojiler Kategorisi 

 

Bu kategori altında sadece Yüksek Öğretim düzeyinde başvuru alınacaktır. 

 

4.2.1 Amaç ve Konu 

 

Yapay zekâ çalışmalarının temel amaçlarından biri insanların fiziksel ve psikolojik sağlıklarının 

korunması, gözetilmesi ve iyileştirilmesidir. Bu nedenle sağlık alanının yapay zekâ çözümleri için 

önleyici, tespit edici, yönetici ve denetleyici gibi pek çok bakış açısı ile ele alınması katma değerli 

fikir ve çözümlerin gelişmesi için gerekli ve önemlidir. Bu amaçla, oluşturulacak teşhis ve 

tedaviye yönelik tıbbi karar destek sistemleri, erken dönem önleyici tedavi yöntemleri, sanal 

rehberlik hizmetleri, robotik fizik tedavi ve rehabilitasyon sistemleri, ortez ve protez teknolojileri, 

dezavantajlı bireylerin yaşamlarını kolaylaştırıcı destek sistemleri, beyin-bilgisayar arayüzleri, 

sanal gerçeklik tabanlı simülasyon teknolojileri, kronik hastalıkların takibine yönelik izleme ve 

acil durum uyarı sistemleri gibi uygulamaların sağlık ekosistemi içerisinde yer alması tüm 

paydaşların ve teşhis/tedavi süreçlerinin verimliliğini ve başarısını artıracaktır. Yapay zekâ tabanlı 

medikal teknolojiler kategorisi ile bahsi geçen bu alanlarda bireylerin sosyal sorumluluk bilincini 

teknolojik bilgi ve birikimleriyle harmanlayarak topluma fayda sağlayacak yapay zekâ tabanlı 

projeler ortaya çıkarmaları amaçlanmaktadır. İnsan hayatını etkileyen her alanda yapılacak yenilik 

ve teknolojik gelişme ile uygulanabilir projelerin hedefinde; yararlılık, topluma fayda ve kolaylık 

yer almaktadır. 

 

Yarışmaya sadece aşağıda belirtilen konulara yönelik olarak yapılan başvurular değerlendirmeye 

alınacaktır. Tüm proje önerilerinde yapay zekâ yöntemlerinin kullanılması zorunludur. Yapay 

zekâ tabanlı olmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 

a. Hareket izleme ve destek sistemleri 

Yürüme, oturma, düşme, denge ve duruş bozukluklarına yönelik izleme, uyarı ve destek sistemleri 

 

b. Kronik hastalık takibine yönelik giyilebilir teknolojiler 

Diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, nörolojik hastalıklar, solunum yolu hastalıkları, eklem ve 

kemik hastalıkları vb. kronik hastalıklara yönelik takip ve/veya acil durum uyarı sistemleri 

 

c. Görme engelli bireyler için hastane içi yönlendirme sistemleri 

Görme engelli bireylerin sağlık kuruluşlarında gerçekleştirdikleri tüm faaliyetlerini kolaylaştırıcı 

sistemler. 

 

d. Gereksiz antibiyotik kullanımını azaltmaya yönelik teknolojiler 

Gereksiz ve yanlış antibiyotik kullanımının önlenmesine yönelik çözümler. 

 

e. Nefes bileşenlerinden hastalık teşhisi yapabilen sistemler 

Nefes bileşenlerinin (gaz, ısı, ses, debi vb.) analiz edilmesi ile çeşitli hastalıkların teşhisine yönelik 

sonuçlar ortaya koyan sistemler. 
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f. Fiziksel tıp ve rehabilitasyona yönelik teknolojiler 

Fiziksel tıp ve rehabilitasyonda teşhis ve tedavi süreçlerinin etkinliğinin ve verimliğinin 

artırılmasına yönelik sistemler 

 

g. Ortez ve protez teknolojileri 

Yüksek teknolojiye sahip ortez ve protez uygulamaları 

 
h. Hastalık teşhisine yönelik karar destek sistemleri 

Diyabet, koroner arter, alzheimer, multipl skleroz (MS), amyotrofik lateral skleroz (ALS) ve 

kanser teşhisine yönelik karar destek sistemleri. Bu konu kapsamında sadece belirtilen 

hastalıkların teşhisine yönelik projeler kabul edilecektir. 

 

i. Beyin-Bilgisayar arayüzleri 

Beyin bilgisayar arayüzlerinin sağlık alanında kullanımına yönelik uygulamalar. 

 

j. Sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri 

Sağlık profesyonellerinin eğitiminde veya hastaların yaşam kalitelerinin artırılmasında 

kullanılabilecek sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları. 

