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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

Human Cytochrome C ELISA Kit (ab221832)

10071924
1 ADET

Human Cytochrome C ELISA Kit Teknik Şartnamesi

1- Tek yıkama protokolü ile test süresi 90 dakika veya daha az
olmalıdır.
2-Antikorlardan yüksek özgüllük göstermelidir ve tekrarlanabilir
olmalıdır.
3- Biyolojik numunelerde validasyonu yapılmış olmalıdır.
4- 12 x 8 kuyulu şeritler halinde 96 kuyulu plaka içermelidir.

1.

5- Duyarlılığı 1100 pg/ml, test aralığı 1170 pg/ml - 75000 pg/ml
olmalıdır.
6- Hücre ve doku kültürü çalışmalarında kullanılabilmelidir.
7- Kolorimetrik analiz sağlamalıdır.
8- Kantitatif sandiviç assay metodunu içermelidir.
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Sıra No

Ürün Adı

ROCK İnhibitörü

Satın Alma Talep No

10071904

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

1 Adet
1- Ürün, Rho ile ilişkili protein kinazın (ROCK) hücre geçirgen,
oldukça güçlü ve seçici bir inhibitörü olmalıdır.
2- Cas numarası 129830-38-2’dir.
3- Moleküler çalışmalarda ve özellikle kök hücre uygulamalarında
kullanılabilmelidir.
4- Saflığı en az %98 olmalıdır.
5- Katalitik bölgeye bağlanmak için ATP ile rekabet ederek hem
ROCK1'i (Ki = 220 nM) hem de ROCK2'yi (Ki = 300 nM) inhibe

2.

edebilmelidir.
6- Ayrışma kaynaklı apoptozu (anoikis) önleyerek, tek hücrelere
ayrıştıklarında insan embriyonik kök (ES) hücrelerinin hayatta
kalmasını arttırmalıdır.
7- Dondurularak saklanan insan embriyonik kök hücrelerinin
çözüldükten sonra hayatta kalma oranlarını arttırmalıdır.
8- Ayrışma ve transplantasyondan sonra fare embriyonik kök
hücrelerinden türetilen nöral öncülerin apoptozunu bloke
edebilmelidir.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim (adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

pGFPGUSPlus Plazmid

10071807
1 Adet
1- Plazmid, stab agar’a ekilen bakteri içerisinde gelmelidir.
2- Vektör backbone’u pCAMBIA1305.1 olmalıdır.
3- Vektör bitki ekspresyon ve bitki transformasyonu için
kullanılan binary vektör olmalıdır.
4- İçerisinde higromisin ve kanamisin seçici markör genleri
bulundurmalıdır.
5- DH5alpha E. coli suşuna uyum sağlamalı ve yüksek kopya
özelliğine sahip olmalıdır.

3.

6- İçerisinde 35 S promotor dizisi kontrolü altında GFP (green
fluorescent protein; gene bank ID: ABQ22954.1) genİ
bulundurmalıdır.
7- İçerisinde GUSPlus (gene bank ID: ABQ22951.1) genİ
bulundurmalıdır.
8- Klonlama metodu olarak HindIII ve EcoRI restriksiyon enzimleri
kullanılmalıdır.
9- Plazmid, Addgene 64401 kodlu plazmidin dizi haritasına uygun
dizi haritasına sahip olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet / Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

pRGEB31 Plazmid
10071807
1 Adet
1- Plazmid, stab agar’a ekilen bakteri içerisinde gelmelidir.
2- Vektör backbone’u pCAMBIA1300 olmalıdır.
3-

Vektör bitki ekspresyon ve bitki transformasyonu için
kullanılan binary vektör olmalıdır.

4-

İçerisinde higromisin ve kanamisin seçici markör genleri
bulundurmalıdır.

5- DH5alpha E. coli suşuna uyum sağlamalı ve yüksek kopya
özelliğine sahip olmalıdır.

4.

6-

İçerisinde rice snoRNA U3 ve ikili 35S promoter geni
bulundurmalıdır.

7- Backbone uzunluğu 8958 bp olmalıdır.
8- Agrobacterium EHA105 suşu ile uyumlu olmalı.
9- Plazmid, Addgene 51295 kodlu plazmidin dizi haritasına
uygun dizi haritasına sahip olmalıdır.

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or
dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı
olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır.
İstanbul Kültür Üniversitesi.

Sıra No

Ürün Adı

Ammonium Acetate

Satın Alma Talep No

10071860

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

1 Adet
1- Ürün 500 gr’lık ambalajlarda olmalıdır.
2- Ürün cas numarası 631-61-8 olmalıdır.
3- Ürün moleküler biyoloji çalışmalarına uygun olmalıdır.
4- Ürün renksiz beyazımsı higroskopik kristal, toz ya da katı halde
olmalıdır.

5.
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Sıra No

Ürün Adı

Tetrodotoksin T-550

Satın Alma Talep No

10071903

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

1 Adet
1- CAS numarası 18660-81-6 olmalıdır.
2- %99 (HPLC) saflıkta liyofilize halinde olmalıdır.
3-

Hücre

kültüründe

ve

böcek

hücre

kültüründe

kullanılabilmelidir.
4- 1 mg’lık paket halinde olmalıdır.
5- Moleküler ağırlığı 319.27 olmalıdır.
6- Tetraodon pardalis orjinli olmalıdır..

6.

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or
dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı
olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır.
İstanbul Kültür Üniversitesi.

Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

Amonyum Persülfat

10071859
1 Adet
1- Ürün 100gr’lik ambalajda olmalıdır.
2- Ürün moleküler biyoloji çalışmaları için test edilmiş olmalıdır.
3- Ürün oda sıcaklığında saklanabilir olmalıdır.
4- Ürün beyaz kristal ya da toz formatında olmalıdır.
5- Ürünün CAS numarası 7727-54-0 olmalıdır.

7.
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Sıra No

Ürün Adı

Saf su filtresi

Satın Alma Talep No

10072338

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

1 Adet
1- Ürün su arıtma için kullanılacaktır.
2- Tesisat ekipmanlarını suda bulunan kirlilikten korumalıdır.
3- 8 bar basınca dayanıklı olmalıdır
4- 45 dereceye kadar çalışma sıcaklığına sahip olmalıdır.
5- Ürün polipropilen malzemeden yapılmış olmalıdır.
6- Ürün şeffaf olmalıdır.
7- Ürünün bağlantı tipi iç dış olmalıdır.

8.
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Sıra No

Ürün Adı

Matrigel

Satın Alma Talep No

10071924

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

1 Adet
1. Matrigel matrisi, Laminin (ana bileşen), Kollajen IV, heparan sülfat
proteoglikanlar, entaktin/nidojen ve çeşitli büyüme faktörleri
dahil olmak üzere hücre dışı matris (ECM) proteinlerince
zengin olmalıdır.
2. Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) fare sarkomundan ekstrakte
edilen çözünebilir bir bazal membran preparasyonu olmalıdır.
3.

-20

derecede

saklanmalıdır

.Taşınma

sırasında

sıcaklık

değişimlerinden korunmalıdır.

9.

4. Hücre büyümesi ve farklılaşması, metabolizma/toksikoloji
çalışmaları, istila deneyleri, in vitro ve in vivo anjiyogenez
testleri, in vivo anjiyogenez çalışmaları ve bağışıklığı bastırılmış
farelerde tümörlerin arttırılması çalışmalarına uygun olmalıdır.
5.Lot numarasına özel bir sertifikası bulunmalıdır.
6. Ürün 6 ml hacimde olmalıdır.
7. Ürün konsantrasyonu 18-22 mg/ml olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Tween 20

Satın Alma Talep No

10071859

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

1 Adet / 500 ml
1- Ürün biyokimya çalışmaları için uygun olmalıdır.
2- 500 ml orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
3- moleküler ağırlığı 1227,72 g/mol
4- CAS Number 9005-64-5"

10.
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Sıra No

Ürün Adı

Skim Milk

Satın Alma Talep No

10071861

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

2 Adet/ 1 kg
1- Ürün 1 kg lık ambalajda olmalıdır.
2- Ürün non fat dry özellikte olmalıdır.
3- Ürün Blotlamalarda kullanılabilir olmalıdır.
4- Ürün teklifi veren firma yetkili temsilci olmalıdır.

11.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

30% Acrylamide/Bis solution (37.5:1)

10071859
3 Adet/ 500 ml
1- Ürün hücre kültürü çalışmaları için uygun olmalıdır.
2- 500 ml orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
3- Ürünün acrylamide miktarı 292,2 g/L , bisacrylamide miktarı 7.8
g/L olmalıdır.
4- 500 ml orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

12.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

TEMED

10071859
1 Adet/100 ml
1- Ürün 100ml’lik ambalajda olmalıdır.
2- Ürün moleküler biyoloji çalışmaları için test edilmiş olmalıdır.
3- Ürün oda sıcaklığında saklanabilir olmalıdır.
4- Ürün renksiz ya da açık sarı sıvı formatında olmalıdır.
5- Ürünün CAS numarası 110-18-9 olmalıdır.

13.

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or
dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı
olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır.
İstanbul Kültür Üniversitesi.

Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

DNA Polimeraz

10071809
4 Adet
1.

Ürün ambalajı 500 unit olmalıdır.

2.

Ürün Hot-start ve fidelity özelliğine sahip olmalıdır.

3.

Ürün long PCR için uygun olmalıdır.

4.

Ürün enzim ve reaksiyon bufferdan oluşmalı, buffer sistemi
özel formüle edilmiş, ultra saf dNTPs, MgCl ve yükselticiler
içeren,

en iyi sonucu verecek şekilde optimize edilmiş

olmalıdır.
5.

Gelişmiş buffer sistemi, PCR optimizasyon gereksinimlerini
ortadan kaldırarak sonuçlara ulaşıncaya kadar geçen süreyi

14.

azaltmalı ve gereksiz tekrarları ortadan kaldırmalıdır.
6.

Ürün inhibitörlerin varlığında bile en zorlu ve karmaşık
hedeflerin güvenilir amplifikasyonunu sağlamalıdır.

7.

cDNA kütüphanelerinin amplifikasyonu,karmaşık genomik
fragmanlar ,yüksek GC içerikli hedefler

ve düşük kopya

analizleri gibi hem yüksek processivity hem de yüksek fidelity
gerektiren

10kb

‘ye

kadar

uzun

hedeflerin

PCR

amplifikasyonu için uygun olmalıdır.
8.

Ürün insan, hayvan ve bitki örneklerinden ekstre edilen
kompleks DNA dahil 10 kb'ye kadar geniş bir hedef
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yelpazesinin

verimli

-

yüksek

verimli

amplifikasyonu

sağlamalıdır.
9.

Ürün antikor teknolojisi ile güçlendirilmiş hot-start karışımı
kullanmalıdır.

10.

Ürün 3,5 kat daha yüksek bir fidelity sağlamalıdır.

11.

Ürün oda sıcaklığında reaksiyona eklenebilmelidir.

12.

Ürün saklanma koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

13.

Ürünü temin eden firma Türkiyedeki tek yetkili distribütörü
veya distribitör tarafından yetkilendirilmiş yetkili satıcısı
olmalıdır.

14.
olmalıdır.

Ürün labımızda denenmiş ve sonuçları onaylanmış
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Sıra No

Ürün Adı

Taq DNA Polimeraz, rekombinant (5 U/µL) 500 units

Satın Alma Talep No

10071812

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

8 Adet
1.

Ürün ambalajı 500 unit olmalıdır.

2.

Ürün Hot-start ve fidelity özelliğine sahip olmalıdır.

3.

Ürün long PCR için uygun olmalıdır.

4.

Ürün enzim ve reaksiyon bufferdan oluşmalı, buffer sistemi
özel formüle edilmiş, ultra saf dNTPs, MgCl ve yükselticiler
içeren,

en iyi sonucu verecek şekilde optimize edilmiş

olmalıdır.
5.

15.

Gelişmiş buffer sistemi, PCR optimizasyon gereksinimlerini
ortadan kaldırarak sonuçlara ulaşıncaya kadar geçen süreyi
azaltmalı ve gereksiz tekrarları ortadan kaldırmalıdır.

6.

Ürün inhibitörlerin varlığında bile en zorlu ve karmaşık
hedeflerin güvenilir amplifikasyonunu sağlamalıdır.

7.

cDNA kütüphanelerinin amplifikasyonu,karmaşık genomik
fragmanlar ,yüksek GC içerikli hedefler

ve düşük kopya

analizleri gibi hem yüksek processivity hem de yüksek fidelity
gerektiren

10kb

‘ye

kadar

uzun

hedeflerin

PCR

amplifikasyonu için uygun olmalıdır.
8.

Ürün insan, hayvan ve bitki örneklerinden ekstre edilen
kompleks DNA dahil 10 kb'ye kadar geniş bir hedef
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yelpazesinin

verimli

-

yüksek

verimli

amplifikasyonu

sağlamalıdır.
9.

Ürün antikor teknolojisi ile güçlendirilmiş hot-start karışımı
kullanmalıdır.

10.

Ürün 3,5 kat daha yüksek bir fidelity sağlamalıdır.

11.

Ürün oda sıcaklığında reaksiyona eklenebilmelidir.

12.

Ürün saklanma koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

13.

Ürünü temin eden firma Türkiyedeki tek yetkili distribütörü
veya distribitör tarafından yetkilendirilmiş yetkili satıcısı
olmalıdır.

14.
olmalıdır.

Ürün labımızda denenmiş ve sonuçları onaylanmış
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

SAFE-T

10071860
2 Adet / 1 ml
1- Ürün 1 ml lik ambalajda olmalıdır.
2- Ürün amber şişede ambalajlanmış olmalıdır.
3- Ürün oda sıcaklığında 1 yıl stabil kalabilmelidir.
4- Ürün 20000x olmalıdır, 100 ml jel için 5 ul şeklinde
kullanılabilmelidir
5- Ürün UV ışık altında ışıma vermelidir.
6- Ürün EtBr nin güvenli bir alternatifi olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

Amonyum Klorid

10071860
1 Adet
1. Ürün 500gr’lık ambalajda olmalıdır.
2. Ürün moleküler biyoloji çalışmaları için test edilmiş olmalıdır.
3. Ürün CAS numarası 12125-02-9 olmalıdır.
4. Ürün beyaz kristal ya da toz formatında olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

Sodyum Klorid

10071860
1 Adet / 5 kg
1. Ürün 5kg’lık ambalajda olmalıdır.
2. Ürün moleküler biyoloji çalışmaları için test edilmiş olmalıdır.
3. Ürün CAS numarası 7647-14-5 olmalıdır.
4. Ürün beyaz kristal ya da toz ya da katı formatında olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

Spektrofotometre Küvet

10072338
500 Adet
1- Spektrofotometre ölçümüne uygun olmalıdır.
2- Ürünün hacimi 0.5 ml-2 ml arasında olmalıdır.
3- Ürünün ebatı 1,23 x 4,42 cm olmalıdır.
4- Ürün şeffaf olmalıdır.
5- Ürün en az 500 adet olarak teslim edilmelidir.
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Sıra No

Ürün Adı

DPBS

Satın Alma Talep No

10071854

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

2 Adet / 500 ml

1- Dulbecco's Fosfat Buffer Saline ve w/o kalsiyum w/o
Magnezyum içermeli, steril ve filtre edilmiş olmalıdır.
2- 500 ml hacimde olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet / Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

DPBS

10071854
2 Adet / 500 ml

12-

Dulbecco's Fosfat Buffer Saline ve w/o
kalsiyum w/o Magnezyum içermeli, steril ve
filtre edilmiş olmalıdır.
500 ml hacimde olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

Thoma Lamı

10072338
10 Adet
1-

Sayım lamları, sıvılardaki partikül miktarı sayımına uygun
yüksek kaliteli optik camdan üretilmiş ve çift paralelli
çalışmalara yönelik 2’li ızgara sistemine sahip olmalıdır.

2-

Derinlik 0.1 mm ve en küçük kare alanı 0.0025 mm2
olmalıdır.

3-

Ürün ızgara sistemi Thoma sistemine uygun olmalıdır.

4- Şeffaf plastik kutuda olup, 0.4 mm kalınlığında 2 adet lamel
içermelidir.

22.

5-

Aynalı : Sayım ızgaraları rodyum kaplama üzerinde olup,
normal mikroskop altında parlak çizgi olarak görülmelidir.

6-

Mevcut sistem ile uyumlu olmalıdır.

7-

Ambalajlar orijinal olmalıdır.

8- Toplam 10 adet olarak teslim edilmelidir.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

Lateks Mua. Eldiveni -Pudrasız Small/medium/large

10071855
150
1- Lateksten üretilmeli pudrasız olmalıdır.
2- Labaratuvar çalışmalarına uygun olmalıdır.
3- Ürün bedeni 30 kutu Small, 70 kutu Medium ve 50 kutu Large
olarak teslim edilmelidir.
4- ISO 9001 ve ISO 13485 kalite standartlarına uygun üretilmiş
olmalıdır.
5- Anti alerjik özellikte olmalıdır.
6- Bir paketinde 100adet bulunmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

Mikrosantrifüj tüp (Rnaz, Dnaz free) 1,5ml

10071855
60 Adet
1- Ürün 1,5 ml hacminde olmalıdır.
2- Kristal şeffaflığında polipropilenden üretilmiş olmalıdır.
3- Kilitli kapağı sayesinde kazara açılmalara imkan vermemelidir.
4- Kapağı tek elle açılabilir ve kapatılabilir olmalıdır.
5- Kapağı sıvı akıtmasına karşı korumalı olmalıdır.
6- 20.000 g de santrifüj edilebilmelidir.
7- İç yüzeyi protein gibi materyallerin bağlanmasını önlemelidir.
8- Dnase Rnase pyrogen içermemelidir.
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9-

Tekrar

kullanımı

kolaylaştıran

kilitli

poşetlerde

teslim

edilmelidir.
10- Poşet içerisinde 500 adet tüp bulunmalıdır.
11- Her poşet üzerinden ürünün lot numarası belirtilmelidir.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim (adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

Mikrosantrifüj tüp (Rnaz, Dnaz free) 2,0 ml

10071855
20 Adet
1- Ürün 2,0 ml hacminde olmalıdır.
2- Kristal şeffaflığında polipropilenden üretilmiş olmalıdır.
3- Kilitli kapağı sayesinde kazara açılmalara imkan vermemelidir.
4- Kapağı tek elle açılabilir ve kapatılabilir olmalıdır.
5- Kapağı sıvı akıtmasına karşı korumalı olmalıdır.
6- 20.000 g de santrifüj edilebilmelidir.
7- İç yüzeyi protein gibi materyallerin bağlanmasını önlemelidir.
8- Dnase Rnase pyrogen içermemelidir.
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9- Tekrar kullanımı kolaylaştıran kilitli poşetlerde teslim
edilmelidir.
10- Poşet içerisinde 500 adet tüp bulunmalıdır.
11- Her poşet üzerinden ürünün lot numarası belirtilmelidir.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

Amoeba proteus slide/preeparatı

10071902
10 Adet
1- Amoeba proteus protistasına ait mikroskop preperatıdır.
2- Mikroskop incelemesi için uygun olmalıdır.
3- Protista lam üzerine yerleştirilmiş olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Paramecium sp. slide/preparatı

Satın Alma Talep No

10071902

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

10 Adet
1- Paramecium protistasına ait mikroskop preperatıdır.
2- Mikroskop incelemesi için uygun olmalıdır.
3- Protista lam üzerine yerleştirilmiş olmalıdır.
4- Hücre membrane ve makronükleus gibi hücre detayları
kolaylıkla görünmelidir.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

Euglena sp. Slide

10071902
10 Adet
1- Euglena protistasına ait mikroskop preperatıdır.
2- Mikroskop incelemesi için uygun olmalıdır.
3- Protista lam üzerine yerleştirilmiş olmalıdır.
4- Nükleusu kolaylıkla görünmelidir.
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Sıra No

Ürün Adı

Planaria sp. slide General Structure 7um, H&E

Satın Alma Talep No

10071902

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

10 Adet

1- Planaria'nın enine kesitini gösteren bir mikroskop lamıdır.
2- Mikroskop incelemesi için uygun olmalıdır.
3- Basit bir triploblastik hayvanın genel yapılarını göstermek için
hematoksilen ve eozin ile boyanmış olmalıdır.

29.

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or
dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı
olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır.
İstanbul Kültür Üniversitesi.

Sıra No

Ürün Adı

Toprak solucanı enine kesiti slide 10um H&E

Satın Alma Talep No

10071902

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

10 Adet
1- Solucanın bir kesitini gösteren bir mikroskop lamıdır.
2- Kesit 3 farklı vücut bölgesini de içermelidir
3- Mikroskop incelemesi için uygun olmalıdır.
4- Bir Oligochaete'nin genel yapılarını göstermek için hematoksilen
ve eozin ile boyanmıştır.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

Deniz kestanesi gelişim (segmentasyon ve gastrulasyon) slide

10071902
10 Adet
1- Deniz

kestanesi

embriyosunun

segmentasyonu

gastrulasyonunu gösteren bir mikroskop lamıdır.
2- Mikroskop incelemesi için uygun olmalıdır.
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ve

Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

Drosophila Besiyeri

10071
1 Adet
1- 4 litrelik ürün hazırlamak için yeterli olmalıdır.
2- Pişirme yada Sterilizasyon gerekmeden su ile karıştırmak yeterli
olmalıdır.
3- Larvaların gözlenmesini kolaylaştırmak için mavi bir renklendirici
madde eklenmiş olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Gemsitabine

Satın Alma Talep No

10071924

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

1 Adet
1- Ürün C9H11F2N3O4·HCl formülasyonuna sahiptir.
2- Antitümör aktivite sergileyen nükleik asit sentez inhibitörü
olarak etki göstermelidir.
2- Cas numarası 122111-03-9 olmalıdır.
3- Moleküler ağırlığı 299.7 olmalıdır.
4- Saflığı %99.8’den az olmamalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

Matrigel Matrix High Concentration (HC) Phenol-Red-Free

10071924
1 Adet
1- Corning Matrigel matrisi, Laminin (ana bileşen), Kollajen IV,
heparan sülfat proteoglikanlar, entaktin/nidojen ve çeşitli
büyüme faktörleri dahil olmak üzere hücre dışı matris (ECM)
proteinlerince zengin olmalıdır.
2- Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) fare sarkomundan ekstrakte
edilen

çözünebilir

bir

bazal

membran

preparasyonu

olmalıdır.
3-

34.

