TÜRK AKCİĞER KANSERİ DERNEĞİ ARAŞTIRMA DESTEK YÖNERGESİ
Araştırma-proje desteği başvuru şartları:
1- Sorumlu araştırmacı TAKD üyesi olmalıdır.
2- Araştırma-proje konusu torasik onkoloji alanında olmalıdır.
3- Araştırma

proje

Türkiye

sınırları

içinde

yapılmalı

ve yapılacak

kurum/kurumlardan izin alınmış olmalıdır.
4- Uygun usul ve formatda hazırlanmış bir araştırma-proje olmalıdır
5- Etik kurul onayının alınması gereklidir.
6- Başvurular, dernek genel merkezine posta yolu ile yapılır. Posta yolu
ile yapılacak başvurularda, dosya beş nüsha olarak hazırlanır.

Araştırma-proje fon desteği talebinin kabulü:
Genel merkeze ulaşan başvurular dernek genel sekreteri tarafından kabul edilir ve
numaralandırılır. Numaralandırma işlemi; yıl/dönem/sayı olarak yapılır. Talepler 7
gün içinde Araştırma-Proje Kurulu (APK) üyelerine ulaştırılır.

APK oluşturulması, görev süresi ve çalışması:
Yönetim kurulu tarafından yönetim kurulu üyeleri dışındaki dernek üyeleri
arasından oy birliği ile oluşturulur.

APK, 1 başkan ve 4 üyeden oluşur. Kurul,

göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, medikal

onkoloji, radyasyon onkolojisi

branşlarından birer ve diğer branşlar adına tanımlanan bir üyeden oluşur. Görev
süresi atamayı yapan yönetim kurulu ile aynı dönemde biter.

Üyeler tekrar aynı göreve seçilebilir. Görevden kendi isteği ile ayrılan üye yerine
yönetim kurulu tarafından, kurul oluşturma kriterine uygun olarak yeni üye seçilir.
Araştırma-proje değerlendirme döneminde ihtiyaç olursa ilgili uzmanlardan yardım
isteyebilir. Gerekli durumlarda araştırma-proje düzeltmesi isteyebilir.

APK, değerlendirilecek araştırma-proje varlığında değerlendirme yapmak ve karar
vermek için dernek yönetim kurulunun belirleyeceği yerde toplanır. Kararlarını oy
çokluğu İle alır. Kurul araştırma-proje desteği ile ilgili kararlarını dernek yönetim
kuruluna yazılı olarak bildirir. Yönetim kurulu onayı ile karar kesinleşir. Sonuç,
dernek başkan ve genel sekreteri imzası ile sorumlu araştırmacıya yazılı olarak
bildirilir.

Projenin izlenmesi:
Destek sağlanan araştırma ve projelerin yürüyüşü altı ayda bir hazırlanan ara
raporlar APK’na iletilmek üzere dernek genel sekreterliğine bildirilir. Başvuru
protokolüne uygun yürütülmeyen projelerin desteklenmesi APK önerisi ile TAKD
yönetim kurulunca durdurulabilir.

APK uygun görür ise araştırma-proje destek

süresini 6 ay uzatabilir. Araştırma-proje desteği iptal edilir ise sağlanan tıbbi alet ve
malzemeler bir tutanak ile geri alınır.

Nakit dışı desteklerin mülkiyeti:
Araştırma-proje dahilinde alınan tüm tıbbi malzeme ve cihazları mülkiyeti TAKD’
ne aittir. Araştırma –proje tamamlandığında TAKD genel merkezine bir tutanak ile
teslim edilir.

* Araştırma – proje başka bir kurum tarafından da maddi olarak desteklenmesinde
sakınca yoktur.
** Araştırma - proje desteğinin usulüne uygun harcandığını yönetim kurulunca
belirlenir.

*** Araştırma-proje sonuçlarının TAKD yıllık kongresinde tebliği zorunludur. Yayın
aşamasında TAKD proje numarası belirtilmelidir.

TAKD ARAŞTIRMA PROJE ÖNERİSİNİN FORMATI:
I.

Projenin Türkçe ve İngilizce Adı II.
Projenin Türkçe ve İngilizce Özeti III.
Amaç ve Kapsam

IV.

Materyal ve Yöntem

V.

Bütçe

VI.

Elde Edilmesi Beklenen Yarar ve Sonuçlar

VII. Kaynaklar
VIII. Çalışmanın Yapılacağı Kurum ile Dernek Arasında Sözleşme

TAKD ARAŞTIRMA PROJELERİ
KESİN RAPORU

Proje başlığı:
Proje yürütücüsünün ismi:
Proje no:
Başlama tarihi:
Bitiş tarihi:
Rapor tarihi:

RAPOR FORMATI
I.

Projenin Türkçe ve İngilizce Adı

II.

Projenin Türkçe ve İngilizce Özeti

III. Amaç ve Kapsam
IV.

Materyal ve Yöntem

V.

Analiz ve Bulgular

VI.

Sonuç ve Öneriler

VII.

Kaynaklar

VIII. Ekler
a) Mali Bilanço ve Açıklamaları
b) Sunumlar (bildiriler ve teknik raporlar)
c) Yayınlar (hakemli bilimsel dergiler) ve tezler (proje kaynaklı bir
yayın ya da sunum ilerleyen tarihlerde gerçekleştiği takdirde TAKD
bilgilendirilmelidir)

AKD ARAŞTIRMA PROJELERİ
ARA RAPOR FORMU

Proje Başlığı

:

Proje No

:

Proje Yöneticisi

:

Proje Başlangıç Tarihi

:

Proje Ara Rapor Tarihi

:

YAPILAN ÇALIŞMALAR (Özet)
:
Verilen takvime göre çalışmanın seyri özetlenecektir.

VARSA YAPILAN YAYINLAR

:

SON DURUM
:
Takvime uyum, hedefe ulaşma yüzdesi, ek süre ya da malzeme istemi talebi
var mı? Belirtilecektir.

Araştırıcı ADI VE SOYADI

:

İMZA :

