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1. Genel Çerçeve 

Epidemiyoloji, insan sağlığını ilgilendiren durumların ve hastalıkların dağılımını,
nedenlerini, belirleyicilerini ve bunlara yönelik çözüm yollarını araştıran bir bilim dalıdır.
Sağlık hizmeti planlayanların nihai amacı, halkın sağlık düzeyini yükseltmek ve
geliştirmektir. Bu amaca ulaşmak için epidemiyolojinin toplumsal tanı, değerlendirme ve
projeksiyon işlevlerinden yararlanılır.  
 
Bu çağrı kapsamında desteklenecek epidemiyolojik araştırmalar, sağlıkla ilgili öncelikli
sorunların ve riskli grupların belirlenmesi,  hastalık nedenlerinin tanımlanması, bunlara
ilişkin kontrol yöntemlerinin etkilerinin değerlendirilmesi çalışmalarıdır. Bu çalışmalar
sonucunda politika yapıcılara sürekliliği olan yol gösterici veriler sunulacak ve sağlık
hizmetlerinin planlanması, kanıta dayalı uygulamaların gerçekleşmesi ve ulusal
programların sağlıklı değerlendirilmesi mümkün olabilecektir. Sonuç olarak toplumun
sağlık düzeyinin yükseltilmesine ve gelişmesine katkı sağlanacaktır.  

	
2. Amaç ve Hedefler  

Bu çağrı programı ile Türkiye’deki öncelikli sağlık sorunlarına, ulusal ve yerel ihtiyaçlara
göre planlanan epidemiyolojik araştırmalarla çözümler üretilmesi amaçlanmıştır. Bu
araştırmalarla hastalıkların önlenmesine, mortalite ve morbiditenin azaltılmasına, toplumun 
daha güvenli ve etkin sağlık hizmetine ulaşmasına katkıda bulunulacaktır. Bu çağrı 
programı aynı zamanda ülkedeki epidemiyolojik araştırma kapasitesi ve kalitesinin
artırılmasına katkı sağlayacaktır.  
 
Bu çağrı kapsamında yer alabilecek konular şunlardır: 
 Hastalıkların önlenmesi, komplikasyonların azaltılması, yaşam süresinin/kalitesi

artırılması ve risk faktörlerinin ortadan kaldırılmasında etkin yöntemlerin belirlenm
(birincil, ikincil, üçüncül koruma) kapsamında sağlığı geliştirme girişimlerinin etkinliği
değerlendirildiği girişimsel araştırmalar (alan deneyleri), 

 Öncelikli hastalık/sağlık sorunları alanında risk faktörlerini, sosyal belirleyicileri
saptamak için planlanan olgu kontrol ve kohort araştırmaları, 

 Sağlığın belirleyicisi olarak değerlendirilebilecek sosyal, çevresel ve davranışsal 
faktörlerin araştırılacağı kesitsel çalışmalar, 

 Sağlık sisteminin her basamağındaki sağlık hizmetinin planlanmasında, finansmanında
ve sunumunda yeni ve etkin yöntemlerin ortaya konmasını amaçlayan sağlık hizmeti
araştırmaları,  

 Türkiye’de öncelikli sağlık sorunlarına yönelik kanıta dayalı politika ve sağlık hizmeti 
geliştirmek için modelleme ve sağlık ekonomisi çalışmaları,  

 Sağlık bakım hizmetlerinde kullanılabilecek, ulusal/uluslararası yaygınlaşma potansiyeli 
olan, yeni ve özgün sağlık ölçeği geliştirme çalışmaları, 

 Bir toplum sağlığı sorununun erken tanısını sağlayabilecek bir 
belirtecin/ölçeğin/yöntemin geliştirilmesi ve toplum tabanlı uygulanması çalışmaları, 

 Sağlık alanındaki rutin kayıtların yer aldığı elektronik verilerin (SGK, Sağlık Bakanlığı,
TUİK vb.) kullanılması/birleştirilmesi (data linkage) yolu ile risk analizlerinin/haritalarının



geliştirilmesine, hastalık yükü ve sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesine ilişkin 
araştırmalar. 

