Hemşirelik ve Ebelik Araştırma Ödülü
Nedir
Diğer Avrupa ülkeleri (Hollanda, Fransa, Belçika, Almanya, İsviçre, İsveç...) ve anglosakson ülkelerde (ABD, Avustralya, Kanada) çalışan hemşireler ve ebeler gibi, Türk
hemşireleri ve ebeleri de kendi özerkliklerini ortaya koymak için araştırma alanında
yetkinlik edinmek ve geliştirmek ihtiyacındadır.
Amaçları, profesyonel uygulamalarını değerlendirmek ve klinik uygulama için
tavsiyelerde bulunmak, hemşirelik ve ebelik alanına özgü bilgiler geliştirmek ve tıbbi
araştırmaya katkıda bulunmaktır.
Türk Neonatoloji Derneği önderliğinde Neonatoloji Hemşireliği Derneği ve Anadolu
Ebeler derneği tarafından ortaklaşa sunulan Mustela Vakfı Hemşirelik ve Ebelik
Araştırma Ödülü, verilecek ödül ile perinatal ve neonatal sağlığı iyileştirmeyi
hedefleyen hemşirelik ve ebelik üzerinde araştırma projelerinin oluşturulması ve
gerçekleştirilmesini destekler.
Bu ödül sadece hemşirelik ve ebelik konusunda, hemşireler veya ebeler tarafından
yürütülen araştırmalara ayrılmıştır.
Ödülü veren bilimsel komitede, kamu sağlığını ve sosyal bilimleri temsil edip farklı
faaliyet sektörlerinden ve uzmanlık alanlarından gelen sağlık profesyonelleri yer
alıyor. Komite, yılda bir defa bir araya gelerek seçim faaliyetlerini gerçekleştiriyor ve
seçilen kişilere ödüllerini veriyor.
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BAŞVURUYORUM
Online kayıt olurken atılacak adımların açıklaması:
1. Adım: Kişisel veriler
2. Adım: Profesyonel veriler
3. Adım: Proje
•
Araştırma projenizin başlığı?
•
Mustela Vakfından proje için talep ettiğiniz fon?
4. Adım: Ek belgeler
1. Başvuru mektubu
2. Özgeçmiş (CV): Alınan veya alınacak diplomalar, başlık ve tarih ile /
tamamlanan stajlar ve işler (önlü arkalı 1 sayfa)
3. Projenin ayrıntılı sunumu (5 çift taraflı sayfa):
Sunumunuzda şu unsurlar yer almalıdır:
a. Sorunsal
b. Hedefler
c. Metodoloji (projenin tanımı ve gerekçeleri)
d. Etik komite onay durumu
e. Takvim
f. Beklenen sonuçlar
g. Ayrıntılı genel bütçe
4. Bibliyografya
5. Tez yöneticisinden imzalı mektup (projeniz üniversite eğitimi
kapsamında yapılıyorsa)
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Hemşirelik ve ebelik araştirma ödülleri
yönetmeliği
Madde 1. Bu yönetmelik Mustela Vakfı tarafından, Türk Neonatoloji Derneği
önderliğinde düzenlenen Perinatal ve Neonatal sağlığın geliştirilmesi için Hemşirelik
ve Ebelik ile ilgili araştırma projelerinin teşvik edilmesi amacıyla verilecek olan
araştırma ödüllerinin düzenlenme yöntem ve koşullarını ve ilgili diğer konuları
içerir.
Madde 2. Jüri oluşturulması ve değerlendirme:
a) Jüri olarak görev yapacak Bilimsel Komitede, kamu sağlığını ve sosyal bilimleri
temsil edip farklı faaliyet sektörlerinden ve uzmanlık alanlarından gelen sağlık
profesyonelleri yer almaktadır.
b) http://www.mustela-vakfi.com.tr/arastirmaodulu sayfasına yüklenen projeler,
isimsiz olarak dosya numarası ile jüri üyeleriyle paylaşılır
c)Jüri üyeleri birbirlerinden bağımsız olarak ön değerlendirmelerini yaparlar.
d)Tüm jüri üyeleri, değerlendirmelerini tamamlandıktan sonra karar oturumuna
davet edilir. Projelerin değerlendirilmesi sonucunda oluşan puan sıralaması, Mustela
Vakfı tarafından jüri üyeleriyle paylaşılır. Yapılan karar oturumunda jüri üyeleri
sıralamayı değerlendirir ve sonuç hakkında nihai karara varır.
e) Jüri üyelerinin araştırmacılar arasında yer aldığı çalışmalar için verilecek kararda,
ilgili jüri üyesi oy kullanamaz.
Madde 3. Proje ödülü için aranacak başvuru koşulları şunlardır:
a) Proje sorumlu araştırmacısı hemşire veya ebe uzmanlık alanlarından olmalıdır.
Projede görev alacak her kişinin projedeki görev tanımı ve katkı oranı açık olarak
belirtilmelidir. Katkı oranı % 20’den aşağı olan kişiler araştırma ekibinde yer
alamaz.
b) Adaylarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma koşulu aranır.
c) Ödüle aday çalışma klinik veya deneysel araştırma niteliğinde, neonatoloji
biliminin evrensel ölçüde yükselişine katkı yapacak özgün ve yenilikçi nitelikte
olmalıdır.
d) Proje Ödülünü alabilmek için, Etik Kurul onayı gerekmektedir. Bunun için,
başvuru sırasında Etik Kurul onayı, onay süreci henüz sonuçlanmadıysa onay
başvurusu paylaşılmalıdır.
e) Proje, yurt içi veya yurtdışında herhangi bir başka destek veya ödül için
başvurmuş ise bu durum proje başvurusunda belirtilir. Proje onaylandıktan sonra
elde edilen destek veya ödüller de en geç 1 ay içinde Mustela Vakfı’na bildirilir.
f) Ödüle aday olan çalışmaların tümü veya büyük bir kısmı (en az % 75) yurt içinde
gerçekleştirilmelidir.
