TÜRK PEDİATRİK ONKOLOJİ GRUBU (TPOG)
ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEK PROGRAMI
Tanım
TPOG, pediatrik onkoloji konularında klinik veya laboratuar bilimsel araştırma projelerini
desteklemektedir. Bu program sadece araştırma için gerekli olan tüketilebilir malzeme desteğini
kapsar. Hizmet ve demirbaş alımlarına ilişkin giderler bu program dışında bırakılmıştır.
Programdan yararlanabilmek için;
1. TPOG asil üyesi olmak
2. Başvuru formu ve eklerini eksiksiz doldurmak ve istekte bulunulan tüketilebilir
malzemelerin proforma faturalarını sağlamak
3. Proje için gerekli olan etik kurul onaylarını almak zorunludur.
Destek miktarı ve sayısı
TPOG Yönetim Kurulu bütçe imkanları çerçevesinde her yıl desteklenecek proje sayısını ve destek
miktarını belirler. Her yıl Ocak ayında web sayfasından (www.tpog.org.tr) ilan eder. Bu destek,
2018 yılında her bir proje için 30.000 TL’yi (KDV dahil) aşmamak üzere, 3 temel onkoloji alanında
ve 3 klinik onkoloji alanında olmak üzere toplam 6 projeye sağlanacaktır. Başvurular 31 Ocak
2018 tarihine kadar yapılmalıdır.
Destek kapsamı
1. Kimyasal malzemeler
2. İmmünolojik, moleküler, biyokimyasal analiz kitleri
3. Moleküler çalışmalar için reaktif, prob, primer vb. malzemeler
4. Klinik araştırmalarda kullanılabilecek diğer tüketilebilir malzemeler
Başvuru
TPOG tarafından istenilen belgeler bir nüsha halinde ve word, Excel dokümanı olarak CD’ye
aktarılarak (ya da internet ortamında) TPOG Genel Sekreterliği adına TPOG ofisine iadeli-taahhütlü
olarak gönderilir. Başvuru formları web sayfamızdan indirilebilir. Başvuru formlarının ekine
proforma faturalar eklenmelidir.
Başvuruda istenilen belgeler
1. Başvuru formu
2. Proje yürütücülerinin fotoğraflı özgeçmişleri
3. Proje yürütücülerinin yayın listeleri
4. Proje önerisi
a) Proje başlığı
b) Araştırıcıların isim ve kurumları
c) Özet (İngilizce ve Türkçe)
Her biri ayrı ayrı bir sayfayı aşmayacak şekilde, Proje amacını, araştırma hipotezini de içerecek
şekilde hazırlanmalıdır.
d) Genel Bilgi
Genel Bilgi 5 sayfayı aşmamalıdır. (Mutlak gerekli olduğu hallerde aşabilir)
e) Araştırmanın amacı ve hipotezi
f) Materyal ve metod

Araştırmada kullanılacak materyal ve metodoloji ayrıntıları ve referansları ile açıklanmalıdır.
Laboratuar çalışmalarında mevcut laboratuar imkanları açıklanmalıdır. Araştırmanın ne kadar
süreceği, var ise işbirliği yapılan merkezler açıklanmalıdır.
g) İstenilen malzemeler
Malzeme listesi Excel dökümanı olarak fiyatlandırılmış halde sunulmalıdır.
h) Kaynaklar
Kaynaklar “Pediatric Blood and Cancer” formatında sunulmalıdır.
5. Kurum izin belgesi
Kurum ya da birim amirinin projenin ilgili merkezde yapılmasını onayladığını gösteren belge
6. Etik kurul onayı
Başvuru adresi:
Adres: Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği. Kuzgun Sokak No:79/21
Çankaya / Ankara.
Telefon:0312 427 77 85
e-posta: tpogder@ttmail.com, tpogder@gmail.com
Değerlendirme
TPOG Bilim Kurulu başvuru tarihinin bitiminden itibaren ilk bir ay içerisinde toplanarak başvuruları
değerlendirir ve Yönetim Kurulu’na sunar. Yönetim Kurulu’nda son karar verilir. Uygun bulunan
projeler Bilim Kurulu veya Yönetim Kurulu tarafından istenirse, değerlendirmek üzere konunun
uzmanı en az iki hakem/danışman görüşüne sunulabilir. Raporlar doğrultusunda gerekirse
araştırmacıdan belgeleri yeniden düzenlemesi veya ek belge sağlaması istenebilir. Değerlendirme
sonuçları en geç 3 ay içerisinde başvuru sahiplerine bildirilir. Seçilen projeler proje sahiplerine yazı
ya da elektronik posta ile bildirilir ve web sayfamızda açıklanır.
Desteğin Verilmesi
Araştırma projesi desteğinin kabul edilmesinin ardından istenilen tüketilebilir malzemeler TPOG
tarafından satın alınır. Ödeme TPOG Saymanlığınca gerçekleştirilir.
Proje Süresi
24 aydan uzun olamaz. Süre TPOG proje desteğinin araştırıya tebliğinden itibaren başlar.
Projenin İzlenmesi
Araştırıcılar desteğin sağlanmasını takiben, birinci yılın sonunda istenilen formata uygun şekilde bir
Proje Gelişme Raporu hazırlamakla yükümlüdürler. Rapor formatı web sayfamızdan indirilebilir. Bu
rapor TPOG Bilim Kurulu tarafından incelenir ve Yönetim Kurulu’na sunulur. Gerek görüldüğünde
Bilim Kurulu veya Yönetim Kurulu’nun bir üyesi araştırma yerini ziyaret ederek projenin gidişini
denetler ve daha erken dönemde rapor ister.
Sonuçlandırma
Proje bitiminde Proje Son Raporu TPOG Bilim Kurulu’na gönderilir ve Yönetim Kurulu’na sunulur.
Rapor formatı web sayfamızdan indirilebilir. Proje, bu raporun TPOG Bilim Kurulu’nca kabulü ve
TPOG Yönetim Kurulu’nca onaylanması ile sonlandırılmış olur. Araştırma sonuçlarının her türlü
sözlü veya yazılı sunumunda “Bu proje Türk Pediatrik Onkoloji Grubunca (TPOG) desteklenmiştir”
“This study has been supported by a research grant of Turkish Pediatric Oncology Group (TPOG)”
ibaresi ile TPOG desteğinin belirtilmesi zorunludur. Proje sorumlusu projenin her türlü yazılı ve

sözlü sunumunun bir kopyasını sunumdan sonraki 1 ay içinde TPOG Genel Sekreterliği’ne
göndermelidir.

