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

 
BİYOMEDİKAL EKiPMANLAR ÇAĞRI DUYURUSU 

 

 

1. Çağrı Kodu 

1511-SAĞLIK-2013-BE-03 

 
2. Çağrı Başlığı 

 

Yenilikçi diyaliz sistemleri ve infüzyon/perfüzyon pompaları ile alt bileşenlerinin geliştirilmesi 

 

3. Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar 

 
Dünyada yaklaşık 3 milyon, ülkemizde ise yaklaşık 60 bin diyaliz hastası bulunduğu rapor edilmektedir. 

Bu rakam esasen gelişmiş ülkelerdeki diyaliz hastalarının sayısıdır. Gelişmemiş ülkelerde kayda 

geçmemiş çok sayıda diyaliz hastası bulunduğu tahmin edilmektedir. Bu alanda ülkemizdeki dışa 

bağımlılığı kısa vadede azaltmak, uzun vadede ise ortadan kaldırmak gerekliliği açıktır. Şu anda var olan 

ve uzun vadede yaratacağı ciddi maliyet düşünüldüğünde, ülkemizde yerli diyaliz sistemlerinin 

geliştirilmesine önemli ölçüde ihtiyaç duyulmaktadır.  

 

Bu çağrı programıyla, yenilikçi diyaliz sistemleri ve infüzyon/perfüzyon pompaları ile alt bileşenlerinin 

geliştirilmesine yönelik, ulusal sağlık teknolojileri sektörünün yenilikçi ve rekabetçi yönünün 

geliştirilmesine etkin katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu çağrıya sunulacak proje önerilerinin hem 

katma değeri yüksek, yenilikçi olması, hem de sağlık alanında uygulama projelerine temel teşkil edecek 

veya uygulama projelerine girdi sağlayacak teknolojik ürün ve/veya bilgi üretmeye yönelik olması 

hedeflenmektedir. 

 

4. Çağrı Konu ve Kapsamı 

 

Böbrek yetmezliği sürecinde hastaların hayatlarını sürdürebilmeleri için en az haftada üç defa diyaliz 

işlemine tabi tutulmaları gerekmekte, normal kişilerde ise kanın üre, ürik asit ve kreatininden 

temizlenmesi için bu işlem sürekli olarak gerçekleşmektedir. Bu sorunun çözülebilmesi, kanın artık 

maddelerden tam olarak ve sürekli bir şekilde temizlenmesi, ileriki süreçte böbrek nakline maruz 

kalınmaması için aşağıda teknik özellikleri tanımlanan akıllı diyaliz sistemlerinin geliştirilmesi büyük 

önem taşımaktadır. 

• Diyaliz sistemlerinde kullanılan diyalizör filtrelerinin geliştirilmesi,  

• Diyalizör filtrelerinde kullanılan filtrasyon bileşenlerinin geliştirilmesi,  

• Vücut içine yerleştirilebilir/taşınabilir nitelikte küçük yapıda, daha yüksek kapasitede süzme 

kapasitesine sahip diyalizör geliştirilmesi, 

• Minyatür diyalizör yapımına esas teşkil edecek içi boş lif (hollow fiber) üretim teknolojisinin 

geliştirilmesi, 

• Diyaliz amaçlı, yüksek verime sahip, hemostatik dengeyi de dikkate alan yenilikçi membran  



teknolojilerinin geliştirilmesi,  

• Kandaki üre, ürik asit ve kreatinin miktarını algılayan sensörlerin geliştirilmesi, 

• Kandaki üre, ürik asit ve kreatinin miktarını algılayan sensörler yardımı ile çalışma zamanını 

otomatik ayarlayabilen, kan akış debisi ve damar yolu açıklığı ve erişimi ile ilgili bilgiyi de verebilen 

akıllı diyaliz sistemlerinin geliştirilmesi, 

• Evde uzman yardımı gerektirmeden hasta tarafından kullanılabilen diyaliz sistemlerinin 

geliştirilmesi, 

• Kısmen ya da tamamen vücut içine yerleştirilebilir diyaliz sistemlerinin geliştirilmesi, 

• Kandaki insülin miktarını ölçerek, ilaç dozunu ve çalışma zamanını ayarlayabilen akıllı infüzyon 

sistemlerinin geliştirilmesi, 

• Birden fazla ilacı hasta ihtiyacına göre dozajlayan akıllı infüzyon ve perfüzyon pompa sistemlerinin 

geliştirilmesi. 

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

çerçevesi belirtilen özelliklere sahip diğer sistemler de 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 

• Mevcut sistemlerden daha hafif, yüksek ayrıştırma verimine sahip ve protein kaybını azaltacak 

diyalizor sistemleri,  

• Küçük boyutlu diyalizör yapımına esas teşkil eden içi boş lifler (hollow fibers),  

• Diyaliz amaçlı yüksek verime sahip membran sistemleri,  

• Kandaki glikozu, üre, kreatinin ve ürik asiti algılayan sensörler, 

• Diyalizör geliştirilmesinde seçici diyaliz edilebilir maddelerin %20 artırılması, 

• Kan parametrelerinin gerçek zamanlı izlenebilmesi, 

• Kan akış debisi  ile ilgili parametrelerin, damar yolu açıklığı ve erişimi ile ilgili verilerin gerçek zamanlı 

izlenebilmesi, 

• Vücut içine yerleştirilebilir/taşınabilir nitelikte, daha yüksek süzme kapasitesine sahip; kandaki üre, 

ürik asit ve kreatinin miktarını ölçerek çalışma zamanını otomatik ayarlayabilen; kan akış debisi, 

damar yolu açıklığı ve erişimi ile ilgili bilgileri de verebilen akıllı diyaliz sistemleri, 

• Kandaki insülin miktarını ölçerek, ilaç dozunu ve çalışma zamanını ayarlayabilen akıllı infüzyon 

sistemleri, 

• Birden fazla ilacı hasta ihtiyacına göre dozajlayan akıllı infüzyon/perfüzyon pompa sistemleri. 

Geliştirilecek tüm sistemler, 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             : 24 ay 

Proje bütçesi üst sınırı         : 1.500.000 TL 

İşbirliği  yapısı          : Kısıt yok 
 

Diğer hususlar         :  

• Diyalizör sistemi ve alt bileşenlerini de kapsayan komple diyaliz sistemleri ve ilgili sensörlerin 

geliştirilmesine yönelik projeler için proje bütçesi üst sınırı 2.500.000 TL ve proje süresi üst sınırı 36 

aydır. 

Çağrı kapsamında olmayan konular: 

• Bu çağrı metninde yer alan yenilikçi özelliklerden herhangi birini taşımayan diyaliz sistemlerinin ve 

infüzyon/perfüzyon pompalarının geliştirilmesi bu çağrı kapsamı dışındadır. 

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

• Üretim sistemi veya teknolojisinin –yurtiçi veya yurtdışından- tümüyle hazır olarak alındığı projeler, 

çağrı kapsamı dışındadır. 

• Membran teknolojilerinin geliştirilmesini içeren proje önerilerinde kullanılacak alt bileşenlerin 

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

dışındadır. 

• Tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri yurtdışında yapılan sistemler 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. 


