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Çağrı Amacı
Sağlık alanında özgün blmsel blgler üreten ve problemlere çözüm getren, katma değer
yüksek tcarleşme potansyel taşıyan ürün gelştrmey hedefleyen ve sağlık teknolojler
alanında stratejk öneme sahp Ar-Ge projelernn desteklenmes amaçlanmaktadır.

Çağrı Başvuru Alanları
Çağrı kapsamında aşağıdak alanlar yönelk başvurular kabul edlecektr.
 Anne, Çocuk Ergen Sağlığı

 Kanser

 Aşı

 Medkal Robotk

 Beyn Blgsayar Ara yüzler

 Nöroblm

 Byonformatk

 Rehabltasyon Teknolojler

 Byomalzeme

 Sağlıkta Djtal Dönüşüm Teknolojler

 Byoteknoloj

 Sağlıkta Sanal ve Artırılmış Gerçeklk Uygulamaları

 Doku Mühendslğ

 Sağlık Ver Araştırmaları ve Yapay Zekâ Uygulamaları

 Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp

 Tanı Kt

 Gyleblr Sağlık Teknolojler

 Tıbb Chaz

 Halk Sağlığı ve Kronk Hastalıklar

 Yapay Organ

 laç
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Çağrı Özel Şartları
Projede Görev Alablme Şartları Nelerdr
 Kamu kurum ve kuruluşlarının en üst düzey yönetcler, vekl ve yardımcıları (Rektör, Rektör Yardımcısı, Başhekm, Başhekm Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı vb.), başvuru sırasında
görevlernn devam etmes durumunda proje yönetcs/yürütücüsü olarak görev alamazlar.

 Proje başlama tarhnden sonra proje ekbnden herhang brnn yukarıda sayılan görevlere gelmes
durumunda, göreve geldğ tarh tbaryle proje yönetcs/yürütücüsü tarafından projedek görevne
son verlr ve durum TÜSEB’e yazılı olarak bldrlr. Bu kşnn proje yönetcs/yürütücüsü olması durumunda önerlecek yen proje yönetcs/yürütücüsü hususu TÜSEB tarafından karara bağlanır.
 TÜSEB Değerlendrme Kurullarında (DK) veya değerlendrme süreçlernn herhang br aşamasında
görevl kşler (panelst, moderatör, danışman vb.), görevl oldukları çağrı programı kapsamındak projelerde herhang br görev alamazlar; ancak, dğer destek programları ve DK üyes olarak görev almadıkları çağrı programları kapsamındak projelerde görev alablrler.
 Proje yönetcs/yürütücüsünün Türkye Cumhuryet (T.C.) sınırları çersnde kamet etmes gerekr.
Yabancı uyruklu br kş Türkye’de br kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu le projede yönet-

c/yürütücü veya araştırmacı olarak görev alablr. Danışmanların projede görev alablmes çn

kamet ve T.C. vatandaşı olma şartı aranmaz. Yabancı uyruklu br kş projede “yurt dışı araştırmacı”
ve/veya “yurt dışı danışman” olarak görev alablr. Yabancı uyruklu yurt dışı araştırmacıların her türlü
yasal yükümlülüklernn yerne getrlmesnden proje yürütücüsü ve lgl Kurum/Kuruluş sorumludur.
 Projede danışmanın görev alablmes çn projenn özel uzmanlık gerektren konu ya da konularının
olması ve bu hususun proje önersnde gerekçel olarak belrtlmes gerekr. Br projede görev alacak
danışman sayısı o projedek özel uzmanlık gerektren konu sayısı le sınırlıdır.
 Proje değerlendrme/zleme sürecnde görev alan kş, değerlendrdğ/zledğ projede veya değerlendrdğ projenn yenden önerlmes durumunda önerlen projede görev alamaz.
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 Projedek katkı oranı %10’un altında olan kşler araştırmacı olarak görev alamazlar. Ancak danışman olma krterlern sağlıyorlarsa, danışman olablrler.
 Kamu veya özel br kurum/kuruluş çalışanının, başka br kurum/kuruluş tarafından yürütülen proje
kapsamında araştırmacı veya danışman olarak yer alablmes çn başvuru aşamasında bağlı
olduğu kurum/kuruluşun en üst düzey yetklsnden zn belges alması gerekr.

