
 
1511 – ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK 

PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI 
 

TANI KİTLERİ ÇAĞRI DUYURUSU 
 

 

1. Çağrı Kodu 

1511-SAĞLIK-2014-TK-01 

 
2. Çağrı Başlığı 
 

Hematoloji kitlerinin ve/veya referans materyallerinin geliştirilmesi 

 

3. Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar 
 

Kan ve bileşenleri, insan yaşamında önemli bir yere sahip olup birçok patolojik durumun tespitinde en 
iyi gösterge aracıdır. Bu nedenle, hematoloji ile ilgili testlerin gerek doğruluk gerekse hassasiyet 

yönünden önemi büyüktür. Bu çağrı ile bu alandaki ulusal teknoloji bilgi birikimine katkı sağlanması, 

ilgili ürünlerin ülkemizde üretilmesi ve ithalatın azaltılarak ihracata yönelinmesi hedeflenmektedir.  
 

 

 

4. Çağrı Konusu ve Kapsamı: 
Çağrı Konusu ve Kapsamı: 
Kan sayımı, kan hücre tiplendirmeleri, kanama koagülasyon bozukluklarının saptanması, kan gruplarının 

belirlenmesi, kan hücreleri ve hastalıklarının tanısına yönelik kit, belirteç (markör) ve/veya referans 

materyallerinin geliştirilmesi çağrı kapsamındadır. Bu çağrıda, esasen kitlerin geliştirilmesi 

beklenmektedir. Kitlerle birlikte gerekiyorsa bu kitlerin kullanılacağı cihazların geliştirilmesi çağrı 

kapsamında olup, sadece cihaz geliştirilmesine yönelik projeler çağrı kapsamı dışındadır. 

 

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler: 
 

• Kan sayımı, kan hücre tiplendirmeleri, kanama koagülasyon bozukluklarının saptanması, kan 

gruplarının belirlenmesi, kan hücreleri ve hastalıklarının tanısına yönelik kitlerin 

• Bu kitlerde hedef olarak kullanılabilecek belirteçlerin (markör)  

• İmmunohematolojik ve flow sitometrik tanı kitlerinin 

• Bu kitlerin kullanılması için gerekli olan referans materyallerinin 
 

özgüllük(spesifisite), duyarlılık(sensitivite), kesinlik ve doğruluk açısından uluslararası standartlara 

uygun olarak geliştirilmesi hedeflenmektedir.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Çağrı Takvimi 

Çağrı Açılış Tarihi 25 Şubat 2014 

Çağrı Kapanış Tarihi 16 Haziran 2014  

Ön kayıt Son Tarih* 9 Haziran 2014. Saat: 17:30 

Proje Öneri Başvuru Tarihleri 31 Mart 2014 - 16 Haziran 2014. Saat:14:00 

*: Proje başvuruları yapabilmek için proje öneri başlığınız ve kuruluşunuz durumu ile ilgili belgeleri TÜBİTAK’a sunarak bir 

proje giriş yetkisi almanız gerekmektedir. Burada belirtilen tarih bu evrakların TÜBİTAK’a evrak girişinin yapılabileceği en son 
tarihi ifade etmektedir. 

 

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 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. İRTİBAT NOKTASI: 
Emel ÖNDER FIRAT 0 312 468 53 00/3635 emel.onder@tubitak.gov.tr / 1511@tubitak.gov.tr 

 

8. İLGİLİ 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. 

 


