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

 
BİYOMEDİKAL EKiPMANLAR ÇAĞRI DUYURUSU 

 

 

1. Çağrı Kodu 

1511-SAĞLIK-2013-BE-02 

 
2. Çağrı Başlığı 

 

Kişiye özel implantlar, cerrahi aparatlar ve bunlara yönelik ileri üretim sistemlerinin geliştirilmesi. 

 

3. Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar 

 

Ülkemizde tıbbi cihaz sektörü %85 dışa bağımlılığın olduğu ve cari açığı en çok besleyen sektörlerden 

biridir. Bu sektörün kapsamına giren ürünlerin önemli bir bölümü ülkemizde üretilebilir olduğu halde 

yerli sanayide gereken ilgiyi henüz bulamamıştır. Toplumsal refahın artması, ithal bağımlılığının 

azaltılması açısından bu alandaki potansiyelin değerlendirilmesi ve yerli üretim ve rekabet gücünün 

artırılması ülkemiz açısından oldukça önemlidir.  Sağlık alanına yönelik teknolojilerin geliştirilmesi 25. 

Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) toplantısında öncelikli alan olarak belirlenmiştir. Bu amaçla tıbbi 

cihaz sektöründe kullanılan teknolojilerin ve/veya bitmiş ürünlerin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge 

projelerinin desteklenmesi kararlaştırılmıştır. 

Teknolojik gelişmeler her sahada olduğu gibi tıbbi cihaz alanında da sektöre özel karşılık bulmaktadır. 3 

boyutlu modelden doğrudan üretim teknolojileri son yüzyılın teknolojilerinden biri olarak 

görülmektedir. Bu teknoloji özellikle tıbbı cihaz alanında katma değeri yüksek, yenilikçi ürün ve tedavi 

yöntemlerinin geliştirilmesi açısından kritik önemi haizdir. 

Günümüzde tedavi amacıyla kullanılan  kardiyovasküler, ortopedik veya dental implantların uygulama 

sonrası tedavi başarıları hasta anatomisindeki farklılıklara bağlı olarak çeşitlilik göstermektedir. Bu 

nedenle tedavi başarısını artırmak için hastanın anatomisiyle uyumlu implantların üretilmesi, bu 

implantların cerrahi metotlarla uygulanması sırasında yine hastanın anatomisiyle uyumlu cerrahi 

aparatların kullanılması mevcut anatomiye verilecek zararı en aza indireceğinden, implant çevresinde 

yeni doku oluşumunu hızlandıracak ve hastanın rehabilitasyon süresini ciddi anlamda kısaltacaktır. Bu 

çağrı, yakın gelecekte daha da yaygın bir şekilde kullanılacak hastaya özgü implantların ve uygulama 

sırasında kullanılan cerrahi aparatların üretimi ve yenilikçi üretim sistemlerinin geliştirilmesine yönelik 

projeleri kapsamaktadır. 

Bu çağrı kapsamında alt bileşenleri ile birlikte, tıbbi cihaz üretimi için kullanılabilecek, ileri üretim 

sistemlerinin yerli olarak tasarlanıp üretilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda bu teknolojilere 

doğrudan alt bileşen olabilecek sistemlerin üretilmesi ve yerli tasarım kabiliyetlerinin kazandırılması 

amaçlanmaktadır. 

 

 



4. Çağrı Konu ve Kapsamı 

 

Bu çağrıya konu ürün ve teknolojiler aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

• Tıbbi cihaz üretimine yönelik 3 boyutlu katmanlı üretim teknolojisi içeren sistemler (hızlı 

prototipleme),  

• Tıbbi cihaz sektörüne yönelik yenilikçi, kişiye özel ve yüksek katma değerli implantlar ve cerrahi 

aparatlar, 

• Polimerik ve metalik implantlar ile cerrahi aparatları üretebilecek lazer sistemleri, 

• Kişiye özel, doku ve doku altı boyutlarda biyomimetik ürün ve/veya biyoteknolojik üretim 

teknolojileri geliştirme, doku mühendisliği uygulamaları,  

• İmplantların ve/veya tedavi sürecinin izlenebilirliği için biyouyumlu sensörler ve besleme 

sistemleri,  

• Yenilikçi kaplama teknolojilerini içeren medikal ürünler ve sistemler, 

          Proje çağrısı yalnızca bu alt konularla sınırlı olmayıp, çağrı amacı ve hedefi ile uyumlu yukarıda 

genel çerçevesi belirtilen özelliklere sahip diğer tıbbi 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 
 

• Katmanlı üretim sistemleri düşük enerji tüketen, eğer mevcut ürün ya da teknoloji varsa, en az 

mevcut sistemler düzeyinde süratli, kişiye özel yenilikçi ürünler üretebilmelidir. 

• Vücut içinde kalan aktif olan/olmayan tıbbi cihazlar hafif, sağlam, biyouyumlu, MR altında 

görüntülenebilir ve MR uyumlu olmalıdır. 

• Cerrahi aparatlar steril edilebilir ve korozyon dayanımı yüksek olmalıdır. 

• Biyomimetik ürünler ve buna yönelik üretim sistemleri, doku ve doku altı boyutlarda üretimi 

hedeflemelidir.   

• Lazerle metalik malzemeden üretimde, boyutsal hassasiyet 50 mikron ve altında olmalıdır. 

• Geliştirilecek tüm tıbbi cihazlar ve üretim sistemleri, türüne göre 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 4 Aralık 2013 

Proje Öneri Başvuru Tarihleri 16 Eylül 2013  / 4 Aralık 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: 

• Kişiye ya da uygulamaya özel olmayan veya yenilikçi yönü bulunmayan ve konvansiyonel üretim 

yöntemleri ağırlıklı çalışmalar çağrı kapsamı dışındadır.  

• Katmanlı üretim sistemlerinin hazır alınarak implant üretilmesi, çağrı kapsamı dışındadır. Katmanlı 

üretim sisteminin alımı destek kapsamı dışındadır.  

• Üretim sistemi veya teknolojisinin –yurtiçi veya yurtdışından- önemli ölçüde hazır alındığı projeler 

çağrı kapsamı dışındadır. 

• Kaplama teknolojilerinin geliştirilmesini içeren proje önerilerinde kullanılacak alt bileşenlerin 

yenilikçi yönlerinin –yurtiçi veya yurtdışından- önemli ölçüde hazır olarak alındığı projeler, çağrı 

kapsamı dışındadır. 

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

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

 

7. İrtibat Noktası 

Ümran ELMAS  0 312 468 53 00/4572   umran.elmas@tubitak.gov.tr,  / 1511@tubitak.gov.tr 

Fatma IRMAK 0 312 468 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. 