-20

derecede

saklanmalıdır.Taşınma

sırasında

sıcaklık

değişimlerinden korunmalıdır.
4- Hücre büyümesi ve farklılaşması, metabolizma/toksikoloji
çalışmaları, istila deneyleri, in vitro ve in vivo anjiyogenez
testleri, in vivo anjiyogenez çalışmaları ve bağışıklığı
bastırılmış farelerde tümörlerin arttırılması çalışmalarına
uygun olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

24 Kuyucuklu Hücre Kültürü Petrisi İçin Transparan PET Membran

Satın Alma Talep No

10072339

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

4 Adet
1- Disposable, steril olarak 6 lı plakalarda tek tek paketlenmiş.
2- Por çapı 8.0 μm olmalı ve 24 lü Cell Culture Insert Companion
Plate içerisine uyum göstermeli.
3- Paketinde 48 adet bulunmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim (adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

Anti-mouse IgG (H+L), F(ab')2 Fragment (Alexa Fluor® 488
conjugated
10071821
1 Adet
1. Antikor immünofloresan ve flow sitometri uygulamasında
kullanıma uygundur.
2. Antikor farede üretilmiştir.
3. Antikorun ambalajında 250 ul mevcuttur.
4. Antikor Alexa Fluor 488 konjugedir.
5. Antikor 0,1 M sodium phosphate, 0,1 M sodium chloride ve ph
7,5 5 mM sodium azide içeriğinde gelmektedir.
6. Antikor, üretici firmanın kendi tesislerinde üretilmiş ve
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onaylanmıştır.
7. Her bir aplikasyon için üretici firma tarafından test edilmiştir.
8. Üretici firma, onaylı aplikasyonlar için çalışma garantisi
vermektedir, çalışmadığı durumlarda değiştirme garantisi
vermektedir.
9. Her aplikasyon için optimize edilmiş protokolleri mevcuttur.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

Anti-rabbit IgG (H+L), F(ab')2 Fragment (Alexa Fluor® 555
Conjugate)
10071821
1 Adet
1. Antikor immünofloresan ve flow sitometri uygulamasında
kullanıma uygundurr.
2. Antikor tavşanda üretilmiştir.
3. Antikorun izotipi keçi olmalıdır.
4. Antikorun ambalajında 250 ul mevcuttur.
5. Antikor Alexa Fluor 555 konjugedir.
6. Antikor 0,1 M sodium phosphate, 0,1 M sodium chloride ve ph
7,5 5 mM sodium azide içeriğinde gelmektedir.
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7. Antikor, üretici firmanın kendi tesislerinde üretilmiş ve
onaylanmıştır.
8. Her bir aplikasyon için üretici firma tarafından test edilmiştir.
9. Üretici firma, onaylı aplikasyonlar için çalışma garantisi
vermektedir, çalışmadığı durumlarda değiştirme garantisi
vermektedir.
10. Her aplikasyon için optimize edilmiş protokolleri mevcuttur.
11. Teklif veren firma markanın Türkiye yetkili temsilcisidir.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

PARP Antikoru

10071821
1 Adet
1. Antikor Western Blot uygulamasında kullanılabilir olmalıdır.
2. Reaktivitesi insan, fare, sıçan ve maymun olmalıdır.
3. Moleküler ağırlığı 89, 116 kDa olmalıdır.
4. Antikor tavşanda üretilmiş olmalıdır.
5. Antikor poliklonal olmalıdır.
6. Antikor tam uzunluktaki PARP1 (116 kDa) ve PARP1’in caspase
cleavage sonrasındaki büyük fragmentini (89 kDa) endojen
seviyede tanımalıdır.
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7. Paketinde 100 ul olmalıdır.
8. Uretici firmada ihtiyaç durumunda ürünün 20ul’lik T ve 300ul’lik
L boyutu da bulunmalıdır.
9. Antikor 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100
µg/ml BSA ve 50% gliserol içeriğinde gelmelidir.
10. Aktikor protein A ve peptid affinite kromatografi yöntemi ile
pürüfiye edilmiş olmalıdır.
11. Antikor, üretici firmanın kendi tesislerinde üretilmiş ve
onaylanmış olmalıdır.
12. Her bir aplikasyon için üretici firma tarafından test edilmiş ve
sonuçları onaylanmış olmalıdır.
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13. Üretici firma, onaylı aplikasyonlar için çalışma garantisi
vermelidir, çalışmadığı durumlarda değiştirme garantisi
vermelidir.
14. Her aplikasyon için optimize edilmiş protokolleri olmalıdır.
15. Teklif veren firma markanın Türkiye yetkili temsilcisi olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

Ferroptosis Antibody Sampler Kit

10071821
1 Adet
1. Bu kit içeriğindeki antikorlar ferroptozis çalışması için
kullanılmaya uygundur.
2. Kit içeriğinde toplam 8 primer antikor ve 1 sekonder antikor
bulunmaktadır.
3. Kit içeriğindeki antikorların hepsi westen blot tekniğine
uygundur.
4. Kit içeriğinde primer antikorlar GPX4 Antibody 52455, NCOA4
(E8H8Z) Rabbit mAb 66849, KEAP1 (D6B12) Rabbit mAb
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8047, NRF2 (D1Z9C) XP®Rabbit mAb 12721, 4F2hc/CD98
(D3F9D) XP® Rabbit mAb 47213, FTH1 (D1D4) Rabbit mAb
4393,

xCT/SLC7A11

(D2M7A)

Rabbit

mAb

12691,

DMT1/SLC11A2 (D3V8G) Rabbit mAb 15083 olup, sekonder
antikor ise Anti-rabbit IgG, HRP-linked Antibody 7074’dür.
5. Kit içeriğindeki primer antikorların hepsi 20ul, sekonder antikor
ise 100 ul hacimdedir.
6. Kit içeriğindeki primer antikorların hepsinin izotipi tavşandır.
7. Kit içeriğindeki primer antikorların 4F2hc/CD98 (D3F9D) XP®
Rabbit mAb hariç hepsi monoklonaldir, 4F2hc/CD98 (D3F9D)
XP® Rabbit mAbçoklu izoformsu vardır.
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8. Kit içeriğindeki antikorların hepsinin reaktivitesi insandır.
9. Kit içeriğindeki antikorların tanıdığı proteinlerin moleküler
ağırlıkları GPX4 Antibody 52455 için 20,22 kDa, NCOA4
(E8H8Z) Rabbit mAb 66849 için 80 kDa, KEAP1 (D6B12)
Rabbit mAb 8047 için 60-64 kDa, NRF2 (D1Z9C) XP®Rabbit
mAb 12721 için 97-100 kDa, 4F2hc/CD98 (D3F9D) XP® Rabbit
mAb 47213 için 75-120 kDa, FTH1 (D1D4) Rabbit mAb 4393
için 21 kDa, xCT/SLC7A11 (D2M7A) Rabbit mAb 12691 için 35
kda, DMT1/SLC11A2 (D3V8G) Rabbit mAb 15083 için 55, 70100 kDa’dur
10. Kit içeriğindeki tüm antikorlar western blot için 1:1000 dilüsyon
oranına sahiptir.
11. Kit -20C’de saklanmaya uygundur.
12. Antikor, üretici firmanın kendi tesislerinde üretilmiş ve
onaylanmıştır.
13. Her bir aplikasyon için üretici firma tarafından test edilmiş ve
sonuçları onaylanmıştır.
14. Üretici firma, onaylı aplikasyonlar için çalışma garantisi
vermektedir, çalışmadığı durumlarda değiştirme garantisi
vermektedir.
15. Her aplikasyon için optimize edilmiş protokolleri mevcuttur.
16. Teklif veren firma markanın Türkiye yetkili temsilcisi olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet / Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…

Wnt/β-Catenin Activated Targets Antibody Sampler Kit

10071821
1 Adet

Teknik Özellikleri
1.

Bu kit içeriğindeki antikorlar Wnt/beta-katenin sinyal
yolak çalışması için kullanılmaya uygundur.

2.

Kit içeriğinde toplam 8 primer antikor ve 2 sekonder
antikor bulunmaktadır.

3.

Kit içeriğindeki antikorların hepsi westen blot
tekniğine uygundur.

4.

Kit içeriğinde primer antikorlar CD44 (156-3C11)
Mouse mAb 3570, Cyclin D1 (92G2) Rabbit mAb 2978,
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c-Jun (60A8) Rabbit mAb 9165, LEF1 (C12A5) Rabbit
mAb 2230, Met (D1C2) XP® Rabbit mAb 8198, MMP-7
(D4H5) XP® Rabbit mAb 3801, c-Myc (D84C12) Rabbit
mAb 5605, TCF1/TCF7 (C63D9) Rabbit mAb 2203
olup, sekonder antikorlar ise Anti-rabbit IgG, HRPlinked Antibody 7074 ve Anti-mouse IgG, HRP-linked
Antibody 7076’dür.
5.

Kit içeriğindeki primer antikorların hepsi 20ul,
sekonder antikor ise 100 ul hacimdedir.

6.

Kit içeriğindeki primer antikorlardan CD44 (156-
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3C11) Mouse mAb 3570 izotipi fare, diğerlerinin
izotipi avşandır.
7.

Kit içeriğindeki primer antikorların tüm
monoklonaldir.

8.

Kit içeriğindeki antikorların hepsinin reaktivitesi
insandır.

9.

Kit içeriğindeki antikorların tanıdığı proteinlerin
moleküler ağırlıkları CD44 (156-3C11) Mouse mAb
3570 için 80 kDa, Cyclin D1 (92G2) Rabbit mAb 2978
için 36 kDa, c-Jun (60A8) Rabbit mAb 9165 için 43,48
kDa, LEF1 (C12A5) Rabbit mAb 2230 için 25-58 kDa,
Met (D1C2) XP® Rabbit mAb 8198 için 140-170 kDa,
MMP-7 (D4H5) XP® Rabbit mAb 3801 için 28,20-22
kDa, c-Myc (D84C12) Rabbit mAb 5605 için 57-65
kDa, TCF1/TCF7 (C63D9) Rabbit mAb 2203 için 48-50
kDa’dur

10.

Kit içeriğindeki tüm antikorlar western blot için
1:1000 dilüsyon oranına sahiptir.

11.

Kit -20C’de saklanmaya uygundur.

12.

Antikor, üretici firmanın kendi tesislerinde üretilmiş
ve onaylanmıştır.

13.

Her bir aplikasyon için üretici firma tarafından test
edilmiş ve sonuçları onaylanmıştır.
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14.

Üretici firma, onaylı aplikasyonlar için çalışma
garantisi

vermektedir,

çalışmadığı

durumlarda

değiştirme garantisi vermektedir.
15.

Her aplikasyon için optimize edilmiş protokolleri
mevcuttur.

16.
Teklif veren
temsilcisi olmalıdır.

firma markanın Türkiye yetkili
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

Autophagy Sampler Kit

10071821
1 Adet
1. Bu kit içeriğindeki antikorlar otofaji çalışması için kullanılmaya
uygundur.
2. Kit içeriğinde toplam 7 primer antikor ve 1 sekonder antikor
bulunmaktadır.
3. Kit içeriğindeki antikorların hepsi westen blot tekniğine
uygundur.
4. Kit içeriğinde primer antikorlar Beclin-1 (D40C5) Rabbit mAb
3495, LC3A/B (D3U4C) XP® Rabbit mAb 12741, Atg5 (D5F5U)
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Rabbit mAb 12994, Atg12 (D88H11) Rabbit mAb 4180,
Atg16L1 (D6D5) Rabbit mAb 8089, Atg7 (D12B11) Rabbit
mAb 8558 , Atg3 Antibody 3415 olup, sekonder antikor ise
Anti-rabbit IgG, HRP-linked Antibody 7074’dür.
5. Kit içeriğindeki primer antikorların hepsi 20ul, sekonder antikor
ise 100 ul hacimdedir.
6. Kit içeriğindeki primer antikorların hepsinin izotipi tavşandır.
7. Kit içeriğindeki primer antikorların Atg3 Antibody 3415 hariç
hepsi monoklonaldir, Atg3 Antibody 3415 poliklonaldir.
8. Kit içeriğindeki antikorların hepsinin reaktivitesi insandır.
9. Kit içeriğindeki antikorların tanıdığı proteinlerin moleküler
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ağırlıkları Beclin-1 (D40C5) Rabbit mAb 3495 için 60 kDa,
LC3A/B (D3U4C) XP® Rabbit mAb 12741 için 14-16 kDa, Atg5
(D5F5U) Rabbit mAb 12994 için 55 kDa, Atg12 (D88H11)
Rabbit mAb 4180 için 16-55 kDa, Atg16L1 (D6D5) Rabbit
mAb 8089 için 66-68 kDa, Atg7 (D12B11) Rabbit mAb 8558
için 78 kDa, Atg3 Antibody 3415 için 40 kDa’dur
10. Kit içeriğindeki tüm antikorlar western blot için 1:1000 dilüsyon
oranına sahiptir.
11. Kit -20C’de saklanmaya uygundur.
12. Antikor, üretici firmanın kendi tesislerinde üretilmiş ve
onaylanmıştır.
13. Her bir aplikasyon için üretici firma tarafından test edilmiş ve
sonuçları onaylanmıştır.
14. Üretici firma, onaylı aplikasyonlar için çalışma garantisi
vermektedir, çalışmadığı durumlarda değiştirme garantisi
vermektedir.
15. Her aplikasyon için optimize edilmiş protokolleri mevcuttur.
16. Teklif veren firma markanın Türkiye yetkili temsilcisi olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

Epithelial-Mesenchymal Transition (EMT) Antibody Sampler Kit

10071821
1 Adet
1. Bu kit içeriğindeki antikorlar EMT değerlendirmesi çalışmaları
için kullanılmaya uygundur.
2. Kit içeriğinde toplam 9 primer antikor ve 1 sekonder antikor
bulunmaktadır.
3. Kit içeriğindeki primer antikorların hepsi westen blot tekniğine
uygundur.
4. Kit içeriğinde primer antikorlar Vimentin (D21H3) XP® Rabbit
mAb 5741, N-Cadherin (D4R1H) XP® Rabbit mAb 13116,
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Claudin-1 (D5H1D) XP® Rabbit mAb 13255, β-Catenin
(D10A8) XP® Rabbit mAb 8480, ZO-1 (D7D12) Rabbit mAb
8193, Snail (C15D3) Rabbit mAb 3879, Slug (C19G7) Rabbit
mAb 9585, TCF8/ZEB1 (D80D3) Rabbit mAb 3396, E-Cadherin
(24E10) Rabbit mAb 3195 olup, sekonder antikor ise Antirabbit IgG, HRP-linked Antibody 7074 ‘dür.
5. Kit içeriğindeki primer antikorların hepsi 20ul, sekonder antikor
ise 100 ul hacimdedir.
6. Kit içeriğindeki primer antikorların izotipi tavşandır.
7. Kit içeriğindeki primer antikordan hepsi monoklonaldir.
8. Kit içeriğindeki antikorların hepsinin reaktivitesi insandır.
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9. Kit içeriğindeki antikorların tanıdığı proteinlerin moleküler
ağırlıkları Vimentin (D21H3) XP® Rabbit mAb 5741 için 57
kDa, N-Cadherin (D4R1H) XP® Rabbit mAb 13116 için 140
kDa, Claudin-1 (D5H1D) XP® Rabbit mAb 13255 için 20 kDa,
β-Catenin (D10A8) XP® Rabbit mAb 8480 için 92 kDa, ZO-1
(D7D12) Rabbit mAb 8193 için 220 kDa, Snail (C15D3) Rabbit
mAb 3879 için 29 kDa, Slug (C19G7) Rabbit mAb 9585 için 30
kDa, TCF8/ZEB1 (D80D3) Rabbit mAb 3396 için 200 kDa, ECadherin (24E10) Rabbit mAb 3195 için 135 kDa’dur.
10. Kit içeriğindeki tüm antikorlar western blot için 1:1000 dilüsyon
oranına sahiptir.
11. Kit -20C’de saklanmaya uygundur.
12. Antikor, üretici firmanın kendi tesislerinde üretilmiş ve
onaylanmıştır.
13. Her bir aplikasyon için üretici firma tarafından test edilmiş ve
sonuçları onaylanmıştır.
14. Üretici firma, onaylı aplikasyonlar için çalışma garantisi
vermektedir, çalışmadığı durumlarda değiştirme garantisi
vermektedir.
15. Her aplikasyon için optimize edilmiş protokolleri mevcuttur.
16. Teklif veren firma markanın Türkiye yetkili temsilcisi olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

β-Actin Antibody-HRP conjugate

10071821
1 Adet
1. Antikor Western Blot uygulamasında kullanılabilir olmalıdır.
2. Reaktivitesi insan, fare, sıçan, maymun, D. melanogaster ve
zebrafish olmalıdır.
3. Moleküler ağırlığı 45 kDa olmalıdır.
4. Antikor tavşanda üretilmiş olmalıdır.
5. Antikor monoklonal olmalıdır.
6. Antikor total β-actin (45 kDa) proteinini tanımalıdır.
7. Antikor HRP konjuge olmalıdır.
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8. Paketinde 100 ul olmalıdır.
9. Antikor 136 mM NaCl, 2.6 mM KCI, 12 mM sodium phosphate
(pH 7.4) dibasic, 2 mg/ml BSA ve 50% gliserol içeriğinde
gelmelidir.
10. Monoklonal antikor sentetik bir peptid olarak immunize
edilmiş hayvanlarda üretilmiş olmalıdır.
11. Antikor, üretici firmanın kendi tesislerinde üretilmiş ve
onaylanmış olmalıdır.
12. Her bir aplikasyon için üretici firma tarafından test edilmiş ve
sonuçları onaylanmış olmalıdır.
13. Üretici firma, onaylı aplikasyonlar için çalışma garantisi
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vermelidir, çalışmadığı durumlarda değiştirme garantisi
vermelidir.
14. Her aplikasyon için optimize edilmiş protokolleri olmalıdır.
15. Teklif veren firma markanın Türkiye yetkili temsilcisi olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

GAPDH (D16H11) XP® Rabbit mAb (HRP Conjugate)

10071821
1 Adet
1. Antikor Western Blot uygulamasında kullanılabilir olmalıdır.
2. Reaktivitesi insan, fare, sıçan ve maymun olmalıdır.
3. Moleküler ağırlığı 37 kDa olmalıdır.
4. Antikor tavşanda üretilmiş olmalıdır.
5. Antikor monoklonal olmalıdır.
6. Antikor total GAPDH (37 kDa) proteinini tanımalıdır.
7. Antikor HRP konjuge olmalıdır.
8. Paketinde 100 ul olmalıdır.
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9. Antikor 136 mM NaCl, 2.6 mM KCI, 12 mM sodium phosphate
(pH 7.4) dibasic, 2 mg/ml BSA ve 50% gliserol içeriğinde
gelmelidir.
10. Monoklonal antikor sentetik bir peptid olarak immunize
edilmiş hayvanlarda üretilmiş olmalıdır.
11. Antikor, üretici firmanın kendi tesislerinde üretilmiş ve
onaylanmış olmalıdır.
12. Her bir aplikasyon için üretici firma tarafından test edilmiş ve
sonuçları onaylanmış olmalıdır.
13. Üretici firma, onaylı aplikasyonlar için çalışma garantisi
vermelidir, çalışmadığı durumlarda değiştirme garantisi
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vermelidir.
14. Her aplikasyon için optimize edilmiş protokolleri olmalıdır.
15. Teklif veren firma markanın Türkiye yetkili temsilcisi olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

Ras (G12D Mutant Specific) (D8H7) Rabbit mAb

10071903
1 Adet
1. Antikor western blot aplikasyonu için kullanıma uygundur.
2. Antikorun reaktivitesi insandır.
3. Antikorun tanıdığı proteinin moleküler ağırlığı 21 kDa’dur.
4. Antikor monoklonaldir.
5. Antikorun izotipi tavşandır.
6. Antikorun sulandırma oranı western blot için 1:1000’dir.
7. Monoklonal antikor sentetik bir peptid olarak immunize edilmiş
hayvanlarda
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8. üretilmiş olmalıdır.
9. Antikorun paketinde 100 ul mevcuttur.
10. Antikor 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100
µg/ml BSA, %50 gliserol ve %0,02’den az sodyum azid
içeriğinde temin edilmelidir.
11. Antikor -20°C’de saklanmalıdır.
12. Antikor, üretici firmanın kendi tesislerinde üretilmiş ve
onaylanmıştır.
13. Her bir aplikasyon için üretici firma tarafından test edilmiş ve
sonuçları onaylanmıştır.
14. Üretici firma, onaylı aplikasyonlar için çalışma garantisi
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vermelidir, çalışmadığı durumlarda değiştirme garantisi
vermektedir.
15. Her aplikasyon için optimize edilmiş protokolleri mevcuttur.
16. Teklif veren firma markanın Türkiye yetkili temsilcisi olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

TGF-β Fibrosis Pathway Antibody Sampler Kit

Satın Alma Talep No

10071903

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

1 Adet
1. Bu kit içeriğindeki antikorlar TGF- β Fibrosis değerlendirmesi
çalışmaları için kullanılmaya uygundur.
2. Kit içeriğinde toplam 9 primer antikor ve 1 sekonder antikor
bulunmaktadır.
3. Kit içeriğindeki primer antikorların hepsi westen blot tekniğine
uygundur.
4. Kit içeriğinde primer antikorlar α-Smooth Muscle Actin (D4K9N)
XP® Rabbit mAb 19245 , COL1A1 (E8I9Z) Rabbit mAb 91144 ,

41.

