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

 
TANI KİTLERİ ÇAĞRI DUYURUSU 

 

 

1. Çağrı Kodu 

1511-SAĞLIK-2013-TK-01 

 
2. Çağrı Başlığı 
 

Doğum öncesi ve sonrası tarama ve tanı kitlerinin geliştirilmesi 

 

3. Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar 

 

Sağlıklı topluma sahip olmak için hastalıkların fetal ve embriyonel evrede tanımlanması kritik öneme 

sahiptir. Bu nedenle doğum öncesi ve sonrası tarama ve tanı kitlerine gereksinim vardır. Genetik, 

biyokimyasal, doğumsal metabolik hastalıklar vb.nin doğum öncesi veya doğum sonrası erken 

dönemlerde teşhisine yönelik kitlerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çağrı ile söz konusu alanda 

katma değeri yüksek ürünlere yönelik teknolojilerin ülkemizde geliştirilmesi; böylece bu alanda ithalat 

bağımlılığının azaltılarak uluslararası pazarda rekabet edebilen ihraç edilebilir ürünlerin elde edilmesi 

amaçlanmaktadır. 

 

 

4. Çağrı Konu ve Kapsamı: 

 

Doğum öncesi veya doğum sonrası erken dönemlerde, kromozom düzensizlikleri, gen mutasyonları, 

doğumsal metabolik ve epigenetik hastalıkların teşhisine yönelik mevcut/yeni belirteçler (markörler) 

kullanılarak tanı kitlerinin geliştirilmesi çağrı kapsamındadır. Bu çağrıda, konjenital enfeksiyonlar 

konusu çağrı kapsamı dışındadır. 

 

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler 

• Doğum öncesi ve sonrası erken dönemlerde minimal invaziv yöntemlerle yapılabilen 

• Klasik testlere göre özgünlük, duyarlılık ve doğruluk oranı yüksek olan 

• Mevcut testlere göre daha avantajlı olan (aynı anda çoklu parametre çalışabilen/daha hızlı/maliyet 

etkin vb.)  

kitler ve bileşenleri.  

 

 
 
 
 
 



 
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         :  

• Ortaklı projelerde veya yeni markörlerin geliştirilerek kullanıldığı projelerde bütçe üst sınırı 

toplam proje bütçesi için 2.000.000 TL’dir. Ortaklı projelerde, projeyi sunan ortakların çalışma 

alanlarının birbirini bütünleyici olması kriteri dikkate alınacaktır. 

• Üniversitelerden ve/veya araştırma merkezlerinden alınacak teknik danışmanlıklar proje 

değerlendirmesinde dikkate alınacaktır. 

 

7.  İrtibat Noktası 

Emel ÖNDER FIRAT 0 312 468 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. 

 