 

4.2.2 Final Değerlendirmesi 

 

Proje Detay Raporu puanlamasından sonra finale kalmaya hak kazanan takımların projeleri, 

etkinlik alanında yarışma takviminde belirtilen tarihte Danışma ve Değerlendirme Kurulu 

tarafından; projede sunulan problemin önemi, geliştirilen çözümün doğruluğu ve tamlığı, proje 

çıktıları, ticarileşme potansiyeli ve yenilikçi yönü üzerinden değerlendirilecektir. Kurul 

değerlendirmesi için poster hazırlanması zorunludur. Takımların posterleri ile birlikte görsel 

sunumlarını, prototiplerini, akademik çalışmalarını vb. sunmaları, Danışma ve Değerlendirme 

Kurulunun projeyi kanıta dayalı değerlendirmesini sağlayacaktır. Final değerlendirmesi; bu 

şartnamenin ekinde sunulan bu kategoriye ait sunum şablonunda istenen bilgiler ve sergilenen 

prototipler ve/veya çıktıların Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilmesi ve 

puanlanması sonucu her takım için elde edilen puanların ortalaması alınarak yapılacaktır. Final 

değerlendirmelerine göre finalist takımların sonuç sıralaması TEKNOFEST Yarışma finalinin 

ardından https://www.teknofest.org/ sitesinden duyurulacaktır. 
 

4.3 Biyoinformatik Alanında Yapay Zekâ Destekli Analiz Metotları Geliştirilmesi 

Kategorisi 

 

Bu kategori altında sadece Yüksek Öğretim düzeyinde başvuru alınacaktır. 

 

4.3.1 Amaç ve Konu 

 

Yeni nesil omik teknolojiler, hastalıkların tanısında ve olası tedavi seçeneklerinin 

değerlendirilmesinde kullanılan ve gelecek vadeden önemli sistemlerdir. Farklı biyolojik 

seviyelerde hücre içi moleküllerin belirlenmesine yönelik geliştirilen yöntemler sayesinde, aynı 

anda yüzlerce biyomolekülün ölçülebilmesi mümkün hale gelmiştir. Bu sayede, çok sayıda fenotip 

için genom, transkriptom, proteom, metabolom vb. düzeylerde veriler elde edilmiş ve ilgili veri 

setleri çeşitli veri tabanlarında toplanarak araştırmacıların erişimine sunulmuştur. 

https://www.teknofest.org/
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Bu sistemlerden yeni nesil genom dizileme teknolojileri nadir hastalıklar başta olmak üzere kanser 

ve kronik hastalıkların teşhis ve takibinde kullanılmaktadır. Ancak dizileme teknolojilerinden elde 

edilen genetik varyasyon bilgisi, klinisyenleri tanı ve tedavi seçeneklerinin saptanmasında tek 

başına çoğu zaman sonuca götürememektedir. Bu yüzden hastada saptanan genetik varyasyonların 

anlamlandırılmasında ve hastalık ilişkilerinin kurulabilmesinde hastaya ait fenotipik bilgiler ile 

genetik varyasyonların ilişkilerinin beraber değerlendirilmesi gerekmektedir. Özellikle Whole 

Exome Sequencing (WES), Whole Genom Sequencing (WGS) gibi genetik analizler sonucu bir 

hastaya ait milyonlarca varyant saptanabilmekte ve bunların hastalık özelinde anlamlandırılması, 

önceliklendirilmesi büyük bir sorun haline gelmektedir. Hastaya ait birçok varyant VUS (Variants 

of Unsignificance) kategorisinde değerlendirilmekte ve klinik önemleri belirsiz kalmaktadır. 

Benzer şekilde yeni nesil proteomik ve metabolomik veriler hastalıkların patolojisine yönelik 

önemli veriler sunabilmektedir. Bu verilerin doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi için çoğu 

zaman birlikte kombine edilmesi ve klinik özelliklerle kıyaslanması gerekmektedir. Bu ihtiyacı 

karşılayabilecek yapay zekâ temelli biyoinformatik araçların geliştirilmesi sayesinde fenotipik 

özellikleri birbirine karışan/çakışan sendromların doğru olarak belirlenmesinin yanı sıra 

hastalıkların teşhis ve tedavisine yönelik yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesine katkı 

sağlanacaktır. 

 

Ayrıca literatürde mevcut olan veri setleri kullanılarak aday biyobelirteç, ilaç hedefi veya ilaçların 

geliştirilmesine yönelik yaklaşımlar geliştirilebilir. 

 

Bu amaçla yarışma başvurusunda geliştirilmesi beklenen aracın aşağıda tarif edilen 

çerçeveye uyması gerekmektedir. 

