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

 
AŞI ÇAĞRI DUYURUSU 

 

 

1. Çağrı Kodu 

1511-SAĞLIK-2013-AŞI-01 

 
2. Çağrı Başlığı 
 

Toplum sağlığı açısından önemli viral hastalıklara karşı koruyucu aşıların üretilmesi 

 

3. Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar 

 

Ülkemizdeki aşı gereksinimleri kapsamında dışa bağımlılık nedeniyle ilgili teknolojilerin geliştirilmesi, 

stratejik öneminin yanı sıra yarattığı katma değer ve refah açısından özel öneme sahiptir. Toplum 

sağlığının korunması amacıyla bazı hastalıklara karşı korunma sağlayabilecek aşıların yerli kaynaklarla 

geliştirilmesi, bu alanda hazırlanmış olan teknoloji yol haritasında öncelikli hedef olarak yer almaktadır. 

Bu hedef doğrultusunda viral patojenlere karşı koruma sağlayacak aşıların üretilebilmesi için sektörün 

sahip olduğu bilimsel ve teknolojik potansiyelin işbirlikleri ile harekete geçirilmesi, yenilikçi ve rekabetçi 

yönünün ortaya çıkarılması istenmektedir.  

 

Ülkemizde yerli aşı üretiminin gerçekleştirilmesi için bilimsel, teknolojik ve endüstriyel alanlarda 

işbirliklerinin teşvik edilerek yurt dışına bağımlılığın azaltılması ve katma değer oluşturacak aşıların 

geliştirilmesine yönelik Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.  
 

 

4. Çağrı Konu ve Kapsamı: 

 

Toplum sağlığı açısından ön plana çıkan Hepatitis B virus, Influenza, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, 

Kuduz, Kırım-Kongo Kanamalı ateşi, Papillomavirus ve Rotavirus gibi viral hastalıklara karşı etkin 

hücresel ve/veya humoral bağışıklık oluşturan aşı prototiplerinin geliştirilmesi bu çağrı kapsamındadır.   

 

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler 
 

• Üretilecek olan aşı antijeni, ülkeyi temsil eden örneklemlerdeki suşların en az % 80’ini 

kapsamalıdır. 

• Üretimde kullanılacak yöntem ile hedeflenen antijen veya suşların % 100’ü üretilebilmelidir. 

• Farmakopelerde belirtilen spesifikasyonlara uygun antijen elde edilmelidir.  

• Antijen için geliştirilecek formülasyonlarda in vitro ve hayvan denemelerinin(klinik öncesi) 

yapılması ve en az % 70 etkin olduğu gösterilmelidir.  

• Geliştirilecek prototip ürünün mevcut ticari aşılarla in vitro ve in vivo (klinik öncesi) koşullarda 

koruyuculuk açısından % 100 rekabet edebilecek güvenilirlik, etkinlik ve kalitede olmalıdır. 



• Muadili olmayan yeni üretilecek prototip ürünlerin klinik öncesi çalışmalarla güvenilirlik hedefi % 

100, koruyuculuk etkinliği en az % 70 olan ve kalite açısından Dünya Sağlık Örgütü’nün kabul ettiği 

standartlarda ve Avrupa Farmakopesi’ne uygun olmalıdır. Elde edilecek ürünün üretiminde fikri 

haklar yönünden bir sorun bulunmamalıdır. 

 

 
5.  Çağrı Takvimi 

Çağrı Açılış Tarihi 1 Temmuz 2013  

Çağrı Kapanış Tarihi 4 Aralık 2013 

Proje Öneri Başvuru Tarihleri 16 Eylül 2013  / 4 Aralık Ekim 2013, Saat: 14:00 

 
 
6.  Çağrıya Özel Şartlar 

 

Proje süresi üst sınırı             : 36 ay 

Proje bütçesi üst sınırı         : 5.000.000 TL 

İşbirliği  yapısı          : Kısıt yok 
 

Diğer hususlar         :  

• Üniversitelerden ve/veya araştırma merkezlerinden alınacak teknik danışmanlıklar proje 

değerlendirmesinde dikkate alınacaktır. 

 

7.  İrtibat Noktası 

Emel ÖNDER FIRAT 0312 468 53 00/3635 emel.onder@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. 

 