Smad2/3 (D7G7) XP® Rabbit mAb 8685 , Smad2 (D43B4) XP®
Rabbit mAb 5339 , Phospho-SMAD2 (Ser465/Ser467) (E8F3R)
Rabbit mAb 18338 , YKL-40 (E2L1M) Rabbit mAb 47066 ,
Phospho-Smad2 (Ser465/467)/Smad3 (Ser423/425) (D27F4)
Rabbit mAb 8828 , TGF-β (56E4) Rabbit mAb 3709 , TGF-β
Receptor II (E5M6F) Rabbit mAb 41896 olup, sekonder
antikor ise Anti-rabbit IgG, HRP-linked Antibody 7074 ‘dür.
5. Kit içeriğindeki primer antikorların hepsi 20ul, sekonder antikor
ise 100 ul hacimdedir.
6. Kit içeriğindeki primer antikorların izotipi tavşandır.
7. Kit içeriğindeki primer antikordan hepsi monoklonaldir.
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8. Kit içeriğindeki antikorların hepsinin reaktivitesi insandır.
9. Kit içeriğindeki antikorların tanıdığı proteinlerin moleküler
ağırlıkları α-Smooth Muscle Actin (D4K9N) XP® Rabbit mAb
19245 için 42 kDA, COL1A1 (E8I9Z) Rabbit mAb 91144 için
220 kDa , Smad2/3 (D7G7) XP® Rabbit mAb 8685 için 52, 60
kDa , Smad2 (D43B4) XP® Rabbit mAb 5339 için 60 kDa,
Phospho-SMAD2 (Ser465/Ser467) (E8F3R) Rabbit mAb 18338
için 60 kDa, YKL-40 (E2L1M) Rabbit mAb 47066 için 30, 40
kDa, Phospho-Smad2 (Ser465/467)/Smad3 (Ser423/425)
(D27F4) Rabbit mAb 8828 için 52, 60 kDa , TGF-β (56E4)
Rabbit mAb 3709 için 12, 45-60 kDa, TGF-β Receptor II
(E5M6F) Rabbit mAb 41896 için 85 kDa’dır.
10. Kit içeriğindeki tüm antikorlar western blot için 1:1000 dilüsyon
oranına sahiptir.
11. Kit -20C’de saklanmaya uygundur.
12. Antikor, üretici firmanın kendi tesislerinde üretilmiş ve
onaylanmıştır.
13. Her bir aplikasyon için üretici firma tarafından test edilmiş ve
sonuçları onaylanmıştır.
14. Üretici firma, onaylı aplikasyonlar için çalışma garantisi
vermektedir, çalışmadığı durumlarda değiştirme garantisi
vermektedir.
15. Her aplikasyon için optimize edilmiş protokolleri mevcuttur.
16. Teklif veren firma markanın Türkiye yetkili temsilcisi olmalıdır.
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Sıra No

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

Emilebilir sutur Pegesorb USB 4, 75 cm, 25 mm, 1/2,
yuvarlak/round
10071904
2 Adet
1. Cerrahi iplik olarak kullanılabilmelidir.
2. Poliglikolik asitten imal edilmelidir ve sentetik olmalıdır,
emilebilir ve örgülü olmalıdır.
3. Steril olmalıdır.
4. USB 4, 75 cm, 25 mm, 1/2, yuvarlak/round özelliklerini
taşımalıdır.
5. Süturlar yaşayan bir organizmaya yerleştirildiğinde organizma
tarafından
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emilmeli

ve

aşırı

doku

tahrişine

sebep

olmamalıdır.
6. Polimerli ve kalsiyum siteratlı karışım antijen ve pirojen
olmamalıdır
7. Minimum doku reaksiyonu ile kullanım kolaylığına ve düğüm
özelliklerine sahip olmalıdır.
8. Avrupa Farmakopesinin (EP)
Farmakopesinin

(USP)

ve Amerika Birleşik Devletleri
Emilebilir

Cerrahi

İplikler

gerekliliklerine uygun olmalıdır.
9. 1 kutusunda 12 adet bulunmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

DNA Yükleme Boyası

Satın Alma Talep No

10071818

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

3 Adet / 5 ml
1. Ürün 5 x 1 ml lik ambalajlarda teslim edilmelidir.
2. Ürün Xylene Cyanol FF ve Bromophenol Blue olmak üzere 2 ayrı
boya içermelidir.
3. İçeriğinde ki 2 boya sayesinde 400 bp ye kadar olan bir fragman
içeren çalışmalarda jelde koşma sağlanmalıdır. Bu özelliği ile
DNA’ nın uygun bir şekilde izlenmesini sağlamalıdır.
4. Ürün pre-mixed özellikte olmalıdır ve böylece kullanıcıya pratik
bir kullanım sağlamalıdır.
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5. Ürün DNA markerlarını ve numunelerini , agaroz jel ve denatüre
edici olmayan poliakrilamid jellerinin oyuklarına yüklemek
için kullanıma hazır olmalıdır.
6. Ürün 6X konsantrasyonunda olmalıdır.
7. Teklif verilen ürün laboratuvarımızda daha önceden kullanılmış
olmalıdır.
8. Ürün oda sıcaklığında ve 3 iş günü içerisinde teslim edilmelidir.
9. Teklif veren firmaların şartnamede yer alan 7.
uymaması taktirde teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Maddeye
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Sıra No

Ürün Adı

SYBR Green PCR Kit

Satın Alma Talep No

10071812

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

1 Adet

1. Kit, DNA’ya özgül olmayan şekilde ( non-spesific ) bağlanan
SYBR-Green boyası ile DNA amplifikasyonunu Eş Zamanlı
PCR (Real-Time PCR ) yöntemi ile kısa bir sürede
gerçekleştirebilmelidir.
2. Kit içerisinde Tag DNA polimeraz, PCR tamponu, dUTP içeren
dNTP karışımı, SYBR Green, 5 mM MgCl2 ve ROX pasif
referans boyası aynı tüp içinde toplam 3 x 1.7 ml hacimde
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bulunmalıdır.
3. Kit içerisinde bulunan enzim aktivasyon süresi 5 dakika gibi kısa
süren özel bir Hot Start Taq olmalıdır ve bu sayede hem
primer-dimer oluşumu engellenmeli hem de reaksiyon
kurulumunun

buz

üzerinde

yapılmasına

gerek

kalmamamlıdır.
4. Kit içerisinde bulunan özel PCR tamponu sayesinde TaG
Polimeraz enziminin DNA’ya olan affinitesi arttırılarak
“annealing ve extension” basamakları 30 saniye gibi kısa bir
sürede tamamlanabilmelidir. Yine tampon çerisinde bulunan
özel bir yapı sayesinde özgül olmayan ( nonspesific ) primer
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bağlanmaları engellenmelidir.
5. Kit kullanıma hazır olmalı; çalışma esnasında herhangi bir
optimizasyona gerek kalmamalıdır.
6. Kit her tür Eş Zamanlı PCR (Real-Time PCR) cihazında kullanmaya
uygun olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Mikropipet ucu 10ul

Satın Alma Talep No

10071855

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

50 Adet
1.Ürün 10 ul hacminde olmalıdır.
2. Kristal şeffaflığında polipropilenden üretilmiş olmalıdır.Dnase
Rnase
3. pyrogen içermemelidir.
4. Piyasada bulunan pipetlerin çoğu ile uyumlu olmalıdır.
5. Tekrar kullanımı kolaylaştıran kilitli poşetlerde teslim edilmelidir.
6. Poşet içerisinde 1000 adet pipet ucu bulunmalıdır.
7. Her poşet üzerinden ürünün lot numarası belirtilmelidir.
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*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or
dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı
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İstanbul Kültür Üniversitesi.

Sıra No

Ürün Adı

Mikropipet ucu 200 ul Teknik

Satın Alma Talep No

10071855

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

50 Adet

1. Ürün 200 ul hacminde olmalıdır.
2. Kristal şeffaflığında polipropilenden üretilmiş olmalıdır.
3. Dnase Rnase pyrogen içermemelidir.
4. Piyasada bulunan pipetlerin çoğu ile uyumlu olmalıdır.
5. Tekrar kullanımı kolaylaştıran kilitli poşetlerde teslim edilmelidir.
6. Poşet içerisinde 1000 adet pipet ucu bulunmalıdır.
7. Her poşet üzerinden ürünün lot numarası belirtilmelidir.
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*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or
dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı
olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır.
İstanbul Kültür Üniversitesi.

Sıra No

Ürün Adı

Mikropipet ucu 1000 ul

Satın Alma Talep No

10071855

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

50 Adet
1. Ürün 1000 ul hacminde olmalıdır.
2. Kristal şeffaflığında polipropilenden üretilmiş olmalıdır.
3. Dnase Rnase pyrogen içermemelidir.
4. Piyasada bulunan pipetlerin çoğu ile uyumlu olmalıdır.
5. Tekrar kullanımı kolaylaştıran kilitli poşetlerde teslim edilmelidir.
6. Poşet içerisinde 1000 adet pipet ucu bulunmalıdır.
7. Her poşet üzerinden ürünün lot numarası belirtilmelidir.
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This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or
dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı
olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır.
İstanbul Kültür Üniversitesi.

Sıra No

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

Kaba Filtre Kağıdı

10071856
5 Adet
1- Ölçüleri 40x40 cm olmalı,
2- Gramajı 60 gr / m2 olmalı,
3- Ambalaj adedi 250 olmalıdır.
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This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or
dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı
olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır.
İstanbul Kültür Üniversitesi.

Sıra No

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

90 MM Petri

10072338
3 Adet
1- Yüksek kalite
2- Yüksek saydamlık
3- Yüksek mukavemete dayanıklı kırılmazlık
4- Bütün doldurma makinaları için uygundur
5- Özel dizayn
6- Bir kolisinde en az 400 Adet olmalıdır.
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*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or
dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı
olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır.
İstanbul Kültür Üniversitesi.

Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

Gram Aseton-Alkol

10072339
8 Adet

1- Aside dirençli bakterilerin boyanmasında renk giderici
olarak kullanılabilmelidir.
2- %95 alkolde %3 hidroklorik asit içermelidir.
3- Şişesinde 500 ml olmalıdır.
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*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or
dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı
olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır.
İstanbul Kültür Üniversitesi.

Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim (adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

Kinyoun Karbol Fuksin
10072339
8 Adet / 250 ml
1. Aside dirençli bakterilerin oda sıcaklığında boyanarak
mikroskobik
incelemelerinin
yapılmasında
kullanılabilmelidir
2. Şişesinde 250 ml olmalıdır.
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*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or
dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı
olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır.
İstanbul Kültür Üniversitesi.

Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim (adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

Santrifüj tüpü falkon 50 ml-etekli

10071857
1 Adet
1- Disposable, etekli, steril, 20-25 adeti bir arada paketlenmiş,
2- Santrifüj tüpü etekli taban formlu olmalıdır.
2- 5 ml ayrıntısında ölçülendirilmiş olmalı.
3- Paketinde 450 adet bulunmalıdır.
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*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or
dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı
olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır.
İstanbul Kültür Üniversitesi.

Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim (adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

Filtre

10071904
1 Adet
1-

100 µm por çapına sahip olmalıdır.

2-

50 ml tüp için uygun olmalıdır.

3-

Steril olmalıdır ve hücre kültürü için kullanıma uygun
olmalıdır.

4-

Tekli olarak paketlenmiş olmalıdır.

5- Sarı renkte olmalıdır.
6- Paketinde 50 adet olmalıdır.
7- Gelişmiş aseptik kullanım için tutamak ve manto yüzeyi
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*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or
dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı
olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır.
İstanbul Kültür Üniversitesi.

Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

PVDF membran 0,22 um

10071824
2 Adet
1- Por Çapı 0.22 olmalıdır
2- PVDF özellikte olmalıdır
3- Patlamayı en aza indirmeli ve protein bağlanma kapasitesi
yüksek olmalıdır
4- Tek kullanımlık önceden kesilmiş boyutlarda olmalıdır
5- Hidrofobik Özellikte olmalıdır
6- 260mm x 4 m uzunluğunda olmalıdır
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*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or
dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı
olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır.
İstanbul Kültür Üniversitesi.

Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

PVDF membran 0,45 um

10071824
2 Adet

1- Por Çapı 0.45 olmalıdır
2- PVDF özellikte olmalıdır
3- Colorimetric and chemiluminescent Protein çalışmalarında
kullanıma uygun olmalıdır
4- Protein bağlanma kapasitesi 200 μg/cm2 üzerinde olmalıdır
5- Hidrofobik özellikte olmalıdır
6- 300 mm x 4m uzunluğunda olmalıdır
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*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or
dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı
olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır.
İstanbul Kültür Üniversitesi.

Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

Murashige and Skoog Besiyeri Teknik Şartnamesi

10071806
20 Adet
1.

Bitki kültür ortamında kullanılmaya uygun olmalıdır.

2.

Toz halde olmalıdır.

56.

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or
dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı
olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır.
İstanbul Kültür Üniversitesi.

Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

Agar (Bitki Doku Kültürü)

10071806
2 Adet / 1 kg
1. Saflığı: en az ≥ 95-97% olmalı dır.
2. Fiziksel Özelliği : Toz halinde olmalıdır.
3. Donma geçiş sıcaklığı <38 °C (1.5% in H2O) olmalıdır.
4. Ürün bitki doku kültürü çalışmalarında kullanıma özel olmalıdır.
5. Ürün Saflığı >%99 olmalıdır.
6. 1 kg ambalajlarda olmalıdır.
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*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or
dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı
olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır.
İstanbul Kültür Üniversitesi.

Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

50 bp DNA Ladder (50 lanes)

10071806
2 Adet
1.
2.

50 kullanımlık olmalıdır.
Ürün 50bp, 100bp, 150bp, 200bp,250bp, 300bp, 350bp,
400bp, 450bp, 500bp, 600bp, 700bp, 800bp, 900bp, 1000bp,
1200bp, 1500bp olmak üzere 17 adet çift iplikli DNA
fragmentleri/bantları içermelidir.

3.
4.

Her bir seferde 3µl kullanıma uygun olmalıdır.
Ürün içinde yükleme boyası karıştırılmış olarak direk
kullanıma hazır olmalıdır.

58.

5.

Ürün endonükleazeksonükleazkontaminasyonları ve nonspesifikDNAase aktivitelerine karşı analiz edilmiş olması
gereklidir.

6.

-20°C ‘ de 2 yıla kadar stabil olmalıdır.

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or
dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı
olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır.
İstanbul Kültür Üniversitesi.

Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

1 KB DNA Ladder

10071806
3 Adet
1.
2.

250 µl(50 kullanımlık) ‘lik ambalajda olmalıdır.
Ürün 200bp, 500bp, 1000bp, 2000bp, 3000bp, 4000bp,
5000bp, 6000bp, 8000bp, 10000bp olmak üzere 10 adet çift
iplikli DNA fragmentleri/bantları içermelidir.

3.
4.

Her bir seferde 5µl kullanıma uygun olmalıdır.
Ürün içinde yükleme boyası karıştırılmış olarak direk
kullanıma hazır olmalıdır.

5.

59.

Ürün endonükleazeksonükleazkontaminasyonları ve nonspesifikDNAase aktivitelerine karşı analiz edilmiş olması
gereklidir.

6.

-20°C ‘ de 2 yıla kadar stabil olmalıdır.

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or
dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı
olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır.
İstanbul Kültür Üniversitesi.

Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

100bp DNA ladder

10071806
3 Adet
1.
2.

200 µl(50 kullanımlık) ‘lik ambalajda olmalıdır.
Ürün 100bp, 200bp, 300bp, 400bp, 500bp, 600bp, 700bp,
800bp, 900bp, 1000bp, 1500bp, 2000bp, 3000bpolmak üzere
13 adet çift iplikli DNA fragmentleri/bantları içermelidir.

3.
4.

Her bir seferde 4µl kullanıma uygun olmalıdır.
Ürün içinde yükleme boyası karıştırılmış olarak direk
kullanıma hazır olmalıdır.

5.

60.

Ürün endonükleazeksonükleazkontaminasyonları ve nonspesifikDNAase aktivitelerine karşı analiz edilmiş olması
gereklidir.

6.

Ürün konsantrasyonu100 μg/ml olmalıdır.

7.

-20°C ‘ de 2 yıla kadar stabil olmalıdır.

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or
dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı
olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır.
İstanbul Kültür Üniversitesi.

Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

50 bp DNA Ladder (50 lanes)

10071818
1 Adet
1.
2.

150 µl (50 kullanımlık) ‘lik ambalajda olmalıdır.
Ürün 50bp, 100bp, 150bp, 200bp,250bp, 300bp, 350bp,
400bp, 450bp, 500bp, 600bp, 700bp, 800bp, 900bp, 1000bp,
1200bp, 1500bp olmak üzere 17 adet çift iplikli DNA
fragmentleri/bantları içermelidir.

3.
4.

Her bir seferde 3µl kullanıma uygun olmalıdır.
Ürün içinde yükleme boyası karıştırılmış olarak direk
kullanıma hazır olmalıdır.

61.

5.

Ürün endonükleazeksonükleazkontaminasyonları ve nonspesifikDNAase aktivitelerine karşı analiz edilmiş olması
gereklidir.

6.

-20°C ‘ de 2 yıla kadar stabil olmalıdır.

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or
dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı
olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır.
İstanbul Kültür Üniversitesi.

Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

1 KB DNA Ladder

10071818
2 Adet
1.
2.

250 µl(50 kullanımlık) ‘lik ambalajda olmalıdır.
Ürün 200bp, 500bp, 1000bp, 2000bp, 3000bp, 4000bp,
5000bp, 6000bp, 8000bp, 10000bp olmak üzere 10 adet çift
iplikli DNA fragmentleri/bantları içermelidir.

3.
4.

Her bir seferde 5µl kullanıma uygun olmalıdır.
Ürün içinde yükleme boyası karıştırılmış olarak direk
kullanıma hazır olmalıdır.

5.

62.

Ürün endonükleazeksonükleazkontaminasyonları ve nonspesifikDNAase aktivitelerine karşı analiz edilmiş olması
gereklidir.

6.

-20°C ‘ de 2 yıla kadar stabil olmalıdır.

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

Sükroz

10071806
2 Adet / 1 kg
1.

Moleküler ağırlığı 342,30 olmalıdır.

2.

50 gram sükroz 50 ml suda çözünebilmelidir.

3.

Ağır metaller (Pb gibi) 5ppm’den daha az olmalıdır.

4.

Emilimi A50%/260 ≤0.20 ve A50%/280 ≤0.15 olmalıdır.

5.

Işık geçirmeyen şişelerde getirilmelidir.

6.

Oda sıcaklığında saklanabilmelidir.

7.

CAS numarası 57-50-1 olmalıdır.

8.

1 kg ambalajda olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

Fetal Bovine Serum

10071818
10 Adet
1. Sentetik katkı içermemeli,
2. Çeşitli hücre hatları için uygun olmalı,
3. pH: 6.8 - 8.2 olmalı,
4. PI-3, BVDV, BVDV-AB, BHV-I için virus testleri yapılmış olmalı
5. Total protein miktarı 3.0 – 4.5 g/dl olmalı,
6. Hemoglobin miktarı ≤ 20 mg/dl olmalı,
7. Soğuk zincirde teslim edilmelidir.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

Trypsin-EDTA (0.25%), fenol kırmızısı

10071818
10 Adet / 100 ml
1. 400 mg/L KCl içermelidir
2. 60 mg/L KH2PO4 içermelidir
3. 8000 mg/L NaCl içermelidir
4. 47,7 mg/L NaH2PO4 (susuz) içermelidir
5. 1000 mg/L D-glukoz içermelidir
6. 1000 mg/L EDTA·4Na·4H2O içermelidir.
7. 10 mg/L Phenol red, Na içermelidir.
8. 2500 mg/L Trypsin 1:250 içermelidir
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

McCoys 5A

10071818
10 Adet / 500 ml
1. HEPES içermemelidir
2. 3000 mg/L D-glukoz içermelidir
3. Fenol red içermelidir,
4. L-glutamin ve sodium bikarbonat içermelidir
5. Sodyum piruvat içermelidir
6. 1 x konsantrasyonda olmalıdır
7. 500 ml hacimli şişelerde olmalıdır
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

Rpmi 1640

10071818
50 Adet / 500 ml
1. L-glutamin ve sodium bikarbonat içermelidir
2. Sodyum piruvat içermelidir
3. HEPES içermemelidir
4. Fenol red içermelidir,
5. 2000 mg/L D-glukoz içermelidir
6. 500 ml hacimli şişelerde olmalıdır
7. 1 x konsantrasyonda olmalıdır
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

DMEM (Yüksek glukoz, L-glutamin ve sodyum prüvatlı)

10071818
50 Adet / 500 ml

1- 4500 mg/L D-glukoz içermelidir
2- HEPES içermemelidir
3- L-glutamin ve sodium bikarbonat içermelidir
4- Fenol red içermelidir,
5- Sodyum piruvat içermelidir
6- 500 ml hacimli şişelerde olmalıdır
7- 1 x konsantrasyonda olmalıdır

68.

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or
dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı
olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır.
İstanbul Kültür Üniversitesi.

Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

DMEM/Ham's F-12 50/50

10071818
5 Adet / 500 ml
1- D-glukoz, L-glutamin, Sodyum piruvat içermelidir
2- Fenol red içermelidir,
3- 15 mM HEPES içermelidir,
4- 1 x konsantrasyonda olmalıdır
5- 500 ml’lik şişelerde olmalıdır
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

Organizma sayım Kiti

10071903
1 Adet

1.

Bakteri büyümesini teşvik eden TTC agar ile bir tarafında
kaplanmış iki orta dipslide olmalıdır

2.

Diğer yandan küf ve maya gelişimini teşvik Rose Bengal agar
ile kaplı olmalıdır.

3.
Slayt toplam bakteri sayısı, maya ve küf eş zamanlı sonuç
için tasarlanmış olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

Transfeksiyon Reaktifi

10071818
2 Adet

1. Ürün 500 ul lik ambalajda olmalıdır.
2. Ürünün istendiği zaman verilmek üzere deneme boyu olmalıdır.
3. Ürün daha önce laboratuvarımızda denenmiş ve onay almış
olmalıdır.
4. Ürün ökaryotik hücrelerde DNA ve RNA transfeksiyonu
yapabilmelidir.
5. Ürün doğrudan kültür için kullanılan besiyerine uygulanabilir
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olmalıdır.
6. Ürünün toksiditesi düşük olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

100 bp Dna Markır

10071818
1 Adet
1- Ürün 500 ul olmalıdır.
2- Ürün kullanıma hazır olamalıdır.
3- Ürün 100-3000 bp lik bir bant aralığına sahip olmalıdır.
4- Banlar 1000 bp e kadar 100 lük artış miktarına, 1000 bp den
sonra 500 lik artış miktarına sahip olmalıdır.
5- Ürün yükleme hacmi 5 ul olmalıdır.
6- Ürün teklifi veren firma yetkili temsilci olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

Lam

10072338
1 Adet
1- saydam ve renksiz camdan imal edilmiş olmalıdır.
2- Orjinal ambalajında tozsuz ve neme karşı jelatin içinde olmalıdır.
3- Kalınlığı 1-1,03 mm, eni 26 mm ve boyu 76 mm olmalııdr.
4- Kenarları 90 derece traşlı ve tek tarafı rodajlı olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim (adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

Beher

10071862
20 Adet
1.
2.

Isıya ve kimyasallara dayanıklı olmalıdır.
Mekanik dayanımı yüksek olmalıdır. Kalın duvarları, ve
kuvvetlendirilmiş ağız kenarları taşınma ve yıkama sırasında
oluşabilecek kırılmaları önler nitelikte olmalıdır.

3.
4.

100 ml hacminde olmalıdır.
Gövde üzerinde hacim göstergesi olmalı ve üzerindeki
derecelendirmeler
üzerindeki
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rahatlıkla

derecelendirmeler,

görülebilmelidir.

Gövde

cam

olarak

için

özel

tasarlanmış beyaz boya ile yapılmış olmalıdır.
5.

Borosilikat 3.3 camdan üretilmiş olmalıdır.

6.

ISO 3819 ve DIN 12331’e uygun olarak üretilmiş olmalıdır.

7.

Otoklavlanabilir olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

Vida kapaklı şişe

10071862
5 Adet
1. Şeffaf olmalıdır
2. Mavi vida kapaklı, dayanıklı camdan üretilmiş (GL 45) olmalıdır.
3. Otoklavlanabilir olmalıdır.
4. Kapaktan sıvı akıtmayacak şekilde dış plastik çıkıntıları
bulunmalıdır.
5. Ürün 250 ml hacim sıvı alabilmelidir.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

Vida kapaklı şişe

10071862
10 Adet
1.
2.

