TRANSCAN-2 Çağrısı Bilgi Notu
TRANSCAN-2 Çevrimsel Kanser Araştırmaları (ERA-NET on Translational Cancer
Research) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından "Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı"
kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir ERA-NET
projesidir.
Projede, kanser alanındaki yenilikçi yaklaşımları içeren çevrimsel araştırma projelerinin
desteklenmesi ve kanser araştırmaları alanında uluslararası işbirliklerinin sağlanması
amaçlanmaktadır. TRANSCAN-2 projesi kapsamında 2017 yılında açılan 4. çağrının konusu
‘Nadir Kanserlere Yönelik Çevrimsel Araştırmalar’ olarak belirlenmiştir.
Çağrı Takvimi:

05/12/2017

Birinci Aşama Başvuru Başlangıcı

06/02/2018

TRANSCAN-2 JTC2017 Ortak Çağrı Sekreteryasına Birinci Aşama
Başvurusu için Son Tarih (16:00 CET)

12/02/2018

TÜBİTAK 1. Aşama Proje Önerisi Formunun Online Başvurusu için Son
Tarih

02/03/2018

TÜBİTAK 1. Aşama Proje Önerisi Formunun Basılı Halinin Gönderilmesi
için Son Tarih

30/05/2018

TRANSCAN-2 JTC2017 Ortak Çağrı Sekreteryasına İkinci Aşama
Başvurusu için Son Tarih (16:00 CET)

05/06/2018

TÜBİTAK 2. Aşama Proje Önerisi Formunun Online Başvurusu için Son
Tarih

29/06/2018

TÜBİTAK 2. Aşama Proje Önerisi Formunun Basılı Halinin Gönderilmesi
için Son Tarih

Ekim 2018

İkinci Aşama Başvuru Değerlendirmelerinin Tamamlanması ve Sonuçların
Duyurulması

Nisan 2019

Projelerin başlaması

Çağrı Kapsamı:
Orijinal Çağrı metni için tıklayınız. Aşağıdaki çeviri yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.
“Nadir Kanserler” 100.000 kişide 6 veya daha az yeni tanımlanmış vaka olarak
belirlenmiştir1. Bunlara nadir pediyatrik kanserler2 dahildir.
Çağrı kapsamında oluşturulacak konsorsiyumun, aşağıda belirtilen 3 alanın en az 2’sinden
araştırma grubu içermesi gerekmektedir:
-

Akademi (üniversiteler ve araştırma enstitüleri);

-

Hastaneler ve halk sağlığıyla ilgili birimler (hastaneler (vakıf kuruluşları hariç),
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu vb.). Hekimlerin araştırmacı olarak yer alması teşvik
edilmektedir;

-

Özel kuruluşlar. KOBİ’lerin katılımı teşvik edilmektedir.

Çağrı kapsamındaki projelerin multidisipliner yapıda oluşturulması ve çevrimsel araştırmaları
içermesi gerekmektedir. Proje başvuruları aşağıda belirtilen hedeflerden en az birisiyle ilgili
alanları kapsamalıdır:
-

Klinik çalışmalar, biyolojik veri havuzu ve epidemiyolojik kaynaklardan yararlanarak
çevrimsel nadir kanser araştırmalarının dizayn edilmesi ve yürütülmesi

-

Nadir kanser ilaç çalışmalarına yönelik çevrimsel araştırma platformlarının
geliştirilmesi ve kullanılması

-

Klinik kohort çalışmalarında popülasyon tabakalaşmasının analizi için doğru
biyobelirteçlerin kullanılması

Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan çalışmalar nadir kanser araştırmalarında ve
tedavilerinde karşılaşılan güçlüklere yönelik olacaktır.
Detaylı bilgi içeren çağrı metnine, http://www.transcanfp7.eu/index.php/calls/fourth-jointtransnational-call-jtc-2017.html linkinden ulaşılabilmektedir.
1

Nadir Kanserlerin ve Pediyatrik Nadir Kanserlerin Listesi

http://www.ecpc.org/Documents/Projects/RARECAREnet/RARECAREnet_list_of_rare_cancers.xlsx

2

Nadir Kanserler listesinde yer alan Pediyatrik Kanserler çağrı kapsamındadır.

