
 

 

ERA-CVD (ERA-NET on cardiovascular diseases to implement joint transnational research projects and 

set up international cooperations) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından "Sağlık, Demografik Değişim ve 

Refah" kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. 

Projede, kardiyovasküler hastalıklar alanında ulusal programların eşgüdümü, araştırma önceliklerinde 

birlik sağlanması, veri paylaşımı ve ortak uluslararası çağrılara çıkılması hedeflenmektedir. Bu 

kapsamda 2017 yılında çıkılan çağrının konusu ‘Koroner arter hastalığında erken ateroskleroz 

ve/veya plak instabilitesinin mekanizması’ olarak belirlenmiştir. 

 

Çağrı kapsamı: 

Çağrı kapsamında desteklenecek projelerin koroner arter hastalığının erken tanı ve prognozunda 

somut etkiye sahip olması ve yakın gelecekte (0-12 ay) akut olay gelişme ihtimali olan hastalara 

yardımcı olacak nitelikte olması beklenmektedir. 

Proje önerilerinin koroner arter hastalığının erken tanısıyla ilgili olarak aşağıda verilen başlıklardan en 

az birini kapsaması gerekmektedir: 

 Plak instabilitesine yol açan mekanizmaların araştırılması 

 Risk ve/veya koruyucu faktörlerin erken tanısını sağlayacak biyobelirteçlerin (genetik, 

epigenetik, lipidomik, proteomik, metabolomik, mikrobiyota) validasyonu ve görüntüleme 

tekniklerinin geliştirilmesi 

 

Buna ek olarak, önerilen projelerde aşağıdaki hususların da göz önünde bulundurulması 

beklenmektedir: 

 İnterdisipliner yaklaşımlar 

 Cinsiyet farklılıkları 

 Translasyonel araştırma yaklaşımı 

 

Aşağıda verilen yaklaşımlar çağrı kapsamı dışındadır: 

• Girişimsel klinik çalışmalar 

• Yeni kohort, kayıt ve/veya biyomateryal bankası oluşturulması 

• Nörolojik yönler (inme) 

• Öncelikli olarak erken tanı yerine kardiyovasküler risk yönetimini (uzun dönemde sağlığın 

iyileştirilmesi, koroner arter hastalık önleme stratejisi) hedefleyen araştırmalar.  

• Tarama çalışmaları 

Çağrı kapsamıyla ilgili daha detaylı bilgi için çağrı metnini inceleyiniz. Çağrı metnine ulaşmak için 

tıklayınız. 

http://www.era-cvd.eu/media/content/ERA%20CVD%20JTC2017%20call%20text.pdf


Başvuru ve değerlendirme süreci: 

 İki aşamalı başvuru ve değerlendirme yapılacaktır. İlk aşamada ön öneriler (pre-proposal) 

talep edilecek olup ERA-CVD ortak çağrı sekreteryası tarafından şekilsel değerlendirme 

yapılacaktır. Her ülke kendi ulusal kurallarına göre şekilsel değerlendirme yapacak olup 

Türkiye’den başvuru yapacak araştırmacıların “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Projelerini Destekleme Programı” kurallarına uymaları (proje ekibi, süre, bütçe vb. hususlar) 

önem arz etmektedir. Şekilsel değerlendirme aşamasını geçen proje önerileri konu ve kapsam 

açısından uluslararası bağımsız hakemlerden oluşan panellerde değerlendirilecek ve uygun 

olan adaylardan ikinci aşama için tam öneriler (full proposal) istenecektir. 

 

 Birinci aşama başvuruları (pre-proposal) 16 Ocak 2017 tarihinde alınmaya başlanmış olup son 

başvuru tarihi 6 Mart 2017 (16:00:00 CET)’dir. Birinci aşama ve ikinci aşama önerileri için 

uluslararası başvuru, çağrı metninde belirtilen en az üç ülkenin katılımı ile kurulan 

konsorsiyum adına proje koordinatörü tarafından elektronik başvuru sistemi kullanılarak 

yapılmalıdır. 