Şeffaf olmalıdır
Mavi vida kapaklı, dayanıklı camdan üretilmiş (GL 45)
olmalıdır.

3.
4 .

Otoklavlanabilir olmalıdır.
Kapaktan sıvı akıtmayacak şekilde dış plastik çıkıntıları
bulunmalıdır.

5.

Ürün 100 ml hacim sıvı alabilmelidir.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

Vida kapaklı şişe

10071862
5 Adet
1. Şeffaf olmalıdır
2. Mavi vida kapaklı, dayanıklı camdan üretilmiş (GL 45) olmalıdır.
3. Otoklavlanabilir olmalıdır.
4. Kapaktan sıvı akıtmayacak şekilde dış plastik çıkıntıları
bulunmalıdır.
5. Ürün 500 ml hacim sıvı alabilmelidir.

77.

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or
dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı
olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır.
İstanbul Kültür Üniversitesi.

Sıra No

Ürün Adı

Steril Swap

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

10072338
100 Adet
1.

Tek kullanımlık, tek tek poşet içinde tüplü ve rayon uçlu
olmalıdır.

2.

Sap kısmı polystiren (PS) den olmalıdır. Polypropilen
olmamalıdır.

3.

Steril (gama steril) olmalıdır.

4.

16*150 mm olmalıdır.

6.

Tüp içi boş olmalıdır. Tüp içinde Jel olmamalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

Test tüp Standları 20 mm

10072338
10 Adet
1- Polipropilen test tüp standları kalıplanmış yüksek yoğunlukta
polipropilenden üretilmeli
2- 121 C de 20 dakika otoklavlanabilmeli
3-

Ağırlıkları

sayesinde

su

banyosunda

hatta

çalkalama

banyosunda bile su üzerinde yüzmemeli
4- Standın en üst katında bulunan kabartmalı alfabetik
numaralandırılmış

kafes

referans

örneklerin

kolayca

tanımlanmasına ve tüplerin yerleşimine olanak sağlamalı
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5- Standın özgün kafes yapısı tüplerin kendi konumlarında dik ve
düzgün

olarak

durmalarını

ayrıca

yuvalarına

sıkıca

oturmalarını garanti etmeli.
6- Tüp standları taşıdıkları tüplere aynı sıcaklık ortamında eşit ısı
transferi sağlamalı.
7- Deforme olmadan ve kırılmaksızın derin dondurucularda da
saklanabilmeli
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim (adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

Cam Test Tüpü

10071862
100 Adet
1- Ürün 16 x 100 mm boyutlarında olmalıdır.
2- Et kalınlığı 1.0 / 1.1 mm olmalıdır.
3- Borasilikat camdan üretilmelidir.
4-Ürün vida kapaklı olmalıdır.
5-Ürün paketinde 100 adet tüp içermelidir.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

Cam Test Tüpü

10071862
100 Adet
1- Ürün 20 x 200 mm boyutlarında olmalıdır.
2- Et kalınlığı 0.9 / 1.0 mm olmalıdır.
3- Borasilikat camdan üretilmelidir.
4- Ürün paketinde 100 adet tüp içermelidir.
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Sıra No

Ürün Adı

Neubauer improved aynalı sayım lamı

Satın Alma Talep No

10072349

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

1 Adet

1.

Hücre kültürü kullanımları için uygun olmalı.

2.

Optik kalitede camdan DIN 12847 standartına uygun olmalı.

3.

Derinlik 0.1 mm ve en küçük kare alanı 0.0025 mm2
olmalıdır.

4.

Mikroskop altında basit yöntemler ile hücrelerin sayılmaları
için uygun olmalı.

5.
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6.

Sayım hücresi derinlik toleransı maksimum %2 olmalı.
Sayımda kullanılan bölmeler merkez bölümdeki iki
parlatılmış yüzeye kazınmış olmalı.

7.
En az iki paket hemositometre tipi lamel ile polistiren kutu
içinde teslim edilmeli.
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Sıra No

Ürün Adı

Beher

Satın Alma Talep No

10071856

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

1 Adet
1. Isıya ve kimyasallara dayanıklı olmalıdır.
2. Mekanik dayanımı yüksek olmalıdır. Kalın duvarları, ve
kuvvetlendirilmiş ağız kenarları taşınma ve yıkama sırasında
oluşabilecek kırılmaları önler nitelikte olmalıdır.
3. 600 ml hacminde olmalıdır.
4. Gövde üzerinde hacim göstergesi olmalı ve üzerindeki
derecelendirmeler
üzerindeki
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rahatlıkla

derecelendirmeler,

görülebilmelidir.

Gövde

cam

olarak

için

özel

tasarlanmış beyaz boya ile yapılmış olmalıdır.
5. Borosilikat 3.3 camdan üretilmiş olmalıdır.
6. ISO 3819 ve DIN 12331’e uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
7. Otoklavlanabilir olmalıdır.
8. Kutusunda en az 10 tane olmalıdır.

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or
dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı
olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır.
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Sıra No

Ürün Adı

Beher 1000 ML

Satın Alma Talep No

10071856

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

1 Adet
1. Kimyasallara dayanıklı olmalıdır.
2. 1000 ml hacminde olmalıdır.
4. Gövde üzerinde hacim göstergesi olmalı ve üzerindeki
derecelendirmeler rahatlıkla görülebilmelidir.
5. Ürün paketinde en az 5 tane olmalıdır
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim (adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

KASP GENOTYPING - KASP on Demand Primer Mix

10071811
3 Adet
1- Kodlanan bolgelerinin analizinde kullanima uygun olmalidir.
2- Bu mix talep üzerine LGC tarafindan valide edilerek teslim
edilmelidir.
3- Bunun icin, diziler uzunluk olarak yaklaşık 100-120 bp arasında
bir dizileme adresi LGC’ye verilerek. iki alel’lere
-özgül

oligonükleotidler

ve

bir

ortak

oligonükleotid

tasarlanmalidir.
4- Genotipleme deneyi valide edimis calisir halde olmalidir.
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5- KASP on Demand Primer Mix SNP’ye veya hedeflenen SNP ve
InDel’e özgü olup, iki adet alele özgü ileri yönlü
primerden ve bir adet ters yönlü primer icermelidir.
6- Her bir ileri yönlü primere iki adet evrensel FRET’in birine
karşılık gelen ilave bir KASP’a ozgun kuyruk sekansı
icermelidir.
7- Floresan boya icermemelidir.
8- KASP (Kompetative allele specific PCR) teknolojisine uygun
olmalidir
9- Teklif verecek firma Tiirkiye'de yetkili satici belgesine sahip
olmali ve bu belgeyi sunmalidir
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Sıra No

Ürün Adı

KASP GENOTYPING - KASP by Design Primer Mix

Satın Alma Talep No

10071811

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

3 Ade
1- Kodlanan bolgelerinin analizinde kullanima uygun olmalidir.
2- Iki alel’lere -özgül oligonükleotidler ve bir ortak oligonükleotid
icermelidir.
3- Her bir ileri yönlü primere iki adet evrensel FRET’in birine
karşılık gelen ilave bir KASP’a ozgun kuyruk sekansı
icermelidir.
4- Floresan boya icermemelidir.
5- KASP (Kompetative allele specific PCR) teknolojisine uygun
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olmalidir
6- Teklif verecek firma Tiirkiye'de yetkili satici belgesine sahip
olmali ve bu belgeyi sunmalidir.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet / Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

KASP V4.0 2X Mastermix 96/384, Std Rox

10071811
3 Adet
1-Kodlanan bolgelerinin analizinde kullanima uygun olmalidir.
2-KASP (Kompetative allele specific PCR) teknolojisine uygun
olmalidir.
3-Master mixler; evrensel floresanlar dahil olmak üzere, diğer
tüm gerekli bileşenleri içeren reaksiyon
karışımı olmalidir.
4-Bu master mix ,floresan boyalar FAM ve HEX dahil olmak
üzere ayrıca 50 mM Taq polimeraz enzimi ve

87.

pasif referans boya, 5-karboksi-X-rodamin süksinimidil ester
(ROX) ve MgCl2 içeren 2X
konsantrasyonda tedarik edilmelidir.
5-Bu master mix, PCR primerlerine uygun FRET sistemi uzerine
kurulmus TAIL (kuyruk) dizisi
icermelidir.
6-KASP master mix yukarda vaad edilen primer karisimlarinda
hep ayni olmali genin yerine mutasyona
gore degisiklik gostermemelidir
7-KASP master mix butun mutasyonlar icin ayni thermal cycler
derecelerinde calismalidir.cycle sayilari
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ayni olmalidir.
8KASP master mix butun reaksiyonlarda ayni hacimde
kullanilmali – 20 de 1 yil -80 de sonsuz
dayaniklikta olmalidir
9-PCR’i yapilan ornekler isik almadigi surece tekrar okunabilir
olmalidir.
Plate de calisilmali Sonuclar “KlusterCaller”software il
degerlendirilebilmelidir.
10-Teklif verecek firma Tiirkiye'de yetkili satici belgesine sahip
olmali ve bu belgeyi sunmalidir.
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Sıra No

Ürün Adı

2X BHQ Probe Master Mix Standard ROX

Satın Alma Talep No

10071811

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

2 Adet
1- DNA-RNA dizilemeye dayali kodlanan bolgelerinin RT ve Q-PCR
analizinde kullanima
uygun olmalidir.
2- BHQ, BHQplex veya BHQplus® probları ile calismalidir.
3- +4°C'de 1 hafta, -20°C'de 1 yıl stabil kalmali saklanabilmelidir.
4- Alet Nexar Inline Sıvı İşleme ve Test İşleme Sistemi IntelliQube,
SNPline ™ cihazlarinda kullanilan Thermal Cyclar olan
HYDROCYCLER ile uyumlu olmalidir.

88.

5-Teklif verecek firma Turkiye'de yetkili satici belgesine sahip
olmali ve bu belgeyi sunmalidir.
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Sıra No

Ürün Adı

Whole Genome Amplification Service (WGA) Large Scale Reaction

Satın Alma Talep No

10071811

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

7 Adet

1- Kullanilan TAQ Polimeraz enzimi isiya dayanikli primer extension
pre-amplification (PEP-PCR) teknigi ile calisilmalidir.
2- En az 50 ng DNA ile calismalidir.
3- Ürün genellikle başlangıçta kullanilan DNA miktarini en az 500 1000 katı konsantrasyonda cogaltabilmelidir.
4-Teklif verecek firma Tiirkiye'de yetkili satici belgesine sahip
olmali ve bu belgeyi beraberinde sunmalidir.
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Sıra No

Ürün Adı

LGC DNA Extraction Leaf Collection Kit

Satın Alma Talep No

10071811

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

7 Adet
1)-Kit asagidaki sarflari icermelidir.
• 1 adet 96 well iceren plate (12x8)
• 12 adet kilitli stirip 8 şerit kapak
• 1 x 50 gr kurutucu iceren desikator poşet. Yaprak numunelerinin
neminin alinmasinin onemi coktur .
• 1 adet büyük etiketli fermuarli poset
• Poset Lastigi
• 1 adet yaprak kesme aleti
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• 1 x yaprak kesme matı
2)- Teklif verecek firma Tiirkiye'de yetkili satici belgesine sahip
olmali ve bu belgeyi beraberinde
sunmalidir.
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Sıra No

Ürün Adı

KASP Clear-Seal/Diamond Seal 125mm x 78mm

Satın Alma Talep No

10071811

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

7 Adet
1-Şeffaf polimer kapatici ısı yalıtımı, floresan ve kolorimetrik
uygulamalar yani olcumler için uygun
olmalidir.
2-Vidalı veya klipsli ısıtmalı kapaklı termal döngülerde PCR için
uygun olmalidir.
3-Q-PCR ve diğer floresan TEST uygulamaları için optik netlik
saglamalidir.
4-Bazı solventlere=cozuculere direncili olmalidir.
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5-Yalıtım bütünlüğü aralığı: -80 ° C ila + 120 ° C arasinda olmalidir.
6. Teklif verecek firma Tiirkiye'de yetkili satici belgesine sahip
olmali ve bu belgeyi beraberinde
sunmalidir.
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Sıra No

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

KASP 384-well plate Black Landscape Twin Barcode

10071811
3 Adet
1-Geliştirilmiş yapiskanplaka contalarinin olmasi her turlu Peltier
Block’lu TJERMAL CYCLER ‘larin çoğuna
uyar
2-PCR sonrası plaka diger islemler icin kolayca çıkarılabilmelidir
3-Tamamen Fusion lazer sızdırmazlıkla uyumlu olmalidir
4-Floresan deneylerinde arka plandaki gurultuleri onlenebilmesi
icin plakalar daha yüksek karbon siyahı
icermelidir.
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5-Siyah renk ile uyumlu on barkodu olmalidir.
6. Teklif verecek firma Tiirkiye'de yetkili satici belgesine sahip
olmali ve bu belgeyi beraberinde
sunmalidir.
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Sıra No

Ürün Adı

Sbeadex mini plant kit

Satın Alma Talep No

10071811

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

3 Adet
1-Sbeadex ™ manyetik mikropartiküller icermelidir.
2.Yüksek kalite - tutarlı A260 / 280 oranı ve gelişmiş A260 / 230
oranı saglamali
3-Cesitli robotik cihazlarda manyetik mikro parçacık işleme,
otomatik işlemeye uygun olmalidir.
4.Tüm tamponlar ve solusyonlar kullanıma hazır olmalidir.
5. Son yıkama tamponlarında organik çözücü veya kaotrofik tuz
olmadigindan PCR I inhibe etmemelidir.
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6. Teklif verecek firma Tiirkiye'de yetkili satici belgesine sahip
olmali ve bu belgeyi beraberinde
sunmalidir.
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Sıra No

Ürün Adı

KASP Validation Kit (Std Rox)

Satın Alma Talep No

10071811

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

7 Adet
Asagidaki urunleri icermelidir:
1- 1 FAM tüpü
2- 1 tüp HEX
3- 1 tüp HEX / FAM
4- 44 DNA örneği ve 4 NTC örneği içeren 48 numune içeren 1 x 96
oyuklu mikrotitre plakası
5- 2x konsantrasyonda 1 x 500 μL tüp KASP Master karışımı (10
μL'de 100 reaksiyon için yeterli).
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6- 1 x tüp KASP Primer mix karışımı (72x konsantrasyonda).
7- Teklif verecek firma Tiirkiye'de yetkili satici belgesine sahip
olmali ve bu belgeyi beraberinde
sunmalidir.

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.
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İstanbul Kültür Üniversitesi.

Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

Sepraseal Cap Mats

10071811
7 Adet

1. -20 ° C'ye kadar depolama icin uygun olmalidir.
2. LGC Matrix SepraSeal kapak sökme aletiyle numune erişimi için
katı contalar çıkarılabilir veya bir kez
delinebilir ozellikte olmalidir
3. Teklif verecek firma Tiirkiye'de yetkili satici belgesine sahip
olmali ve bu belgeyi beraberinde
sunmalidir.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim (adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

1× B27 supplement

10071904
1 Adet
1.

Sinir

hücre

kültründe

ek

bileşen

olarak

kullanılabilmelidir.
2.

Ürün serum-free olarak temin edilmelidir.

3.

pH 6-8 aralığında ve steril olmalıdır.

4.

Öncesinde

endotoksin,

mikoplazma,

sterilite

performans için teste tabi tutulmuş olmalıdır.
5.

Sıvı olmalıdır ve raf ömrü 12 ay olmalıdır.
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ve

Sıra No

Ürün Adı
Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

DMEM/Ham's F-12 50/50 Mix
10071823
1 Adet / 500 ml

1- D-glukoz, L-glutamin, Sodyum piruvat içermelidir
2- Fenol red içermelidir,
3- L Glutamin ve HEPES içermemelidir
4- 1 x konsantrasyonda olmalıdır
5- 500 ml’lik şişelerde olmalıdır
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim (adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

Otoklav Poşet 60x76 Teknik Şartnamesi

10071856
10 Adet
1. En 868-5 Standartlarına Uygun Olmalıdır
2. Solventsiz Olmalı Ve Patikül Bırakmamalıdır
3. 121 - 171 C°'Ye Kadar Otoklavlanabilir Olmalıdır
4. 1 Poşetinde 50 Adet Bulunmalıdır
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

OTOKLAV BANDI

10071856
2 Adet

1.

Kullanım

sonrasında

yapıştığı

alanda

iz

ve

partikül

bırakmamalıdır.
2. Eni 19 mm, boyu 50 metre olmalıdır
3. Buhar basınçlı otoklav bandı rulo şeklinde sarılmış olmalıdır

99.

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or
dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı
olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır.
İstanbul Kültür Üniversitesi.

Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

Cryo Vial Kutusu

10071858
4 Adet

1. Saklama kutusu, 2.0ml tüp ve cryo tüpler için uygun olmalıdır.
2. Saklama kutusu, soğuğa dayanıklı olmalıdır, -20o C ve -86o C
derin dondurucularda kullanılabilir özellikte olmalıdır.
3. Saklama kutusu, her gözün tabanında ayrıca yukarıdan aşağıya,
sağdan sola baskılı alfa nümerik koordinat harfi ve sayısı
olmalıdır.
4. Saklama kutsusu, menteşeli, kilitli kapaklı olmalıdır.
5. Saklama kutsusu, derin dondurucuda kapak soğuktan
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yapışmaz, kolay açılır özellikte olmalıdır.
6. Saklama kutusu, farklı renklerde olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Enjektör

Satın Alma Talep No

10072338

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

20 Adet

1. Tek kullammhk ve non toksik tlbbi PVC' den yapımış olmalıdır.
2. Ürün 50 ml sıvı kullanımına uygun olmalıdır.
3. Enjektör uzerinde cc ve dizyem çizgileri olmalı
4. Ce ve dizyem yizgisi 0' dan başlamalı
5. Çizgive rakamlar belirgin olmalı ve lslandlgında silinmemeli
6. Pistonu kolay hareket edebilir olmalı, SIVI verirken veya
çekerken aşırı güç gerektirmemeli ve pistonun ileri geri

101.

hareketiyle enjektor govdesi çizilmemeli
7. Piston sonuna kadar itildiginde enjektöre tam oturmalı,
enjektör ile piston ucu arasmda boşluk kalmamalı
8. Negatif basınç uygulandığında hava kaçağı yapmamalı
9. Steril tekli paketlerde olmalı, ambalaj kenarlan iyi preslenmiş
olmalı ve steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açllabilir
ozellikte olmalı, enjektor ambalajlan birbirinden ayrılırken
digerinin ambalajı bozulmamalı
10. Ambalajm uzerinde steril oldugunu gosteren işaret olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

Rodajlı Cam

10071902
6 Adet

1.

Lamlar ekstra beyaz camdan yapılmış, temizlenmiş ve
cilalanmış olmalıdır.

2.

Bir ucu tıraşlanmış buzlu cam (kurşun kalemle yazılabilir
özellikte, bu özelliği ksilol ve alkolde muhafaza eden,
boyama işlemleriyle bozulup kalkmayan) olmalıdır. Ya da
yüzeyinde etiketleme alanı bulunmalıdır. Etiketleme alanı,
tüm yaygın solventlere dayanıklı olmalıdır. Etiketleme alanı
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lamların birbirine yapışmasını ve çizilmesini engellemelidir.
Etiketleme alanı en az 20 mm olmalıdır.
3.

Birbirine yapışmayan iyi kalitede temiz ve şeffaf, süper
kalite, A kalite cam özelliğinde olmalıdır.

4.

ISO 8037/I sertifikalı olmalıdır.

5.

50’ lik kutularda olmalıdır.

6.

Uluslararası üretim standartlarına uygunluğu
belgelenmelidir.

7.

Teklif edilen ürünün marka ve modelini, bilgilerini vb. ihale
dosyasında sunmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Jelden DNA Geri Alma Kiti

Satın Alma Talep No

10071823

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

1 Adet

1.

Ekstraksiyon Kiti, agaroz jellerinden 10-15 µL kadar küçük bir
elüsyon hacmi ile DNA fragmanlarının saflaştırılması için
kullanılmalıdır.

2.

Kit ile 50 örnek çalışılabilmelidir.

3.

Elüsyon hacimleri - 10-15 µL olmalıdır.

4.

Yüksek konsantre DNA elde edilebilmelidir.

5.

İzolasyon yaklaşık 20 dakika sürmelidir.
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Sıra No
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Ürün Adı

Plasmid Kit

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

10071812
1 Adet

1. Kit spin-kolon teknolojisini kullanmalıdır.
2. Kit ambalajı 100 prep olmalıdır.
3. Kit Yenilikçi ZymoPURE ™ teknolojisi, ultra-saf endotoksin
içermeyen plazmid DNA'nın 25 µl de elüsyonunu
sağlamalıdır.
4. Kit ile edilen elüte edilmiş DNA, endotoksin içermeyen ve
transfeksiyon için uygun olan ultra saf olmalıdır ve
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transformasyon,
sindirimi,

in

dizileme,

vitro

restriksiyon

transkripsiyon

ve

endonükleaz
diğer

hassas

uygulamalarda da kullanılabilmelidir.
5. Kit ile elde edilen verim preparasyon başına 100 µg'ye kadar
çıkabilmelidir.
6. Kit ile 5 ml ye kadar başlangıç kültürü işlenebilmelidir.
7. Kit ile kullanıbilen Plazmid DNA Boyutu: 25 kb'a kadar
olmalıdır.
8. Kitin işlem süresi: 15 dakika olmalıdır.
9. Kit modifiye edilmiş bir alkalin lizis yöntemine ve yüksek
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konsantrasyonlu plazmid DNA (3 µg / µl'ye kadar) veren
yeni bağlama kimyasına sahip olmalıdır.
10. Kit ek bir kolaylık olarak, lysis ve nötralizasyon aşamalarının
görsel olarak takibini sağlayan ve olası hataları önleyen,
işleme göre renk değiştiren renkli buffer sistemine sahip
olmalıdır.
11. Kitin endotoksin seviyesi ≤ 1 EU/µg DNA olmalıdır.
12. Ürün saklanma koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.
13. Ürünü temin eden firma Türkiyedeki tek yetkili distribütörü
veya distribitör tarafından yetkilendirilmiş yetkili satıcısı
olmalıdır.
14. Ürün labımızda denenmiş ve sonuçları onaylanmış olmalıdır.

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.

This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or
dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı
olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır.
İstanbul Kültür Üniversitesi.

Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

Glisin

10071860
3 Adet/ 1 kg

1- Ürün 1 kg lık ambalajda olmalıdır.
2- Ürünün saflığı minimum %99 olmalıdır.
3- Ürün Reagent Grade özellikte olmalıdır.
4- Ürüne ait cas# numarası 56-40-6 olmalıdır.
5- Ürün moleküler ağırlığı 75,07g/mol olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Formamide

Satın Alma Talep No

10071861

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

1 adet / 1 litre

Formamide Teknik Şartnamesi
1. CAS 75-12-7 olmalıdır.
2. 1 litrelik hacimde uygun özellikte şişe içerisinde teslim edilmelidir.
3. Sıvı formda olmalıdır.
4. Teklif verecek firma Tiirkiye'de yetkili satici belgesine sahip olmali ve bu
belgeyi beraberinde sunmalidir.
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Sıra No

Ürün Adı

Tripan Mavisi Solüsyonu

Satın Alma Talep No

10071902

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

1 adet / 20 mililitre

Tripan Mavisi Solüsyonu Teknik şartnamesi
1- Ürün sıvı halde en az 20 ml olarak paketlenmiş olmalıdır.
2- Ürün hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.
3- Steril ve filtreli olmalıdır.
4- Ürün endotoxin için, test edilmiş olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Ponceu Kırmızısı

Satın Alma Talep No

10071903

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

1 adet / 10 gram

Ponceu Kırmızısı Teknik Şartname
1- Ürün moleküler ağırlığı 760.57 olmalıdır.
2- ürün moleküler formülü C22H12N4Na4O13S4 olmalıdır.
3- Ürün kırmızı- kahverengi toz halinde olmalıdır.
4- Su içerisinde 1mg/ml çözünürlüğe sahip olmalıdır.
5- Ürün CAS numarası 6226-79-5, renk indeks numarası 27195 olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

Sodyum Bikarbonat

10071861

1 Adet / 1 Kilogram

Sodyum Bikarbonat Teknik Şartname
1- Ürün moleküler ağırlığı 84.01 olmalıdır.
2- Ürün moleküler formülü NaHCO3 olmalıdır.
3- Ürün yüksek saflıkta bulunmalıdır
4- Su içerisinde 100mg/ml çözünürlüğe sahip olmalıdır.
5- Ürün CAS numarası 144-55-8 olmalıdır.
6- Ürün pH aralığı 6.8-7.4 olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Anti-Sox9 Antibody

Satın Alma Talep No

10071904

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

1 Adet

Anti-Sox9 Antibody
1. Anti-Sox9 Antikoru, Transkripsiyon Faktörü Sox-9'u saptamalıdır.
2. Saflaştırılmış Tavşan Poliklonal Antikoru olmalıdır.
3. Moleküler ağırlığı 56-65 kDa olmalıdır.
4. Antikor, IHC ve WB'de doğrulanmış olmalıdır.
5. Immünohistokimya, western blotlama, kromatin immünopresipitasyon
(ChIP), ChIP-seq, immünositokimya, immünofloresan uygulamalarında
kullanılabilmelidir.
6. İmmünojen insan Sox9'un C-terminal dizisine karşılık gelen KLH-konjuge
lineer peptit olmalıdır.
7. 100 µg’lık miktarda ürün teslim edilmelidir.
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Sıra No

Ürün Adı

Şırınga Filtresi, Hidrofilik PTFE

Satın Alma Talep No

10071812

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

1 adet

Şırınga Filtresi, Hidrofilik PTFE Teknik Şartnamesi
1- Ürünün maksimum çalışma sıcaklığı 45ºC olmalıdır.
2- Ürün 0,45 µm gözenek boyutuna ve 33mm çap genişliğine sahip olmalıdır.
3- Ürün polipropilen malzemeden üretilmelidir.
4- Süzücü membran Hidrofilik Politetrafloroetilen (PTFE)’den üretilmelidir.
5- Standart filtrelere uyumlu olmalıdır.
6- UHPLC, HPLC, LC-MS ve Mass Spektrofotometresinden önce örnek
filtreleme; çözücü filtreleme; sulu ve organik çözeltilerin ayrıştırılmasına uygun
olmalıdır.
7- Ürün en az 100 tane teslim edilmelidir.
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Sıra No

Ürün Adı

Nanoaltın Partikül (14 nm)

Satın Alma Talep No

10072350

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

3 adet / 1200 ppm

Nanoaltın partikül Teknik Şartnamesi
1. Ürün 14 nm boyutunda olmalıdır.
2. Ürün derişimi 1200 ppm olmalıdır.
3. Mor renkte ve saf içerisnde çözünmüş halde teslim edilmelidir.
4. 25 g ağırlığında olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

Nanogümüş Partikül (20 nm)

10072350

3 Adet / 1000 ppm

Nanogümüş partikül Teknik Şartnamesi
1. Ürün CAS No: 7440-22-4 olmalıdır.
2. Ürün kaynama noktası 2,212.0 ° C olmalıdır.
3. Ürün 20 nm boyutunda 1000 ppm konsantrasyonunda olmalıdır.
4. Kristal yapısı kübik yüzey merkezli olmalıdır.
5. Ürün saf içerisnde çözünmüş nano boyutlu kolloidal haldedir.
6. Ürün frekansı 4,046 MHz olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

Esculin Bile Agar

10072345

40 Adet

Esculin Bile Agar Teknik Şartnamesi
1- Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
2- Ürün analiz sertifikası ve Türkçe MSDS ürün ile birlikte teslim edilmelidir.
3- Kilitli plastik ambalajda hava almayacak şekilde teslim edilmelidir.
4- Ürün S.K tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
5- Mikrobiyolojik kullanımlara uygun olmalıdır.
6- İçeriği; agar 15 g/L, Esculin 1 g/L, ferric citrate 0.5 g/L, meat extract 3 g/L,
meat peptone 5
g/L, ox-bile 40 g/L şeklinde olmalıdır.
7- Ürün 90 mm'lik petrilerde ve 4 mm yüksekliğinde dökülmüş halde teslim
edilmelidir.
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Sıra No

Ürün Adı

DNase Test Agar toluidine mavisi

Satın Alma Talep No

10072345

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

40 Adet

DNase Test Agar toluidine mavisi
1- Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
2- Ürün analiz sertifikası ve Türkçe MSDS ürün ile birlikte teslim edilmelidir.
3- Kilitli plastik ambalajda hava almayacak şekilde teslim edilmelidir.
4- Ürün 90 mm'lik petrilerde ve 4 mm yüksekliğinde dökülmüş halde teslim
edilmelidir.
5- Toluidin mavisi sayesinde DNA agar üzerinde üreme etrafında parlak pembe
açık sahanın oluşmasını sağlamalıdır.
6- Mikrobiyolojik kullanımlara uygun olmalıdır.
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Sıra No

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

Triple Sugar Iron Agar (TSI Agar)

10072345

40 Adet

Triple Sugar Iron Agar (TSI Agar) Teknik Şartname
1. Besiyerleri klinik örneklerden mikroorganizmaların izolasyonu,
identifikasyonu ve antibiyogram amacıyla kullanılacaktır.
2. Besiyerleri kurumayı ve transport sırasında kontaminasyonu önleyecek
şekilde steril ambalajlarda bulunmalıdır.
3. Besiyerleri 90 mm'lik petrilerde ve 4 mm yüksekliğinde ya da tüplerde
kullanıma hazır olmalıdır.
4. Saboraud Dextrose Agar besiyeri, mayalara spesifik olmalı, diğer
mikroorganizmaların üremesini inhibe eden ajanlar içermelidir.(Besiyeri
içerisinde kloramfenikol veya gentamisin içermelidir.)
5. Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
6. Ürün analiz sertifikası ve Türkçe MSDS ürün ile birlikte teslim edilmelidir.
7. Kilitli plastik ambalajda hava almayacak şekilde teslim edilmelidir.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

Mac Conkey Agar besiyeri

10072345

40 Adet

Mac Conkey Agar besiyeri Teknik Şartnamesi
1. Mac Conkey besiyeri içeriğinde pepton, laktoz, safra tuzu, NaCl, nötral
kırmızısı ve agar bulunmalıdır.
2. Besiyerinde üreyen ve laktoz fermente eden mikroorganizmalar pembekırmızı renkte koloniler, fermente edemeyenler ise renksiz veya açık bej rengi
koloniler üretmelidir.
3. Besiyeri, gram negatif bakteri seçici izolasyonu amaçlı üretilmiş olmalı; gram
pozitif bakterilerin üremesine engel olmalıdır.
4 .Ürün 90 mm'lik petrilerde ve 4 mm yüksekliğinde dökülmüş halde teslim
edilmelidir.
5. Ürün analiz sertifikası ve Türkçe MSDS ürün ile birlikte teslim edilmelidir.
6. Kilitli plastik ambalajda hava almayacak şekilde teslim edilmelidir.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

Metil red ve Voges Proskauer Besiyeri

10072345

40 Adet

Metil red ve Voges Proskauer Teknik Şartnamesi
1. Ürün içerisinde pepton (7 gram/L), dekstroz (5 gram/L), dipotasyum
fosfat (5 gram/L) içermelidir.
2. Besiyerleri 90 mm'lik petrilerde ve 4 mm yüksekliğinde ya da tüplerde
kullanıma hazır olmalıdır.
3. Kilitli plastik ambalajda hava almayacak şekilde teslim edilmelidir.
4 .Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
5. Ürün analiz sertifikası ve Türkçe MSDS ürün ile birlikte teslim edilmelidir.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

Sülfit İndol Motilite Besiyeri

10072345

40 Adet

Sülfit İndol Motilite besiyeri Teknik Şartnamesi
1. Tripton 20 gr/l, Pepton 6.1 gr/l, Ferrous ammonium sulphate 0.2 gr, Sodium
thiosulphat 0.2 gr/l, Agar 3,5 gr/l konsantrasyonda bulunmalıdır.
2. Ürün Açık kehribar renginde bulunmalıdır.
3. Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
4. Kilitli plastik ambalajda hava almayacak şekilde teslim edilmelidir.
5. Ürün analiz sertifikası ve Türkçe MSDS ürün ile birlikte teslim edilmelidir.
6. Kilitli plastik ambalajda hava almayacak şekilde teslim edilmelidir.
7. Ürün 90 mm'lik petrilerde ve 4 mm yüksekliğinde dökülmüş halde teslim
edilmelidir.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

Simmons Citrate Agar Besiyeri

10072345

40 Adet

Simmons citrate agar besiyeri Teknik Şartnamesi
1. Bileşimi; Amonyum Dihidrojen Fosfat 1,0 g/L; Dipotasyum Fosfat 1,0 g/L;
NaCI 5,0 g/L; Sodyum Sitrat 2,0 g/L; MgS04 0,2 g/L; Bromtimol Mavisi 0,08
g/L; agar 13,0 g/L veya muadili olmalıdır.
2. Kilitli plastik ambalajda hava almayacak şekilde teslim edilmelidir.
3 .Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
4. Ürün analiz sertifikası ve Türkçe MSDS ürün ile birlikte teslim edilmelidir.
5. Ürün orijinal 90 mm'lik petrilerde ve 4 mm yüksekliğinde dökülmüş halde
teslim edilmelidir.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

Mannitol Salt Agar

10072345

40 Adet
Mannitol Salt Agar Teknik Şartnamesi
1. Ürün içeriği 1 litre hacim içerisinde Sığır Eti Ekstraktı 1 g, Kazeinin
Pankreatik Dijesti 5 g, Hayvan Dokularının Peptik Dijesti 5 g, Sodyum Klorür
75 g, D-Mannitol 10 g, Fenol Kırmızısı 0,025 g, Agar 15 g olmalıdır.
2. Staphylococcus aureus saptamasında kullanılmalıdır.
3 .Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
4. Ürün analiz sertifikası ve Türkçe MSDS ürün ile birlikte teslim edilmelidir.
5. Kilitli plastik ambalajda hava almayacak şekilde teslim edilmelidir.
6. Ürün orijinal 90 mm'lik petrilerde ve 4 mm yüksekliğinde dökülmüş halde
teslim edilmelidir.
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Sıra No

Ürün Adı

Eosin Metilen Blue (EMB) Agar Besiyeri

Satın Alma Talep No

10072346

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

40 Adet

Eosin Metilen Blue (EMB) Agar besiyeri Teknik Şartnamesi
1. Besiyerinde üreyen ve laktoz ve/veya sukrozu fermente eden
mikroorganizmalar, metalik parlaklık gösteren koyu mor koloniler üretmelidir.
Fermente etmeyen mikroorganizmalar, renksiz veya hafif pembemsi koloniler
üretmelidir.
2. İçerdiği eosin ve metilen mavisi boyaları içermeli ve gram pozitif bakterilerin
üremesini engellemelidir.
3 .Ürün Ürün orijinal 90 mm'lik petrilerde ve 4 mm yüksekliğinde dökülmüş
halde teslim edilmelidir.
4. Ürün analiz sertifikası ve Türkçe MSDS ürün ile birlikte teslim edilmelidir.
5. Kilitli plastik ambalajda hava almayacak şekilde teslim edilmelidir
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

Kovacs' İndol Çözeltisi

10072346

40 Adet

Kovacs' İndol Çözeltisi Teknik Şartnamesi
1. Ürün içerisinde çözücü olarak n-Butanol; hydrochloric acid; 4dimethylaminobenzaldehyde bulunmalıdır.
2. In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde indol
testi için kullanılmalıdır.
3. Ürün orijinal 90 mm'lik petrilerde ve 4 mm yüksekliğinde dökülmüş halde
teslim edilmelidir.
4. Çözelti, buzdolabında ve karanlıkta saklanmalıdır. Rengi hardal sarısı
olmalıdır.
5. Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
6. Ürün analiz sertifikası ve Türkçe MSDS ürün ile birlikte teslim edilmelidir.
7. Kilitli plastik ambalajda hava almayacak şekilde teslim edilmelidir

122.

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or
dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı
olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır.
İstanbul Kültür Üniversitesi.

Sıra No

Ürün Adı

Mueller-Hinton Agar Besiyeri

Satın Alma Talep No

10072346

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

40 Adet

Mueller-Hinton agar besiyeri Teknik Şartname
1. Disk difüzyon antimikrobiyal duyarlılık testine ve E-test yöntemi kullanılarak
minimal inhibitör konsantrasyonlarının (MİK) belirlenmesine yönelik besiyeri
olmalıdır.
2. Plakların içindeki besiyerlerinin kalınlığı 4 ± 0.5 (dört artı/eksi sıfır nokta beş)
mm olmalıdır.
3 .Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
4. Ürün analiz sertifikası ve Türkçe MSDS ürün ile birlikte teslim edilmelidir.
5. Kilitli plastik ambalajda hava almayacak şekilde teslim edilmelidir
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

Triptofan Medium

10072346

40 Adet

Triptofan Medium Teknik Şartname
1. Ürün litresinde kazein hidrolitik lizatından 10 g, Nacl 5.0 g, DL-Triptofan 1 g
bulunmalıdır.
2. Ürün açık sarı renkte bulunmalıdır.
3. Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
4. Ürün analiz sertifikası ve Türkçe MSDS ürün ile birlikte teslim edilmelidir.
5. Kilitli plastik ambalajda hava almayacak şekilde teslim edilmelidir
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Sıra No

Ürün Adı

Pepton Demir Agar

Satın Alma Talep No

10072346

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

40 Adet

Pepton Demir Agar Teknik Şartnamesi
1. Ürün içeriğinde litresinde hayvansal kaynaklı pepton 15 g, Proteose
peptone 5 g, Ferrik amonyum sitrat 0.5 g, Sodyum gliserofosfat 1 g, sodyum
tiyosülfat 0.08 g, Agar 15 g bulunmalıdır.
2. Ürün 3.66% w/v konsantrasyonda açık renkli 6.7 pH'da olmalıdır.
3 .Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
4. Ürün analiz sertifikası ve Türkçe MSDS ürün ile birlikte teslim edilmelidir.
5. Kilitli plastik ambalajda hava almayacak şekilde teslim edilmelidir
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Sıra No

Ürün Adı

Pens

Satın Alma Talep No

10071856

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

5 Adet

Pens Teknik Şartname
1. Metal Pensler; kimyasallara, korozyona, ısıya ve darbelere dayanıklı AISI 304
kalite paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
2. Çenesiz ve sivri uçlara sahip olmalıdır.
3. Gövde ortasında ve ucunda yarıklı çizgiler güvenli ve kolay kullanımı
sağlamalıdır.
4. Ürün 150 mm uzunluğunda olmalıdır.
5. Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
6. Cerrahi aletler mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan
malzemeden yapılmış olmamalıdır.
7. Cerrahi aletlerin fonksiyonları gereği bulunması gerekenlerin dışında keskin
kenar bulunmamalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

Cell counting slide

10071853
1 Adet

Cell counting slide Teknik Şartnamesi
1- Ürün EVE model hücre sayın cihazına uyumlu olmalıdır.
2- Polymethyl methacrylate tan yapılmış olmalıdır.
3- Ürün üzerinde A ve B olarak işaretlenmiş 2 hazneye sahip olmalıdır.
4- Ürün boyutları 75mm(L) X 25mm(W) X 1.8mm(H) olmalıdır.
5- Ürün hazne derinliği 100 µm olmalıdır.
6- Ürün hazne hacmi 10 µL olmalıdır.
7- Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Hasarlı paketler kabul
edilmeyecektir.
8- Kutu içerisinde 50 adet olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Anti-TP53 (R175H) Mouse Monoclonal Antibody

Satın Alma Talep No

10071904

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

100 µl

Anti-TP53 (R175H) Mouse Monoclonal Antibody, 100 µl Teknik Şartnamesi
1- p53 protein ailesine ait, her yerde eksprese edilen, birçok tümör tipinde bir
tümör baskılayıcı olarak görev yapan ve fizyolojik koşullara ve hücre tipine
bağlı olarak büyümenin durmasına veya apoptoza neden olan TP53 proteine
spesifik bir antikor olmalıdır.
2- ELISA, WB, IF ve IHC gibi aplikasyonlarda kullanılabilmelidir.
3- Kaynak olarak farede üretilmiş olmalıdır.
4- Anti-TP53 antikoru, omurgalıların TP53 (R175H)’ünü tanıma özellikte
olmalıdır.
5- Antikor, üretici firmanın kendi tesislerinde üretilmiş ve onaylanmış
olmalıdır.
6- Her bir aplikasyon için üretici firma tarafından test edilmiş ve sonuçları
onaylanmış olmalıdır.
7- Üretici firma, onaylı aplikasyonlar için çalışma garantisi vermelidir,
çalışmadığı durumlarda değiştirme garantisi vermelidir.
8- Her aplikasyon için optimize edilmiş protokolleri olmalıdır.
9- Teklif veren firma markanın Türkiye yetkili temsilcisi olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Asetik Asit

Satın Alma Talep No

10071859

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

2 Adet / 2,5 Litre

Asetik Asit Teknik Şartnamesi
1.
2.
3.
4.

Ürün 2.5 Litrelik ambalajda olmalıdır.
Ürün moleküler biyoloji çalışmaları için test edilmiş olmalıdır.
Ürün oda sıcaklığında saklanabilir olmalıdır.
Ürünün CAS numarası 64-19-7 olmalıdır.

129.

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or
dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı
olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır.
İstanbul Kültür Üniversitesi.

Sıra No

Ürün Adı

İzoproponol

Satın Alma Talep No

10071859

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

3 Adet / 2.5 Litrelik

İzoproponol Teknik Şartnamesi
1.
2.
3.
4.

Ürün 2.5 Litrelik ambalajda olmalıdır.
Ürün moleküler biyoloji çalışmaları için test edilmiş olmalıdır.
Ürün oda sıcaklığında saklanabilir olmalıdır.
Ürünün CAS numarası 67-63-0 olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Aseton Ultra Saf

Satın Alma Talep No

10071859

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

2,5 Litre

Aseton Saf 2,5 L Teknik Şartnamesi
1. Ürün 2.5 Litrelik ambalajda olmalıdır.
2. Ürün moleküler biyoloji çalışmaları için test edilmiş olmalıdır.
3. Ürün oda sıcaklığında saklanabilir olmalıdır.
4. Ürünün CAS numarası 67-64-1 olmalıdır.
5. Moleküler çalışmalara uygun olmalıdır.
6. En az %99 saflıkta olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Acetonitril

Satın Alma Talep No

10071861

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

1 Litre

Acetonitrile Teknik Şartname
1- Likit kromotografi çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.
2- Saflığı ≥ 99.9 % olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Magnesyum Sülfat

Satın Alma Talep No

10071860

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

1 Adet / 500 gram

Magnesyum Sülfat Teknik Şartnamesi
1. Ürün 500 gr’lık ambalajlarda olmalıdır.
2. Ürün bileşiği susuz formatta olmalıdır.
3. Ürün cas numarası 7487-88-9 olmalıdır.
4. Ürün hayvan hücre kültürü çalışmalarında test edilmiş olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Magnezyum Klorür

Satın Alma Talep No

10071860

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

1 Adet / 250 gram

Magnezyum Klorür Teknik Şartnamesi
1. Ürün 100 gr’lık ambalajlarda olmalıdır.
2. Ürün cas numarası 7791-18-6 olmalıdır.
3. Ürün moleküler biyoloji çalışmalarına uygun olmalıdır.
4. Ürün beyaz sulangan kristal, toz ya da katı halde olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim (adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

Küf & Maya Sayım Kiti

10072338
10 Adet

Küf & Maya Sayımı Teknik Şartname
1. Ürün içerisinde maya için mavi renk oluşturan kromojenik enzim
substratı X-Phos bulunmalıdır.
2. Ürün kolonilerin sayımı için uygun ortam oluşturmalıdır
3. Kilitli plastik ambalajda hava almayacak şekilde teslim edilmelidir.
4. Bir paketinde en az 4 adet set bulunmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim (adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

İçme Sularında Heterotrofı ̇k Bakterı ̇ Sayım Kiti

10071924
10 Adet

İçme Sularında Heterotrofı ̇k Bakterı ̇ Sayım Teknik Şartname
1. Ürün Türk Gıda Kodeksi ve Sağlık Bakanlığı İçme Suları Tebliği’ne göre
ISO 6222’ye uygun olmalıdır.
2. Ürün içme suyu örneklerinden heterotrofik bakterilerin büyümesini
kolaylaştıracak özellikte olmalıdır.
3. Ürün uzun inkübasyon süresi ve daha düşük bir sıcaklık derecesine sahip
olmalıdır. Bu şekilde, stresli veya klora dayanıklı bakteriler bile yeniden
canlandırılabilmesini sağlamalıdır.
4. Bir paketinde en az 4 adet set bulunmalıdır.

146.

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or
dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı
olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır.
İstanbul Kültür Üniversitesi.

Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

E.coli & Koliform Sayım Kiti

10071904
10 Adet

E.coli & Koliform Sayımı Teknik Şartname
1. İçeriğinde koliforma kırmızı renk ve E.coli’ye mavi renk veren 2 çeşit
kromojenik enzim substratı (Magenta-GAL ve X-GLUC) bulunmalıdır.
2. Kromojenik substratlar / redox indikatörleri sayesinde mikroorganizmalar
spesifik renklerde gelişim gösterir ve koloni sayımı çok net bir şekilde
yapılmalıdır.
3. Kilitli plastik ambalajda hava almayacak şekilde teslim edilmelidir.
4. Bir paketinde en az 4 adet set bulunmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

LPG kartuş

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

10071856
20 Adet

LPG kartuşlar Teknik Şartname
1. Kartuş TS6600-EN417 standartlarına uygun olmalı.
2. %30 Propan %70 Butan karışımından oluşmalıdır
3. ürün 190 gr agırlığında ve siboplu olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

BSA Bovine Serum Albumin

Satın Alma Talep No

10071860

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

2 Adet

BSA Bovine Serum Albumin Teknik Şartnamesi
1. Ürün 100gr’lık ambalajda olmalıdır.
2. Ürün moleküler biyoloji çalışmaları için test edilmiş olmalıdır.
3. Ürün 2-8 °C sıcaklıkta saklanabilir olmalıdır.
4. Ürün beyazdan sarıya toz formatında olmalıdır.
5. Ürünün CAS numarası 9048-46-8 olmalıdır.
6. Moleküler ağırlığı 66kDa olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

D-PBS 10X

Satın Alma Talep No

10071854

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

5 Adet

D-PBS 10X Teknik Şartnamesi
1- 500 ml orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
2- Ürünün içeriğinde 2.000 mg/L potasyum klorid, 2.000 mg/L potasyum
dihidrojen fosfat, 80.000 sodyum klorid, 11.500 di-sodyum hidrojen fosfat
anhidrus bulunmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

MGEM Bullet Kit

Satın Alma Talep No

10071854

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

5 Adet

MGEM Bullet Kit Teknik Şartname
1.
Meme Epitel Hücrelerinin büyümesi için gerekli olan MEBM Bazal
Ortam bulunmalıdır.
2.
Serum Epitel hücrelerinin serumsuz bir ortamda büyümesi için
optimize edilmiş olmalıdır.
3.
Kit ile birlikte, 500ml’lik bazal tampon ve BPE ile 1 adet Turuncu Cap
Flakon 2 ml,
1 adet Yeşil Cap Flakonu hEGF 0.5 ml , 1 adet İnsülinli
Leylak Cap Flakon 0.5 ml,1 adet Hidrokortizonlu doğal Cap Flakon 0.5 ml ,
GA-1000, 0.50 ml ile 1 adet Kırmızı Cap Flakon verilmelidir.
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Sıra No

Ürün Adı

beta-NGF 10 Proteini

Satın Alma Talep No

10071924

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

1 Adet

beta-NGF 10 Proteini Teknik şartnamesi
1. Ürün saflığı >%97 olmalıdır.
2. ED 50 0,2-2 ng/mL değerine sahip olmalıdır.
3. NS0 türevli insan beta-NGF proteini Ser122-Ala241 fare miyolom hücre
hattından elde edilmiş olmalıdır.
4. Ürünün moleküler ağırlığı 13,5 kDa olmalıdır.
5. 1 μg'ı başına <0,10 EU değerine sahip olmalıdır
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Sıra No

Ürün Adı

Rekombinant Murine Noggin (250-38)

Satın Alma Talep No

10071903

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

1 Adet

Rekombinant Murine Noggin (250-38) Teknik Şartname
1. Protein MQHYLHIRPA PSDNLPLVDL IEHPDPIFDP KEKDLNETLL RSLLGGHYDP
GFMATSPPED RPGGGGGPAG GAEDLAELDQ LLRQRPSGAM PSEIKGLEFS
EGLAQGKKQR LSKKLRRKLQ MWLWSQTFCP VLYAWNDLGS RFWPRYVKVG
SCFSKRSCSV PEGMVCKPSK SVHLTVLRWR CQRRGGQRCG WIPIQYPIIS ECKCSC
dizilişine sahip olmalıdır
2. ED50 1.0-2.0 ng/ml aktivite değerine sahip olmalııdır.
3. Ürün E.coli bakterinden elde edilmiş olmalıdır.
4. Ürün moleküler ağırlığı 46.4 kDa olmalıdır.
5. HPLC saflaştırılmasından geçirilmiş ve en az %98 saflıkta olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Rekombinant İnsan R-Spondin-1 Proteini

Satın Alma Talep No

10071903

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

1 Adet

Rekombinant İnsan R-Spondin-1 Teknik Şartnamesi
1. Protein SRGIKGKRQR RISAEGSQAC AKGCELCSEV NGCLKCSPKL FILLERNDIR
QVGVCLPSCP PGYFDARNPD MNKCIKCKIE HCEACFSHNF CTKCKEGLYL
HKGRCYPACP EGSSAANGTM ECSSPAQCEM SEWSPWGPCS KKQQLCGFRR
GSEERTRRVL HAPVGDHAAC SDTKETRRCT VRRVPCPEGQ KRRKGGQGRR
ENANRNLARK ESKEAGAGSR RRKGQQQQQQ QGTVGPLTSA GPA dizilişine
sahip olmalıdır
2. ED50 1.0-3.0 μg/ml aktivite değerine sahip olmalııdır.
3. Ürün CHO hücrelerinden elde edilmiş olmalıdır.
4. Ürün moleküler ağırlığı 26.7 kDa olmalıdır.
5. HPLC saflaştırılmasından geçirilmiş ve en az %95 saflıkta olmalıdır. "
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Sıra No

Ürün Adı

Agaroz

Satın Alma Talep No

10071859

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

3 Adet / 100 gram

Agarose Teknik Şartnamesi
1- DNA ve RNA çalısmalarına uygun moleküler biyoloji saflıkta olmalıdr.
2- Çözünürlüğü: DNA için 50bp’den 50kb’ye, RNA için 30 bp'den 20kb'ye
kadar olmalıdır.
3- EEO değeri 0,09-0,13 aralığında olmalıdır.
4- Jellesme sıcaklığı 34.0 ≤ 37.5 C° olmalıdır.
5- Jel dayanıklılığı ≥2000 g/cm² olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

Bitkiden DNA izolasyon Kiti

10071808
3 Adet

Bitkiden DNA izolasyon Kiti 50 Örnek Teknik Şartnamesi
1. Bitki hücreleri ve dokulardan veya mantarlardan 30 μg'ye kadar toplam
hücresel DNA izolasyonu için kullanılmalıdır.
2. Döndürme kolonu biçiminde hızlı ve kolay silika bazlı DNA saflaştırması
sağlamalıdır.
3. Elüsyon Hacmi 50 – 400 μl olmalıdır.
4. Kit içersinde ; 50 DNeasy Mini Döndürme Sütunu, 50 QIAshredder Mini
Döndürme Sütunu, RNase A, Tamponlar, Toplama Tüpleri (2 ml) bulunmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

miScript II RT Kit

Satın Alma Talep No

10071817

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

2 Adet

miScript II RT Kit Teknik Şartnamesi
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1.
Kit ile miRNA zenginleştirilmesi gerekmeksizin yalnızca miRNA’ların
complementer DNA’ya çevirim işlemi yapılabilmelidir.
2.
Kit, Fluidigm Biomark Sistemi ile çalışmaya uygun olmalıdır.
3.
Önerilecek kit içerisinde reverse transcription enzimi, nükleotit mixi,
farklı çalışmalar için 2 adet RT tamponu, ve RNAse free su bulunmalıdır.
4.
Kit içerisinden çıkan enzim poly(A) polymerase ve reverse transcriptase
enzimlerinin karışımı olmalıdır.
5.
Kit içerisinden çıkan reverse transcription tamponlarının biri ile yalnızca
mature miRNA’ların cDNA’ya çevirimi ile miRNA ekspresyon kantitasyon
çalışmaları, diğer tampon ile tüm RNAlar cDNA’ya çevrilerek mature miRNA,
precursor miRNA,noncoding RNA, ve mRNA çalışmaları yapılabilmelidir.
6.
Kit içerisinden çıkan nükleotit mix içerisinde dNTPs, rATP, oligo-dT
primersve bir de internal synthetic RNA control bulunmalıdır. Bu kontrol
sayesinde daha sonraki çalışmalarda reverse transcription kontrolü amacıyla
kullanılabilmelidir.
7.
Teklif edilecek reverse transcription kitiyle aynı marka miRNA primer
kitleri ve mastermixleri bulunmalıdır. Üretici firma bu malzemelerin tümünün
birarada kullanılması durumları için %100 çalışma garantisi vermelidir.
8.
Teklif edilen kit 50 örneklik ambalajda olmalı, teslimat soğuk zincir ile
yapılmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

SYBR Green PCR Kit

10071817
2 Adet

SYBR Green PCR Kit Teknik Şartnamesi

158.

1. Kit, DNA’ya özgül olmayan şekilde ( non-spesific ) bağlanan SYBR-Green
boyası ile DNA amplifikasyonunu Eş Zamanlı PCR (Real-Time PCR ) yöntemi ile
kısa bir sürede gerçekleştirebilmelidir.
2. Kit içerisinde Tag DNA polimeraz, PCR tamponu, dUTP içeren dNTP karışımı,
SYBR Green, 5 mM MgCl2 ve ROX pasif referans boyası aynı tüp içinde toplam
3 x 1.7 ml hacimde bulunmalıdır.
3. Kit içerisinde bulunan enzim aktivasyon süresi 5 dakika gibi kısa süren özel
bir Hot Start Taq olmalıdır ve bu sayede hem primer-dimer oluşumu
engellenmeli hem de reaksiyon kurulumunun buz üzerinde yapılmasına gerek
kalmamamlıdır.
4. Kit içerisinde bulunan özel PCR tamponu sayesinde TaG Polimeraz enziminin
DNA’ya olan affinitesi arttırılarak “annealing ve extension” basamakları 30
saniye gibi kısa bir sürede tamamlanabilmelidir. Yine tampon çerisinde
bulunan özel bir yapı sayesinde özgül olmayan ( nonspesific ) primer
bağlanmaları engellenmelidir.
5. Kit kullanıma hazır olmalı; çalışma esnasında herhangi bir optimizasyona
gerek kalmamalıdır.
6. Kit her tür Eş Zamanlı PCR (Real-Time PCR) cihazında kullanmaya uygun
olmalıdır.
7. Ürün 200 reaksyon olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

miRNA İZOLASYON Kiti

10071817
2 Adet

miRNA İZOLASYON Kiti
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1. Kit ile doku ve hücrelerden total RNA izolasyonu yanında miRNA ve diğer
küçük RNA molekülleri izole edilebilmelidir.
2. Kit spin kolon prensibi ile çalışmalıdır.
3. Kit içerisinde bulunan özel lizasyon reaktifi sayesinde RNAase enzimlerini
inhibe edilerek örneklerin daha kolay homojenize edilmesi sağlanmalıdır.
4. Kit ile örneğin lize edilmesi fenol-guanidin esasına dayanmalıdır.
5. Kit 200 nükleotidden daha küçük RNA moleküllerini zenginleştirip büyük
moleküllü RNA’lardan ayrımını kolaylaştırmak için özel bir protokole sahip
olmalıdır.
6. Başlangıç materyali olarak en fazla 1x107 hücre veya 50 mg doku
kullanılabilmelidir.
7. Elde edilen ürün miktarı 10 mg dokudan 0.5-100 µg veya 1x106 hücreden
10-35 µg olmalıdır.
8. Elüsyon miktarı en az 30µl olmalıdır.
9. Elde edilen ürün northern blot, kantitatif Eş Zamanlı PCR ( Real-Time PCR )
ve mikroarray çalışmalarında kullanıma uygun olamalıdır.
10. Ürün 50 reaksyon olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Gastrin

Satın Alma Talep No

10071924

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

1 Adet

Gastrin Teknik Şartnamesi
1. Cas numarası 10047-33-3 olmalıdır.
2. Ürün -20oC de soğuk zincirde teslim edilmelidir. Aksi takdirde ürün teslim
alınmayacaktır.
3. %95’in üzerinde bir saflığa sahip olmalıdır.
4. EC50 değerleri sırasıyla 6.2 pM ve 0.014 nM olmlıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

PD 0332991 hidroklorid

Satın Alma Talep No

10071823

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

1 Adet / 10 miligram

PD 0332991 hidroklorid Teknik Şartnamesi
1- 10mg orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
2- Ürün -20oC de soğuk zincirde teslim edilmelidir. Aksi takdirde ürün teslim
alınmayacaktır.
3- Cas numarası 827022-32-2 olmalıdır.
4- Ürün -20 oC de toz halde 3 yıl kadar, -80 oC 'de çözücü içerisinde 2 yıl kadar
saklanabilmelidir.
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Sıra No

Ürün Adı

15 ml Falcon Tüp

Satın Alma Talep No

10071925

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

25 Paket

15 ml Falcon Tüp Teknik Şartnamesi
1-Hacmı 15 ml olmalıdır.
2-Analitik seviyenin gereksinimlerini karşılamalı,
3-Yüksek mukavemetli toksik olmayan malzemeden yapılmış olmalı,
4-Hammadde USP VI şartlarına uygun olmalı,
5- Tüp için PP ve kapak için HDPE olmalı,
6- Tek elle kullanıma uygun tasarlanmalı,
7- E-Beam ile sterilize edilmeli,
8- DNase, RNase and pyrogen içermemelidir.
9-Kutusunda 500 tane içermelidir.
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Sıra No

Ürün Adı

50 ml Falcon Tüp

Satın Alma Talep No

10071925

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

25 Adet

50 ml Falcon Tüp Teknik Şartname
1-Hacmi 50 ml olmalıdır.
2-Analitik seviyenin gereksinimlerini karşılamalı,
3-Yüksek mukavemetli toksik olmayan malzemeden yapılmış olmalı,
4-Hammadde USP VI şartlarına uygun olmalı,
5- Tüp için PP ve kapak için HDPE olmalı,
6- Tek elle kullanıma uygun tasarlanmalı,
7- E-Beam ile sterilize edilmeli,
8- DNase, RNase and pyrogen içermemelidir.
9-Paketinde 300 adet bulunmalıdır.

163.

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or
dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı
olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır.
İstanbul Kültür Üniversitesi.

Sıra No

Ürün Adı

Primer

Satın Alma Talep No

10072348

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

2000 Mer

Primer Teknik Şartnamesi
1- Primerlerin sentezlenme ölçümü (synthesis scale) 50 nmol olarak
yapılmalıdır.
2- Primerlerin saflaştırılması (purifikasyon) standart olmalıdır.
3- Primerlerin teslimatı lyofilize edilmiş durumda 2 ml’lik tüplerde teslim
edilmelidir.
4- Primerlerin kalite kontrolu yapılmış olarak teslim edilmelidir.
5- Üretilmiş primerlerin kırılganlık olasılığı olmamalıdır.
6- Üretilen primerlerin (target affinity) odak bölgeye bağlanma olasılığı %100
olmalıdır.
8- Teslim edilen primerler garantili olmalı, çalışmayan primerler firmaya
bildirim tarihinden itibaren 1 ay içerisinde değiştirilmelidir.
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Sıra No

Ürün Adı

Luminol

Satın Alma Talep No

10071861

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

2 Adet

Luminol Teknik Şartname
1- 5 g’lık ambalajlarda olmalı
2- Moleküler ağırlığı 177.2 olmalıdır
3- Kimyasal formülü C8H7N3O2 olmalıdır,
4- Saflığı ≥ 95% olmalıdır,
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Sıra No

Ürün Adı

Fosforik Asit

Satın Alma Talep No

10071859

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

1 Adet

Fosforik Asit Teknik Şartnamesi
1. %85-88 saflık aralığında olmalıdır.
2. CAS numarası 7664-38-2 olmalıdır.
3. 2.5 L'lik cam şişede olmalıdır.
4. Ürünün üzerinde son kullanma tarihi yazan etiket bulunmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

Ranolazine dihidrochlorid

10071903
1 Adet

Ranolazine dihidrochlorid Teknik Şartnamesi
1. CAS numarası 95635-56-6 olmalıdır.
2. %98 ve üzerinde HPLC saflaştırmasına sahip olmalıdır.
3. 100 mg’lık paket halinde olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Kloroform

Satın Alma Talep No

10071861

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

1 Adet

Kloroform Teknik Şartnamesi
1. Sıvı kromotografi için ve RNA izolasyonu için uygun olmalıdır.
2. 2,5 litrelik orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Molekül ağırlığı: 119,38 g/mol olmalıdır.
4. Molekül formülü CHCl3 olmalıdır.
5. Üründe herhangi bir sorun olduğu zaman geri iade alınmalıdır.
8. Üzerinde belirtilen saklama ve nakil ısısına uygun olarak taşınmalı ve aynı
şekilde teslim edilmelidir.
9. Saflık ≥% 99.8 olmalıdır.
10. Deney aşamasında üründe herhangi bir sorun yaşanırsa iade alınmalıdır
veya yenisiyle değiştirilmelidir.
11. Teknik şartnameyi sağalamayan alternatif teklifler kabul edilmeyecektir.
12. Teklif veren firma, teklif verdiği markaya ait yetkili satıcı belgesine sahip
olmalıdır.

168.

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or
dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı
olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır.
İstanbul Kültür Üniversitesi.

Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

Tripsin

10071854
1 Adet / 100 Mililitre

Tripsin Teknik Şartname
1- Ürün Hücre kültürü için Hank’s dengeli tuz çözeltisi içerisinde 2.5 g/L
porcine trypsin solüsyonu olarak phenol red ile hazırlanmış, pH= 7.0-7.6, steril
ve filtre edilmiş olmalı.
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Sıra No

Ürün Adı

MTT-Thiazolyl blue tetrazolium bromide

Satın Alma Talep No

10071858

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

1 Adet

MTT-Thiazolyl blue tetrazolium bromide Teknik Şartnamesi
1. Ürün 100 mg lık ambalajda olmalıdr.
2. Ürünün saflığı minimum %98 olmalıdır.
3. Ürüne ait cas# numarası 298-93-1 olmalıdır.
4. Ürün moleküler ağırlığı 414.3 g/mol olmalıdır.
5. Üründe DNase/RNase tespit edilmemiş olmalıdır.
6. Ürünün çözünürlülüğü suda 5 mg/ml olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Ctab

Satın Alma Talep No

10071812

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

1 Adet

Ctab Teknik Şartnamesi
1.
CAS numarası 57-09-0 olmalıdır.
2.
%98 ve üzerinde HPLC saflaştırmasına sahip olmalıdır.
3.
500 mg’lık paket halinde olmalıdır.
4.
Moleküler ağırlığı 364.45 olmalıdır.
5.
DNA ve RNA izolasyonlarında kullanılabilmelidir.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma
Talep No

168.

RNA izolasyon solüsyonu

10072347

1 Adet
Talep Edilen
Adet / Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…

This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or
dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı
olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır.
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Teknik
Özellikleri
RNA izolasyon solüsyonu Teknik Şartnamesi
1.
Ürün 200 ml ambalajında olmalıdır.
2.
RNA, DNA ve protein izolasyonunda kullanılabilmelidir.
3.
Çalışmayan ürün yenisi ile değiştirilmelidir.
4.
Teklif sunacak olan firma yetkili satıcılık belgesini sunmalıdır.
5.
Ürünün örnek tipi bakteri , kan, hücre, bitki örnekleri, doku, viral örnekler ve
maya olmalıdır.
6.
Final ürünü total RNA, transkriptom RNA ve mikro RNA olmalıdır.
7.
Ürünün izolasyon teknolojisi organik ekstraksiyon olmalıdır.
8.
Ürünün reaksiyon sayısı 200 prep olmalıdır.
9.
Ürünün pürifikasyon zamanı 1 saat olmalıdır.
10.
Ürün oda sıcaklığında taşınmalıdır.

Sıra No

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.

Ürün Adı

Satın Alma
Talep No

Coumaric acid

10071860

This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or
dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı
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2 Adet / 1 Gram
Talep Edilen
Adet / Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik
Özellikleri

Coumaric acid Teknik Şartname

1- p-Kumarik asit, Westernblottingde protein tespiti için bir kemilüminesan substrat
bileşeni olarak kullanılmalıdır.
2- Ürün, ≥98.0% (HPLC) uyumlu olmalıdır.
3- Ürün toz halde olmalıdır.
4- Ürün ethanolde çözünmelidir.
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Sıra No

Ürün Adı

N- asetil-L-sistein

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

1 Adet

10071924

N- asetil-L-sistein Teknik Şartnamesi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CAS numarası 616-91-1olmalıdır.
%99 (TLC) saflıkta toz halinde olmalıdır.
Hücre kültüründe kullanılabilmelidir.
5 g’lık paket halinde olmalıdır.
Moleküler ağırlığı 163.19 olmalıdır.
Saklama koşulu 2-8 derece arasında olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Nikotinamid

Satın Alma Talep No

10071903

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

1 Adet

Nikotinamid Teknik Şartnamesi
1. CAS numarası 98-92-0 olmalıdır.
2. %98 (HPLC) saflıkta toz halinde olmalıdır.
3. Hücre kültüründe ve böcek hücre kültüründe kullanılabilmelidir.
4. 100 g’lık paket halinde olmalıdır.
5. Moleküler ağırlığı 122.12 olmalıdır.
6. Beyaz renkli ve sentetik olmalıdır.
7. Suda 50 mg/ml çözünürlüğü olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

20 cc Şırınga

Satın Alma Talep No

10071857

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

1 Adet

20 cc şırınga Teknik Şartnamesi
1- Steril olmalıdır
2- Tek kullanımlık olmalıdır
3- 20 cc Enjektör olmalıdır
4- Apirojen ve non toksik olmalıdır
5- Kapaklı olmalıdır
6- Kataterler için uygun çam uç olmalıdır
7- kutusunda 150 adet olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

50 cc Şırınga

Satın Alma Talep No

10071857

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

1 Adet

50 cc şırınga Teknik Şartnamesi
1- Steril olmalıdır
2- Tek kullanımlık olmalıdır
3- 50 cc Enjektör olmalıdır
4- Apirojen ve non toksik olmalıdır
5- Kapaklı olmalıdır
6- Kataterler için uygun çam uç olmalıdır
7- Kutusunda 150 adet olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Quartz Küvet 0,7 ml

Satın Alma Talep No

10072338

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

2 Adet

ES Quartz 0,7 ml Teknik Şartnamesi
1.
Parlatılmış, quvarz ve parlatılmış camdan 12,5 x 12,5 x 45 mm
boyutlarında ve çok kullanımlık olarak üretilirler. Tüm spektrofotometre küvet
yuvaları ile uyumludurlar.
2.
Şeffaf ve temiz bir ışık yolu sunan küvetler tüm standart
spektrofotometre küvet tutucularına uyum sağlarlar.
3.
Kimya ve life-science uygulamalarında kullanılabilirler.
4.
Kuvars küvetler 190’dan 2.500 nm’ye kadar dalga boyu ile operasyon
aralığı sunmalıdır
5.
Toz ve diğer dış etkenlerden korunma amacı ile polistren kutu içinde
paketlenmiş 2 küvet olarak satılmalıdır.
6.
Küvetler 2 li paketlenmiş şekilde olmalıdır.
7.
Hacmi 0.7 ml olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Quartz Küvet 1,4 ml

Satın Alma Talep No

10072338

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

2 Adet

ES Quartz 1,4 ml Teknik Şartnamesi
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1. Parlatılmış, quvarz ve parlatılmış camdan 12,5 x 12,5 x 45 mm boyutlarında
ve çok
kullanımlık olarak üretilirler. Tüm spektrofotometre küvet yuvaları ile
uyumludurlar.
2. Şeffaf ve temiz bir ışık yolu sunan küvetler tüm standart spektrofotometre
küvet
tutucularına uyum sağlarlar.
3. Kimya ve life-science uygulamalarında kullanılabilirler.
4. Kuvars küvetler 190’dan 2.500 nm’ye kadar dalga boyu ile operasyon aralığı
sunmalıdır
5. Toz ve diğer dış etkenlerden korunma amacı ile polistren kutu içinde
paketlenmiş 2 küvet olarak satılmalıdır.
6. Küvetler 2 li paketlenmiş şekilde olmalıdır.
7. Hacmi 1.4 ml olmalıdır.

