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Dünyanın her yerine yayılmış olan yeni koronavirüs (COVİD-19), ülkemizde de hayatı 

ciddi derecede etkilemekte ve uzun vadede kalıcı olma ihtimali yüksek değişimlere neden 

olmaktadır. Salgının yayılımının kontrol edilmesine yönelik alınan önlemler ile beraber 

hâlihazırda uluslararası tedarik zincirleri, arz-talep dengeleri, üretici\tüketici davranışları, iş 

yapma yöntemleri, çalışma modelleri, eğitim-öğretim yöntemleri ve gündelik yaşam dramatik 

hızla değişmektedir. Salgına yönelik, aşı ve ilaç geliştirme gibi çeşitli çalışmalar bütün hızıyla 

devam etmektedir. Bu tıbbi yaklaşımların yanı sıra sosyal ve beşeri bilimlerin, salgının tetiklemiş 

olduğu problemlerin ele alınması ve çözümünde ciddi katkıları olacağı değerlendirilmektedir. 

Bu bağlamda, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu tarafından 

"1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" 

kapsamında “COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve 

Çözümler” başlıklı özel bir çağrı açılmıştır. Bu çağrı kapsamında yapılacak proje başvuruları için 

son tarih 04/05/2020 olarak belirlenmiştir. 

Bu çağrının amacı; COVID-19 küresel salgınının mevcut ve öngörülen sorun ve 

etkilerinin sosyal ve beşeri bilimler perspektifinden incelenmesi, araştırılması ve çözüm 

önerilerinin geliştirilmesidir. Sunulacak olan proje önerilerinin, kapsamının aşağıdaki gibi olması 

beklenmektedir. 

• Mevcut durumun ve eğilimin kanıt temelli bilimsel verilerle ortaya konulması, 
• Kısa, orta, uzun vadeli projeksiyon, öngörü, analiz ve planlama çalışmaları yapılması, 
• Bu analiz ve öngörüler doğrultusunda karar alıcılara ve uygulayıcılara katkı sağlayacak 

çözüm önerilerinin oluşturulması. 
 

Öte yandan, sunulacak olan proje önerilerinin, konuyu disiplinlerarası yaklaşımla ele alması 
beklenmektedir.  

 
İşbu program kapsamında sunulacak olan projelerin aşağıdaki koşulları sağlaması 

beklenmektedir: 

• Proje süresi azami 6 ay olmalıdır. 

• Destek üst limiti 200.000TL’dir 

• Proje önerisi, işbu çağrı için sadeleştirilmiş olan proje başvuru formu ile sunulmalıdır. 

• Etik Kurul Onay Belgesi, Yasal/Özel İzin Belgesi, Fikri Mülkiyet Hak Sahipliği Protokolü ve 
proforma faturalar başvuru esnasında istenmeyecek, yalnızca desteklenen projeler için 
sözleşme aşamasında talep edilecektir. Proje kapsamında Yasal/Özel İzin Belgesi 
gerektirecek bir durum olması halinde bu konuya ilişkin açıklamaya (hangi verinin 
nereden ve nasıl toplanacağı, verilerin kamuya açık olma durumu vb.) öneride yer 
verilmelidir. 

İşbu programa başvurular 20/04/2020 tarihinde başlamış olup, çevirim içi başvuru ve 

e-imza süreçlerinin tamamlanması için 04/05/2020 saat 23:59 son tarih olarak belirlenmiştir. 

İşbu çağrı ile ilgili detaylı bilgiye 

https://tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1001/icerik-covid-

19-sobag-cagrisi adresinden ulaşabilirsiniz. 

https://tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1001/icerik-covid-19-sobag-cagrisi
https://tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1001/icerik-covid-19-sobag-cagrisi
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