 

a. Sunulan proje girdi olarak en az bir çeşit (genom, transkriptom, proteom, metabolom, 

epigenom, mikrobiyom, vb.) omik veri kullanmalıdır. 

b. Geliştirilen yöntemin en az 200 bireylik veri seti üzerinde çalışabilirliği ve performansı 

gösterilmelidir. 

c. Proje sınıflandırma ve regresyon kategorilerinin en az birinde yapay zekâ modellerinin 

kullanımını içermelidir. 

d. Proje spesifik olarak en az bir klinik hastalık ya da fizyolojik durum özelinde tedavi, 

teşhis, takip, ilaç geliştirme, kişiye özgü tıp uygulamaları alanlarının en az birinde bir 

iyileştirme hedeflemelidir. 

 

Aşağıdaki örneklerle sınırlı kalmamak üzere belli başlı proje konuları olarak şunlara benzer 

projeler beklenmektedir: 

 

• Tercihen aynı bireyden elde edilmiş genom ve transkriptom verilerinin entegre analizi 

ile bir klinik fenotipe yönelik olarak varyantların etiketlenmesi ve önceliklendirilmesi. 

Sonrasında ilgili fenotipin teşhis, takip, tedavi planlamasına yönelik olarak yüksek 

pozitif ve negatif tahminleyici doğruluğuna sahip minimum maliyetle elde 

edilebilecek gen panel adaylarının belirlenmesi, 

• Genomik ve proteomik veriler birlikte analiz edilerek genetik varyasyonların protein 

expresyonlarına etkileri ve buradan da somatik mutasyonların kanserler üzerindeki 

rolünün ortaya konulması. Buradan da tümörün geçirdiği değişimler ve hastalığın 

ilerlemesine dair öngörülemeler yapılması, 
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• Hastalıkların teşhisi ve takibi için biyobelirteç olabilecek mikrobiyom profillerinin 

belirlenmesi, 

• Hastalıkların moleküler alt-tiplerinin belirlenmesi ve bu alt-tiplerin farklı tedavileri 

verecekleri cevabın tahminlenmesi, 

• Mikrobiyom ve diğer omik verilerini birleştirerek kişiye özgü beslenme, hayat stili, 

egzersiz tipi tavsiyesi verilmesi, 

• Farklı omik verilerle ilaç veri tabanlarının bir arada analizi ile yeniden konumlanabilir 

ilaçların ve bu ilaçların uygun oldukları hastalıkların tahmini, 

• Nadir hastalıklar ve kanserler için teni ilaç hedeflerinin tahminlenmesi, 

önceliklendirilmesi ve filtrelenmesi, 

• Metabolik ağları, gene regülasyon ve protein etkileşim ağları ile birlikte analiz ederek, 

benzer profildeki hastalık kümelerinin tespiti ile bunların muhtemel tedavi ve teşhis 

yöntemleri paylaşımlarının tahminlenmesi, 

• Hastalık teşhisinde yapılması gereken testlerin ve görüntülemelerin sayısını, 

maliyetini ve hastaya verdiği sıkıntıları en aza indirmek için her hastaya özgü 

yapılması gereken ve teşhise götürecek en fazla bilgiyi verecek testleri omik veriler 

üzerinden yapılacak analizlere göre önceliklendiren/filtreleyen bir sistem 

geliştirilmesi, 

• Multi-omik veriler üzerinden her hastalıkta aktif rol oynayan metabolic ve sinyal 

yolaklarının belirlenmesi ve bunlar üzerinden alttipleme, teşhis ve tedaviye yönelik 

tahminlemeler yapılması, 

• Bireylerin daha hasta olmadan ileride maruz kalabilecekleri farklı hastalıklara olan 

yatkınlıklarının omik veriler üzerinde tahmin edilmesi, 

• Yapay zekâ tabanlı literatürde var olan farklı omik analiz algoritmalarının kapsamlı 

olarak farklı veri setleri üzerinden karşılaştırılması, güçlü ve zayıf yönlerinin tespit 

edilmesi, 

• Dizileme verileri için yeni varyant keşif algoritmalarının geliştirilmesi, 

• Omik verilerin, görüntüleme verileri gibi diğer klinik verilerle entegrasyonu ile 

hastalık teşhis ve tedavi uyarlamalarının iyileştirilmesi, 
 

4.3.2 Final Değerlendirmesi 

 

• Yarışmaya tüm takımlar proje fikirleri, kendi geliştirdikleri yazılımları ve proje 

prototipleri ile katılabilirler. 

• Yarışmada tüm takımlar Danışma ve Değerlendirme Kurulu üyelerinin önünde proje 

tanıtım sunumlarını yaparlar. Sunumlar en fazla 5 dk içinde Powerpoint’te yapılmalıdır. 

• Yarışmada takımlardan, varsa geliştirmiş olduğu yazılımları kendi bilgisayarlarında 

çalıştırmaları beklenmektedir. Yazılım ve/veya varsa prototip sunumları Danışma ve 

Değerlendirme Kurulu üyelerinin önünde takımların kendi ekipmanları kullanılarak en 

fazla 5 dk içinde yapılmalıdır. 

