
 

T.C. 
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ 

KİT-ARGEM 

 Sayfa 1 / 3 
 

DİĞER HUSULAR 

Bu dokümanda teknik özellikleri detaylı olarak sunulan tüm cihazlar için aksi belirtilmedikçe aşağıdaki genel 
hususlar geçerli olacaktır. 

Genel Hususlar 
1. Cihazlar imalat ve montaj hatalarına karşı 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz servis garantisi altında olmalıdır. 
2. Cihazlar için ilk 2 (iki) yıldan sonra takip edecek 10 (on) yıl için ücret karşılığı servis garantisi altında 

olmalıdır. 
3. Kurulum sonrasında cihazlar için kurulum yerinde ücretsiz eğitim verilmelidir. Cihazın özelliğine göre 

işveren tarafından istenildiğinde laboratuvara yeni katılan personel için bir defa daha yerinde ücretsiz eğitim 
verilmelidir. 

4. Cihazlar ile birlikte verilmesi muhtemel tüm bilgisayar ve ekipmanlarına ait yazılımlar orijinal ve lisanslı 
olmalı ve gerekli CD, USB bellek vb. kurulum dosyaları ve orijinal ve lisanslı olduğuna dair belgelerle birlikte 
verilmelidir. 

5. Cihazlarla birlikte basılı şekilde kullanım kılavuzu verilmelidir.  
6. İhaleye katılan firmalar teknik şartnamede yer alan maddelerin tümüne bire bir cevap verilmelidir. 
7. Cihazlar ihaleyi alan firma tarafından Kit-ARGEM laboratuvarlarına kurularak, yerinde çalışır vaziyette 

teslim edilmelidir. Tüm taşıma ve nakliye işlemleri ihaleyi alan firmaya aittir. 

CİHAZ ALIM LİSTESİ 

Cihaz Kalemi Adet 

1. Biyoinformatik Yazılım 1 

1. Biyoinformatik Yazılım Teknik Şartnamesi 
1.1. Biyoinformatik yazılımı bir veri tabanı kullanmalı ve bu veri tabanındaki bilgiler gerektiğinde herhangi 

bir ara yazılıma gerek duymadan yedeklenebilmeli ve farklı bilgisayarlara aktarılabilmelidir. 
1.2. Yazılım bulunduğu bilgisayar ya da ağ üzerinde farklı veri tabanlarının yaratılmasına ve kullanılmasına 

imkân vermelidir. 
1.3. Yazılım aynı ağda bulunan çalışma grubu (workgroup) için ortak bir veri tabanı yaratabilmelidir. 
1.4. Yazılım oluşturulan veri tabanları içeriklerinin görülebilmesi, ekleme/çıkarma yapılabilmesi vb. 

operasyonlara olanak sağlayan bir arayüze sahip olmalıdır. 
1.5. Yazılım aşağıda sunulan standart/yaygın kullanılan DNA ve protein dosya formatlarını tanıyabilmeli ve 

belirtildiği durumlarda çevirebilmelidir:  

 GenBank (.gb, .gbk, .gp, .gpk) (eksport ve import) 

 Fasta (.fasta; .fas; .mpfa; .fna; .fsa; .seq) (eksport ve import) 

 Fastq (.fastq) (eksport ve import) 

 EMBL (.embl; .trembl) (eksport ve import) (anotasyonlar dahil zengin bilgi) 

 GCG (.gcg) 

 Swiss-Prot (.swp) (eksport ve import) 

 Protein Yapısı, protein database (.pdb) (import) 

 Contig Projeleri (.cep; .cepx) 

 Hizalama Projeleri (.apr; .aprx; .msf) 

 AB1 (.ab1) (Kromaotoghrafları ile beraber) (import) 

 ABI (.abi) (Kromaotografları ile beraber) (import) 

 CLC (.clc) (import) 

 Clone manager (.cm5) (import) 

 DNAstrider (.str/.strider) (eksport ve import) 

