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Çağrı Amacı
Ünversteler, kamu kurum ve kuruluşları veya araştırma ensttüler/merkezler tarafından
yürütülecek kısa sürel aşı, laç, tıbb chaz, tanı kt vb. sağlık blm ve teknolojler le lgl
alanlardak projelern desteklenmesdr.

Çağrı Özel Şartları
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 projede

görev alamazlar.

 Proje öners değerlendrme sürecnde olan projeler, yürürlüktek projeler ve proje sonuç
raporu sunulmuş ancak sonuçlandırılmamış projelerdek görevler, proje görev lmtler
çersnde değerlendrlr.
 Proje yürütücüsü ve araştırmacıların Türkye Cumhuryet sınırları çersnde kamet
etmeler gerekr. Yabancı uyruklu br kş, kamu kurum ve kuruluşunda görev yapmak

koşulu le projede yürütücü veya araştırmacı olarak görev alablr. Danışmanlar çn
kamet ve T.C. vatandaşı olma şartı aranmaz.

 Br kamu kurum ve kuruluşunda çalışmayan emekl kşler proje ekbnde araştırmacı
veya danışman olarak görev alablrler.
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 Projes ptal edlen veya etk hlal nedenyle ceza alan ve bu nedenle yürürlükte olan dğer
projelerndek görevlerne son verlen yürütücü, araştırmacı ve danışmanların yerne atanan
kşlern bu projelerdek görevler, bu maddenn brnc ve altıncı fıkralarında belrtlen koşul ve
lmtler dışında tutulur.
 Proje değerlendrme/zleme sürecnde görev alan kş, değerlendrdğ/zledğ projede veya
değerlendrdğ projenn yenden önerlmes durumunda önerlen projede görev alamaz.
 Proje yürütücüsünün, Proje Yürütücüsü Kuruluş’un ntelğne göre aşağıdak şartlara sahp
olması gerekr.
a) Kamu kurum ve kuruluşları veya yükseköğretm kurumlarında yürütülecek projelerde,
proje yürütücüsünün söz konusu kurum ve kuruluşun kadrolu personel olması gerekr.
Doktora öğrenm devam eden yürütücüler çn bu şart aranmaz. Kadrosu yükseköğ-

retm 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.

b) Yürütücü olarak başvuran adayların, lsansüstü tez danışmanından ve laboratuvar

çalışmalarının yürütüleceğ brm yetklsnden proje yürütücülüğü yapableceğne
dar destek mektubu sunmaları şarttır.

c) Vakıf yükseköğretm kurumlarında yürütülecek projelerde, proje yürütücüsünün kurumun tam zamanlı çalışanı olması gerekr.
 Doktora veya tıpta uzmanlık öğrenmne devam eden proje yürütücüsünün, proje tamamlanmadan önce herhang br sebeple eğtmnn sona ermes halnde projede yürütücü değşklğne gdlr veya proje yürürlükten kaldırılır.
 Farklı br kamu kurum ve kuruluşu tarafından yürütülen proje kapsamında araştırmacı veya
danışman olarak yer almak steyen kşlern, bağlı olduğu kamu kurum ve kuruluşunun en üst
düzey yetklsnden başvuru aşamasında zn belges alması gerekmektedr.
 Proje süres, ek süre dâhl, en fazla 1 (br) yıldır. Proje yürütücüsünün, tez aşamasına geçmş
doktora öğrencs olması durumunda proje süres, ek süre dâhl en fazla 2 (k) yıldır.
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Başvuru Yapabilecek
Kurum/Kuruluş ve Kişiler
Türkye’de yerleşk yükseköğretm kurumları, kamu kurum ve kuruluşları veya araştırma ensttüler/merkezler proje yürütücüsü kuruluş olablr.
Proje yürütücüsünün;
a) Yükseköğretm kurumları, araştırma ensttüler/merkezler le eğtm ve araştırma hastanes personel
olması durumunda en az doktora/tıpta uzmanlık derecesne sahp veya doktora/tıpta uzmanlık
öğrenmne devam edyor olması (doktora öğrencs olma durumunda tez aşamasına geçmş olma
şartı aranır) gerekr.
b) Öğrenm devam eden doktora öğrencler çn, proje sözleşmesnde belrtlen proje başlama tarhnden tbaren, öğrenm süresnn tamamlanmasına en az 2 (k) yıl kalmış olma şartı aranır.
c) Proje sonuç raporu son gönderm tarh, toplam doktora öğrenm süres çnde br tarh olmalıdır.
ç) (a) bend kapsamı dışında kalan kamu kurum ve kuruluşu personelnn, proje konusu le lgl alanda
en az 4 (dört) yıllık lsans mezunu olması gerekr.
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Çağrı Bütçesi
2022 yılı çn proje destek bütçes, ek ödenek dâhl, en fazla yüz bn (100.000) TL olablr.
Bu program kapsamında yürütücü, araştırmacı ve danışmanlara PT ödemes yapılmamaktadır. Proje bütçes le lgl üst sınırlar çn web sayfamızı zyaret edeblrsnz.