• Final değerlendirmesi; bu şartnamenin ekinde sunulan bu kategoriye ait sunum 

şablonunda istenen bilgiler ve sergilenen prototipler ve/veya çıktıların Danışma ve 

Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilmesi ve puanlanması sonucu her takım için 

elde edilen puanların ortalaması alınarak yapılacaktır. 

• Değerlendirmelere göre finalist takımların sonuç sıralaması TEKNOFEST Yarışma 

finalinin ardından https://www.teknofest.org/ sitesinden duyurulacaktır. 

https://www.teknofest.org/
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Yarışma Takvimi 

Tablo 1. Yarışma Takvimi Tablosu 

Tarih Açıklama 

30.11.2022 Yarışma Son Başvuru Tarihi 

06.12.2022 Takımlarla Soru-Cevap Toplantısı-1 

12.12.2022 Proje Sunuş Raporu Son Teslim Tarihi 

30.12.2022 
Proje Sunuş Raporu Sonuçlarına göre Ön Elemeyi Geçen Takımların 

Açıklanması 

02.01.2023 

Bilgisayarlı Görüyle Tarama Mamografilerinde BI-RADS Kategorisi 

ve Meme Kompozisyonu Tahmini için örnek eğitim verisi paylaşımı 

(1. Kısım)* (tür etiketli) 

05.01.2023 Takımlarla Soru-Cevap Toplantısı-2 

10.02.2023 Proje Detay Raporu Son Teslim Tarihi 

22.02.2023 
Proje Detay Raporu Sonuçlarının ve Finale Kalan Takımların 

Açıklanması 

24.02.2023 

Bilgisayarlı Görüyle Tarama Mamografilerinde BI-RADS Kategorisi 

ve Meme Kompozisyonu Tahmini için örnek eğitim verisi paylaşımı 

(2. Kısım)** (tür etiketli) 

27.04.2023 - 
01.05.2023 Yarışma Tarihi 

*1. Kısım veri: Sadece Kategori-1 için Ön Elemeyi Geçen tüm takımlarla paylaşılacak eğitim

verisidir. Eğitim için yeterli sayıda veri paylaşılacaktır.

** 2. Kısım veri: Sadece Kategori-1 için ve sadece finale kalan takımların modellerini

iyileştirmelerine imkân vermek adına paylaşılacak ilave eğitim verisidir. Eğitim verilerinde olgu

sayısı 3 grup için dengeli olmak üzere, her iki kısım için paylaşılacak veriler toplamda 10.000

olacaktır.

Takımlarla Soru-Cevap Toplantısı -1 

Yarışma başvuruları tamamlandıktan sonra takımlar ile soru cevap toplantısı yapılacaktır. Toplantı 

ile ilgili bilgi daha sonra açıklanacaktır. 

Yarışmaların Değerlendirilmesi 

Yapılan başvuru kategorisine ait Proje Sunuş Raporu, Danışma ve Değerlendirme Kurulu 

tarafından ön elemeye tabi tutulur. Geçersiz ya da yanlış kategoriye sunulan raporlar 
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değerlendirmeye alınmaz. Bu kapsamda elenecek olan Takımın itiraz hakkı bulunmamaktadır. Bu 

aşamayı geçenlerin sunduğu Proje Detay Raporu, Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından 

değerlendirilir. Proje Detay Raporuna göre değerlendirmeyi geçenler finale katılmaya hak kazanır. 

Finalistlerin poster/uygulama/prototip sunumları ilgili yarışma kategorisinde belirtilen Final 

Değerlendirmesine uygun olarak Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilir ve 

dereceye girenler ilan edilir. 

 

Proje Sunuş Raporunun Sunulması ve Değerlendirilmesi 

 

Takımlar proje konularını özetleyen Proje Sunuş Raporunu, TEKNOFEST internet sayfasında 

belirtilen tarihe kadar ve belirtilecek rapor formatına uygun olarak KYS sistemine yüklemelidirler. 

Proje Sunuş Raporlarının teslimi ile alakalı detaylı bilgilendirme yarışma başvuru tarihinin sona 

ermesinin ardından başvurusunu tamamlamış olan takımlar ile paylaşılacaktır. Gönderilen bu 

raporlar Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından incelenecek ve yarışmaya devam etmeye 

hak kazanan takımlar duyurulacaktır. Yanlış kategoriye sunulan raporlar değerlendirmeye 

alınmaz. Proje Sunuş Raporları Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirip 

puanlandıktan sonra TEKNOFEST Yarışmalar Komitesinin belirleyeceği baraj puanı ve üstünü 

alan takımlar bir sonraki aşamaya devam edebilecektir. Proje Sunuş Raporu göndermeyen veya 

yanlış kategoriye rapor sunan takımlar, gönderilen raporu TEKNOFEST Yarışmalar Komitesinin 

belirleyeceği baraj puanının altında kalan takımlar sonraki aşamaya katılamayacaklardır. Proje 

sunuş rapor şablonuna web sitesi üzerinden ulaşılabilecektir. 

