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Amaç ve içerik
Madde 1
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği tarafından aşağıdaki şartları sağlayan araştırma projelerine,
hakem değerlendirmesi sonucuna göre mali destek verilecektir. Bu yönergenin amacı projeye destek
verilmesi sürecindeki ilke ve esasları tanımlamaktır
Projenin Konusu
Madde 2
a) Projenin konusu ağırlıklı olarak ortopedi ve travmatoloji anabilim dalı ile ilgili kas iskelet sistemini
ilgilendiren temel bilimler alanlarındaki araştırmalar üzerine olmalıdır.
b) Ülkemiz için önemli konulardaki yeterli takip süreli ortopedi ve travmatoloji ile ilgili klinik araştırmalar
için de proje desteği verilebilir. Çok merkezli, ileriye yönelik (prospektif), randomize kontrol grubu içeren
klinik çalışmalara öncelik tanınacaktır.
c) Projenin orijinal olması, daha önce herhangi bir dergide yayımlanmamış ya da bir kongrede sunulmamış
olması gerekmektedir. Projenin ana fikrini doğuran öncül bir çalışma haline gelmiş yayınlar başvuruda
detayıyla anlatılmalıdır.
Projenin Yürütücüsü ve Araştırmacılar
Madde 3
a) Projelerin desteklenmesinde belli bir yaş sınırlaması olmamakla birlikte, 40 yaş altındaki genç
araştırmacılara öncelik verilecektir.
b) Projenin Türkiye’de yapılması gerekmektedir. Çalışmanın araştırıcıları arasında yurtdışından isimler
olabilir ancak proje yürütücüsü TOTBİD üyesi olmalı ve aidat borcu olmamalıdır.
c) Proje yürütücüsü dışındaki diğer ortopedi ve travmatoloji uzmanları ve araştırma görevlisi araştırıcılar da
TOTBİD üyesi ya da TOTBİD aday üyesi olmalı ve aidat borçları olmamalıdır.
d) Bir proje yöneticisinin aynı anda birden fazla projesine destek verilmez.
e) Proje yürütücüsü, proje destek süreci boyunca TOTBİD e karşı sorumlu olacaktır.
f) Projesi kabul edilen ve TOTBİD desteği alan araştırıcılar bu şartları kabul ettiklerini belirten bir sözleşme
imzalamakla yükümlüdür.
Proje Başvurusu
Madde 4
a) Proje başvuruları TOTBİD - TOAK internet sitesinden elde edilecek “Proje Başvuru Formu”nun”
doldurulması ile yapılır.
b) Değerlendirme süreci, doldurulmuş ve ıslak imza atılmış “Proje Başvuru Formu” ve proje için alınmış olan
“Etik Kurul Onay Raporu”nun TOTBİD Genel Merkezi’ne ulaştırılmasından sonra başlar.
c) Başvuru esnasında bütçeyi açıklamaya katkı verecek her türlü proforma fatura başvuruya eklenmelidir.
d) Projeler TOTBİD – TOAK tarafından belirlenen iki hakem tarafından değerlendirilecek, hakem
raporlarında eşitlik sağlanması halinde son kararı TOAK Yönetim Kurulu verecektir. Sonuçlar başvuru
sahiplerine bildirilecek, ödemeler TOTBİD Yönetim Kurulu onayından sonra gerçekleşecektir.
e) Proje sonu raporunun TOTBİD - TOAK Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi ile proje sonlanmış kabul
edilir.
f) Proje başvuru adresi; Bayraktar Mah. İkizdere Sok. No:21/12 Gaziosmanpaşa-Ankara, E-posta :
toak@totbid.org.tr dir.

Destek miktarı
Madde 5
a) TOTBİD her takvim yılı için bu program kapsamında kullanılmak üzere toplam 60.000 TL bütçe ayırır. Bir
projeye bir takvim yılında en fazla 20.000 TL katkıda bulunulur. Bütçe iki yılda bir zamanın koşullarına göre
revize edilir.
b) Uzun süreli projeler uygun görüldüğü takdirde ikinci bir yıl destek programından da yararlanabilir
(Bu çalışmaların en az 18 aylık çalışma takvimi olmalıdır. Bu çalışmalarda toplam destek miktarı 30.000 TL yi
geçemez).
c) Toplam bütçe o takvim yılı içerisinde harcanamazsa artan para bir sonraki yıla aktarılabilir.
Desteklerin ödenmesi
Madde 6
a) Projelerde başvuru sırasında belirtilen çalışma takvimine uyulması proje desteğinin devamı için şarttır.
b) Proje destekleri tek seferde ödenmeyip çalışmanın içeriğine ve çalışma takvimine göre belirlenen ödeme
planına bağlı kalınarak ödenecektir. Bu nedenle başvuruda belirtilen çalışma takvimi iyi kurgulanmalıdır.
c) Ödemeler için fatura ibrazı en temel gerekliliktir.
d) Proje Sonlandırma Raporuna kadar tüm destek miktarının %80’i ödenir
e) Destek miktarının %10’u Proje Sonlandırma Raporundan sonra ödenecektir.
f) Destek miktarının son %10’u SCI Expanded indeksinde yer alan bir dergide yayın olması durumunda
ödenecektir
g) TOTBİD - TOAK destek verilen projelerin denetiminden sorumlu olacak, proje sahiplerinden ara raporlar
istenecek, çalışma programına uymayan projelerin desteği kesilecektir.
Diğer Hususlar
Madde 7
a) Proje olarak sunulan çalışma, süresi içerisinde tamamlanmadığı ya da proje desteği kesildiği taktirde
projede adı geçen tüm proje sahipleri, tespit tarihinden itibaren 3 yıl süre ile yeni proje desteği için
başvuramazlar.
b) Daha önce TOTBİD’ den proje desteği alan, bu projeyi zamanında tamamlayan ve SCI - Exp dergilerde bu
çalışmayı yayınlayan proje sahiplerine bir sonraki proje başvurusunda öncelik tanınacaktır.
c) Desteklenmesine karar verilen projeler ile ilgili süreç ön görülen aralıklarla TOTBİD ve TOAK Yönetim
Kurulu’na rapor edilmek zorundadır.
d) Proje, tamamlanmasından sonraki ilk ulusal kongrenin ilgili bölümünde sunulmalıdır.
e) Desteklenen çalışma herhangi bir ortamda yayımlandığı ya da sunulduğu taktirde TOTBİD tarafından
desteklendiğinin belirtilmesi zorunludur.
f) Yukarıdaki şartların yerine getirilmemesi, projenin sonuçlandırılmaması halinde alınan desteğin TOTBİD’ e
geri ödenmesi şarttır.
g) Proje Başvuru Formunu imzalayan proje sahipleri bu yönergede bahsedilen şartları ve yaptırımları
okuduğunu bu şartlara eksiksiz uymayı, uymadığı takdirde karşılaşacağı yaptırımları yerine getirmeyi kabul
eder.
Onaylayan
TOTBİD Yönetim Kurulu