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or
dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı
olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır.
İstanbul Kültür Üniversitesi.

Sıra No

Ürün Adı

Metanol ACS kalite

Satın Alma Talep No

10071858

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

1 Adet / 2,5 Litre

Metanol ACS kalite Teknik Şartnamesi
1- ACS grade olmalı
2- 2,5 L’lik ambalajlarda teslim edilmeli
3- Saflığı≥ 99,8% olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Metanol ACS kalite

Satın Alma Talep No

10071861

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

10 Adet / 5 Litre

Metanol ACS kalite, 5 L Teknik Şartnamesi
1- ACS grade olmalı
2- 5 L’lik ambalajlarda teslim edilmeli
3- Saflığı≥ en az 96 % olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim (adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

Teknik Alkol (% 95)

10071859
10 Adet / 5 Litre

Teknik Alkol (% 95) Teknik Şartnamesi
1- Saflığı en az %95 oranında olmalıdır.
2- Laboratuvar çalışmalarına uygun olmalıdır.
3- Ürün 5 litrelik ambalajında olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Hypersil™ ODS C18 Kolon

Satın Alma Talep No

10072360

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

1 Adet

Hypersil™ ODS C18 Tekik Şartnamesi
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1. Ürünün kolon formatı analitik kolon olmalıdır.
2. Ürün 50 mm uzunluğunda olmalıdır.
3. Ürünün çalışacağı partikül boyutu 5 μm olmalıdır.
4. Ürünün por boyutu 120 Å olmalıdır.
5. Ürün 60 °C’de çalışabilmelidir.
6. Ürünün durağan fazı C18 olmalıdır.
7. Ürünün paketleme materyali yuvarlak, tam porlu, tip A silikon olmalıdır.
8. Ürünün yarıçapı 2.1 mm olmalıdır.
9. Ürün maksimum 5800 psi (400 bar) basınca kadar kullanılabilmelidir.
10. Ürün pH aralığı 2 - 8 arası olmalıdır.
11. Ürünün yüzey alanı 170 m²/g olmalıdır.
12. Ürünün USP tipi L1 olmalıdır.
13. Ürünün ürün hattı Hypersil Classical olmalıdır.
14. Ürünün karbon yükü %10 olmalıdır.
15. Ürün, saklama koşullarına uygun olarak kullanıcıya teslim edilmelidir.
16. Teklif veren firma yetkili distribütör olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Annexin V-FITC Apoptosis Detection Kit

Satın Alma Talep No

10071858

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

1 Adet

Annexin V-FITC Apoptosis Detection Kit Teknik Şartnamesi
1- Apoptosis çalışmalarında kullanılabilmelidir.
2- Tespit metodu Fluoresans olmalıdır.
3- Flow sitometri de kullanılabilmelidir.
4- 100 Testlik olmalıdır
5- Kit içerisinde Annexin V FITC, Binding Buffer (4x) ve propidium iodide
bulunmalıdır.
6- Orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

Protein Ladder

10071818
10 Adet

Protein Ladder
1- 10kDa ile 245 kDa 12 banta sahip olmalıdır.
2- İki adet referans banda sahip olmalıdır.
3- Referans bantları 25kda da yeşil 75 kda da kırmızı bant rengi vermelidir.
4- Western blotting, CBB staining, Silver staining için uygun olmalıdır
5- Kullanıma hazır olmalıdır.
6- Yüklenici firma Yetkili satıcı belgesine sahip olmalıdır.
7- Orijinal ambalajında ve uygun saklama koşullarında teslim edilmelidir.
8- Orijinal 250 ul ambalajında ve uygun saklama koşullarında teslim
edilmelidir.
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Sıra No

Ürün Adı

Freezing Container

Satın Alma Talep No

10071813

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

1 Adet

Freezing Container Teknik Şartnamesi
1- 18 (1.0 to 2.0mL Tubes) örnek için kullanıma uygun olmaldır
2- Hücre doldurmak için kullanıma uygun olmalıdır
3- Dakikada -1C ye inmelidir"
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Sıra No

Ürün Adı

RPMI 1640 Medium

Satın Alma Talep No

10071854

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

8 Adet

RPMI 1640 Medium Teknik Şartnamesi
1- Ürün Glutamin ve HEPES içermemeli, indikatör olarak içerisinde phenol red
bulunmalıdır.
2- Ürün sıvı ve 500 ml şişelerde, steril ve pH=7.0-7,4 olmalıdır
3- Ürün FDA kayıtlı ve ISO 13485 standardı ile sertifikalı olmalıdır.

184.

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or
dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı
olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır.
İstanbul Kültür Üniversitesi.

Sıra No

Ürün Adı

DMEM-F12 Medium

Satın Alma Talep No

10071854

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

8 Adet

DMEM-F12 medium Teknik Şartnamesi
1- Ürün 1/1 oranında DMEM and Ham's F-12 karışımından oluşmalı,
2- Ürün L-glutamine, HEPES ve Phenol Red içermelidir.
3- Ürün sıvı, 500 ml şişelerde, steril ve pH=6.9-7,3 olmalıdır.
4- Ürün FDA kayıtlı ve ISO 13485 standardı ile sertifikalı olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

L-glutamine

Satın Alma Talep No

10071854

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

2 Adet

L-glutamine 200mM Teknik Şartnamesi
1- Ürün 100 ml ambalajda, sıvı olmalı ve FDA kayıtlı ve ISO 13485 standardı ile
sertifikalı olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

FBS

Satın Alma Talep No

10071854

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

1 Adet

FBS Teknik Şartnamesi
1- Brazilya orjinli Cattle⁄sığırlardan elde edilmiş olmalıdır,
virüs ve micoplazma testleri yapılmış steril ve filtre edilmiş olmalı.
2- Ürün 500 ml’lik şişesinde olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

EGF rekombinant insan proteini

Satın Alma Talep No

10071813

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

1 Adet

EGF rekombinant insan proteini Teknik Şartnamesi
1.
Hücre Kültürü uygulamalarında kullanılabilmelidir.
2.
Endotoksin seviyesi < 0.1 ng/µg olmalıdır.
3.
Liyofilize formda 100 ug ambalajında olmalıdır.
4.
%95 saflıkta recombinant protein olmalıdır
5.
Saklama Sıcaklığı 2°C - 8°C olmalıdır.
6.
İthalatçı firmanın yetki belgesi olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Proteaz inhibitör mini tablet Edtasız

Satın Alma Talep No

10071813

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

2 Adet

Proteaz inhibitör mini tablet, EDTA Free Teknik Şartnamesi
1. Protein ekstraksiyon deneyleri sırasında proteolitik bozulmayı önlemede
oldukça etkili olan geniş spektrumlu proteaz inhibitörleri olmalıdır
2. EDTA içermemelidir.
3. Bir kutuda 30 tablet bulunmalıdır.
4. Oda ısısında muhafaza edilebilmelidir.
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Sıra No

Ürün Adı

Doku protein ekstraksiyon solüsyonu

Satın Alma Talep No

10071813

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

1 Adet / 1 Litre

Doku protein ekstraksiyon solüsyonu Teknik Şartnamesi
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1- Bu doku hücresi lizis reaktifi, homojenizasyon yoluyla memeli doku
numunelerinden protein çözündürme için 25mM bisin, 150mM sodyum klorür
(pH 7.6) içinde tescilli bir deterjan kullanmalıdır.
2- Deterjan hızlı ve kolay uzaklaştırılması için diyalize uygun olmalıdır. 3Proteaz inhibitörleri, tuzlar, indirgeyici maddeler, şelatlama maddeleri gibi ek
bileşenlerle birlikte kullanılabilmelidir.
4- Lizat, raportör tahlilleri, protein kinaz tahlilleri, bağışıklık tahlilleri ve/veya
protein saflaştırmaları için kullanılabilmelidir.
5- Lizat, Pierce Coomassie Plus (Bradford) Protein Testi gibi standart protein
testleriyle uyumlu olmalıdır.
6- Hücre lizatları, raportör tahlilleri (örneğin, lusiferaz, beta-galaktosidaz,
kloramfenikol asetil transferaz), protein kinaz tahlilleri (örneğin, PKA, PKC,
tirozin kinaz), bağışıklık tahlilleri (örneğin, Western blots, ELISA'lar) ile
doğrudan uyumlu olmalıdır.
7-) Kullanıan reaktif mekanik ekstraksiyon yöntemlerinden bağımsız olarak tüm
dokularla kullanım için tasarlanmış olmalıdır.
8-) Hem taze hem de donmuş dokuda protein verimi için doğrulanmış
olmalıdır.
9-) Kullanılan reaktifin plazma zarı (Na-K+ ATPase, pan-cadherin), sitoplazma
(HSP90, MAPK), Mitokondri (COXIV) ve çekirdek (HDAC1) gibi çeşitli hücresel
bölmelerden hedef proteinleri verimli bir şekilde ekstrakte edebildiği
gösterilmiş olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

RNA izolasyon solüsyonu

Satın Alma Talep No

10071858

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

1 Adet

RNA izolasyon solüsyonu Teknik Şartnamesi
1.
Ürün 200 ml ambalajında olmalıdır.
2.
RNA, DNA ve protein izolasyonunda kullanılabilmelidir.
3.
Çalışmayan ürün yenisi ile değiştirilmelidir.
4.
Teklif sunacak olan firma yetkili satıcılık belgesini sunmalıdır.
5.
Ürünün örnek tipi bakteri , kan, hücre, bitki örnekleri, doku, viral
örnekler ve maya olmalıdır.
6.
Final ürünü total RNA, transkriptom RNA ve mikro RNA olmalıdır.
7.
Ürünün izolasyon teknolojisi organik ekstraksiyon olmalıdır.
8.
Ürünün reaksiyon sayısı 200 prep olmalıdır.
9.
Ürünün pürifikasyon zamanı 1 saat olmalıdır.
10.
Ürün oda sıcaklığında taşınmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Proteinaz K

Satın Alma Talep No

10071820

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

15 Adet

Proteinaz K Teknik Şartnamesi
1- Nükleik asit preparatlarında proteinlerin sindirimi için yaygın olarak
kullanılan geniş kapsamlı bir endolitik proteaz olmalıdır.
2- Kullanıma hazır olmalıdır.
3- Konsantrasyonu >600 U/mL (~20 mg/mL) olmalıdır
4- 1 ml ambalajında olmalıdır.
5- Ürün saklama koşullarına uygun olarak kullanıcıya teslim edilmelidir.

192.

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or
dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı
olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır.
İstanbul Kültür Üniversitesi.

Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

RNase A, DNase and protease-free (10 mg/mL)

10071820
12 Adet

RNase A, DNase and protease-free (10 mg/mL) Teknik Şartnamesi
1- DNase ve protease içermemelidir.
2- 10 mg ambalajında olmalıdır .
3- Düşük tuz konsantrasyonlarında (0 ila 100 mM NaCl), RNase A, tek iplikli ve
çift iplikli RNA'yı ve ayrıca RNA iplikçikindeki RNA iplikçikini ayırmalıdır.
4- 0.3 M veya daha yüksek NaCl konsantrasyonlarında, RNase A, tek sarmallı
RNA'yı spesifik olarak parçalamalıdır.
5- Daha önceden bölümde denenmiş ve uygunluk alınmış olmalıdır.
6- Orijinal ambalajında ve -20 °C saklama koşullarında teslim edilmelidir.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

RNA İzolasyon Kiti 50 Kullanımlık

10071812
1 Adet

RNA Mini Kit 50 preps Teknik Şartnamesi
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1. Ürün spin column formatında olmalıdır.
2. Ürün 50 prep olmalıdır.
3. Ürün high-throughput uyumlu olmamalıdır.
4. Ürün oda sıcaklığında sevk edilmelidir.
5. Ürünün başlangıç materyali 200 mg’ye kadar doku, 5x10^6 ile 1 x 10^8 arası
sayıda hücre olmalıdır.
6. Ürünün sistem tipi PureLink olmalıdır.
7. Ürünün ürün hattı PureLink olmalıdır.
8. Ürün microarray analizi, yeni nesil sekanslama, qPCR, RT-PCR, nükleik asit
etiketlemesi, nuclease protection assays, northern blot, cDNA library
construction metodlarında kullanılabilmelidir.
9. Ürünün son ürün tipi total RNA olmalıdır.
10. Ürünün pürifikasyon hedefi total RNA olmalıdır.
11. Ürün sıvı örnekler (ör.: serum), bitki örnekleri, hücreler, doku, maya,
bakteri ve kan örneklerinde kullanılabilmelidir.
12. Ürünün pürifikasyon süresi 20 dakika olmalıdır.
13. Ürünün izolasyon teknolojisi silis spin column olmalıdır.
14. Ürün 1 adet 125 ml lysis buffer, 1 adet 50 ml wash buffer I, 1 adet 15 ml
wash buffer II, 1 adet 15.5 ml RNase-free water, 50 adet toplama tüplü spin
kartuşu, 50 adet geri alma tüpünden oluşmalıdır.
15. Ürün oda koşullarında saklanabiliyor olmalıdır.
16. Ürün saklama koşullarına uygun olarak kullanıcıya teslim edilmelidir.
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Sıra No

Ürün Adı

Prostaglandin E2

Satın Alma Talep No

10071853

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

1 Adet

Prostaglandin E2 Teknik Şartnamesi
1. Ürünün formülü C20H32O5 olmalıdır.
2. Saklama koşulu -20 derece olmalıdır.
3. %98 HPLC saflığında olmalıdır.
4. CAS numarası 363-24-6 olmalıdır.
5. DMSO içerisinde minumum çözünürlüğü 35.25 mg/ml olmalıdır.
6. Etanol içerisinde minumum çözünürlüğü içersinde 15.86 mg/ml olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

100mm Hücre Kültür Petrisi

Satın Alma Talep No

10071853

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

5 Adet

100mm Hücre Kültür Petrisi Teknik Şartnamesi
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1- Ürün hücre kültürü uygulamaları için uygun olmalıdır.
2- Büyüme alanı 60.1 cm2 olmalıdır.
3- İç çapı 87mm olmalıdır.
4- Ürün boyutları 96X21mm olmalıdır.
5- Ürün kristal şeffaflığında PS ten yapılmış olmalıdır.
6- -40oC ve +75oC ye dayanıklı olmalıdır.
7- DNA, RNA, Dnase Rnase barındırmamalıdır.
8- Gama steril olmalıdır. Sterillik seviyesi (SAL) of 10-3 olmalıdır.
9- Endotoksin seviyesi <0.06 EU/ml olmalıdır.
10- Peketinde 240 adet olmalıdır. Hasarlı paketler kabul edilmeyecektir.
11- Her paketin üzerinde lot ve son kullanma tarihi olmalıdır.
12- Yan yüzeyinde bulunan sarı alan not almayı kolaylaştırmalıdır.
13- Yanlarındaki tırtıklar ürünü eldiven ile kavramayı kolaylaştırmalı ve
petrinin alt kısmının düşmesini engellemelidir.
14- Ürün yan çıkıntıları sayesinde güvenli bir şekilde üst üste dizilebilmelidir.
15- Kapağın iç yüzeyindeki çıkıntı sayesinde düzenli hava geçişi sağlanmalıdır.
16- Saat numaralandırmaları sayesinde (12-6 3-9) petrinin yönü
belirginleşmelidir.
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Sıra No

Ürün Adı

100mm Hücre Kültür Petrisi

Satın Alma Talep No

10071853

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

4 Adet

100mm Hücre Kültür Petrisi Teknik Şartnamesi
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1- Ürün hücre kültürü uygulamaları için uygun olmalıdır.
2- Büyüme alanı 60.1 cm2 olmalıdır.
3- İç çapı 87mm olmalıdır.
4- Ürün boyutları 96X21mm olmalıdır.
5- Ürün kristal şeffaflığında PS ten yapılmış olmalıdır.
6- -40oC ve +75oC ye dayanıklı olmalıdır.
7- DNA, RNA, Dnase Rnase barındırmamalıdır.
8- Gama steril olmalıdır. Sterillik seviyesi (SAL) of 10-3 olmalıdır.
9- Endotoksin seviyesi <0.06 EU/ml olmalıdır.
10- Peketinde 240 adet olmalıdır. Hasarlı paketler kabul edilmeyecektir.
11- Her paketin üzerinde lot ve son kullanma tarihi olmalıdır.
12- Yan yüzeyinde bulunan sarı alan not almayı kolaylaştırmalıdır.
13- Yanlarındaki tırtıklar ürünü eldiven ile kavramayı kolaylaştırmalı ve petrinin
alt kısmının düşmesini engellemelidir.
14- Ürün yan çıkıntıları sayesinde güvenli bir şekilde üst üste dizilebilmelidir.
15- Kapağın iç yüzeyindeki çıkıntı sayesinde düzenli hava geçişi sağlanmalıdır.
16- Saat numaralandırmaları sayesinde (12-6 3-9) petrinin yönü
belirginleşmelidir.
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Sıra No

Ürün Adı

Petri-145 mm

Satın Alma Talep No

10071857

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

1 Adet

Petri-145 mm Teknik Şartnamesi
1- Hücre yetiştirmek üzere disposable, steril olarak 5 adeti bir arada
paketlenmiş olmalı.
2- Kolisinde 100 adet bulunmalıdır.
3- 145 mm çapında olmalıdır.

198.

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or
dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı
olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır.
İstanbul Kültür Üniversitesi.

Sıra No

Ürün Adı

Cryovial

Satın Alma Talep No

10071858

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

3 Adet / 100 Tane

Cryovial Teknik Şartnamesi
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1- Ürün hücre kültürü uygulamaları için uygun olmalıdır.
2- Max hacim 1,5 ml olmalıdır. Tavsiye edilen hacim 1,3ml olmalıdır.
3- Ürün boyutları 12X48mm olmalıdır.
4- Ürün PP ten yapılmış olmalıdır.
5- DNA, RNA, Dnase Rnase barındırmamalıdır.
6- Gama steril olmalıdır. Sterillik seviyesi (SAL) of 10-3 olmalıdır.
7- Endotoksin seviyesi <0.06 EU/ml olmalıdır.
8- Paketinde 100 adet içermelidir. Hasarlı paketler kabul edilmeyecektir.
9- Her paketin üzerinde lot ve son kullanma tarihi olmalıdır.
10- Yan yüzeyinde bulunan beyaz alan not almayı kolaylaştırmalıdır.
11- -1960C ye dayanıklı olmalıdır.
12- Dıştan vida kapaklı olmalıdır.
13- Ayakları sayesinde hiç bir standa ihtiyacı olmadan dik durabilmelidir.
14- Özel standına oturtulduğunda tek elle kullanılabilmelidir.
15- Kapağına oturtabilen renk pulları sayesinde tüpler kolayca ayırt edilebilir
olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri
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Steril filtre 0,22 um

10071856
5 Koli / 200 Adet

Steril filtre Teknik Şartnamesi
1. Ürün enjektörlerle çalışmaya uygun olmalıdır.
2. Ürün hücre kültürü uygulamaları için uygun olmalıdır
3. Hücre kültürü medialarının, bufferların, protein solüsyonlarının, virüs
süpansiyonlarının süzülmesine uygun olmalıdır.
4. Filtresi PES ten olmalıdır.
5. Por ölçüsü 0,22um olmalı ve sterilizasyon çalışmaları için uygun olmalıdır.
6. Ürünün protein bağlama kapasitesi minimal olmalıdır.
7. Standart Luer-lock başlantısı sayesinde şırıngadan yüksek basınç
alabilmelidir.
8. Filtre içerisinde kalan sıvı miktarı 100ul den az olmalıdır.
9. Filtreleme alanı 6 cm2 olmalıdır. • Ürün boyutları 33X27mm olmalıdır.
10. Çapı 50 ml lik tüplerin çapı ile uyumlu olmalıdır.
11. Dış koruyucusu PET ten olmalıdır.
12. Paketinde 1 adet, kutusunda 40 adet ve kolisinde 200 adet içermelidir.
Hasarlı paketler kabul edilmeyecektir.
13. DNA, RNA, Dnase Rnase barındırmamalıdır.
14. Gama steril olmalıdır. Sterillik seviyesi (SAL) of 10-3 olmalıdır.
15. Endotoksin seviyesi <0.06 EU/ml olmalıdır.
16. Her paketin üzerinde lot ve son kullanma tarihi olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri
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35 mm Hücre Petrisi

10071857
1 Koli / 900 Adet

35 mm hücre petrisi Teknik Şartname
1- Ürün hücre kültürü uygulamaları için uygun olmalıdır.
2- Büyüme alanı 9.2cm2 olmalıdır.
3- İç çapı 34mm olmalıdır.
4- Ürün boyutları 40X11mm olmalıdır.
5- Ürün kristal şeffaflığında PS ten yapılmış olmalıdır.
6- -40oC ve +75oC ye dayanıklı olmalıdır.
7- DNA, RNA, Dnase Rnase barındırmamalıdır.
8- Gama steril olmalıdır. Sterillik seviyesi (SAL) of 10-3 olmalıdır.
9- Endotoksin seviyesi <0.06 EU/ml olmalıdır.
10- Paketinde 20 adet ve kolisinde 900 adet içermelidir. Hasarlı paketler kabul
edilmeyecektir.
11- Her paketin üzerinde lot ve son kullanma tarihi olmalıdır.
12- Yan yüzeyinde bulunan sarı alan not almayı kolaylaştırmalıdır.
13- Yanlarındaki tırtıklar ürünü eldiven ile kavramayı kolaylaştırmalı ve petrinin
alt kısmının düşmesini engellemelidir.
14- Ürün yan çıkıntıları sayesinde güvenli bir şekilde üst üste dizilebilmelidir.
15- Kapağın iç yüzeyindeki çıkıntı sayesinde düzenli hava geçişi sağlanmalıdır.
16- Saat numaralandırmaları sayesinde (12-6 3-9) petrinin yönü
belirginleşmelidir.
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Sıra No

Ürün Adı

96-well plate, F-bottom

Satın Alma Talep No

10071857

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt) vb…
Teknik Özellikleri

1 Paket

96-well plate, F-bottom Teknik Şartname
1- Disposable, steril olarak tek tek paketlenmiş, kapaklı olmalıdır.
2- Paketinde 162 adet bulunmalıdır.
3- 128 x 86 x 17 ölçülerinde olmalıdır.
4- F-bottom versiyonu olmalıdır.
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Sıra No

203.