 

Bilgisayarlı Görüyle Tarama Mamografilerinde BI-RADS Kategorisi ve Meme 

Kompozisyonu Tahmini İçin Örnek Eğitim Verisi Paylaşımı (Tür Etiketli) 

 

Başvuruların tamamlanmasının ardından yarışma sırasında kullanılabilecek örnek olgulara ait 

görüntüler DICOM ve PNG formatlarında verilecektir. Görüntülerle ilgili BIRADS kategorisi, 

meme kompozisyonu ve kadran bilgisi ayrı bir Excel dosyasında toplu olarak takımlarla 

paylaşılacaktır. Takımlar bu görüntüler üzerinde sistemlerini eğitebilirler veya test edebilirler. 

Verilere erişebilmek için gerekli olan Gizlilik Sözleşmesi önce sistem üzerinden Takım Yetkilisi 

tarafından onaylanacak sonrasında ise Yarışma Final günü tüm takım üyeleri tarafından ıslak 

imzalı olarak ilgili Takımlardan toplanacaktır. Islak imzalı Gizlilik Sözleşmesi’ni teslim etmeyen 

Takım, Yarışma Finaline katılamadan diskalifiye olacaktır. Konuyla ile ilgili detaylı bilgi “Soru 

Cevap Toplantılarında” da paylaşılacaktır. 

 

Takımlarla Soru-Cevap Toplantısı-2 

 

Proje sunuş aşamasını geçen yarışmacılar ile yarışma hakkında soruları cevaplamak amacı ile soru 

cevap toplantısı yapılacaktır. Yarışmacılara, toplantı tarihinde değişiklik olması durumunda ve 

toplantı ortamı hakkında bilgilendirme yapılacaktır. 

 

Proje Detay Raporunun Sunulması ve Değerlendirilmesi 
 

Proje Detay Raporu (PDR) şablonu her kategori özelinde ayrı olarak hazırlanıp TEKNOFEST 

internet sayfasında Sağlıkta Yapay Zekâ Yarışmaları altında sunulacaktır. Proje Detay Raporu 

(PDR) aşamasına geçen takımlar, Proje Detay Raporlarını TEKNOFEST internet sayfasında 

belirtilen tarihe kadar ve sunulan rapor şablona uygun olarak KYS sistemine yüklemelidirler. 
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Proje Detay Raporları Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirip puanlandıktan 

sonra TEKNOFEST Yarışmalar Komitesinin belirleyeceği baraj puanı ve üstünü alan takımlar 

final aşamasına devam edebilecektir. Finale katılmaya hak kazanan takımlar Yarışma Takviminde 

belirtilen tarihte açıklanacaktır. 

 

Yarışma Finali 

 

Finalistlerin algoritma/poster/uygulama/prototip sunumları Danışma ve Değerlendirme Kurulu 

tarafından etkinlik alanında bizzat değerlendirilir. Danışma ve Değerlendirme Kurulu sonucu 

yarışma alanında tutanak ile imza altına alır. Final alanına gelen her Takım, (alanda bulunan 

ve bulunmayan) tüm üyelerine ait (danışmanlar dahil) Banka Bildirim Formunu doldurup 

yarışma alanını terk etmeden önce imzalı olarak TÜSEB Yarışmacılar Sorumlusuna teslim 

etmelidir. 

 

5 ÖDÜLLER 

 

Verilecek ödüller aşağıda yer alan tabloda belirtilmiştir. 

 

Derece 
Bilgisayarlı Görüyle Hastalık Tespiti Kategorisi Lise 

Seviyesi 
Danışman 

Birinci 40.000 ₺ 3000 TL 

İkinci 30.000 ₺ 3000 TL 

Üçüncü 20.000 ₺ 3000 TL 

Derece 
Bilgisayarlı Görüyle Hastalık Tespiti Kategorisi Üniversite 

ve Üzeri Seviyesi 
Danışman 

Birinci 100.000 ₺ 3000 TL 

İkinci 80.000 ₺ 3000 TL 

Üçüncü 60.000 ₺ 3000 TL 

Derece 
Medikal Teknolojiler Kategorisi Üniversite ve Üzeri 

Seviyesi 
Danışman 

Birinci 60.000 ₺ 3000 TL 

İkinci 50.000 ₺ 3000 TL 

Üçüncü 30.000 ₺ 3000 TL 

Derece 
Biyoinformatik Analiz Geliştirme Kategorisi Üniversite ve 

Üzeri Seviyesi 
Danışman 

Birinci 60.000 ₺ 3000 TL 

İkinci 50.000 ₺ 3000 TL 

Üçüncü 30.000 ₺ 3000 TL 

 
 

