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TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ ARAŞTIRMA PROJESİ DESTEĞİ 
 

Türk Dermatoloji Derneği; 2012 yılı içinde, bilimsel araştırma projesine toplam 50.000 TL destek 
verecektir. Her proje için en fazla 15.000 TL’ye kadar destek verilmesi planlanmaktadır. En az 3 
projeye destek verilecektir.  Destek; Türk Dermatoloji Derneği tüzüğünün 4. maddesine dayanılarak 
ve “Türk Dermatoloji Derneği Bilimsel Etkinliklere Katılım ve Araştırma Destek Yönergesi”ne göre 
verilecektir. Proje destek başvuruları 15 Ağustos 2012 tarihine kadar yapılabilecektir. Araştırma 
Projesi Desteği almaya hak kazananlar 12 Ekim 2012 tarihinde duyurulacaktır. 
 
Koşullar; 

1. Başvurmanın ön koşulu Türk Dermatoloji Derneği üyesi olmak ve yıllık aidatını ödemiş 
olmaktır. 

2. Araştırma; Derneğimiz üyesi Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanı tarafından yönetilmelidir. 
3. Söz konusu proje herhangi bir kurum tarafından destek almamış olmalıdır. 
4. Birimlerin mevcut araştırma alt yapısı olanaklarıyla gerçekleştirilebilmelidir. 
5. Proje; tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı 

sağlamalıdır. 
6. Araştırmacılar, “etik kurul onayı almak üzere”  kendi kurumlarındaki etik kurula başvurmuş ve 

onay almış olmalıdır. Etik kurul onayı belgesi son başvuru tarihine kadar derneğimize 
iletilmelidir. 

7. Başvuru dosyasında projenin ayrıntılı olarak bütçesi bulunmalıdır. Alınacak kit veya hizmet 
için proforma faturalar dosyaya konulmalıdır. 

8. Her proje 15.000 TL’yi aşmamak koşuluyla başvuruda belirtilen miktarlarla desteklenecektir. 
9. Desteklenen projelerde; alınacak kit veya yapılan hizmetler Türk Dermatoloji Derneği”ne 

faturalandırılacaktır. Kesilen faturaların derneğimize iletilmesini izleyen bir hafta içinde fatura 
bedelleri ödenecektir. 

10. Proje verileri ile ilgili her türlü yazı ve makalede "Türk Dermatoloji Derneği tarafından 
desteklenmiştir" ibaresi bulunmalıdır. 

11. Araştırma projesi başvuruları Türk Dermatoloji Derneğine bir dilekçe ile ekte bulunan Türk 
Dermatoloji Derneği Proje Desteği Başvuru formu doldurularak aşağıdaki adrese 
yapılmalıdır. Dilekçe ile birlikte; dosya halinde araştırma projesi, araştırmayı yürüten 
kişinin bilimsel özgeçmişi, yayın listesi, projeye katılan diğer üyelerin isim ve adresleri, etik 
kurul onayı ve projenin ayrıntılı bütçesiyle ilgili bilgiler bulunmalıdır. Ayrıca, 15 Eylül 2012 
tarihine kadar tüm belgeleri tamamlamak koşuluyla, e-posta yoluyla 
info@turkdermatoloji.org.tr adresine ön-başvuru yapılabilir. 
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TDD Yönetim Kurulu 
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