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Çağrı Metni 

 
1. Genel Çerçeve 

Kan ve kan ürünleri yaşamsal öneme sahip biyolojik tedavi materyalleridir. Kan ve kan
ürünlerinin elde edilmesi, işlenmesi ve kullanımının her kademesinde güvenlik
sağlayacak kalite ve standartların sağlanması büyük önem taşımaktadır. 
 
Bu proje çağrısında kan ve kan ürünleri teknolojilerinin geliştirilmesi, kan yapımını uyaran
hematopoetik büyüme faktörlerinin rekombinant teknolojilerle üretimi, kanla bulaşabilen
patojenlere karşı inaktivasyon yöntemleri konusunda yenilikler, universal ve yapay kan
elde edilmesi konusunda çalışmalar, immünohematolojik testler, plazmanın işlenmesi,
çeşitli pıhtılaşma faktörlerinin kandan ya da rekombinant olarak üretimi gibi konularda
özgün, katma değeri yüksek, ülkenin dışa bağımlılığını azaltacak proje önerileri
beklenmektedir. 

 
2. Amaç ve Hedefler  

Kan ve kan ürünlerinin alımından kullanımına kadar geçen süreçte teknolojilerin
geliştirilmesine yönelik AR-GE projelerinin oluşturulması amaçlanmaktadır. 

 
Çağrı kapsamında hedeflenen ürün ve teknolojik çıktılar şunlardır: 

 Hematopoetik hormon/faktör ve kan ürünlerinin rekombinant ve benzeri teknolojiler
ile üretilmesine yönelik çalışmalar, 

 Plazmadan ayrıştırılarak saflaştırılmış olan çeşitli pıhtılaşma faktörlerinin, albümin,
immünoglobulin ile fibrin yapıştırıcılar ve benzeri ürünlerin elde edilmesine yönelik
mevcut kullanılan teknolojiler dışındaki araştırmalar, 

 Kan ve kan ürünleri ile ilgili immünohematolojik ve kalite kontrol testlerinin
geliştirilmesine yönelik yeni çalışmalar, 

 Kan ürünleri ile bulaşabilen patojenlere yönelik inaktivasyon teknolojilerinin
geliştirilmesi, 

 Universal kan ürünleri ve yapay kan araştırmaları, 
 Kan ve kan ürünlerinin mevcut saklama koşullarının iyileştirilmesine yönelik

araştırmalar, 
 Kan ve kan ürünlerinin içinde barındırdığı patojenlerin tespitine yönelik moleküler

teknolojilerin geliştirilmesi, kullanımının kolaylaştırılması, yaygınlaştırılması ve
maliyetinin düşürülmesine yönelik yenilikler getirmesi.  

 
3.  İlgili Destek Programı 

Bu çağrı konusu kapsamında önerilecek projelere “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 
Destekleme Programı” kapsamında destek verilecektir. 



4. Çağrıya Özel Hususlar 

 Önerilecek projelerin küçük, orta veya büyük ölçekli projeler olarak hazırlanabilir. 
 Orta ve büyük ölçekli projelerde en fazla 1 ana proje ve 3 alt proje olabilir. 
 İkinci aşama başvurularında, gerekli olan etik kurul onay ve yasal izin sürecinin

tamamlanmış olması gerekmektedir. 
 Girişimsel klinik araştırma içeren projeler için mevzuatın öngördüğü hasta sigortası,

kontrol deneklerine ödenecek ücretler ve benzeri unsurların ikinci aşama
başvurularında öngörülmüş olması gerekmektedir. Bunlar için gerekli ödenek bütçede
gösterilebilir. Klinik testler için hizmet alımı tarzında bütçe düzenlemesi yapılması
tavsiye edilir.  

 Esas olarak altyapı kurmaya yönelik hazırlandığı kanısı oluşturan projeler
desteklenmeyecektir. 

 Bütçe kalemleri arasında dengeli dağılımın gözetilmesi gerekmektedir. 
 

Aşağıdaki hususların dikkate alınması proje önerisinin güçlendirilmesi için tavsiye
edilmektedir: 
 Projelerin yeni cihaz, yöntem ve teknoloji geliştirme hedefi içermesi ve bu bağlamda

mühendislik alanları ile işbirliği ve ortaklık kurulması, 
 Proje önerisinin akademi-sanayi işbirliğini içermesi, sponsor şahısların veya şirketlerin

katkıda bulunması, 
 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 bilimsel makale, patent veya patent

başvurusu olan araştırmacıların yer alması, 
 Farklı disiplinlerden araştırmacıların proje ekibinde görev alması ve konunun

disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınması, 
 Bu çağrı programına önerilecek projelere, yeni üniversitelerden (2006 yılından itibaren

kurulmuş üniversiteler) proje yürütücüsü ve/veya araştırmacıların katılımının
sağlanmasının teşvik edilmesi(*). 

 
Bu çağrı kapsamı dışında tutulacak konular şunlardır: 
 AR-GE niteliğine sahip olmayan, yalnızca mevcut ürünün ticarileştirilmesine yönelik

olarak hazırlanan projeler, 
 Kan ve kan ürünlerinden tanı konulmasını hedefleyen biyosensör ve benzeri

çalışmalar, 
 Eğitim faaliyetleri ve yazılım programlarının geliştirilmesi. 

 
(*) Bilimsel değerlendirme sırasında aynı/yaklaşık puan alan proje önerilerinden belirtilen koşulu 
sağlayanlara bütçe imkanları da gözetilerek öncelik sağlanacaktır. 

 
 
 
 
 
 
 
 



5. Çağrı Takvimi  

Aşama 
Çevrimiçi Başvuru Sistemi 

Kapanış Tarihi 
Elektronik Başvuru Çıktısının 
Gönderilmesi İçin Son Tarih* 

Birinci Aşama 21.08.2015 17:30 28.08.2015 17:30 

İkinci Aşama 27.11.2015 17:30 11.12.2015 17:30 

*Elektronik başvuru çıktısının ıslak imzalı nüshasının belirtilen tarih ve saate kadar 
Kurumumuza ulaştırılması gerekmektedir. 
 
6. Ek Belgelere Referanslar  

 1003 Destek Programı Web Sayfası 
 1003 Destek Programı Bilgi Notu  
 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Usul ve Esasları 
 Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016 
 1003 Proje Önerisi Değerlendirme Formu  
 Yasal/Özel İzin Belgesi Bilgi Notu  
 Etik Kurul Onay Belgesi Bilgi Notu 

 
7. İrtibat Bilgileri 

 

Gökhan Nas 

Tel 0312 4685300-1161 
e-posta gokhan.nas@tubitak.gov.tr 
 

 