Çağrı Başvuru
Dönemleri
Başvuru Dönem

Başvuru Tarhler

1. Dönem

01.02.2022-28.02.2022

3. Dönem

01.04.2022-30.04.2022

2. Dönem

4. Dönem
5. Dönem

6. Dönem
7. Dönem

8. Dönem
9. Dönem

10. Dönem

01.03.2022-31.03.2022
01.05.2022-31.05.2022

01.06.2022-30.06.2022
01.07.2022-31.07.2022

01.08.2022-31.08.2022
01.09.2022-30.09.2022
01.10.2022-31.10.2022

01.11.2022-30.11.2022
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Başvuru Ekleri
1. Referanslar/Kaynaklar
2. Proje Personel/Ekbnn Dğer Projeler ve Güncel Yayınları
3. Türkye’de kamet Eden Yabancı Uyruklulara PT Ödenebleceğne Dar Onay
4. Mevcutsa Fkr Hak Tescl (Patent, Faydalı Model, Endüstryel Tasarım vb.)
5. Belrtmek stedğnz Dğer Konular

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(lern) 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 yöntemlern (B planı) projede öngörülen amaçlara ve hedeflere ulaşmaya
uygun olması gerekmektedr.
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 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 yürütücüsü kurum ve kuruluş(ların) projenn yürütülmes çn gerekl altyapı ve ekpmana
(laboratuvar, chazlar, elektronk ortam v.b.) sahp olması gerekmektedr.
 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 mzalı olarak sunulması gerekmektedr.
 Yürütücü kurum/kuruluş adına üst düzey yetkl (ünversteler çn rektör, kamu Ar-Ge
brmler çn brmn bağlı olduğu üst düzey yönetc veya bu makamların yetk verdğ
yardımcıları, özel kuruluşlar çn mza srkülernde belrtlen en genş mza yetks olan kş
veya kşler) tarafından lgl yerler ıslak mzalı elektronk başvuru çıktısı,
 Gerekl se Ar-Ge Proje Öners Destek Mektubu (Yürütücü olarak başvuran adayların,
lsansüstü tez danışmanından ve laboratuvar çalışmalarının yürütüleceğ brm yetklsnden proje yürütücülüğü yapableceğne dar destek mektubu sunmaları şarttır.)
 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 edlmeldr).
 Yukarıda belrtlen belgeler dışında gerekmeyen br belge sunulması durumunda değerlendrmede dkkate alınmayacaktır.
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 Başvuru esnasında proforma fatura braz etmek zorunlu değldr.
 Basılı ve ıslak mzalı belgeler çn evrak sstemne son kabul tarh, her başvuru dönemnn son
gününü takben 7 gün olup belgelern TÜSEB evrak sstemne ulaşmaması durumunda proje
öners br sonrak başvuru dönemnde değerlendrmeye alınacaktır.
 Önerlen proje bütçes, programın destek üst lmtn aşmamalıdır.
 Acl Ar-Ge proje başvuruları Proje Öners Blmsel Değerlendrme Formunda yer alan krterlere
göre panelstler tarafından 24 puan üzernden değerlendrlecektr. Değerlendrme formunu
ncelemek çn tıklayınız.

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
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