SİNOP ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELERİN SONUÇ RAPORU
YAZIMINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
Bir nüsha ciltsiz ve spiralsiz, kesin kabulünden sonra iki nüsha ciltli olarak verilecek olan
proje sonuç raporunun yazımında A4 ebadında kaliteli beyaz kağıt kullanılacak, sayfalardaki
sağ, sol ve alt boşluk 2.5 cm, üst boşluk 3 cm olacaktır. Sonuç raporunda yazıların koyu renk
olması şarttır.
Basılı kopyalarla birlikte proje sonuç raporunun kompakt disk ortamında elektronik
kopyasının da teslim edilmesi gerekmektedir. Kompakt diskte yer alması gereken Sonuç
raporu dosyası Microsoft Word ve ayrıca pdf formatına olmalıdır. Metin formatı dışındaki
rapor ekleri ek dosyalar olarak kompakt diske yüklenmelidir. (Fotoğraf, resim, harita, ses
kaydı, video görüntüsü, vb). Dosyalara isim verilirken Türkçe karakter kullanılmamalı ve
aşağıdaki format kullanılmalıdır:
projeno_projeyurutucusuadi_soyadi.doc
projeno_ projeyurutucusuadi.soyadi.pdf
Proje sonuç raporu içeriği aşağıda belirlenen düzende olmalıdır:
Kapak kısmı Ek-1’de verildiği şekilde hazırlanmalıdır.
Önsöz, proje hakkında çok kısa ve olağan bilgiler verilip projenin Kurumca desteklendiği
belirtilmelidir.
İçindekiler, rapor içindeki başlıkları, alt başlıkları ve bunların sayfa numaralarını verecek
şekilde hazırlanmalıdır.
Tablo ve şekil listeleri, içindekiler bölümünün arkasına eklenmelidir.
Özet (Abstract), projenin ana hatlarını gösterecek olan bir metindir ve hem Türkçe hem de
İngilizce hazırlanmalıdır. En az 100, en çok 250 sözcükten oluşmalıdır. Olağandışı hallerde
400 sözcüğe kadar çıkabilir. Özet’in bitiminde anahtar kelimelerin yazılmasına dikkat
edilmelidir.
Proje ana metni, giriş, genel bilgiler, gereç ve yöntem, bulgular ve tartışma/sonuç
bölümlerinden oluşur. Sonuç bölümünün önerileri de kapsaması gerekmektedir.
Tablo ve şekiller, metin içinde geçtiği yerde verilmelidir.
Kaynaklar, konu içinde geçtiği yerde numaralandırılmalı ve parantez içinde verilmelidir.
Metin sonunda kaynaklar geçtiği sıraya göre, ve Ek-2’deki örnekler dikkate alınarak
hazırlanmalıdır.
Ekler, rapor ana metni içinde geçmeyip rapora eklenmesi gereken tablo, diğer bilgi,
düzenlenmiş anket gibi kısımlar varsa, bu bölümde verilmelidir.
Proje Özet Bilgi Formu, sonuç raporunun son sayfası olarak eklenmelidir.
Proje Özet Bilgi Formu, sonuç raporu metninden ayrı bir dosyada EK 3’ de belirtildiği gibi
hazırlanmalıdır. Bütün alanlar kesinlikle doldurulmalı ve Microsoft Word ve pdf formatında
kompakt diske kaydedilmelidir.

EK-1
(ÖRNEK)

T.C.
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
(Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü)
Sonuç Raporu

Proje No:
Projenin Başlığı

Proje Yürütücüsü

Birimi

Araştırmacılar ve Birimleri

SİNOP
(Ay / Yıl)

EK-2
YARARLANILAN KAYNAKLAR LİSTESİ İÇİN
BİBLİYOGRAFİK VERİLERİN
GENEL DÜZENLEME ŞEKLİ
Yararlanılan kaynak;
1. Periyodik yayın ise; yazar(lar)’ın, soyadı, adının başharfi, makale adı, derginin adı (varsa
uluslararası kısaltmaları), cilt no, sayı no, başlangıç ve bitiş sayfa no, yıl.
Örnek: Özsoylu Ş, Koçak N. Deniz Mavisi Histiositozisi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi
1073;16: 304-9.
2. Kitap ise; yazar(lar)’ın, soyadı, adının baş harfi, kitabın adı, baskı sayısı, yayınlandığı yer,
basımevinin adı, basım yılı.
Örnek: Clemete CD. A Regional Atlas of Human Body. 5th ed. New York. Lippincott Williams
and Wilkins. 2008.
3. Kitaptan bölüm ise; yazar(lar)’ın, soyadı, adının baş harfi, bölümün adı, editörün adı
(varsa), bölümün alındığı kitabın adı, baskı sayısı, yayınlandığı yer, basımevinin adı, basım
yılı, sayfa no.
Örnek: Noble MA. Prevention and Control of Laboratory-acquired Infections. In: Murray PR,
Baron EJ, Pfaller MA, Teonver FC, Rolken YH. (Eds). Manual of Clinical Microbiology, 9th ed.
Washington, DC. American Society for Microbiology 2007; 410–417.
4. Tez veya proje ise; yazar(lar)’ın, soyadı, adının başharfi, tezin adı, tezin türü (Ph.D.,
M.Sc.), tez çalışmasının yapıldığı kuruluşun adı ve adresi, çalışmanın yapıldığı yıl.
Örnek: Taşcıoğlu S. Blister Bakırın Perlitle Arıtılması, (Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi 1984.
5. Tebliğ veya rapor ise; yazar(lar)’ın, soyadı, adının başharfi, tebliğin adı, kongre-seminer
adı, sunulduğu yer, yıl, sayfa no.
Örnek: Rosenthal VD, Unal S, Ulger F, et al. Risk factors for Nosocomial Acinetobacter
baumannii infections: a case-control study. Sixth Congress of the International
Federation of Infection Control. October 13-16, 2005, İstanbul, Turkey. Abstract Book
2005:106-107.
Yazar sayısı altıdan fazla ise üçüncü yazardan sonra, Türkçe kaynaklarda ve ark. İngilizce
kaynaklarda et al. İbaresi kullanılır.

EK-3
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
PROJE ÖZET BİLGİ FORMU

Proje No:
Proje Başlığı:

Proje Yürütücüsü ve Araştırmacılar:

Projenin Yürütüldüğü Kuruluş ve Adresi:

Destekleyen Kuruluş(ların) Adı ve Adresi:

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:
Öz (en çok 70 kelime)

Anahtar Kelimeler:
Projeden Yapılan Yayınlar:
a. Proje kapsamında yayın yapılmış mı?
Hayır

Evet
Makale

Detay*:

Bildiri

Detay*:

Tez

Detay*:

Diğer

Detay*:

*Detay: Makale Başlığı, Yayınlandığı Dergi, Yıl, Cilt, Sayı ve Sayfa numarasını belirtiniz.
b. Proje kapsamında patent alınmış mı?
Evet
c.

Hayır

Projede patent alma potansiyeli var mı?
Evet
Hayır

Başvuru yapılmış

