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DAĞITIM YERLERİNE 

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddelerinde yer alan hükümler 

çerçevesinde; Başkanlığımıza sağlık bilim ve teknolojileri alanında ülkeye ve insanlığa hizmet 

etmek amacıyla Türkiye’nin rekabet gücünü artırma ve sürekli kılmak, kalkınma planı hedefleri 

ile Cumhurbaşkanının belirlediği öncelikleri de dikkate alarak ülkemizin ileri teknoloji ve 

inovasyon ihtiyacını karşılamak, yeni ürünlerin üretimini ve var olanların geliştirilmesini 

sağlamak, araştırmacılara bilimsel ortam temin etmek, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileri 

ile iş birliği yaparak bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak, bu araştırmaları koordine etmek, 

teşvik etmek, Ar-Ge’lere katkı sağlamak, sağlık bilim ve teknoloji kültürü ile ekosistemlerin 

geliştirilmesinde öncülük yapmak, sağlık hizmetlerinde akreditasyon faaliyetleri yürütmek 

görevleri verilmiştir. 

Bu bağlamda, 2022 yılında yenilenen bursiyer ve yardımcı personel üst limitlerimizle 

(Ek-1) sağlık teknolojileri alanında doktora/tıpta uzmanlık öğrencilerinin de yürütücü 

olabileceği 100.000 TL proje destek bütçeli A Grubu Acil Ar-Ge Proje Çağrısı (Ek-2) ve 

800.000 TL proje destek bütçeli B Grubu Ar-Ge Proje Çağrısı (Ek-3) Şubat ayı itibariyle 

başvuruya açılmıştır. 

Bahse konu proje çağrılarına ait Ek’te yer alan dokümanların ilgili birimlerinizle 

paylaşılması, görsel materyallerin uygun ortamlarda konumlandırılarak duyurulması ve 

TÜSEB proje başvuru formlarının tamamen elektronik ortamda doldurulması nedeniyle, 

başvuruda bulunmak isteyen araştırmacılarınızın TÜSEB Proje Başvuru Sistemi (TBYS)’ye 

(https://tbys.tuseb.gov.tr) yönlendirilmeleri hususlarında; 

Bilgilerini ve gereğini rica ederim. 

Prof. Dr. Erhan AKDOĞAN  

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı 

Ek: 

1. 2022 Yılı TÜSEB Proje Destekleri Üst Limitleri

2. A Grubu Proje Çağrı Metni ve Görseli

3. B Grubu Proje Çağrı Metni ve Görseli

4. Dağıtım Listesi (202 Muhatap)

Dağıtım:  

Tüm Üniversite Rektörlüklerine 
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