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VEHBİ KOÇ VAKFI HEMŞİRELİK FONU 

PROJE SONUÇ RAPORU YAZIMINDA UYULACAK KURALLAR 

 

 Proje sonuç raporu yazımında A4 beyaz kağıt kullanılmalı, sayfa kenarlarında 2.5cm 

boşluk bırakılmalı ve özet sayfasından itibaren her bir sayfa numaralandırılmalıdır. Proje 

sonuç raporu ciltlenmiş üç kopya ve elektronik ortamda pdf dosyası olarak taahhüt edilen 

tarihte SANERC direktörlüğüne imza karşılığı teslim edilmelidir 

PROJE SONUÇ RAPOR İÇERİĞİ  

 Kapak; proje adı ve numarasını içerecek şekilde hazırlanmalıdır. Projenin 

destekleyicileri (Vehbi Koç Vakfı) araştırmacıların adı-soyadı, kurumları, projenin 

başlangıç ve bitiş tarihleri kapakta belirtilmelidir. 

 Önsöz; proje hakkında kısa bilgiler verildikten sonra projeyi destekleyen kurumlar 

belirtilmelidir. 

 İçindekiler; proje raporu içinde yer alan başlıklar ve alt başlıklar sayfa numaraları ile 

birlikte verilmelidir.  

 Tablo ve şekil listeleri; proje raporu içinde yer alan tablo ve şekil başlıkları sayfa 

numaraları ile birlikte verilmelidir. 

 Özet ( abstract ); proje özeti projenin ana hatlarını yansıtacak şekilde Türkçe ve 

İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Özet en az 200, en fazla 400 kelimeden oluşmalıdır. 

Özetin bitiminde anahtar kelimeler yer almalıdır. 

 Proje ana metni; giriş, materyal ve metod, bulgular, tartışma, sonuçlar bölümlerini 

içermelidir. 

Giriş bölümünde;  

Konu, amaç ve kapsam net biçimde tanımlanmalı, bilgi birikimine (literatür) referans 

verilerek, hangi eksikliğin giderilmeye çalışıldığı açıklanmalı (örneğin, literatürden 

alınan başlangıç noktaları ya da varsayımlar), konunun ulusal ve uluslararası düzeyde  

önceliği ve önemi belirtilmelidir. 

Materyal ve metod  bölümünde;  

Araştırmanın deseni, örneklemi, örnek seçim kriterleri ve varsa örneklem büyüklüğü 

hesabı, verilerin toplandığı yer ve özellikleri, onam süreci, incelenen parametreler 

sıralanmalı; her biri ile ilgili veri toplama araçları ve izlenen yöntem  özetlenmelidir. 

Verilerin istatistik analizinde kullanılan yöntemler açıklanmalıdır. 

Proje önerisinde tanımlanan çalışma ile gerçekleştirilen çalışma, amaç, kapsam ve 

yöntem bakımından karşılaştırılmalı, değişiklikler gerekçeleri ile birlikte irdelenmelidir. 

Bulgular ve tartışma;  

Araştırmaya veri olarak giren bilgiler (data), gerçekleştirilen işlemler ve elde edilen 

bilgiler gerekirse ekler de kullanılarak verilmelidir. Verilerin istatistiksel analiz 

sonuçları, sırasıyla tanımlayıcı analiz ve daha sonra bağıntı analizleri tablolarıyla 

verilmelidir. 

Araştırmada elde edilen bilgiler ilişkilendirilmeli, diğer kaynaklarla karşılaştırılmalı ve 

yorumlanmalıdır.  
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Sonuçlar;  

o Araştırmada elde edilen sonuçlar kısa ve net biçimde sıralanmalı; 

o Projenin öneri formunda belirtilen amaç ve  kapsama uygun olarak sonuçlanıp 

sonuçlanmadığı irdelenmeli, farklılıklar varsa nedenleri açıklanmalı; 

o Sonuçların bilime / uygulamaya ne şekilde katkı oluşturabileceği tartışılmalı; 

o Bu projenin bulgularından kaynaklanacak potansiyel araştırma alanları varsa 

belirtilmelidir. 

 Kaynaklar;  

Yararlanılan kaynaklar konu içinde yer alma sırasına göre ekte belirtildiği şekilde 

yazılmalıdır.  

Kaynaklar konu içerisinde geçtikleri yerlerde de parantez içinde yazarın soyadı ve basım 

tarihi olmak üzere belirtilmelidir (Örneğin; Tanpınar, 2004).  