	
3. İlgili Destek Programı 

	
4. Çağrıya Özel Hususlar 

Proje önerilerinin Ar-Ge niteliği taşıması (Araştırma ve Geliştirme: Kültür, insan ve
toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve
uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı
çalışmalar) gerekmektedir. Ayrıca; 

 Orta ve büyük ölçekli projelerde yer alan alt proje sayısının en fazla 4 olması, 
 Proje bütçe kalemleri arasında dengeli bir dağılımın gözetilmesi gerekmektedir. 
 Bu çağrı programına önerilecek projelere, yeni üniversitelerden (2006 yılından

itibaren kurulmuş üniversiteler) proje yürütücüsü ve/veya araştırmacıların
katılımının sağlanması teşvik edilmektedir (*). 
 

Aşağıdaki hususların dikkate alınması proje önerisinin güçlendirilmesi için önerilmektedir;
 Bu kapsamda yer alan araştırmaların özellikle konuyla ilgili uygulanabilir sağlık

politikaları önerisi geliştirmesi, 
 Politika önerilerinin uygulanabilir olması için proje önerisi akademik kurumlar-

Sağlık Bakanlığı- diğer bakanlıklar ve yerel yönetimler veya STK işbirliği içermesi,
 Sağlığı koruma ve geliştirmeye yönelik müdahale çalışmalarının, program önerisi,

belirteç, ölçek, rehberler, kontrol listeleri gibi çıktılar içermesi, 
 Üretilecek çıktının, halen bilinen belirteç, ölçek ve yöntemlerden daha ucuz, kolay

ve kabul edilebilir bir alternatif olması, 
 Üretilecek bilginin hizmet sunumu, teknoloji veya yöntem geliştirmekte

kullanılacak bir ihtiyaç sahibinin bulunması, 
 Farklı disiplinlerden araştırmacıların proje ekibinde görev alması ve konunun

disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınması, 
 Proje ekibinde, araştırma konusu ile ilgili olarak bilimsel makale yapmış,

epidemiyolojik saha projesi yürütmüş araştırmacıların yer alması. 
 

Aşağıdaki hususlar kapsam dışıdır; 
 Ülkemizdeki ilgili kurum/kuruluşların asli vazifeleri içerisinde yer alan görevleri

kapsamında yapılacak çalışmalar, 
 Türkiye’yi temsil eden hastalık ya da sağlık sorunu sıklığıyla ilgili ulusal veri

olduğu durumda aynı konularda yerel ölçekteki çalışmalar,  
 Sadece rutin sağlık hizmetleri sürecinden elde edilen istatistikleri derlemeye

yönelik tanımlayıcı çalışmalar,  
 Nadir hastalıkların sıklığını inceleyen saha araştırmaları 
 Üniversite ile işbirliği içerisinde sunulmamış olan Sağlık Bakanlığı ve/veya diğer

kurum/kuruluşların yürütücülüğündeki/yöneticiliğindeki araştırmalar. 

Bu çağrı konusu kapsamında önerilecek projelere "1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge 
Projeleri Destekleme Programı" kapsamında destek verilecektir. 



 
(*) Bilimsel değerlendirme sırasında aynı/yaklaşık puan alan proje önerilerinden belirtilen koşulu sağlayanlara
bütçe imkanları da gözetilerek öncelik sağlanacaktır. 

	
5. Çağrı	Takvimi		
	

Aşama 
Çevrimiçi Başvuru 

Sistemi Kapanış Tarihi 

Elektronik Başvuru 
Çıktısının Gönderilmesi İçin 

Son Tarih*

Birinci 
Aşama 

25/04/2014 17:30 02/05/2014 17:30 

İkinci Aşama 15/08/2014 17:30 22/08/2014 17:30 

	
* Elektronik başvuru çıktısının ıslak imzalı nüshasının belirtilen tarih ve saate kadar Kurumumuza 
ulaştırılması gerekmektedir. 

	
6. Ek	Belgelere	Referanslar	

 1003 Destek Programı Bilgi Notu 
 1003 Destek Programı Usul ve Esasları 
 Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016 

	
7. İletişim	Bilgileri	
	

Mahmut	ÖZER	
	
Tel	 0312	4685300‐1162
e‐posta	 mahmut.ozer@tubitak.gov.tr
	


