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

 
TANI KİTLERİ ÇAĞRI DUYURUSU 

 

 

1. Çağrı Kodu 

1511-SAĞLIK-2013-TK-02 

 
2. Çağrı Başlığı 
 

Biyolojik örneklerden nükleik asit veya protein ayrıştırılması, saflaştırılması veya analizinde kullanılacak 
kitlerin ve/veya materyallerin geliştirilmesi 
 

 

3. Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar 

 

Moleküler çalışmalarda en temel basamak olan biyolojik örneklerden nükleik asit ve protein 

izolasyonları ve bu materyallerin analizleri yurt dışı kaynaklı kitlerle gerçekleştirilmektedir. Yeni 

teknolojilerin uygulanmasında bu materyallerin kullanılması konunun önemini daha da arttırmaktadır. 

Bu nedenle nükleik asit ve protein izolasyonları ve analizlerine yönelik kitlerin geliştirilmesine yönelik 

çalışmalar oldukça önemli görülmüştür.  Bu çağrı ile söz konusu alanda katma değeri yüksek ürünlere 

yönelik temel teknolojilerin ülkemizde geliştirilmesi; böylece bu alanda ithalat bağımlılığının azaltılarak 
uluslararası pazarda rekabet edebilen ihraç edilebilir ürünlerin elde edilmesi amaçlanmaktadır. 

 

 

4. Çağrı Konu ve Kapsamı: 

 

Nükleik asit ve protein izolasyonuna/analizine yönelik kitlerin ve/veya materyallerin geliştirilmesi çağrı 
kapsamındadır.  

 

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler 

• Örnek sayısı, DNA saflaştırılması yöntemleri, izolasyon süresi gibi teknik özellikler için uygun 

değerlere sahip olan nükleik asit ve protein ekstraksiyon kitleri 

• Verifikasyon(yöntem doğrulama) kriterleri uluslararası kabul görmüş sınırlar içerisinde olan kitler 

• Bir cihaz ya da sistemle beraber kullanılması durumunda verifikasyonu tüm sistem için yapılmış 

olan kitler  

• Basit/kullanıcı dostu/hızlı/maliyet etkin kitler 

• PCR reaktifleri 

• Fragman analizi ve DNA dizileme kitleri 

• Reaktiflerin analizinde kullanılan kolonlar/materyaller (HPLC, LC-MS/MS, vb.) 

• Blot sistemlerinin (western, southern, northern, dot vb.) kullanıldığı testler 

 

 
 
 



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             : 24 ay 

Proje bütçesi üst sınırı         : 1.000.000 TL 

İşbirliği  yapısı          : Kısıt yok 
 

Diğer hususlar         :  

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

proje bütçesi için 1.500.000 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. 

 


