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KİT-ARGEM kapsamında yapılacak çalışmalarda kullanılacak aşağıda adı, özelliği ve miktarı 
belirtilen plastik, enzimler, sarf malzemeler, kimyasallar ve kitler ile ilgili verilecek tekliflerde 
mutlaka, marka, kod numarası ve ambalaj boyutu (adet, Unit, reaksiyon sayısı veya paket 
içeriği) belirtilmelidir.  
Teklif edilen ürünler için verilen marka ve kod numarasını gösterir katalog bilgisi teklifle birlikte 
sunulmalıdır. 
 
 
 

Sıra 
No 

Malzemenin 
Adı 

Özelliği Ambalaj Miktarı 
Birimi 

1.  PCR Cloning 
Kit 

En az 20x10 mikrolitre klonlama 
reaksiyonu yapabilmeli, En az 25 ml 
klonlama tampon çözeltisi verilmeli, 
Klonlama analizi için düz ve geri 
primerler verilmeli, Yeterli sayıda (en 
az 20 x 50 mikrolitre reaksiyon 
yapılabilecek kararlı tek ullanımlık 
kompetant E. coli hücreleri verilmeli, 
blunt veya TA sonlu PCR ürünleri 
dahil kolaylıkla ve hızlı (5 dakikadan 
az) klonlanabilmeli, Amfisilin direç 
geni BsaI bölgesi içermemeli, mavi-
beyaz koloni seçimi özelliği olmalı, 
kolay alt-klonlama için genel 
restriksiyon bölgelerini kapsamalı 
(PmeI, PspXI, BamHI, EcoRI, PacI, 
XhoI, NotI, BsmBI bölgeleri olmalı), 
Klonlama plazmidinde sekanlama 
için primer bölgeleri olmalı (), Kit 
içeriğinde kontrol amacıyla 1 kb 
kontrol amplikon, linear clonlama 
vektorü olmalı, kit içeriğinin en az 12 
aylık raf ömrü olmalı, SP6 ve T7 
promotör bölgeleri olmalıdır 

En az 20 
reaksiyonluk 

2 Adet 

2.  PCR & DNA 
Cleanup Kit  

En az 250 numune için yüksek 
kalitede DNA'yı (50 bp-25 kbp arası 
büyüklükte) PCR veya enzimatik 
reaksiyon karışımlarından 5 
mikrogram kapasiteye kadar 
saflaştırabilmeli, saflaştırma kriteri 
olarak A260/280 > 1.8 and A260/230 

En az 250 
reaksiyonluk 

2 Adet 
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> 1.8 olmalı, en fazla 6 mikrolitrede 
elusyon yapabilmeli, pH izlenmesi 
gerekli olmamalı, farklı protokollerle 
tek sarmallı DNA ve kısa DNA 
oligolarının prufikasyonunu 
yapabilmeli, spin-kolon sistemi ile 
çalışmalı, Saflaştırma verimliliği 
yüksek olmalı (DNA (50 bp to 10 kb) 
için en az 70–90% / DNA (11–23 kb) 
için en az 50–70%), spin ve 
inkübasyon zamanı en fazla 5 dakika 
olmalı, saflaştırılmış DNA ligasyon, 
retriksiyon kesimi, işaretleme ve 
diğer enzimatik reaksiyonlar, 
kütüphane geliştirilmesi ve 
sekanslama gibi moleküler tekniklere 
uygun olmalı. 

3.  mRNA 
izolasyon kiti 

Poly(A)+ RNA'ları hücre 
numunelerinden manyetik küre 
yöntemiyle izole edebilmelidir, 3 
kereye kadar tekrar 
kullanılabilmelidir. Fenol ve diğer 
organik çözücülerin kullanılmasına 
gerek olamdan çalışabilmelidir, 
gDNA kontaminasyonu çok düşük 
olmalıdır 

En az 25 
reaksiyonluk 

2 Adet 

4.  Hydrophilic 
Streptavidin 
Magnetic 
Beads 

2-3 mikrometere çapında 
süperparamanyetik partiküller 
yüksek puritede streptavidine 
kovalent olarak bağlı olmalıdır, 
partiküller biotin bağlı antikor, 
antijen ve nükleik asitlere en az 30 
ug biotin-antikor/antijen/mg partikül  
ve en az 400 mikrogram 25 bazçiftli 
ssDNA / mg partikül ve en az 800 
pmol serbest biyotin oranında 
bağlanabilmek için kulanılabilmelidir 

5 ml  
(4 mg/ml 

konsantrasyonda) 

2 Adet 

 
 
 
 