 

 Projelerde yer alan her araştırma ekibi kendi fonlayıcı kurumunun ilgili mevzuatı çerçevesinde 

desteklenir. Türkiye’den başvuru yapan araştırmacıların projeleri TÜBİTAK tarafından “1001-

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kurallarına uygun şekilde 

desteklenecektir. Bu amaçla, projelerde yer alan Türk ortaklardan ERA-NET çağrılarına özel 

olarak hazırlanan ARDEB 1001 ERA-NET Birinci Aşama Başvuru Formu’nun elektronik 

ortamda doldurmaları istenmektedir. Başvuru sahipleri, 24 Şubat 2017 (17:30 TSİ) tarihine 

kadar http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr bağlantısından ulusal başvurularını yapabilirler. Ayrıca, 

başvuru sahiplerinin, proje önerilerinin imzalı basılı kopyalarını 3 Mart 2017 (17:30 TSİ) 

tarihine kadar aşağıdaki posta adresine göndermeleri gerekmektedir: 

 

TÜBİTAK-Araştırma Destek Programları Başkanlığı 

Destek Programları Müdürlüğü 

Tunus Caddesi No: 80 

06100 Kavaklıdere/ANKARA 

 

 Sadece uluslararası projeler finanse edilecektir. Bir öneri sunacak her konsorsiyumun, 

ingilizce çağrı metninde belirtilen kuruluşlar tarafından finanse edilecek en az üç araştırma 

grubundan oluşması gerekmektedir. Araştırma grupları, en az üç farklı ülkeden olmalıdır. Bir 

konsorsiyumda araştırma gruplarının sayısı beşle sınırlıdır. Bir konsorsiyumda aynı ülkeden 

birden fazla araştırma grubu yer alamaz. ERA-CVD fonlama düzeni, mümkün olduğunca çok 

sayıda partner ülke dahil ederek Avrupa Araştırma Alanını güçlendirmek için çaba 

göstermektedir. Bu nedenle, bugüne kadar bu fonlama şemasından yeteri kadar destek 

alamayan ülkelerden (Estonya, Letonya, Polonya, Romanya, Slovakya ve Türkiye) ortakların 

dahil olduğu konsorsiyumlarda ortak sayısı altıya çıkarılabilir. Kendi fon kaynaklarını sağlamak 

koşulu ile diğer ülkelerden de en fazla bir araştırma grubu konsorsiyumda yer alabilir. 

 

 Çağrıya ilişkin bilgilere (Başvuru formları, çağrı metni, başvuru kılavuzu vb.) ve proje ortağı 

bulmak için kullanabileceğiniz ortak bulma aracına (partnering tool) http://www.era-

cvd.eu/256.php adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/eracvd_jtc2017
http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/
http://www.era-cvd.eu/media/content/ERA%20CVD%20JTC2017%20call%20text.pdf
http://www.era-cvd.eu/256.php
http://www.era-cvd.eu/256.php


Dikkat Edilecek Hususlar: 

 Türk ortaklar tarafından TÜBİTAK’a önerilecek projeler için destek üst limiti (Proje Teşvik 
İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) 360.000 TL’dir. 1. aşama proje başvurusu sırasında 
talep edilen bütçeye Kurum Hissesi ve PTİ’lerin eklenmesi önem arz etmektedir. 

 Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez. 

 Kurum hissesi toplam bütçenin %10-50’si arasında olup; PTİ için maksimum toplam tutar 
120.000 TL’dir. 

 ERA-NET projeleri kapsamında; proje faaliyetleri gereği yapılması gerekli görülen toplantı, 
çalışma ziyareti, network vb. çalışmalar için yapılacak seyahatlerin gerektirdiği giderler için 
30.000 TL’ye kadar ödenek talebinde bulunulabilir. ERA-NET harici diğer bilimsel toplantı 
(kongre, sempozyum vb.) ve çalışma ziyaretleri için de 10.000 TL’ye kadar ödenek istenebilir. 

 Projelerin süresi maksimum 36 ay olabilir. 

Çağrı Takvimi: 

16 Ocak 2017 
Birinci Aşama Başvuru Başlangıcı 

Online: 

24 Şubat 2017 (17:30 TSİ) 

Basılı kopya: 

3 Mart 2017 (17:30 TSİ) 

TÜBİTAK Birinci Aşama Başvurusu İçin Son Tarih  

6 Mart 2017 (16:00:00 CET) Ortak Çağrı Sekreteryasına Birinci Aşama Başvurusu İçin Son Tarih 

Mayıs 2017 
İkinci Aşamaya Geçen Projelerin Duyurulması 

23 Haziran 2017 (16:00 CET) 
Ortak Çağrı Sekreteryasına İkinci Aşama Başvurusu İçin Son Tarih 

Online: 

9 Haziran 2017 (17:30 TSİ) 

Basılı kopya: 

23 Haziran 2017 (17:30 TSİ) 

TÜBİTAK İkinci Aşama Başvurusu İçin Son Tarih 

Ekim 2017 
Sonuçların Duyurulması 

 

İletişim: 

Övgü Çelikler 
Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu 
Tel: 0312 2981210 
E-posta: ovgu.celikler@tubitak.gov.tr 