Başvuru Yapabilecek
Kurum/Kuruluş ve Kişiler
Türkye’de yerleşk yükseköğretm kurumları (Devlet ve Vakıf Ünversteler), kamu kurum ve kuruluşları
veya araştırma ensttüler/merkezler proje yürütücüsü kuruluş veya proje yönetcs kuruluş olablr.
Proje yönetcs/yürütücüsünün aşağıdak şartlara sahp olması gerekr:
 Yükseköğretm Kurumu, araştırma ensttüler/merkezler le eğtm ve araştırma hastanes personel
olması durumunda en az doktora/tıpta uzmanlık derecesne sahp olması,
 Yükseköğretm kurumları dışındak dğer Kamu kurum ve kuruluşu personelnn, proje konusu le
lgl alanda en az 4 (dört) yıllık lsans mezunu olması gerekr.
 Kamu kurum ve kuruluşları veya yükseköğretm kurumlarında yürütülecek projelerde, proje yönetcs/yürütücüsünün söz konusu kurum ve kuruluşun kadrolu personel olması gerekr. Kadrosu
yükseköğretm kurumlarında olanların; 3/7/2014 tarhl ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının
Desteklenmesne Dar Kanun le kurulan araştırma merkezlernde, teknoloj gelştrme bölgelernde
yer alan kuruluşlarda veya Sağlık Bakanlığı mevzuatı kapsamında görev yapmaları durumunda,
proje yürütücüsü Kamu Kurum ve Kuruluşlarda kadrolu personel olması şartı aranmaz.
 Vakıf yükseköğretm kurumlarında yürütülecek projelerde, proje yürütücüsünün yükseköğretm
kurumunun tam zamanlı çalışanı olması gerekr.
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Proje Bütçesi Üst Limiti
800.000,00 (sekzyüzbn) TL

Proje Toplam Süresi
Proje süres en fazla 24 aydır.

Başvuru Ekleri
1. Referanslar/Kaynaklar
2. Proje Personel/Ekbnn Özgeçmşler, Dğer Projeler ve Güncel Yayınları
3 Türkye’de kamet Eden Yabancı Uyruklulara PT Ödenebleceğne Dar Onay Belges
4. Mevcutsa Fkr Hak Tescl (Patent, Faydalı Model, Endüstryel Tasarım vb.)
5. Belrtmek stedğnz Dğer Konular

