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

 
BİYOMALZEME ÇAĞRI DUYURUSU 

 

 

1. Çağrı Kodu 

1511-SAĞLIK-2013-BM-01 

 
2. Çağrı Başlığı 

 

Sert doku (kemik, kıkırdak, tendon, menisküs, vb.) hasarlarının iyileşmesine yönelik doğal veya sentetik 

polimerik (ve/veya kompozit) doku matriks sistemlerinin geliştirilmesi 

 

 

3. Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar 

 
Yaşlanmaya bağlı hastalıklar, akut yaralanmalar ve kronik hastalıklar gibi değişik nedenlerden 

kaynaklanan sert doku kayıpları veya dejenerasyonunu gidermek üzere kalıcı çözümler elde edilecek 

çalışmalar yapılması gerekmektedir. Ulusal ve uluslararası platformlarda yapılan çalışmalarda da, organ 

veya doku fonksiyon kaybını/bozukluklarını gidermek yerine organ veya dokuyu yenileyebilen 

sistemlerin geliştirilmesine yönelik eğilimler artmaktadır.  Bu çerçevede, sert doku (kemik, kıkırdak, 

tendon, menisküs, vb.) hasarlarının iyileşmesine yönelik doğal veya sentetik polimerik (ve/veya 

kompozit) doku matriks sistemlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çağrı ile, bu alanda katma 

değeri yüksek ürünlerin ülkemizde üretilmesinin sağlanması ve ithalatının azaltılması hedeflenmektedir. 

 

 

 

4. Çağrı Konu ve Kapsamı 

 

Değişik nedenlerle meydana gelen sert doku (kemik, kıkırdak, tendon, menisküs, vb.) kayıplarının veya 

hasarlarının giderilmesine/iyileştirilmesine yönelik doku mühendisliği uygulamalarında kullanılmak 

üzere doğal veya sentetik polimerik (ve/veya kompozit) doku matriks sistemlerinin geliştirilmesi çağrı 

kapsamındadır. Bu çağrıda, doku rejenerasyonunu destekleyen sistemlerin geliştirilmesi 

hedeflendiğinden konu ile ilgili implantlar (protezler, cihazlar, vb.) çağrı kapsamı dışındadır. 

 

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler 
 

• Osteokondüktif, osteoindüktif özellikte etkin vaskülarizasyon ve rejenerasyon sağlayan 

biyomalzemeler 

• Kritik boyutlu defektler için hiyalin kıkırdak oluşumunu teşvik eden biyomalzemeler  

      (>3 cm) 

• Uygulama bölgesinin gerektirdiği mekanik özellikleri taşıyan tendon ve menisküs  biyogreftleri 

• Klinik öncesi çalışmaları tamamlanmış sistemlerin geliştirilmesi 

Ek-5. Sağlık - Biyomalzeme Çağrıları 



 

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         : 2.000.000 TL 

İşbirliği  yapısı          : Kısıt yok 
 

Diğer hususlar         :  

• Üniversitelerden ve/veya araştırma merkezlerinden alınacak teknik danışmanlıklar proje 

değerlendirmesinde dikkate alınacaktır. 

 

7. İrtibat Noktası 

Işık AŞAR 0 312 468 53 00/1703 isik.asar@tubitak.gov.tr / 1511@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. 

 