 DS Gene (.bsml) (import) 

 Gene Construction Kit (.gcc) (import) 

 Lasergene (.pro, .seq) (import) 
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 Nexus (.nxs, .nexus) (eksport ve import) 

 Phred (.phd) (import) 

 PIR (NBRF) (.pir) (eksport ve import) 

 Raw sequence (hepsi) (import) 

 SCF2 (.scf) (import) 

 SCF3 (.scf) (eksport ve import) 

 Sequence comma separated values (.csv) (eksport ve import) 

 Staden (.sdn) (import) 

 Tab delimited text (.txt) (eksport) 

 Vector NTI archives (.ma4, .pa4, .oa4) (import) 

 Vector NTI Database (import) 

 ACE (.ace) (eksport ve import) 

 AGP (.agp, .fa) (eksport) 

 BAN (.bam) (eksport ve import) 

 CLC Assembly File (.cas) (import) 

 SAM (.sam) (eksport ve import) 

 Mapping coverage (.tsv) (eksport) 

 Aligned FASTA (.fa) (eksport ve import) 

 ClustalW (.clc) (eksport ve import) 

 GCG Alignment (.msf) (eksport ve import) 

 Phylip Alignment (.phy) (eksport ve import) 

 Newick (.nwk) (eksport ve import) 

 Affymetrix CHP (.chp, .psi) (import) 

 Affymetrix pivot/metric (.txt, .csv) (import) 

 Excel (.xls, xlsx) (eksport) 

 VCF (.vcf) (eksport ve import) 

 GFF (.gff) (import) 

 GVF (.gvf) (eksport ve import) 

 GTF (.gtf) (eksport ve import) 

 GFF3 (.gff3) (eksport ve import) 

 Cosmic variation database (.tsv) (import) 

 BED (.bed) (eksport ve import) 

 Wiggle (.wig) (eksport ve import) 

 RNA structures (.ct, .col, .rnaml, .xml) (eksport ve import) 

 Complete genomics master var files (masterVar (import) 

 PDF (.pdf) (eksport) 

 HTML (.html) (import) 

 Zip export/import (.zip, .gz,.tar) (eksport veya import) 

 Export grafik formatları ((.png, .jpg, .tif, .ps, .eps, .svg) 
1.6. Yazılım ile sıfırdan DNA/RNA ya da protein dizisi oluşturulabilmeli ya da yukarıda sunulan formatlar 

kullanılarak aktarım yapılabilmelidir. 
1.7. Oluşturulan DNA dizisi üzerinde istenilen şekilde kesme, yapıştırma, işaretleme, renklendirme, 

anotasyon yerleştirme, DNA’yı proteine çevirme (translasyon), restriksiyon enzim kesim bölgelerini 
gösterme vb. işlemler yapılabilmelidir. 

1.8. Yazılım metin dosyalarından (.txt) ya da fasta formatında farklı uzantılara sahip (.fasta; .fas; .fa; .fna; .fsa; 
.seq) oligo listelerinden içe aktarım yapabilmelidir. 

1.9. Yazılım önceki maddelerde bahsi geçen formatlarda belirtilen şekilde dışa aktarım yapabilmelidir. 
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1.10. Yazılım DNA/RNA ve protein molekülleri üzerinde aşağıda örnekleri verilen işlemleri 
gerçekleştirebilmelidir: 

 DNA/RNA molekülleri için restriksiyon enzim kesim analizleri, dizi üzerinden primer tasarlama, dizi 
üzerinden hibridizasyon probu tasarlama, açık okuma çerçevesi (open reading frame) bulma, protein 
dizisi elde etme, oligo/primer karakteristiklerini gösterme, dizi üzerinde primer lokasyonlarını 
gösterme, dizi üzerinde verilen motiflerin lokasyonlarını gösterme vb., 

 Protein molekülleri için istenilen/yeni motiflerin bulunması/gösterilmesi, internet veri tabanlarında 
arama (PROSITE ve PRINT veri tabanları), geri translasyon vb.,  

 Protein ve DNA/RNA moleküllerini şekilsel olarak gösterme, 

 Protein ve DNA/RNA molekülleri üzerinde ana ekranda kesme, yapıştırma vb. temel fonksiyonları 
yapabilmelidir. 

