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1.Bu yönerge Türk Neonatoloji Derneği (TND) tarafından düzenlenen Yenidoğan Araştırma Projesi 
Yarışmasının başvuru koşulları ve ödüllerinin düzenlenmesi ile ilgili konuları içerir. 

2.Ödül, yenidoğan bilimi alanında yapılacak orijinal bilimsel araştırmalara verilir.  

3. Jüri oluşturulması ve değerlendirme:  

a) TND Yönetim Kurulu, o yıl verilecek ödül sayısını ve miktarını Ocak ayında elektronik ortamda 
üyelerine duyurur. Proje ödülü her yıl en fazla üç çalışmaya verilir. Başvurular, TND Proje 
Ödülleri Başvuru Formu (Ek-1) doldurularak şahsen veya elektronik ortamda yapılır. Duyuruda 
bildirilen proje son başvuru tarihinden sonra dernek merkezine ulaşan projeler, 
değerlendirmeye dahil edilmezler. 

b) TND Yönetim Kurulu jüri olarak görev yapar. Dernek başkanı, aynı zamanda Jüri Başkanlığını 
yürütür. Jüri kendi üyelerinden 2 tanesini raportör olarak atar. 

c) TND Yönetim Kurulu gerek görürse görüş almak üzere üniversite veya eğitim araştırma 
hastanelerinde görev yapan ve en az 5 yıldır Neonatoloji alanında Profesör olarak çalışan 5 
üyeden oluşan bir Danışma Kurulu oluşturabilir. Raportörler veya Danışma Kurulu, başvurular 
ile ilgili raporlarını en geç 30 gün içerisinde jüriye sunarlar. 

d) Raporlar tamamlandıktan sonra jüri başkan tarafından karar oturumuna davet edilir. Karar 
oturumunda iletilmiş olan raporlar değerlendirilir. Nihai karar TND Yönetim Kurulunun 
yetkisindedir. 

e) Karar oturumunda tüm jüri üyeleri her başvuru için 1 ile 5 arası puan verir. Jüri üyeleri, 
araştırmacıların arasında yer aldığı veya çalıştığı kurumdan başvurmuş olan çalışmalar için 
puanlama yapamazlar. Puanlama gizli olarak yapılır ve jüri başkanına teslim edilir. Başkan ve 
görevlendirilen raportörler puanlamaları oylayan jüri üyesi sayısına bölerek her çalışmanın 
nihai skorunu hesaplar.  Sonuç tutanağına en fazla puan alandan başlayarak çalışmalar sıralanır 
ve tüm jüri üyeleri tarafından imzalanır. Puanların eşit çıkması halinde proje sorumlularından 
yaşı daha küçük olan üst sıraya yazılır.  

f) Jüri puanlamaya göre ödüle değer çalışma bulmayabilir. En yüksek puanı alarak ödüle layık 
görülen çalışmalar ulusal kongrede dernek başkanı tarafından açıklanır. 

4. Proje ödülü için aranan başvuru koşulları şunlardır:  

a) Proje sorumlu araştırmacısı yenidoğan uzmanı veya Neonatoloji yan dal uzmanlık öğrencisi 
olmalı ve son başvuru tarihi itibarı ile 41 yaşından gün almamış olmalıdır. Proje ekibinin diğer 
üyeleri için herhangi bir kısıtlama yoktur. Projede görev alacak her kişinin projedeki görev 
tanımı açık olarak belirtilmeli ve katkı oranı belirtilmelidir. Katkı oranı % 10’un altında olan 
kişiler araştırma ekibinde yer alamazlar.  

b) Adaylarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma koşulu aranır. Ancak, Türkiye’de bir Tıp 
Fakültesinden mezun olmuş ve başvuru anında Türkiye’de mevzuata uygun şekilde çalışmakta 
olan hekimler de ödüle başvurabilir.  

c) Ödüle aday çalışma; klinik veya deneysel araştırma niteliğinde, Neonatoloji biliminin evrensel 
ölçüde yükselişine katkı yapacak özgün ve yenilikçi nitelikte olmalıdır.  