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Madde 4. Proje ödülünü kazanan sorumlu araştırmacı ile Mustela Vakfı arasında
yapılacak yazılı sözleşme ile proje başlamış olur.
Madde 5. Proje, sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 2 ay içinde başlamalı ve en geç
sözleşme tarihinden itibaren 12 ay içinde tamamlanmalıdır. Araştırma ödülü alan projelerin
amaçlara uygun olarak yürütülüp yürütülmediği, jüri tarafından gelişme raporları yoluyla
izlenir. Gelişme raporları 3 ayda bir, jüriye iletilir. Jüri, gerek gördüğü takdirde proje
yürütücüsünü gelişmeler ile ilgili bilgi almak üzere davet eder, projenin gelişimini bilimsel,
teknik, idari ve mali açılardan inceler, bu amaçlarla gerektiğinde belirleyeceği kişi veya
kişileri görevlendirebilir. İzleme formuna, ödülün harcanmasıyla ilgili her türlü belge ve
fatura eklenmelidir.
Madde 6. Proje sorumlusunun ayrılması veya değiştirilmesi gerektiği durumlarda
Mustela Vakfı ve jüri tarafından projenin durumu tekrar değerlendirilerek karar
verilir.
Madde 7. Bir kişi aynı anda Mustela Vakfı tarafından desteklenen yalnızca bir
projede görev ve destek alabilir.
Madde 8. Proje başvuru formunda belirtilen ayrıntılı bütçe formu ve gerekçeleri
doldurulmalıdır. Proje bağlamında tıbbi cihaz, bu cihazların bakım onarım giderleri,
laboratuar malzemeleri, kit, canlı hayvan alımı, seyahat giderleri, saha çalışmaları,
posta ve nakliye giderleri, kongre veya seminer giderleri, yazılım ve yayın giderleri
ile kurum hissesi ve proje ile doğrudan ilişkili diğer giderler karşılanabilir. Ödül
miktarını aşan harcamalarda, bu harcamaların hangi kaynaklardan karşılanacağı
bütçe formuna yazılmalıdır.
Madde 9. Proje yürütücüleri proje esnasında, kamu kurum ve kuruluşlarının
uymakla yükümlü bulundukları etik davranış ilkelerini düzenleyen mevzuat dahil
tüm mevzuata, insan ve hayvanlarla ilgili çalışma mevzuatı hükümlerine ve
uluslararası etik ilkelere, evrensel nitelikli bilimsel araştırma ve bilimsel yayın
kurallarına uymakla yükümlüdür.
Madde 10. Projenin durdurulması ve iptali:
a) Sözleşmede belirtilen tarihlerde mazeret göstermeksizin gelişme raporu
verilmeyen, inceleme sonucunda belirtilen amaç ve hedefe göre ilerlemediği kararı
verilen, mücbir sebeplerle yürütülmesi olanaksız hale gelen projeler, Mustela Vakfı
yönetim kurulundan en az bir kişinin ve/veya proje sorumlu araştırmacısının
başvurusu halinde jüri tarafından oy çokluğu ile karar verilerek durdurulur.
b) Durdurma sonucunda proje yöneticisi veya jüri tarafından yürütülemeyeceğine
karar verilen projeler iptal edilir. Jürinin gerekli görmesi halinde, durdurulma kararı
verilmeden de iptal kararı verilebilir.
c) Projenin durdurulması veya iptal edilmesi durumunda karar, 1 ay içinde proje
yöneticisine bildirilir.
d) Projenin iptal edilmesi halinde, proje kapsamında alınmış olan demirbaş eşya
veya sarf malzemelerinden kalanlar, Mustela Vakfı’na devredilir.
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Madde 11. Projenin tamamlanmasını takip eden iki ay içinde sorumlu araştırıcı,
hazırladığı sonuç raporunu Mustela Vakfı’na yazılı olarak bildirilir. Mustela Vakfı
raporu jüri üyeleriyle paylaşır. Jüri tarafından değerlendirilen raporda, gerekiyorsa
değişiklik ve düzeltmeler istenebilir. Sonuç raporu son halini aldıktan sonra jüri
tarafından değerlendirilerek kabul veya red edilir.
Madde 12. Proje tamamlandıktan sonra, makale olarak yayınlanacağı zaman,
çalışmanın Mustela Vakfı tarafından desteklendiği, makale sonunda açık olarak
belirtilmelidir.
Madde 13. Proje ödül miktarı, başvuran adayın bildirdiği banka hesabına proje
başlangıç tarihinde yatırılır.
Madde 14. Mustela Vakfı bu yönetmelikte yer alan takvim ve koşullarda değişiklik
yapmak, ödülü vermek‐ vermemek konusunda serbesttir. Bu tür değişiklikler ileri
sürülerek hak talebinde bulunulamaz.
Madde 15. Başvurular sırasında verilen belgeler iade edilmez.
Madde 16. Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Mustela Vakfının alacağı
karara göre hareket edilir.
Madde 17. Bu yönetmeliği, Mustela Vakfı yönetim kurulunun Türkiye’de yetkili
kıldığı Expanscience Laboratuvarları Türkiye yürütür.
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