www.tuseb.gov.tr
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Başvuru Dokümanları ve
Dikkat Edilecek Hususlar
 Proje öners mevcut blm veya teknolojdek eksklkler ve/veya problem(ler) ortaya koymalı ve
bu eksklklern gderlmes veya problemlern çözümüne yönelk özgün, yaratıcı ve yenlkç
önerler sunmalıdır. Ayrıca lgl blm veya teknoloj alan(lar)ına kavramsal, kuramsal veya metodolojk olarak özgün katkılar sağlamalıdır.
 Projede uygulanacak yöntem(ler) ve araştırma teknklernn lgl lteratüre atıf yapılarak belrgn
ve doğru olarak açıklanmış olması gerekmektedr. Uygulanacak yöntem(ler)n öngörülen amaçlara ve hedeflere ulaşmaya uygun olmasının yanı sıra önerlen yöntemn, alternatf yöntemlere
göre üstün olması beklenmektedr.
 Projede öngörülen proje ana takvm, ş-zaman planlaması, ş paketler, her br ş paketnn önem
dereces, projede hedeflenen çıktıların teknk gereksnmler ve başarı ölçütlernn uygulanablr,
ölçüleblr ve zleneblr olmasının yanında projey olumsuz etkleyeblecek rsklern öngörülmüş,
tanımlanmış olması ve projede önerlen yöntem(ler)le lerleme kaydedlememes durumunda
uygulanacak alternatf yöntem(ler)n (B planı) projede öngörülen amaçlara ve hedeflere ulaşmaya uygun olması gerekmektedr.
 Projenn kapsadığı faalyet ve dspln(ler) dkkate alındığında ntelk ve ncelk yönünden yeterl
ve uygun olan proje ekbnn ş ve görev dağılımı kşlern yetknlkler ve ş paketler dkkate alınarak doğru planlanmalıdır. Proje ekbnde yer alan yurt dışı araştırmacı (varsa), proje çalışmalarına
katkı sağlayacak ntelkte olmalı ve yurt dışı araştırmacının yurt çndek çalışma programının
süres ve sıklığının gerçekç olması beklenmektedr.
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 Mevcut halyle projeden blmsel/akademk, ekonomk/tcar/sosyal, araştırmacı yetştrlmes,
yen projeler oluşturulması gb çıktı ve sonuçların elde edleblmesnn yanında bu çıktı ve
sonuçların toplumsal sorunları çözme, tcarleştrlme, lgl alanda ülkenn yurt dışına bağımlılığını
azaltma ve/veya rekabet gücünü arttırma potansyel taşıması beklenmektedr.
 Proje sürecnde elde edlecek çıktıların ve ulaşılacak sonuçların lgl paydaşlar ve potansyel
kullanıcılara ulaştırılması ve yayılmasına yönelk öngörülen faalyetlern uygun ve yeterl sevyede
olması gerekmektedr.
 Başvurunun geçerl sayılablmes çn aşağıdak belgelern ıslak mzalı olarak aşağıda belrtlen
sürelerde sunulması gerekmektedr.
 Elektronk başvuru sonucunda proje başvuru sstemnden alınacak e-doküman çıktısı
(Ünversteler çn rektör, kamu Ar-Ge brmler çn brmn bağlı olduğu üst düzey yönetc
veya bu makamların yetk verdğ yardımcıları, tarafından mzalı belgeler),
 Gerekl se Yasal zn Belgeler,
 Gerekl se Etk Kurul zn Belges (Etk Kurul Onay Belges ya da Etk Kurul Başvuru Formu
proje destek kararından sonra braz edleblr).
 Başvuru esnasında proforma fatura braz etmek zorunlu değldr. Proje önersnn kabul olması
durumunda proforma talep edlecektr.
 Hzmet alımı kalem toplam bütçenn %30’undan fazla olamaz.
 Önerlen proje bütçes, tüm harcama kalemler dâhl (Personel Gderler, PT, Kurum Hsses vb.)
programın destek üst lmt olan 800.000,00 TL’y aşmamalıdır.
 Önerlen projelerde PT üst lmt 3.000,00 TL’dr.
 Projede yer alan tüm araştırmacıların aylık PT’lernn toplamı 3.000 TL’y geçemez.
 Ar-Ge proje öners aşağıdak krterlere göre değerlendrlecektr.
(1) Özgün Değer
(2) Yöntem
(3) Proje Yönetm
(4) Yaygın Etk

www.tuseb.gov.tr

B Grubu Ar-Ge Proje Çağrısı

 Başvurularınız ön değerlendrme aşamasında şeklsel (evrak, çağrı kapsamı, blmsel alan vb.)
olarak ncelenecek olup, bu şartlara uymayan proje önerler ade edlecektr.
nceleyebleceğnz blg dokümanları:
 B Grubu Proje Çağrısına lşkn mevzuat
 2022 Yılı Üst Lmtler Tablosu
Basılı ve ıslak mzalı belgeler başvuru dönemnn son gününü takben 7 gün çnde teslm edlmeldr. Belgelern belrtlen süre çnde TÜSEB’e ulaşmaması durumunda proje öners br sonrak
başvuru dönemnde değerlendrmeye alınacaktır.
mzalı belgeler çn posta adres:
Alıcı: TÜSEB Proje Yönetm ve Destek Dare Başkanlığı
Adres: TÜSEB Koşuyolu Yerleşkes Koşuyolu Mahalles, Koşuyolu Caddes,
No: 71 Koşuyolu/stanbul

Telefon: 0216 547 26 00
rtbat Noktası
TÜSEB Proje Yönetm ve Destek Dare Başkanlığı
basvuru@tuseb.gov.tr
Başvuru esnasındak teknk sorularınız çn
tbys@tuseb.gov.tr

Başvurular tbys.tuseb.gov.tr adresinde yer alan
elektronik form doldurularak yapılacaktır.

www.tuseb.gov.tr