1.11. Yazılım primer tasarımı esnasında ya da veri tabanında bulunan oligolar için oligo dupleks analizi 
gerçekleştirebilmelidir. Aynı zamanda yazılım primer setleri için Tm farkları, %GC miktarları, primer-
primer dimerleri, primer-primer 3’ komplementerite gibi parametreleri inceleyebilmeli ve 
raporlamalıdır. 

1.12. Yazılım DNA/RNA ve protein dizileri için mutasyon analizi gerçekleştirebilmelidir. 
1.13. Yazılım DNA dizi analizi gerçekleştirmeli, bu analizi grafik olarak sunmalıdır. Analizde serbest 

enerji (dG), erime sıcaklığı (°C), dizi kompleksitesi, GC içeriği (%), nükleik asit dağılımı (%), entropi ve 
entalpi değerleri hesaplanarak kullanıcıya sunulmalıdır. 

1.14. Yazılım verilen DNA/RNA ve protein dizileri için kendi arayüzü üzerinden BLAST ve Entrez 
aramalarını gerçekleştirebilmelidir. 

1.15. Yazılım farklı veritabanlarından elde edilmiş genom dizileri üzerinde arama yapma, istenilen 
bölgeleri gösterme, anotasyon yapma gibi fonksiyonları yerine getirebilmelidir.  

1.16. Yazılım DNA/RNA ve protein dizileri için çoklu dizi hizalama (multiple sequence alignment) 
fonksiyonuna sahip olmalıdır. 

1.17. Yazılım 2 fragmanlı klonlama işlemini in silico olarak tasarımlayabilmelidir. 
1.18. Yazılım Gateway® ve TOPO® klonlama işlemlerini in silico olarak tasarımlayabilmelidir. 
1.19. Yazılım dizileme yolu ile elde edilmiş DNA fragmanlarını lokal veri tabanına aktarmak ve bir araya 

getirmek için gerekli algoritmaya sahip olmalıdır. 
1.20. Yazılım farklı platformlardan elde edilmiş DNA/RNA dizileme sonuçlarını (.bam dosyaları) lokal 

veritabanına aktarıp bunları görüntüleyebilmelidir. 
1.21. Yazılım Microsoft Windows 10, Linux ve Mac OS işletim sistemlerinde çalışmaya uygun olmalıdır. 
1.22. Yazılım güncellemeleri üretici firma tarafından minimum 2 (iki) yıl boyunca ücretsiz olarak 

sağlanmalıdır. 
1.23. Yazılım için en az 2 kere laboratuvarda kullanıcı eğitimi verilmelidir. 
1.24. Yazılımın orijinal kurulum dosyaları CD, USB bellek vb. bir ortamda verilmelidir.Yazılımın orijinal 

olduğuna dair belge ve lisans anahtarları verilmelidir. 
1.25. Yeni Nesil Dizileme veri analizi, tüm genom ve transkriptomun de novu assemblisi, hedefli 

dizileme analizi, varyant çağırma, ChIP-seq, DNA metilasyonu (bisülfat dizileme anazizi) dahil “user-
friendly” bir arayüz ile yapılabilmelidir. Kompleks taksonomik ve fonksiyonel mikrobiyota, metagenom 
korelasyon analizleri yapılabilmelidir.  Illumina, IonTorrent, ve GeneReader yeni nesil dizileme 
platformlarını desteklemelidir. Diferansiyel ekspresyon analizi gen ve transkript seviyesinde RNA-seq 
ve miRNA, IncRNA transkriptomiks için yapılabilmelidir. 

1.26. Uzun yeni dizi analizlerini (PacBio ve Oxford Nanopore) desteklemelidir. 

 

 
 