d) Proje Ödülü, Etik Kurul onayı almış projelere verilir. Bunun için başvuru sırasında Etik Kurul 
onayı sunulmalıdır. Mevzuata göre etik kurul onayları ile ilgili tüm sorumluluklar başvuru 
sahibine aittir. TND ve Jüri bu konuda sorumlu tutulamaz. 
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e) Proje için, yurt içi veya yurtdışında herhangi bir başka destek veya ödül için başvuru yapılmışsa 
bu durum proje başvurusunda belirtilir. Proje onaylandıktan sonra elde edilen destek veya 
ödüller de en geç 1 ay içinde TND’ye bildirilir.  

f) Ödüle aday olan çalışmaların tümü veya büyük bir kısmı (en az %75) yurt içinde 
gerçekleştirilmelidir.  

g) Daha önce TND’den proje desteği almış olmasına rağmen projesini tamamlayamayan veya etik 
ihlali tespit edildiği için projesi sonlandırılan kişiler tekrar başvuramaz, başvuran ekip içinde yer 
alamazlar.  

h) Ekteki başvuru formları, iki nüsha olarak eksiksiz doldurulmalı ve çalışmada adı geçen tüm 
araştırmacılar tarafından imzalanmış olmalıdır.  

5. Proje ödülünü kazanan sorumlu araştırmacı ile TND arasında yapılacak yazılı sözleşme ile proje 
başlamış olur. İmzalanan sözleşmede ara raporların sunulacağı tarihler de yer alır. Sözleşme, proje 
desteğinin araştırmacıya hangi tarihlerde ne kadar aktarılacağını içerir ve ara raporlara göre desteğin 
ilgili kısmı araştırmacıya aktarılır. 

6. Projeye, sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde başlanmalı ve en geç sözleşme tarihinden 
itibaren 2 yıl içinde tamamlanmalıdır. Araştırma ödülü alan projelerin amaçlara uygun olarak yürütülüp 
yürütülmediği, jüri tarafından gelişme raporları yoluyla izlenir. Gelişme raporları sözleşmede yer alan 
son tarihlere göre 6 ayda bir jüriye iletilir. Jüri, gerek gördüğü takdirde proje yürütücüsünü gelişmeler 
ile ilgili bilgi almak üzere davet eder, projenin gelişimini bilimsel, teknik, idari ve mali açılardan inceler, 
bu amaçlarla gerektiğinde belirleyeceği kişi veya kişileri görevlendirebilir. İzleme formuna, ödülün 
harcanmasıyla ilgili her türlü belge ve fatura eklenmelidir. Sözleşmede yer alan mali bütçe kalemleri, 
sunulan raporlara göre en geç 30 gün içerisinde araştırmacıya aktarılır. 

7. Proje sorumlusunun ayrılması veya değiştirilmesi gerektiği durumlarda TND Yönetim Kurulu, 
projenin durumunu tekrar değerlendirerek karar verir. 

8. Bir kişi aynı anda TND tarafından desteklenen yalnızca bir projede yer alabilir.  

9. Projeye başlandıktan sonra yeni bir araştırmacı ekibe eklenemez. 

10. Proje başvuru formunda belirtilen ayrıntılı bütçe formu ve gerekçeleri doldurulmalıdır. Proje 
kapsamında tıbbi cihaz, bu cihazların bakım onarım giderleri, laboratuvar malzemeleri, kit, canlı hayvan 
alımı, seyahat giderleri, saha çalışmaları, posta ve nakliye giderleri, kongre veya seminer giderleri, 
yazılım ve yayın giderleri ile kurum hissesi ve proje ile doğrudan ilişkili diğer giderler karşılanabilir. Ödül 
miktarını aşan harcamalarda, bu harcamaların hangi kaynaklardan karşılanacağı bütçe formuna 
yazılmalıdır. Tıbbi cihaz alınmış ise çalışılan kuruma demirbaş olarak kaydedilmeli ve kayıt belgesi ara 
veya sonuç raporlarında sunulmalıdır. 