Çağrı Kapsamı Dışındaki Başlıklar:
1. Yaygın görülen kanserler (100.000 kişide 6 veya daha fazla yeni tanımlanmış vakalar)
2. Sadece biyobelirteç üzerine yapılan çalışmalar
3. Sadece klinik öncesi çalışmalar
4. Yalnızca Faz III ve Faz IV klinik çalışmalar
5. Avrupa Komisyonu düzenlemeleriyle uyumlu olmayan çalışmalar (detaylı link)
Uluslararası Başvuru ve Değerlendirme Süreci
Çağrı kapsamında hazırlanacak ortak proje tekliflerinde, çağrı metninde belirtilen en az 3
ülkenin katılımı ile konsorsiyum kurulması zorunluluğu bulunmaktadır. Konsorsiyumda yer
alacak proje ekibi sayısı en az 3 ve en fazla 7 olabilmektedir. Bununla birlikte çağrı metninde
belirtilen özel koşullarda bu sayı 11’e çıkabilmekte ve bir projede aynı ülkeden en fazla 2
ortak yer alabilmektedir. Her konsorsiyumda en az 1 tane temel/klinik öncesi araştırma takımı
ve klinik araştırma takımı bulunması da zorunludur.
Proje başvurusunda bulunan kişi en fazla 1 proje konsorsiyumunda koordinatör olarak yer
alabilmekte veya farklı konsorsiyumlarda 2 proje yürütücüsü olarak görev alabilmektedir.
TRANCAN-2 JTC2017 çağrısında başvuru ve değerlendirmesi iki aşamalı olarak
yapılacaktır. İlk aşamada, oluşturulan konsorsiyum adına proje koordinatörü tarafından ortak
çağrı sekreteryasına (http://transcan.cbim.it/) ön başvurular (pre-proposals) sunulacaktır.
Birinci aşaması 6 Şubat 2018 tarihinde kapanacak olan çağrıya başvurular elektronik
ortamda, İngilizce olarak, http://transcan.cbim.it/ adresinde yer alan online başvuru sistemi
kullanılarak gerçekleştirilecektir. Türk proje ekiplerinin, ortak çağrı sekreteryasına sunulan ön
öneriye ek olarak, 12 Şubat 2018 tarihine kadar TÜBİTAK’a da ardeb.pbs.tubitak.gov.tr
adresinden online olarak 1. aşama başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
Başarılı bulunan projelerin, 2. aşama başvuruları sırasında da aynı süreç izlenecektir.
TÜBİTAK’a yapılan başvurularda, 1. aşamada projenin Türkçe özetinin eklenmesi
beklenirken, 2. aşamada İngilizce full proposalın eklenmesi gerekmektedir.
Projede yer alan her araştırma ekibi, çağrı metninde belirtilen, kendi ülkesindeki fonlayıcı
kurum tarafından ve o kurumun/ ülkenin yerel mevzuat ve esaslarına göre desteklenecektir.
Türkiye’den başvuran araştırmacılar TÜBİTAK tarafından ARDEB 1001 Programı
kurallarına uygun şekilde desteklenecektir. Bu nedenle, projeyi sunan konsorsiyumdaki tüm

ortakların çağrı metninde belirtilen genel ve fonlayıcı ülkelerin ulusal başvuru koşullarını
sağlaması gerekmektedir. Ulusal başvuru koşullarını sağlayan ve bilimsel açıdan uygun
bulunan adaylardan ikinci aşama için tüm proje başvurusu istenecektir.
Çağrıya katılan ülkeler vb. bilgilere TRANSCAN-2 web sitesinden ulaşılabilir.
Ulusal Başvuru Süreci:
Ortak Çağrı Sekreteryası’na yapılan başvuruya paralel olarak TÜBİTAK’a sunulacak
olan
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Başvurusu,

online
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ardeb.pbs.tubitak.gov.tr adresinden 12 Şubat 2018 tarihine kadar gerçekleştirilmeli ve imzalı
başvuru formu çıktısı 2 Mart 2018 tarihine kadar TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire
Başkanlığı’na gönderilmelidir.
TÜBİTAK’a sunulacak 1. aşama başvuru formunda, ortak çağrı sekreteryasına sunulan
İngilizce öneriden farklı olarak, Türk ortakların yapacağı çalışmaların daha detaylı
olarak verilmesi beklenmektedir.
Proje başvurularının, 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme
Programı kurallarına uygun olması gerekmektedir. Ancak, bu çağrı kapsamında Türk
proje ekibinde yurtdışı araştırmacı görevlendirilmesi mümkün değildir.

Proje Bütçesi-Süresi:
• Türkiye’den başvuran proje yürütücüleri tarafından TÜBİTAK’a önerilecek projeler için
destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç)
720.000 TL’dir.
• Projelerin süresi en fazla 36 ay olabilir.
• 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; Bilimsel Toplantılara Katılma, Çalışma Ziyaretleri vb.
Faaliyetler kapsamında gerçekleştirilecek yurt içi/yurt dışı seyahat giderleri için sağlanan

bütçeye ilave olarak 15.000 TL’ye kadar (maksimum seyahat bütçesi 25.000 TL olacak
şekilde) ödenek talebinde bulunulabilir.

Önemli Hususlar:
Projede Etik Kurul Onayı gerektiren çalışma varsa, Etik Kurul Onay belgenizin TÜBİTAK’a
mümkünse birinci aşama, değilse ikinci aşama başvurusu sırasında mutlaka iletilmesi
gerekmektedir. Bunun yanında, projenizde Yasal/Özel İzin Belgesi almanızı gerektiren bir
durum varsa, belgeyi mümkünse birinci aşama, değilse ikinci aşama başvurusu sırasında
mutlaka TÜBİTAK’a gönderilmesi gerekmektedir.
Basılı kopya gönderimi için;
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