Ürün Adı

Hücre Petrisi 6 Kuyucuklu

Satın Alma Talep No

10071853

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

10 Koli

Hücre Petrisi 6 Kuyucuklu
1- Ürün hücre kültürü uygulamaları için uygun olmalıdır.
2- Ürün 6 adet kuyucuk içerlidir.
3- Bu kuyucukların tabanı düz olmalıdır.
4- Her bir kuyucuğun büyüme alanı 9,026cm2 olmalıdır.
5- Her bir kuyucuğun hacmi 15,53ml olmalıdır.
6- Kuyucukların çapı 33,9mm olmalıdır.
7- Ürün boyutları 128X86X22mm olmalıdır.
8- Ürün kristal şeffaflığında PS ten yapılmış olmalıdır.
9- -40oC ve +75oC ye dayanıklı olmalıdır.
10- DNA, RNA, Dnase Rnase barındırmamalıdır.
11- Gama steril olmalıdır. Sterillik seviyesi (SAL) of 10-3 olmalıdır.
12- Endotoksin seviyesi <0.06 EU/ml olmalıdır.
13- Paketinde 1 adet ve kolisinde 162 adet içermelidir. Hasarlı paketler kabul
edilmeyecektir.
14- Her paketin üzerinde lot ve son kullanma tarihi olmalıdır.
15- Hem kapak hem de yan yüzeyinde bulunan sarı alanlar not almayı
kolaylaştırmalıdır.
16- Bu alanlar üst üste gelerek kapak kapanmalıdır.
17- Üzerindeki numaralandırmalar siyah renkte olmalı mikroskop altında
rahatça görülebilmelidir.
18- Siyah numaralandırmaların yanı sıra her bir kuyucuğun yanında şeffaf
olarak hem harf hem de sayı pozisyonu belirtilmiş olmalıdır.
19- Ürün yan çıkıntıları sayesinde güvenli bir şekilde üst üste dizilebilmelidir.
20- Kapağın iç yüzeyindeki çıkıntı sayesinde düzenli hava geçişi ve
sağlanmalıdır.
21- Hava geçişi sağlanırken buharlaşma az olmalıdır.
22- Kapağın bir tarafının kesik olması kapağın sadece tek bir pozisyonda
kapatılmasını sağlamalıdır.
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Sıra No

204.

Ürün Adı

T75 memeli hücre kültürü Flaskı

Satın Alma Talep No

10071853

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

5 Koli / 100 Adet

T75 memeli hücre kültürü Flaskı Teknik Şartname
1- Ürün hücre kültürü uygulamaları için uygun olmalıdır.
2- Adherent hücreler için tam yapışma sağlamalıdır.
3- Kıvrık boynu sayesinde içerisine konulan medianın akmamalıdır.
• Her bir flaskın büyüme alanı 75cm2 olmalıdır.
• Hidrofobik PTFE 0,22 um filtreli kapağa sahip olmalıdır.
• Flaskın hacmi 65ml olmalıdır. Tavsiye edilen hacmi 8-22 ml olmalıdır.
• Hacim çizgileri beyaz okunur özellikte ürünün hem sağ hem de sol tarafında
bulunmalıdır.
• Ürün boyutları 155X87X40mm olmalıdır.
• Ürün kristal şeffaflığında PS ten yapılmış olmalıdır.
• -40oC ve +75oC ye dayanıklı olmalıdır.
• DNA, RNA, Dnase Rnase barındırmamalıdır.
• Gama steril olmalıdır. Sterillik seviyesi (SAL) of 10-3 olmalıdır.
• Endotoksin seviyesi <0.06 EU/ml olmalıdır.
• Paketinde 5 adet ve kolisinde 100 adet içermelidir. Hasarlı paketler kabul
edilmeyecektir.
• Her paketin üzerinde lot ve son kullanma tarihi olmalıdır.
• Ürünün hem sağ hem de sol yüzeyinde bulunan beyaz alanlar not almayı
kolaylaştırmalıdır.
• Ürün yan çıkıntıları sayesinde güvenli bir şekilde üst üste dizilebilmelidir.
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Sıra No

205.

Ürün Adı

T25 memeli hücre kültürü Flaskı

Satın Alma Talep No

10071853

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

10 Koli / 360 Adet

T25 memeli hücre kültürü Flaskı Teknik Şartnamesi
1- Ürün hücre kültürü uygulamaları için uygun olmalıdır.
2- Adherent hücreler için tam yapışma sağlamalıdır.
3- Kıvrık boynu sayesinde içerisine konulan medianın akmamalıdır.
4- Her bir flaskın büyüme alanı 25cm2 olmalıdır.
5- Hidrofobik PTFE 0,22 um filtreli kapağa sahip olmalıdır.
6- Flaskın hacmi 15ml olmalıdır. Tavsiye edilen hacmi 3-8 ml olmalıdır.
7- Hacim çizgileri beyaz okunur özellikte ürünün hem sağ hem de sol tarafında
bulunmalıdır.
8- Ürün boyutları 92X51X29mm olmalıdır.
9- Ürün kristal şeffaflığında PS ten yapılmış olmalıdır.
10- -40oC ve +75oC ye dayanıklı olmalıdır.
11- DNA, RNA, Dnase Rnase barındırmamalıdır.
12- Gama steril olmalıdır. Sterillik seviyesi (SAL) of 10-3 olmalıdır.
13- Endotoksin seviyesi <0.06 EU/ml olmalıdır.
14- Paketinde 10 adet ve kolisinde 360 adet içermelidir. Hasarlı paketler kabul
edilmeyecektir.
15- Her paketin üzerinde lot ve son kullanma tarihi olmalıdır.
16- Ürünün hem sağ hem de sol yüzeyinde bulunan beyaz alanlar not almayı
kolaylaştırmalıdır.
17- Ürün yan çıkıntıları sayesinde güvenli bir şekilde üst üste dizilebilmelidir.

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or
dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı
olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır.
İstanbul Kültür Üniversitesi.

Sıra No

206.

Ürün Adı

96 kuyucuklu hücre petrisi

Satın Alma Talep No

10071853

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

3 Paket / 162 Adet

96 kuyucuklu hücre petrisi Teknik Şartnamesi
1- Ürün hücre kültürü uygulamaları için uygun olmalıdır.
2- Ürün 96 adet kuyucuk içerlidir.
3- Bu kuyucukların tabanı düz olmalıdır.
4- Her bir kuyucuğun büyüme alanı 0,322cm2 olmalıdır.
5- Her bir kuyucuğun hacmi 0,36ml olmalıdır.
6- Kuyucukların çapı 6,4mm olmalıdır.
7- Ürün boyutları 128X86X17mm olmalıdır.
8- Ürün kristal şeffaflığında PS ten yapılmış olmalıdır.
9- -40oC ve +75oC ye dayanıklı olmalıdır.
10- DNA, RNA, Dnase Rnase barındırmamalıdır.
11- Gama steril olmalıdır. Sterillik seviyesi (SAL) of 10-3 olmalıdır.
12- Endotoksin seviyesi <0.06 EU/ml olmalıdır.
13- Paketinde 1 adet ve kolisinde 162 adet içermelidir. Hasarlı paketler kabul
edilmeyecektir.
14- Her paketin üzerinde lot ve son kullanma tarihi olmalıdır.
15- Hem kapak hem de yan yüzeyinde bulunan sarı alanlar not almayı
kolaylaştırmalıdır.
16- Bu alanlar üst üste gelerek kapak kapanmalıdır.
17- Üzerindeki numaralandırmalar siyah renkte olmalı mikroskop altında
rahatça görülebilmelidir.
18- Siyah numaralandırmaların yanı sıra her bir kuyucuğun yanında şeffaf
olarak hem harf hem de sayı pozisyonu belirtilmiş olmalıdır.
19- Ürün yan çıkıntıları sayesinde güvenli bir şekilde üst üste dizilebilmelidir.
20- Kapağın iç yüzeyindeki çıkıntı sayesinde düzenli hava geçişi ve
sağlanmalıdır.
21- Hava geçişi sağlanırken buharlaşma az olmalıdır.
22- Kapağın bir tarafının kesik olması kapağın sadece tek bir pozisyonda
kapatılmasını sağlamalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Vakumlu K3 Edtalı Tüp

Satın Alma Talep No

10072338

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

100 Adet

Vakumlu K3 Edtalı Tüpler Teknik Şartnamesi
1. Vakumlu, en fazla 2 ml kan hacimli olmalı, 13x75 mm boyutlarında
,hemogard kapaklı, kan almaya uygun olmalıdır.
2. Tüpler polietilentereftalat (pet) malzemeden yapılmış kırılmaz plastik
olmalıdır.
3. Tüpler vakumlu olmalıdır.
4. Tüpler aerosol etkiyi (kapak açıldığında kan sıçramasını) önleyici biçimde
hemogard kapaklar ile kapatılmış olmalıdır.
5. Tüp etiketleri üzerinde ürün kod numarası, lot numarası, son kullanma
tarihi, tek kullanımlık işareti, CE işareti, ürün adı, sterilizasyon metodu, dolum
hacmi (ml. cinsinden) ve üretici firma logosu bulunmalıdır.
6. Son tüketim tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
7. Tüplerin içinde antikoagülan olarak K3 EDTA bulunmalı ve bu madde,
homojen bir karışım sağlanmak amacıyla tüpün iç yüzeyine püskürtülmüş
olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Methyl-Seq Prep Kit Teknik Şartname

Satın Alma Talep No

10071812

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

2 Adet

1.

Kit bisülfit dönüşümü için her şey dahil kit ve ardından Tüm
Genom Bisülfit Dizileme (WGBS) kitaplığı hazırlanması için
kullanılmalıdır.

2.

Kit ile ultra düşük DNA girişini barındırmalıdır ve FFPE
örnekleri ile uyumlu olmalıdır.

3.

Basit, ligasyon ve jel içermeyen iş akışı birkaç saat içinde
tamamlanabilmelidir.
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4.

Kit, WGBS kütüphaneleri yapmak için modern bir iş akışı
sağlamalıdır.

5.

Giriş DNA'sı, ilk bisülfit muamele aşaması sırasında rastgele
parçalanmalıdır.

6.

Kit ile benzersiz şekilde tasarlanmış primerler ile üç tur
amplifikasyon yapılmalıdır.

7.

Kitin prosedürü 10 pg kadar az giriş DNA'sı (FFPE
numunelerinden türetilenler dahil) içererek değerli, sınırlı
ve

hedef

açısından

zenginleştirilmiş

numunelerin

metilasyon analizi için ideal olmalıdır.
8.

Kitin içerisinde Lightning Conversion Reagent ,M-Binding
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Buffer ,M-Wash Buffer, L-Desulphonation Buffer ,DNA
Elution Buffer , PrepAmp Polymerase (13 U/μL) , PrepAmp
Buffer (5X) , PrepAmp Primer (40 μM) , PrepAmp Pre-Mix ,
DNase/RNase-Free Water , IC Columns, Collection Tubes
,DNA Binding Buffer ,DNA Wash Buffer , LibraryAmp Master
Mix (2X) , LibraryAmp Primers (10 μM) ,Index Primer Sets 6 Sets (10 μM) bulunmalıdır.
9.
Kiti temin eden firma Türkiyedeki tek yetkili distribütör
olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

DNA Methylation-Lighting Kit

Satın Alma Talep No

10071812

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

3 Adet

1.

Kit spin column teknolojisi ile çalışmalıdır.

2.

Kit 200 reaksiyon gerçekleştirmelidir.

3.

Kit %80 in üzerinde DNA recovery yapabilmelidir.

4.

Kitin elüsyon hacmi en az 10 µl olmalıdır.

5.

Kit ile çalışılacak DNA miktarı 100 pg dan 2 µg of DNA ya
kadar değişebilmelidir. Optimum sonuç için 200 ng den
500 ng DNA ya kadar kit ile çalışılmaldır.

6.

Kit kullanıma hazır Lightning Conversion Reagent
bulundurmalıdır.
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7.
8.

Kitin dönüşüm verimi > 99.5% olmalıdır.
Kitin içerisinde Lightning Conversion Reagent, M-Binding
Buffer , M-Wash Buffer , L-Desulphonation Buffer , MElution Buffer, Zymo-Spin™ IC Columns , Collection Tubes
ve Instruction Manual bulunmalıdır.

9.

Kit ile dönüştürülen DNA PCR , Real time PCR , Microarray
ve sekanslama deneyleri için hazır olmalıdır

10.
11.

Kit uygun koşullarda teslim edilmelidir.
Teklif veren firma yetkili satıcı belgesine sahip olmalıdır.
Bu belgesini teklifi ile birlikte ibraz etmelidir.
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12.
Kitin aplikasyon çalışması teklif veren firma tarafından
birebir uygulamalı olarak laboratuvarımızda yapılmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

DNA İzolasyon (Bitki/Tohum) Kiti

Satın Alma Talep No

10071812

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

2 Adet

1.

Kiti, yaprak, ağaç gövdesi, tomurcuklar, çiçekler, meyveler
ve tohumlar gibi birçok çeşitli bitkisel örneklerden, PCR
yapılabilecek kalitede DNA, hızlı ve basit DNA izolasyonu
yapması için tasarlanmıştır.

2.

Bitki örnekleri, hızlı ve verimli bir şekilde, yüksek
yoğunluklu

BashingBeads™

teknolojisiyle

homojenize

edilmelidir. İzolasyon süreci Spin column formatında
olmalıdır.
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3.

Polisakkaridler, lipidler ve polifenoller, Fast-Spin kolon
yöntemini kullanarak, DNA’dan izole edilmelidir.

4.

Örnek başına en fazla to 25 μg toplam DNA ≥ 25 μl DNA
ElutionBuffer elde edilmelidir.

5.

İşlem süresi 15 dakika olmalıdır.

6.

Microsantrifüj, vortexekipmanları ile uyumlu olmalıdır.

7.

40kb ve üzerine kadar genomik DNA toplama kapasitesine
sahip olmalıdır.

8.

En fazla 150mg’a kadar yaprak, ağaç gövdesi, tomurcuk vb.
örnekleri kullanılmalıdır.

9.

DNA Saflığı:A260/A280 > 1.8 olmalıdır.
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10.

Genellikle 20-80 ng DNA/mg bitki materyali elde
edilmelidir.

11.

Yüksek kaliteli, inhibitörsüz DNA, PCR için hazır olmalıdır.

12.

Kit 50 örnek çalışmaya yeterli olmalıdır.

13.

Kit uygun koşullarda teslim edilmelidir.

14.

Kitin içeriği ZR BashingBead™ Lysis Tubes, BashingBead™
Buffer, Genomic Lysis Buffer, DNA Pre-Wash Buffer, g-DNA
Wash Buffer , DNA Elution Buffer , Prep Solution , F Filters ,
HRC Filters , C Columns ve Collection Tubes ten oluşmalıdır.

15.
Kiti temin eden firma Türkiyedeki tek yetkili distribütör
olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

NGS saflaştırma kiti

Satın Alma Talep No

10071812

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

2 Adet

1.

Yeni nesil dizileme (NGS) kütüphanesi hazırlama iş akışında
parçalanma, ligasyon ve PCR aşamalarını takiben, nükleik
asit parçalarının verimli bir şekilde arıtılması için bunun
yanı sıra tek veya çift taraflı bir kütüphane seçimi için
tasarlanmış

paramagnetic

boncuk

teknolojisini

kullanmalıdır.
2.

Kit etkin olmalıdır, parçaların mükemmel bir şekilde
alınması
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ve

tüm

kirleticilerin

etkin

bir

şekilde

uzaklaştırılmasını sağlamalıdır.
3.

Kitin çalışılması esnek olmalı, her türlü parçalanma,
ligasyon ve PCR reaksiyonlarından son derece etkili temizlik
sağlamalıdır.

4.

Kit otomatik sıvı işleme platformlarıyla hızlı ve basit
entegrasyon sağlamalıdır.

5.

Kit NGS iş akışının zorluklarına dayanmak için geliştirilmiş
olmalıdır.

6.
Kiti temin eden firma Türkiyedeki tek yetkili distribütör
olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Satın Alma Talep No
Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

Antibiotik-Antimikotik Solüsyonu 100X

10071861
1 Adet / 100 ml

1- 100 ml orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
2- Ürün -20oC de soğuk zincirde teslim edilmelidir. Aksi takdirde
ürün teslim alınmayacaktır
3- Ürünün içeriğinde 25 Amfoterisin B, 10.000 streptomisin
sülfat, 8.500 sodyum klorid, 10.000.000 ünit penisilin G potasyum
tuzu
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Sıra No

Ürün Adı

Custom TaqMan™ Küçük RNA Analiz Kiti

Satın Alma Talep No

10072360

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

2 Adet

1- TaqMan temelli küçük RNA’ların analizini siparişe uygun dizayn
ile analiz edebilmelidir.
2- Herhangi bir küçük RNA molekülünün analizi için TaqMan RealTime PCR analizinde kullanılabilmelidir.
3- Bu test yeni keşfedilen miRNA'lar, Piwi-etkileşimli RNA (piRNA),
küçük nükleer RNA (snRNA), nükleolar RNA (snoRNA) dahil
olmak üzere 200 bazdan daha kısa herhangi bir küçük nükleik
asidin analizi için kullanılabilmelidir..
4- Özel TaqMan küçük RNA test tasarım aracı kullanılarak
ilgilenilen dizi hedefi için uygun bir test tasarlanmamışsa ürün
iade edilecektir.
5- Test 150 reaksiyonluk olmalıdır.
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6- Primer-Prob metoduna dayalı olarak çalışmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

TaqMan™ Universal Master Mix

Satın Alma Talep No

10072360

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

1 Adet

1- TaqMan Universal Master Mix, gerçek zamanlı polimeraz zincir
reaksiyonu (Real Time PCR) gerçekleştirmek için gerekli olan
(primer, prob, DNA ve su hariç) uygun bir karışım olmalıdır.
2- Kantitasyon ve genotipleme dahil olmak üzere çeşitli
uygulamalar için tamamlayıcı DNA (cDNA) ve DNA hedeflerini
yükseltmek için kullanılabilmeldir.
3- 2x konsantrasyonunda olup, 2 kat dilüsyon sonrasında
kullanılabilmelidir.
4- AmpliTaq ultra saf DNA polimeraz, dNTP'ler (dUTP ile), ROX
referans boyası, Urasil-N-glikosilaz (UNG), tampon bileşenleri
içermelidir.
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5- TaqMan gen ekspresyonu testleri, TaqMan mikroRNA testleri,
TaqMan ilaç metabolizması genotipleme testleri, TaqMan SNP
genotipleme testleri ile kullanılabilmelidir.
6- RNA
kantitasyon
testleri
için,
iki
aşamalı
ters
transkripsiyon/polimeraz
zincir
reaksiyonu
(RT-PCR)
protokolünün ikinci adımında kullanılabilmelidir.
7- Biorad CFX-connect, 7300 System, 7500 System, 7900HT
System,Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR
System, StepOne™, Standard Mode, StepOnePlus™, Standard
Mode, ViiA™ 7 System Real Time PCR cihazları ile uyumlu
olmalıdır.
8- 5 ml hacminde teslim edilmelidir.
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Sıra No

Ürün Adı

Kinyoun Metilen Mavisi

Satın Alma Talep No

10072360

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

8 Adet

1. Aside dirençli bakterilerin oda sıcaklığında boyanarak
mikroskobik incelemelerinin yapılmasında kullanılabilmelidir
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Sıra No

Ürün Adı

Syn-hsa-miR-150-3p miScript miRNA Mimic

Satın Alma Talep No

10072369

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

1 Adet

1. Ürün ile olgun miRNA’nın kantifikasyonu yapılabilmelidir .
2. Hem Forward hem de ters PCR amplifikasyon primerleri
miRNA'ya özgü olmaldıır ve LNA teknolojisiile optimize edilmiş
olmalıdır.
3. Kit isteğe bağlı olarak ABI, Bio-Rad, Eppendorf, QIAGEN, Roche,
Stratagene, TaKaRa marka Realtime PCR cihazlarına ve Fluidigm
Biomark sistemine uygun olacak formatta üretilebilmelidir.
4. Kit, 100 reaksiyonluk olmalıdır.
5. miRNA ekspresyonu SYBR Green temelli real time PCR protokolü
ile çalışmalıdır.
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6. Kit içeriği kullanıcı talebine göre insan, sıçan ve fare örneklerine
uygun olmalıdır.
7. Tüm assayler valide olmalıdır ve böylece primer performansı
garantilenmelidir.
8. Primerler, liyofilize halde teslim edilmelidir.
9. miRNA: Syn-hsa-miR-150-3p uygun olmalıdır.
10. Teklif veren firmalar üretici firmanın tek yetkili distribütörü
olmalı ya da tek yetkili distribütörü tarafından yetkilendirilmiş
olmalıdır.
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Sıra No

Ürün Adı

Syn-hsa-miR-506-5p miScript miRNA

Satın Alma Talep No

10072369

Talep Edilen Adet /
Birim
(adt,paket,kg,lt)
vb…
Teknik Özellikleri

1 Adet

1. Ürün ile olgun miRNA’nın kantifikasyonu yapılabilmelidir .
2. Hem Forward hem de ters PCR amplifikasyon primerleri
miRNA'ya özgü olmaldıır ve LNA teknolojisiile optimize edilmiş
olmalıdır.
3. Kit isteğe bağlı olarak ABI, Bio-Rad, Eppendorf, QIAGEN, Roche,
Stratagene, TaKaRa marka Realtime PCR cihazlarına ve Fluidigm
Biomark sistemine uygun olacak formatta üretilebilmelidir.
4. Kit, 100 reaksiyonluk olmalıdır.
5. miRNA ekspresyonu SYBR Green temelli real time PCR protokolü
ile çalışmalıdır.
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6. Kit içeriği kullanıcı talebine göre insan, sıçan ve fare örneklerine
uygun olmalıdır.
7. Tüm assayler valide olmalıdır ve böylece primer performansı
garantilenmelidir.
8. Primerler, liyofilize halde teslim edilmelidir.
9. miRNA: Syn-hsa-miR-506-5p uygun olmalıdır.
10. Teklif veren firmalar üretici firmanın tek yetkili distribütörü
olmalı ya da tek yetkili distribütörü tarafından yetkilendirilmiş
olmalıdır.
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