(* - Yapılacak ödemelere vergi, harç vs. masraflar dâhil olup yarışmacının elde edeceği ödüle 

esas değer söz konusu yasal kesintiler çıkarıldıktan sonra kalan kısımdan ibaret olacaktır.) 
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En İyi Sunum Ödülleri 

 

Her kategoride finale kalan Takımların yapmış oldukları sunumlar, posterler prototipler Ek-2’de 

sunulan sunum formatında olmak üzere hazırlayacakları sunum Danışma ve Değerlendirme 

Kurulu üyeleri tarafından sunum teknikleri açısından değerlendirilerek Takım adına her kategori 

için En İyi Sunum Ödülü adı altında plaket sunulacaktır. Yapılan sunum, Takımın dereceye girip 

girilmediğinden bağımsız olarak değerlendirilecektir. Belirtilen ödül prestij amaçlı olup bir maddi 

karşılığı bulunmamaktadır. 
Ödüllendirme ile İlgili Hususlar 

 

• Ödüller başarı kriterini sağlayan takımlar için geçerlidir. 

• Ödüller takımlara verilecek ve takım üyeleri arasında eşit olarak pay edilecektir. 

• Aynı konu ile TEKNOFEST yarışmaları ve alt kategorilerinden sadece bir tanesinden ödül 

alınabilir. 

• Takım üyelerinden Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankada hesabı olmayan yabancı 

uyruklu olanlar için Türkiye’de yerleşik bir kişiyi mutemet olarak belirlemeleri 

gerekmektedir. 

• Yarışmacılar, ödeme ile ilgili tüm evrakları ödemenin yapılabilmesi için ıslak imzalı 

olarak TÜSEB’e iletilmelidir. 

• Ortaöğretim yarışmalarında dereceye giren takımın danışmanına (aynı görevi ifa eden 

kişiler dâhil) sayısına bakılmaksızın yarışmacı veya takım başına toplam en fazla 3.000,00 

TL ödeme yapılacaktır. Aynı danışman TEKNOFEST yarışmaları ve alt kategorilerinden 

sadece bir tanesinden ödül alabilir. 

• Ödüllendirmeye ilişkin diğer hususlarda 25.09.2021 tarihli ve 31609 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Ödül Yönetmeliği ve 

31.12.2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim 

Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri esas alınacaktır. 
 

6 GENEL KURALLAR 

 

• İtiraz durumları Rapor İtirazları ve Final Aşaması İtirazları şeklinde iki başlıktan 

oluşmaktadır. 

o Rapor İtirazları; rapor sonuçları açıklandıktan sonraki 48 saat içerisinde KYS 

üzerinden alınmaktadır. İtirazlarını bu süre içerisinde 

https://teknofest.org/tr/competitions/objection/ linkinde yer alan yönetmeliğe uygun 

biçimde gerçekleştiremeyen takımların itirazları kabul edilmeyecektir. Takımların 

itirazları farklı hakem heyetlerine gönderilir ve yeniden değerlendirilir. 

o Final Aşaması İtirazları; yarışma esnasında ve yarışma sonrasında yapılabilecektir. 

Yarışma sonrasında yapılacak itirazların sıralamalar açıklandıktan sonraki 48 saat 

içerisinde yapılması gerekmektedir. Şartnameye aykırı durumlar ve kural ihlalleri 

dışında yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir. Somut gerekçelere dayanarak 

yapılmayan itirazlar için yeniden bir final veya sunum değerlendirmesi 

yapılmayacaktır. Bu itirazların iletisim@teknofest.org adresine dilekçe şeklinde 

gerekçeleriyle birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Kurallara uygun yapılan itirazlar 

TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından incelemeye alınacaktır. 

https://teknofest.org/tr/competitions/objection/
mailto:iletisim@teknofest.org
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• İtirazlar takım danışmanı veya takım kaptanı tarafından yapılmalıdır. Belirlenen süreç 

içerisinde iletilmeyen itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

• Yayınlanan Geçmiş Yıl Raporları içerisinde paylaşılan fikirlerin doğrudan kullanılmaması 

gerekmektedir. Raporunda, TEKNOFEST internet sitesinde yer alan Geçmiş Yıl 

Raporlarından yararlanmış olan takımlarımız alıntı yaptığını ilgili sayfada belirtmesi 

gerekmektedir. Açıklamayı alıntı yapılan cümlenin ardından belirtmeniz gerekmektedir. 

ALINTI FORMATI: "Alıntı yapılan cümle/cümleler" (Yıl, Yarışma Adı, Kategori, Takım 

Adı) ÖRNEK ALINTI: “Derin öğrenme algoritmalarının daha önce görmediği veri 

üzerindeki başarısı eğitim sırasında gördüğü veri miktarı ve çeşitliliği ile doğrudan 

ilişkilidir.” (2021, Sağlıkta Yapay Zekâ Yarışması, XYZ Kategorisi, AI-DEO”. Fikri 

doğrudan kullandığı tespit edilen takımlara gerekli yasal işlemler başlatılacak olup en az 2 

yıl TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalara başvuru yapamaması sağlanacaktır. 

• Her bir yarışmacı yarışırken gerekli emniyet tedbirlerini almak ve çevresine karşı 

kendisinden beklenen özeni göstermekle yükümlüdür. 

• TENOFEST Yarışmalar Komitesi, adil sonuçlar doğurabilmesi açısından yarışmaların 

objektif kriterler içerisinde gerçekleşmesi, yarışmacıların her türlü ihtiyaçlarının daha iyi 

karşılanabilmesi, emniyet tedbirlerinin sağlanması ve yarışma şartlarının işlerlik 

kazanabilmesi için işbu şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

• TENOFEST Yarışmalar Komitesi, yarışmalara başvuru sürecinin ardından 

gerçekleştirilecek değerlendirmeler sonucunda, yarışmalara katılmak için gerekli teknik 

bilgi ve becerilere sahip yeterli başvuru olmaması durumunda yarışmaları iptal etme 

hakkını saklı tutar. 

• TEKNOFEST Güvenlik ve Emniyet Şartnamesi tüm yarışmacılara, heyetlerine ve ilgili 

kişilere tebliğ edilir. Organizasyon kapsamında yarışacak bütün takımlar, TEKNOFEST 

Güvenlik ve Emniyet Şartnamesinde yarıştıkları yarışma özelinde belirtilen güvenlik 

şartlarını sağlamakla yükümlüdür. Bu bakımdan, söz konusu emniyet talimatında yer 

alanlar haricinde, kullanılan sistemlerden kaynaklı ilave tedbirlerin alınması yarışmacıların 

sorumluluğundadır. 

• T3 Vakfı ve organizasyon komitesi, TEKNOFEST Güvenlik ve Emniyet Şartnamesinde 

belirtilen koşulları sağlamadığını tespit edilen takımları, organizasyonun güvenli bir 

ortamda gerçekleşebilmesi adına yarışma dışı bırakma hakkını saklı tutar. Yarışmacıların, 

heyetlerinin ve ilgili kişilerinin yarışmalar esnasında doğan ihlalleri sonucunda 

oluşabilecek zararlardan Paydaş Kurumlar ve organizasyon yetkilileri sorumlu değildir. 

• Yarışma ile ilgili olarak yarışmacı, T3 Vakfı, TEKNOFEST, Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB 

tarafından yarışma öncesi veya sonrası yapılacak her türlü yazılı veya görsel tanıtım, yayın, 

sosyal medya ve internet yayınlarını kabul ve taahhüt eder. Bunun yanında, bunlarla sınırlı 

olmamak kaydıyla; yarışmacı, tasarımlar, kodlar, algoritmalar, modeller, yazılımlar, 

uygulamalar ve imal edilmiş ürünler dâhil, üretilmesine katkıda bulunduğu ilim ve sanat 

eseri üzerindeki işleme, yayma, çoğaltma, temsil, görsel veya işitsel araçlar ile umuma 

iletim hakkı gibi kanunda sayılı mali haklarını herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın her 

türlü fikri mülkiyetin TÜSEB’e ait olduğunu ve yarışmacı bunun üzerinde herhangi bir 

hakkı ve talebi olmadığını kabul ve beyan eder. Diğer hususlarda yarışmacının TÜSEB’e 

danışması gerekmektedir. TÜSEB, tüm fikri mülkiyeti, uygun bulduğu şekilde kamuya 

açıklama hakkını ve yarışmacılara pay verme hakkını saklı tutar. 

• Yarışmacının, herhangi bir ürünün fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi sebebiyle 

TÜSEB’i zarara uğratması durumunda söz konusu zararlar ilgili takımdan (danışman dâhil) 
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tazmin edilecektir. 

• T3 Vakfı, TEKNOFEST, Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB; bundan sonra yapılacak olan 

TEKNOFEST yarışmalarına katılacak olan yarışmacılara örnek olması amacıyla, 

yarışmacıların katıldıkları yarışmalar kapsamında sunmuş oldukları raporları paylaşma 

ve/veya yayınlama hakkını saklı tutar. 