 Ekler;  

Araştırmacıların, proje sonuçlarının uygulamaya geçirilmesi  için uygulayıcı kurum ve 

kuruluşlara aktarılmasını istedikleri  hususlarda, Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Fonu Proje  

Destekleme Komitesi’ne önerilerini içeren bir ek. 

Kullanılan kaynaklardan aynen alıntı yapılan resim/şekiller ya da çevirisi yapılan 

kaynaklar var ise bu  dokümanların kullanımı için ilgili yayınevinden alınan izin belgesi . 

Uygulamaya yönelik bir kitap veya kitapçık şeklinde hazırlanmış dokümanlar (örneğin, 

hasta eğitim kitapçığı- kapak sayfasında “Vehbi Koç Vakfı” tarafından desteklendiği 

belirtilerek) .  

Projeyi destekleyen diğer kuruluşlar var ise bu kuruluşların projeye olan katkıları proje 

aşamalarına göre listesi  

Rapor ana metni içinde geçmeyip rapora eklenmesi gereken diğer tablo, bilgi, anket ve 

ölçekler 

Bütçe eki; bütçede önerilen miktar, şimdiye kadar bütçeden harcanan miktarı (bütçeden 

artan veya fazla kullanılan miktarları dahil)içeren  bir Excel hesap tablosu  

 Bibliyografik bilgi formu; araştırmacıların kısa özgeçmişi verilmelidir. 

 

 

     KAYNAK YAZIM ŞEKLİ 

Projede kullanılan kaynaklar metinde  yer aldığı sıraya göre numaralandırılmalıdır.  Dergi 

adları Index Medicus'a göre kısaltılmalıdır.  Bir kaynakta yazarların sayısı üçten fazla 

olduğu durumlarda üçüncü yazardan sonra "et al." ya da "ve ark." ibaresi eklenmelidir.  

Kaynak yazımı aşağıda belirtildiği şekilde yapılmalıdır: 

Kitap: Yazarın soyadı, adının başharf(ler)i, kitabın adı, birden fazla basımı var ise kaçıncı 

basım olduğu, basıldığı şehir, basımevi, basıldığı yıl ve sayfa numaraları belirtilmelidir.  
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Jarvis C. Physical examination and health assessment. 3rd. ed. Philadelphia: W.B. 

Saunders Company; 2000. p. 687-750. 

Kitaptan bölüm: Bölüm yazarının soyadı, adının başharf(ler)i, bölümün adı, editörün 

soyadı, adının başharf(ler)i, kitabın adı, birden fazla basımı var ise kaçıncı basım olduğu, 

basıldığı şehir, basımevi, basıldığı yıl ve sayfa numaraları belirtilmelidir. 

Melanie SM, Hickey JV. Neuroscience critical care. In: Hickey JV. editor. The clinical 

practice of neurological and neurosurgical nursing. 5th. ed. Philadelphia:  Lippincott 

Williams & Wilkins; 2003. p. 359-67. 

Çeviri kitap: Yazarın soyadı, adının başharf(ler)i, kitabın adı, birden fazla basımı var ise 

kaçıncı basım olduğu, çeviren kişinin başharf(ler)i ve soyadı, basıldığı şehir, basımevi, 

basıldığı yıl ve sayfa numaraları belirtilmelidir. 

Ferry DR. On günde temel elektrokardiyografi. Çeviri, M. Kahraman. İstanbul: Ekbil 

A.Ş.; 2001. s. 10-29. 

Dergi: Makale yazarının soyadı, adının başharf(ler)i, makalenin adı, yayınlandığı derginin 

adı (Index Medicus'taki kısaltma adı), yıl, cilt no, parantez içinde sayı no ve sayfa 

numaraları belirtilmelidir. 

Pokorny ME, Koldjeski D, Swanson M. Skin care intervention for patients having cardiac 

surgery. Am J Crit Care 2003; 12 (3):535-44.  

Dergi eki (Supplement):  Makale yazarının soyadı, adının başharf(ler)i, makalenin adı, 

yayınlandığı derginin adı (Index Medicus'taki kısaltma adı), yıl, cilt no, parantez içinde 

Supplement no ve sayfa numaraları belirtilmelidir. 

Ahrens T. Severe sepsis management: Are we doing enough?. Crit Care Nurse 2003; 23 

(Suppl. 5):2-15. 

 


