
TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ BİLİMSEL PROJE 
DESTEK BAŞVURU İLKELERİ 

 
 
1. PROJE DESTEK BİLGİLERİ  
 
Başlık: Proje içeriğini yansıtacak şekilde ve kısa olmalıdır. 
 
Süre: Başlama ve bitiş tarihleri belirtilmelidir. 
 
Uygulayıcılar: Proje yöneticisi ve araştırmacıların adı, soyadı, ünvanı ve projenin 
yapılacağı yer belirtilmelidir.  
 
Diğer Destekler: Türk Nöroşirürji Derneği dışında projeye destek veren diğer kuruluşlar 
varsa adları ve sağladıkları destek miktarı belirtilmelidir.  
 
Bütçe: Malzeme alımları, makine ve teçhizat alımları, diğer giderler ile toplam bütçe 
tutarı belirtilmelidir. Bu tutar içerisinde Türk Nöroşirürji Derneğinden talep edilen miktar 
belirtilmelidir. 
 
2. PROJE İÇERİK BİLGİLERİ 
 
Özet: Projenin amacı, önemi hakkında kısa bilgi (150-250 kelime arasında) verilmelidir. 
 
Anahtar Sözcükler: Projenin içeriğini en iyi yansıtan 5 sözcük belirtilmelidir. 
 
Amaç: Projenin tamamlanması ile varılmak  istenen hedefler açık olarak vurgulanmalıdır. 
 
Önem: Projenin bilime ve uygulamaya sağlayacağı katkılar belirtilmelidir. 
 
Materyal ve Yöntem: Araştırma materyali, analiz ve hesaplama yöntemleri hakkında bilgi 
verilmelidir. 
 
Giderler: Proje giderlerinin planlanmış dökümü, bedeli, gerekçesi belirtilmelidir. Gider 
fasılları ayrıntısında Türk Nöroşirji Derneği katkısı ile desteklenecek gider kalemleri liste 
halinde verilmelidir. Ayrıca, proforma fatura eklenmelidir. 
 
Çalışma Planı: Projenin süresi gerekçelendirilmeli ve 6 aylık rapor dönemlerinde 
yapılacak işler tanımlanmalıdır. 
 
3. EK BİLGİLER 
 
Yapılan Çalışmalar: Konu ile ilgili yerli ve yabancı yayınlar kısaca özetlenmeli ve 
araştırmanın bilimde yeri belirtilmelidir. 
 



Kaynak Listesi: Konu ile ilgili taranan ve Yapılan Çalışmalar bölümünde değinilen 
yayınların listesi verilmelidir. 
 
Önceki Projeler: Proje yöneticisi ve diğer araştırıcıların daha önce desteklenen 
projelerinin ve projelerden yapılan yayınlarının listesi verilmelidir. 
 
Özgeçmiş ve Yayın Listesi: Proje yöneticisi ve araştırıcıların, özgeçmiş ve yayın listesi 
verilmelidir. Yayınların içinde konu ile doğrudan ilgili yayınlar belirtilmelidir. 
  
İngilizce Başlık: Projenin başlığı İngilizce olarak verilmelidir. 
 
4. EK SÜRE 
 
Proje yöneticisi proje süresinin bitiminden en geç 3 ay önce Türk Nöroşirüji 
Derneği’nden gerekçeli ek süre isteyebilir. Ek süre bir yılı geçemez. Başvuru tarihinde en 
son gelişme raporu teslim edilmiş olmalıdır.  
 
5. EK ÖDENEK 
 
Proje yöneticisi en az bir gelişme raporu döneminden sonra öngörülmüş kalemler için 
gerekçeli ek ödenek taleplerinde bulunabilir. Ek ödenek tutarı proje destek maliyetinin 
yarısından fazla olamaz.  
 
6. DEĞERLENDİRME 
 
Projeler, konu ile ilgili kurulacak bir değerlendirme jürisi tarafından, özgünlük, yöntem, 
ve Nöroşirürjiye katkıları açısından değerlendirilecektir. 
 
7. SUNU 
 
Desteklenen projler, Türk Nöroşirürji Derneği Ulusal Kongrelerinde özel bir oturumda 
sunulacaktır. 
 
8. YAYIN  
 
Projeden kaynaklanan yayınlarda, yayın dilinde “Türk Nöroşirürji Derneği tarfından 
desteklenmiştir. (Proje No: .........., Yıl)” dipnotu yer almalıdır. Yapılan yayınların bir 
kopyası Türk Nöroşirürji Derneği’ne gönderilmelidir. 
 