• Yarışmaya katılma hakkı kazanan tüm finalist takımlara Katılım Sertifikası verilecektir. 
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7 ETİK KURALLARI 

 

• Festival alanında veya yarışma süreci boyunca (rapor aşamaları, değerlendirme süreci vb.) 

toplum ahlakına aykırı bir durum, fiil, söz vb. davranış sergilendiği, intihal ve/veya 

herhangi bir hile yapıldığı tespit edilmesi halinde bu fiili icra eden kişi/kişiler hakkında 

hukuksal süreç ivedilikle başlatılacak, Takım yarışmadan diskalifiye edilecek ve Takım en 

az 2 yıl Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren her türlü 

organizasyon ve etkinliğe katılımdan men edilecektir. 

 

TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi ile kurulan tüm iletişimde kullanılan dilde dikkat edilmesi 

gereken hususlar şu şekildedir; 

 

• Kaba ve nezaketsiz söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır. 

• Hakaret, tehdit ve kötü sözlerden kaçınılmalıdır. 

• E-posta, Facebook, Skype, Messenger, Whatsapp, Twitter vb. gibi sosyal medya araçlarıyla 

doğrudan hedef alınarak hakaret edilmesinden kaçınılmalıdır. 

• Dilekçe ve itirazlarınızda, yazım kurallarına ve üsluba dikkat edilmesi gerekmektedir. 

• Festival alanında diğer takımların işleyiş ve motivasyonlarını etkileyecek durum, fiil, söz 

vb. davranış sergilenmemesi gerekmektedir. 

• Konaklama hizmetlerinin verildiği yurt ve çevresinde toplumsal huzuru göz önüne alınarak 

davranılmalıdır. Aksi takdirde kişi hakkında yasal sürecin başlatılması ilgili kurumlar 

tarafından gerçekleştirilecektir. 

• Proje ve ürün geliştirme sürecinde, gerekli ekipman ve malzemelerin her türlü olumsuzluk 

göz önüne alınarak önceden yedeklenmesi/depolanması ve de olası bir olumsuzluk 

durumunda parça değişimi yapılması takımın sorumluluğunda olup başka bir takımdan 

ürün tedariği sağlanmaması gerekmektedir. 

• Festival alanında ve TEKNOFEST’in sağladığı her türlü hizmet sahasında dil, din, felsefi 

inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici 

davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun 

davranmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. 

• TEKNOFEST ve diğer şirket-kurum-kuruluş mallarını ve kaynaklarını amaçları ve hizmet 

gerekleri dışında kullanmamaya ve kullandırmamaya, bu mal ve kaynakları israf etmemeye 

dikkat edilmesi gerekmektedir. 

• Festival işleyişini kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde 

karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve festival memnuniyetini artırmak için yapılan 

çalışmalara destek verilmesi gerekmektedir. 

• Festival alanındaki yarışmacıların, görevlerini tarafsız ve objektif şekilde icra etmelerini 

etkileyen ya da etkiliyormuş gibi gözüken ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da 

ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaat ve onlarla ilgili mali 

ya da diğer yükümlülükler ve benzeri şahsi çıkarlar konusunda dikkatli davranması, çıkar 

çatışmasından kaçınmak için gerekli tedbirleri alması gerekmektedir. 

• TEKNOFEST’in bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarının kullanımında israf 

ve savurganlıktan kaçınılması, mesai süresi, kamu malları, kaynakları, işgücü ve imkânları 

kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranılması gerekmektedir. 

• TEKNOFEST takım üyelerinin görevlilerini yerine getirilmesi sırasında sorumlulukları ve 

yükümlülükleri konusunda hesap verebilir ve kurumsal değerlendirme ve denetime açık ve 
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hazır olması, yöneticilerin kurumlarının amaç ve politikalarına uygun olmayan işlem veya 

eylemleri ile yolsuzluğu engellemek için gereken önlemleri zamanında alması, personelini 

etik davranış ilkeleri konusunda eğitmesi, bu ilkelere uyulup uyulmadığını gözetlemesi ve 

etik davranış konusunda rehberlik etmesi gerekmektedir. 

• Takım üyeleri görevlerini yerine getirirken yetkilerini aşarak çalıştıkları kurumları 

bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunmaması, aldatıcı ve gerçek dışı 

beyanat vermemesi gerekmektedir. 

 

Sorumluluk Beyanı 

 

• TEKNOFEST ve Paydaş Kurumlar, yarışmacıların teslim etmiş olduğu herhangi bir 

üründen veya yarışmacıdan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya hasardan hiçbir 

şekilde sorumlu değildir. Yarışmacıların üçüncü kişilere verdiği zararlardan TEKNOFEST, 

Paydaş Kurumlar ve organizasyon yetkilileri sorumlu değildir. TEKNOFEST ve Paydaş 

Kurumlar, takımların kendi sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde 

hazırlamalarını ve uygulamalarını sağlamaktan sorumlu değildir. 

 

TEKNOFEST ve Paydaş Kurumlar işbu şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını 

saklı tutar. 


