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

 
BİYOMEDİKAL EKiPMANLAR ÇAĞRI DUYURUSU 

 

 

1. Çağrı Kodu 

1511-SAĞLIK-2013-BE-01 

 
2. Çağrı Başlığı 
 

Akıllı protez/ortez sistemlerinin, rehabilitasyon/destek amaçlı dış iskelet robotlarının ve bileşenlerinin 

geliştirilmesi 

 

3. Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar 
 

Sağlık teknolojileri ülke cari açığının önemli bir kısmını teşkil etmektedir. Genellikle katma değeri yüksek 

ürün ihtiyacı ithalat ile karşılanmaktadır. Akıllı ortez/protez sistemleri ile dış iskelet robotları ise hem 

sağlık alanında, hem imalat sektöründe hem de savunma sanayinde kullanılabilecek sistemlerdir. Bu 

yönüyle farklı alanlarda kullanımı yaygınken araştırma ve geliştirme, tasarım ve imalat alanında da 

disiplinler arası çalışmalara ve işbirliğine ihtiyaç vardır. Bu alandaki çalışmalar birçok sektörü 

etkileyebileceği gibi araştırma alanında da ülke çapında eşgüdümü gerektirecek büyük projelerin de 

temelini atabilecektir.  

En iyimser tahminlerle, ülkemizde 100.000’nin, dünyada ise 15 milyonun üzerinde en az bir uzvunu 

kaybetmiş insan bulunmaktadır. Bu kişilerin kullanımına yönelik yenilikçi alt ve üst ekstremite 

protezlerinin geliştirilmesi, bu alanda ülkemizin bilgi birikiminin artırılması ve küresel pazarda yenilikçi 

ve yüksek katma değerli ürünlerle yerini alabilmesi önem arz etmektedir. 

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte tüm dünyada protez sektörü, akıllı yaklaşımlarla harekete aktif olarak 

destek olacak alt ekstremite ve kaslardan veya sinir uçlarından alınan sinyallerle hareket kontrolü 

sağlayan üst ekstremite protezlerine doğru yönelmektedir. Bu çağrı kapsamında ülkemizde bu 

teknolojilerin ve bu sistemleri destekleyecek alt ünitelerin (mikro motorlar, sensörler, ayak, liner, soket 

sistemleri vs.) geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

Bunun yanı sıra, çağrı kapsamında çeşitli kazalar veya hastalıklar nedeniyle paraplejik/paraparatik ve 

kuadriplejik/kuadriparatik bireylerin ekstremitelerine belirli komutları iletmelerini sağlayacak, ayağa 

kalkmalarına, yürümelerine yardımcı olacak mekatronik sistemler (rehabilitasyon ve dış iskelet 

robotları) ve bunlarda kullanılacak küçük boyutlu sensörlerin, eyleyicilerin ülkemizde geliştirilmesi 

amaçlanmaktadır.  

Bu çağrıya sunulacak proje önerilerinin hem yenilikçi ve katma değeri yüksek olması, hem de sağlık 

alanında uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak 

teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması beklenmektedir. 

 

 

 

Ek-4. Sağlık - Biyomedikal Ekipman Çağrıları 



4. Çağrı Konu ve Kapsamı 
 

Bu çağrı kapsamında yukarıda açıklanan alanlarda kullanılacak; 

• Yenilikçi (sensör ve eyleyicilerle donatılmış) alt ve üst ekstremite protezleri, 

• Myo-elektrik kontrollü üst ekstremite protezleri, 

• Mikroişlemci kontrollü  diz eklemleri (duruş ve sallanma fazı kontrollü), 

• Mikroişlemci kontrollü ayak bilek eklemleri, 

• Küçük boyutlu eyleyiciler, sensörler ve denetleyiciler (servo motor ve sürücüleri, lineer motor ve 

sürücüleri), 

• Yenilikçi malzemelerle üretilmiş ayaklar  ve liner sistemler, 

• Aktif, pasif, elektronik vakum sistemli soket tasarımları,  

• Rehabilitasyon robotları, 

• Dış iskelet robotları, 

• MR uyumlu robotlar, 

• Dokunma hissini oluşturacak nitelikte yapay deri geliştirme, 

• Şekil hafızalı metallerin kullanıldığı mekanizmalar, 

• Biyomimetik mekanizmalar, 

• Resüsitasyon (yeniden canlandırma) amaçlı robotik uygulamalar, 

• Esnek robotlar, 

• Kuvvet geri beslemeli sistemler, 
 

konularından birini veya birkaçını içeren projeler desteklenecektir. Proje çağrısı yalnızca bu alt konularla 

sınırlı olmayıp, çağrı amacı ve hedefi ile uyumlu yukarıda genel çerçevesi belirtilen özelliklere sahip 

diğer cihazlar da proje önerilerine konu olabilir.  

Proje önerisi hazırlığı sırasında, 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. 

Proje önerisi hazırlığı sırasında, projenin özgün değeri ve yenilikçi yönleri açıklanırken,  mevcut 

teknoloji seviyesinin ilgili patentler ve akademik yayınlar göz önünde bulundurularak detaylandırılması 

beklenmektedir.  

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler 

• Alt ve üst ekstremitenin bütün fonksiyonlarını %80 düzeyinde yapabilen, mevcuda göre daha hafif, 

akıllı protez sistemleri, 

• Düşük enerji tüketen, güvenilir, gürbüz (robust), en az mevcut sistemler düzeyinde süratli, kişiye 

özel ürünler, 

• Yüksek hareket hassasiyeti ve titreşim kontrolü, 

• Kolay temizlenebilir, steril edilebilir, korozyon dayanımı yüksek robotik elemanlar, 

• Geliştirilecek tüm tıbbi cihazlar ve üretim sistemleri, türüne göre ulusal ve uluslararası 

standartların gerektirdiği asgari teknik özelliklere sahip olmalıdır. Hedeflenen ilgili standardın proje 

önerisinde belirtilmesi ve hedeflerin rakip ürünlerle karşılaştırmalı olarak verilmesi 

beklenmektedir. 

 



5.  Çağrı Takvimi 

Çağrı Açılış Tarihi 1 Temmuz 2013  

Çağrı Kapanış Tarihi 25 Ekim 2013 

Proje Öneri Başvuru Tarihleri 2 Eylül 2013  / 25 Ekim 2013, Saat: 14:00 

 
6.  Çağrıya Özel Şartlar 

 

Proje süresi üst sınırı             : 36 ay 

Proje bütçesi üst sınırı         : 2.500.000 TL 

İşbirliği  yapısı          : Kısıt yok 
 

Diğer hususlar         :  

Çağrı kapsamında olmayan konular: 

• Sistem veya teknolojinin –yurtiçi veya yurtdışından- ağırlıklı olarak hazır alındığı projeler, çağrı 

kapsamı dışındadır. 

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

• Akıllı olmayan ve yenilikçi yönü bulunmayan klasik/mekanik protez/ortezler çağrı kapsamı 

dışındadır. 

• Tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri yurtdışında yapılan çalışmalar çağrı kapsamı dışındadır. 

 

7.  İrtibat Noktası 

Ümran ELMAS  0312 468 53 00/4572   umran.elmas@tubitak.gov.tr, / 1511@tubitak.gov.tr 

Fatma IRMAK 0312 468 53 00/2165      fatma.irmak@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) 

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. 


