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

 
TANI KİTLERİ ÇAĞRI DUYURUSU 

 

 

1. Çağrı Kodu 

1511-SAĞLIK-2013-TK-05 

 
2. Çağrı Başlığı 

 

Histopatoloji, sitoloji ve flow sitometri kitlerinin geliştirilmesi 

 

3. Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar 
 

Doku ve hücre analizlerinde kullanılan spesifik moleküllerin kullanıldığı kitler tamamen dış 

kaynaklardan temin edilmektedir. Histopatolojik, sitolojik ve flow sitometrik analizlerde kullanılacak 

malzemelerin ve kitlerin üretimi yerli kaynaklarla yerli teknolojiler yoluyla elde edilmesi oldukça 

önemlidir.  Bu çağrı ile ülke ihtiyaçlarını karşılayan, dünya ölçeğinde rekabet edebilir özelliklere haiz  

teknolojik değeri olan histopatoloji, sitoloji ve flow sitometri kitlerinin ülkemizde geliştirilmesi, 

üretilmesinin sağlanması ve  ihracata yönelinmesi hedeflenmektedir. 
 

 

 

4. Çağrı Konu ve Kapsamı: 

 

Histopatolojik, sitolojik ve flow sitometrik analizlerde kullanılacak malzemelerin üretimi, işaretlenmesi 

ve işaretli malzemelerin kullanıldığı kitlerin geliştirilmesini içeren projeler çağrı kapsamındadır.  

 

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler 

• Belirli hedeflere yönelik enzim/antikor/peptit/nükleik asit üretimi ve işaretlenen malzemelerin 

kullanıldığı kitler, 

• Özellikli kimyasallar (yeni boyalar, yeni fluoresan problar, “quantum dot”) ile yeni işaretleme 

teknikleri kullanılan kitler 

• Kalite standartları açısından mevcut eşdeğeri ile karşılaştırılabilir olan kitler. 

 
 
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         : 1.000.000 TL 

İşbirliği  yapısı          : Kısıt yok 
 

Diğer hususlar         :  

• Ortaklı projelerde - toplam proje bütçesi üst sınırı 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. 

 


