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TC0101 - Tanı, Tedavi ve Destek Amaçlı Yenilikçi Tıbbi Cihazlar Çağrı Metni 
 
1. Genel Çerçeve, Amaç ve Hedefler 
Sağlık teknolojileri sektörü, diğer alanlarla karşılaştırıldığında gerek insan hayatına 
doğrudan etkisi, gerekse büyüklüğü, yarattığı katma değer ve bunların getirdiği refah 
açısından özel öneme sahiptir. İnsan sağlığının korunması ve yaşam kalitesinin 
sürekli yükseltilmesi için ulusal sağlık teknolojilerinin yenilikçi ve rekabetçi yönünün 
geliştirilmesi gereklidir. Tıbbi cihazlar, sağlık teknolojileri alanında önemli bir yer teşkil 
etmektedir. Tıbbi cihazların geliştirilmesi ve üretilmesi; başlıca elektronik, malzeme, 
mekanik ve bilişim alanlarındaki teknolojilerle gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde, tıbbi 
cihazların geliştirilmesi ve üretilmesi için gerekli olan bilimsel ve teknolojik 
potansiyelin harekete geçirilmesine gerek duyulmaktadır. 

 
Bu çağrı programıyla, ulusal sağlık teknolojileri sektörünün yenilikçi ve rekabetçi 
yönünün geliştirilmesine etkin katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu çağrıya 
sunulacak proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve 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. 

 
2. Konu ve Kapsam 
Bu çağrı kapsamında önerilebilecek projelerin başlıca tanı, tedavi, destek, algılama 
ve izleme amaçlı kullanılabilen cihaz teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik olması 
gerekmektedir. Bu cihazlar; vücut içine veya üzerine yerleştirilebilen veya elle 
taşınabilir (“portable”) özellikte olmalıdır. Bu çerçevede yer alan alt konular aşağıda 
verilmiştir. 
• Minimal invaziv tıbbi girişimlerde kulanılan cihazlar 
• Vücut içine yerleştirilen mikrosistem tabanlı akıllı implantlar 
• Kanser tedavisine yönelik vücut içine lokalize tedavi veren teknolojiler 
• Hasta başı (“point-of-care”) tanı teknolojileri 
• Hasta radyasyon dozunun ölçülmesine yönelik cihazlar 
• Evde sağlık ve hasta izleme cihazları 
• Taşınabilir tanı ve tedavi cihazları 
• Taşınabilir erken tanı cihazları 
• Kardiyovasküler ve sinir sistemi implantları 
• Akıllı ortopedik implantlar, ortez, protez ve destek eleman teknolojileri 
• İmplant ve cihaz geliştirilmesiyle tümleşik olan yenilikçi malzeme, mekanik, 
elektronik, sensör ve enerji teknolojileri 

 
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. 

 
Bir cihaz geliştirilmesiyle tümleşik olmayan ve yalın olarak yazılım geliştirmeye 
yönelik proje önerileri kapsam dışındadır. 

 
3. İlgili Destek Programı 
Bu çağrı konusu kapsamında önerilecek projelere "1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge 
Projeleri Destekleme Programı" kapsamında destek verilecektir. 
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4. Çağrıya Özel Hususlar 
• Bu çağrı kapsamında desteklenecek projelerin ödeneği, TÜBİTAK ve Sağlık 
Bakanlığı tarafından eşit oranda karşılanacaktır. 
• Bu çağrı konusu kapsamında önerilen projeler küçük, orta veya büyük ölçekli 
projeler olarak hazırlanabilir. 
• Bu çağrı programına yeni üniversitelerin (2006 yılından itibaren kurulmuş 
üniversiteler) katılımının sağlanması teşvik edilmektedir. 

 
Aşağıdaki hususların dikkate alınması proje önerisinin güçlendirilmesi için tavsiye 
edilmektedir: 
• Proje önerisinin üniversite-sanayi işbirliğini içermesi 
• Orta ve büyük ölçekli projelerin ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlanması ve/veya 
ilgili kuruluşlardan ayni/nakdi destek sağlanması 
• Proje ekibinde, çağrı konusu ile ilgili olarak başvuru tarihi itibarı ile, son beş yıl 
içinde bilimsel makale, patent veya patent başvurusu olan araştırmacıların yer alması 
• Proje ekibinde, farklı disiplinlerden uzman araştırmacıların birlikte yer alması 

 
5. Çağrı takvimi 
Tarih Aşama 
21 Eylül 2012 Çağrının Açılışı 
7 Aralık 2012 Birinci Aşama Son Başvuru Tarihi 
11 Ocak 2013 Birinci Aşama Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması 
1 Mart 2013 İkinci Aşama Son Başvuru Tarihi 
3 Mayıs 2013 İkinci Aşama Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması 

 

 
6. İletişim Bilgileri 
Tel: +90 (312) 468 53 00/1145 (Dr. Burcu Sayın) veya 

+90 (312) 468 53 00/1848 (Dr. Seçil Koçyiğit Yıldırım) 
E-posta: burcu.sayin@tubitak.gov.tr veya secil.kocyigit@tubitak.gov.tr 
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