11. Proje yürütücüleri proje esnasında, kamu kurum ve kuruluşlarının uymakla yükümlü bulundukları 
etik davranış ilkelerini düzenleyen mevzuat dahil tüm mevzuatlara, insan ve hayvanlarla ilgili çalışma 
mevzuatı hükümlerine ve uluslararası etik ilkelere, evrensel nitelikli bilimsel araştırma ve bilimsel yayın 
kurallarına uymakla yükümlüdür.  

12. Projenin durdurulması ve iptali:  

a) Sözleşmede belirtilen tarihlerde mazeret bildirmeksizin gelişme raporu verilmeyen, inceleme 
sonucunda belirtilen amaç ve hedefe göre ilerlemediği kararı verilen, mücbir sebeplerle 
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yürütülmesi olanaksız hale gelen projeler, TND yönetim kurulundan en az bir kişinin ve/veya 
proje sorumlu araştırmacısının başvurusu halinde jüri tarafından karar verilerek durdurulur.  

b) Proje sorumlu araştırmacısının başvurusu ve jüri tarafından yapılan inceleme sonucunda, 
durdurulma gerekçesi ortadan kalktığına karar verilen projeler yeniden başlatılır ve 
durdurulma süresi proje süresine eklenir.  

c) Durdurma sonucunda proje yöneticisi veya jüri tarafından yürütülemeyeceğine karar verilen 
projeler iptal edilir. Jürinin gerekli görmesi halinde, durdurulma kararı verilmeden de iptal 
kararı verilebilir.  

d) Projenin durdurulması veya iptal edilmesi durumunda karar, 1 ay içerisinde proje yöneticisine 
bildirilir.  

e) Projenin iptal edilmesi halinde, proje kapsamında alınmış olup çalışılan kamu kurumuna 
devredilmemiş olan demirbaş eşya veya sarf malzemelerinden kalanlar, TND’ye devredilir. TND 
Yönetim Kurulu bu konuda her türlü tasarruf hakkına sahiptir. 

f) İptal edilen projede yer alan araştırmacılar, proje iptal tarihinden itibaren 5 yıl süreyle yeni bir 
proje başvurusunda yer alamazlar.  

13. Projenin tamamlanmasını takip eden iki ay içinde sorumlu araştırıcı, hazırladığı sonuç raporunu 
TND’ye yazılı olarak bildirilir. TND tarafından değerlendirilen raporda, gerekiyorsa değişiklik ve 
düzeltmeler istenebilir. Sonuç raporu son halini aldıktan sonra jüri tarafından değerlendirilerek kabul 
veya ret edilir.  

14. Proje tamamlandıktan sonra, makale olarak yayınlanacağı zaman, çalışmanın TND tarafından 
finansal olarak desteklendiği, makalede açık olarak belirtilmelidir.  

15. Proje ödül miktarı, başvuran adayın bildirdiği banka hesabına proje başlangıç tarihinden itibaren ve 
ara raporlara göre yatırılır.  

16. TND bu yönetmelikte yer alan takvim ve koşullarda değişiklik yapmak, ödülü vermek- vermemek 
konusunda serbesttir. Bu tür değişiklikler ileri sürülerek hak talebinde bulunulamaz.  

17. Başvurular sırasında verilen belgeler iade edilmez. 

18. Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde TND Yönetim Kurulu’nun kararına göre hareket 
edilir. 
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Açık� Evet� Hayır� �

Tek�kör� Evet� Hayır� �

Çift�kör� Evet� Hayır� �

DoubleͲdummy�� Evet� Hayır� �

Paralel�grup� Evet� Hayır� �

Çapraz�(crossͲover)� Evet� Hayır� �

DiŒer�ise�lütfen�belirtiniz.� � � �

Varsa,�araƔtırmadaki�tedavi�kolu�sayısı:� � � �

AraƔtırma�Merkezleri�

Tek�bir�merkez�var�� Evet� Hayır� �

Birden�çok�merkez�var�� Evet� Hayır� �

Ülkemizde�öngörülen�merkez�sayısı�

Bu�araƔtırma�baƔka�ülkelerde�de�yürütülüyor�mu? Evet� Hayır� �

Cevabınız�evet�ise�baƔka�ülkelerde�öngörülen�merkez�sayısı

AraƔtırmaya�gönüllü�almaya�baƔlamak�için�önerilen�tarih�(gün,�ay�ve�yıl�
olarak):�

� � � � � � � � � � �

�AraƔtırmanın�tahminen�ne�kadar�süreceŒi�(gün,�ay�ve�yıl�olarak): � � � � � � � � � � �

Proje�için�baƔka�bir�kurum/kuruluƔtan�destek/ödül�saŒlanacak�mı? Evet� Hayır� �

�

AraƔtırmadaki�Gönüllü�Grubu�

SaŒlıklı�gönüllüler�(bebekler)� Evet� Hayır� �

Hasta�gönüllüler�(bebekler) Evet� Hayır� �

Gebe�kadınlar� Evet� Hayır� �

Emziren�kadınlar� Evet� Hayır� �

�

AraƔtırmaya�Dahil�Edilmesi�Planlanan�Gönüllü�Sayısı (kontrol�grubu�dahil) � � � � � �

DiŒer�ülkelerdeki�gönüllü�sayısını�ülkeleri�ile�birlikte�belirtiniz. � � � � � �

Klinik�araƔtırmanın�tamamındaki�gönüllü�sayısını�belirtiniz. � � � � � �

�
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Sorumlu�AraƔtırmacı�

Adı�Soyadı:� � � � � ���������������������������������������������������������������������������������DoŒum�tarihiı:

Unvan�(Dr.,�…):� � � � � �

Neonatoloji�yan�dal�uzmanı�olduŒu�tarih:� � Neonatoloji�yan�dal�uzmanlıŒına�baƔlama�
tarihi:� � � � � �
(Halen�uzmanlık�eŒitimi�devam�edenler�için)�

7Ɣ�adresi:� � � � � �

EͲposta�adresi:� � � � � �

Telefon�numarası:� � � � � �

�

Yardımcı�AraƔtırmacı�(GerektiŒinde�bu�bölümü�tekrarlayınız)

Adı�Soyadı:� � � � � �

Unvan�(Dr.,�…):� � � � � �

Neonatoloji�yan�dal�uzmanı�olduŒu�tarih:� � Neonatoloji�yan�dal�uzmanlıŒına�baƔlama�
tarihi:� � � � � �
(Halen�uzmanlık�eŒitimi�devam�edenler�için)�

7Ɣ�adresi:� � � � � �

EͲposta�adresi:� � � � � �

Telefon�numarası:� � � � � �

Projede�öngörülen�görev�tanımı�ve�yüzdesi:

�

AraƔtırmanın�GerçekleƔtirilmesinde�Kullanılacak�Olan�Merkezi�Teknik�Tesisler (Birden�çok�yer�
varsa�hepsi�ayrı�ayrı�yazılmalı)�

Kurum/KuruluƔ:� � � � � �

Temasa�geçilecek�kiƔinin�adı�soyadı:� � � � � �

Adresi:� � � � � �

Telefon�numarası:� � � � � �

EͲposta�adresi:� � � � � �

DıƔarıya�verilen�görevler:� � � �

Projede�öngörülen�görev�tanımı�ve�yüzdesi:

�
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AraƔtırmanın�özeti��(gerekirse�ilave�sayfa�kullanılabilir)

AraƔtırma�baƔlıŒı/konu:� � � � � �

Konuyla�ilgili�halen�bilinenler:� � � � � �

Konuyla�ilgili�bilinmeyenler:� � � � � �

Amaç:� � � � � �

Kapsam:� � � � � �

Yöntem:� � � � � �

Kaynaklar:� � � � � �

Primer�sonlanım�noktası:������

Sekonder�sonlanım�noktası:������

Not:�Yüksek�lisans,�doktora�veya�uzmanlık�tezi�olarak�önerilen�projeler�için,�tez�konusunun�kurumun�
Akademik�Kurulunca�kabul�edildiŒini�gösteren�resmi�belge�sunulmalıdır�

ARAbTIRMA�TAHM7N7�BÜTÇES7�(Tüm�kalemler�yazılmalı�ve�hangi�kaynaklardan�karƔılanacaŒı�
açıklanmalıdır).�

Harcama�açıklaması� Harcama�tutarı�(TL)

�

�

�

Toplam�

Not:�Proje�kapsamında�herhangi�bir�alet/teçhizat�alınacak�ise,�bunun�1)�Hangi�amaçla�kullanılacaŒı,�
(2)�Talep�edilen�cihazın�proje�elemanları�tarafından�daha�önce�kullanılıp�kullanılmadıŒı,�kullanılmadı�
ise�eŒitiminin�nasıl�alınacaŒı,�(3)�7stenen�cihazdan�aynı�Bölüm�ve�Fakülte’de�bulunup�bulunmadıŒı,�
mevcutsa�adedi;�satın�alınması�istenen�cihazdan�farklı�ise�farklı�özelliklerin�saŒlayacaŒı�yararların�
açıklanması,�(4)�Projenin�tamamlanmasından�sonra�cihazın�ne�Ɣekilde�deŒerlendirileceŒi,�(5)�Cihazın�
teknik�özellikleri�ile�ilgili�ayrıntılı�bilgilerin�proje�teklifi�ile�birlikte�sunulması,�gerekmektedir.����

�

�

�

�
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7Ɣbu�baƔvuru�formuyla,�Ɣahsım/baƔvuru�sahibi�adına�(lütfen�geçerli�olmayan�ifadelerin�üzerini�
yanına�tarih�ve�paraf�atarak�çiziniz):�

x BaƔvuruda�saŒlanan�bilgilerin�doŒru�olduŒunu;�
x AraƔtırmanın�protokole,�yönetmeliklere,�güncel�kılavuzlara,�güncel�Helsinki�Bildirgesi�ve�7yi�Klinik�

Uygulamaları�ilkelerine�uygun�olarak�gerçekleƔtirileceŒini;�
x AraƔtırma�ekibini�(laborutuvar�ekibi,�araƔtırma�hemƔiresi�gibi�dahil)�araƔtırma�hakkında�

bilgilendirdiŒimi,�
x Önerilen�klinik�araƔtırmanın�gerçekleƔtirilebilir�nitelikte�olduŒunu;�
x büphe�edilen�ciddi�advers�etkilere�iliƔkin�raporları�ve�güvenililik�raporlarını�ilgili�kılavuzlara�uygun�

olarak�sunacaŒımı;�
x AraƔtırmayı,�onay�tarihinden�itibaren�en�geç�2(iki)�yıl�içinde�bitireceŒimi,�bu�süre�zarfında�TND�

tarafından�istenen�tüm�belge�ve�yükümlülükleri�yerine�getireceŒimi,�projenin�yayın�haline�
dönmesi�durumunda,�destekleyen�kuruluƔ�olarak�TND’yi�belirteceŒimi��kabul�ve�taahhüt�ederim.�

BaƔvuru�Sahibi��

El�yazısıyla�adı�soyadı:� � � �

Tarih(gün/ay/yıl):� � � � � �

7mza:� � � � � �

�

Ekler:��

1. Tüm�araƔtırmacıların�imzalı��bilimsel�özgeçmiƔleri�
2. Konuyla�ilgili�en�az�3�adet�literatür�
3. AraƔtırmanın�yürütüleceŒi�klinik�/bölüm�sorumlusunun�izni,�olumlu�görüƔü,�bölümdeki�tüm�

elemanların�araƔtırma�hakkında�klinik�/�bölüm�sorumlusu�tarafından�bilgilendirildiŒine�dair�
belge,�tezler�için�akademik�kurul�onayı��

4. Etik�kurul�onayı�
5. (varsa)�BilgilendirilmiƔ�Gönüllü�olur�formu�
6. (varsa)��Olgu�rapor�formu�
7. (varsa)�Anket�formu�
8. Dosyadaki�belgelere�ait�indeks�

Tüm�belgeleri�içeren�dosya�ve�dosyanın�CD�ortamında�örneŒi�verilmelidir.��Evrakları�eksik�dosyalar�
deŒerlendirilmeye�alınmayacaktır.��


