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TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

Bireysel Ve Dönüşümsel Tıp Alanı Uygulamalı Proje İş Birliği Çağrısı (2020-BT-02) ile 
ilgili Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Proje Yönetimi ve Destek Daire Başkanlığından alınan 
17.02.2020 tarih ve 32435553-619 sayılı yazının bir sureti ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.

e-imzalıdır
Prof.Dr. Şeref ERDOĞAN

Rektör Yardımcısı
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DAĞITIMLI 
 

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın (TÜSEB) öncelikli hedeflerinden biri, bireysel tıbbı sağlık 
sistemimizde uygulamaya koymak için gerekli adımları atmak, önleyici ve öngörücü sağlık modellerinin 
uygulanabilir olmasını sağlamaktır. Hedeflenmiş tanı/takip/tedavi stratejilerinin geliştirilmesi, bireylerin 
yaşam süresini ve klinik uygulamaların kalitesini arttırmanın yanı sıra erken teşhis, önleme, risk 
değerlendirmesi ve bakım hizmeti gibi süreçlerde iyileştirmeler sağlayacağından, sağlık sistemlerinde 
finansal kaynakların daha verimli kullanılmasına imkân verecektir.  

TÜSEB koordinasyonunda gerçekleştirilen “Bireysel ve Dönüşümsel Tıp Alanında Uygulamalı 
İşbirliği Projesi”nin ilk aşaması olan “Biyolojik Örneklemin Oluşturulması” için çıkılan ilk çağrı (2019-BT-
01) neticesinde 12.500 bireyden oluşan bir örneklem oluşturulmuş olup ikinci dönem açılan bu çağrı (2020-
BT-02)  ile örneklemin 20.000 bireye genişletilmesi hedeflenmektedir. 

TÜSEB koordinasyonunda gerçekleştirilmekte olan Türkiye Genom Projesi birbirini tamamlayıcı 
nitelikte farklı aşamalardan oluşmaktadır. 

İlk aşamada; kanserler, kronik ve nadir hastalıklarda geniş bir biyolojik örneklem (doku, kan, 
tükürük, idrar ve gaita örnekleri) oluşturulması amaçlanmaktadır.  İkinci aşamada, oluşturulan biyolojik 
örneklem ile çoklu omik (genomik, transkriptomik, proteomik, metabolomik ve metagenomik) yöntemleri 
temel alan bir yaklaşımla veri üretim sürecine geçilecektir.  Üçüncü aşamada, elde edilen çoklu omik verileri 
sistem biyolojisi, biyoenformatik, veri madenciliği ve yapay zeka teknikleri kullanılarak bütüncül bir 
yaklaşımla analiz edilecektir. Projenin son aşamasında, ülkemizde görülen kanser, kronik ve nadir 
hastalıkların erken tanı, tedavi ve/veya önlenmesinde etkili olabilecek hayata geçirilebilir, özgün, katma 
değeri olan ürünler (tanı kitleri, terapötik moleküller, vb.) ile tanı ve tedavi yöntemleri geliştirilecektir.  

TÜSEB yeni yönetim döneminde oluşturduğu süreç modeli ile yapılması planlanan 
işbirliklerini kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Farklı disiplinlerden akademik araştırmacıları, sağlık hizmeti 
sağlayıcılarını, endüstriden katılımcıları ve düzenleyici otoriteleri sürece dâhil ederek paydaşlar arasında 
fikir, bilgi, veri ve sonuç paylaşımını teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.  

Belirlenen kanserler, kronik ve nadir hastalıklarda patogeneze uygun ve gerekli çeşitlilikte bir 
biyolojik örneklemin (hasta ve sağlıklı bireylerden doku, kan, tükürük, idrar ve gaita örnekleri) 
oluşturulmasını sağlayacak paydaşlar aranmaktadır. Örneklemi sağlayacak araştırma ekibine hasta başına 
1.000 TL’ye kadar bütçe (kurum hissesi ve proje teşvik ikramiyesi) sağlanacaktır. Gerekli sarf malzemeleri 
TÜSEB tarafından karşılanacaktır. Öngörülmeyen diğer harcama bütçe kalemleri protokol onay aşamasında 
ayrıca değerlendirilecektir. 

Yazımız ve ekte yer alan afişimizin Üniversitenizin ilgili bölüm ve birimlerine duyurulmasının 
sağlanması hususunda; 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.  
 
 

e-imzalıdır 
Prof. Dr. Adil MARDİNOĞLU         

Başkan 
 
 Ek 1: Dağıtım Listesi 

Ek 2: Afiş 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 6bc7c080-1080-4226-9e0f-fd1fb5b11524 kodu ile erişebilirsiniz.
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BİREYSEL VE DÖNÜŞÜMSEL TIP ALANI
UYGULAMALI PROJE İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

(2020-BT-02)

TÜSEB koordinasyonunda gerçekleştirilen 

“Bireysel ve Dönüşümsel Tıp Alanı Uygulamalı 

İşbirliği Projesi”nin ilk aşaması olan “Biyolojik 

Örneklemin Oluşturulması” için çıkılan ilk çağrı 

(2019-BT-01) neticesinde 12.500 bireyden oluşan 

bir örneklem oluşturulmuş, ikinci dönem açılan bu 

çağrı (2020-BT-02) ile örneklemin 20.000 bireye 

genişletilmesi hedeflenmektedir.

TÜSEB, belirlenen kanserler, kronik ve nadir 

hastalıklarda patogeneze uygun ve gerekli 

çeşitlilikte bir biyolojik örneklemin (hasta ve 

sağlıklı bireylerden doku, kan, tükürük, idrar ve 

gaita örnekleri) oluşturulmasını sağlayacak 

paydaşlar (devlet ve vakıf üniversiteleri, kamu ve 

özel hastaneler, sağlık alanında faaliyet gösteren 

diğer kamu ve özel kuruluşlar) aramaktadır.

TÜSEB tarafından örneklemler üzerinde çoklu omik analizler

(genomik, transkriptomik, proteomik, metabolomik ve metagenomik) gerçekleştirilecektir.  

tbys@tuseb.gov.trtbys.tuseb.gov.trDetaylı bilgi ve çağrı başvuru için;
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