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BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
SONUÇ RAPORU YAZIM KURALLARI
Araştırma Projesi ve Alt Yapı Geliştirme Projesi Yazım Kuralları
Proje sonuç raporu yazımında A4 ebadında kaliteli beyaz kağıt kullanılacak, kağıdın tek yüzüne Arial
yazı karakterinde 12 punto ile tek satır aralıklı olarak yazılacak ve sayfalardaki sağ, sol ve alt boşluk
2.5 cm, üst boşluk 3 cm olacaktır.
Proje sonuç raporunun, 1 adet kompakt disk ve 3 nüsha çıktı halinde hazırlanması gerekmektedir.
Metin formatı dışındaki rapor ekleri ek dosyalar olarak kompakt diske yüklenmelidir. (Fotoğraf, resim,
harita, ses kaydı, video görüntüsü, vb).
Proje sonuç raporunun aşağıda belirtilen düzende hazırlaması gerekmektedir.
Kapak kısmı Ek-1 de verilen örnek dikkate alınarak hazırlanmalıdır.
Önsöz, proje hakkında çok kısa ve olağan bilgiler verilip projenin, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP)
olarak desteklendiği belirtilmelidir.
İçindekiler, rapor içindeki başlıkları, alt başlıkları ve bunların sayfa numaralarını verecek şekilde
hazırlanmalıdır.
Tablo ve şekil listeleri, içindekiler bölümünün arkasına eklenmelidir ve raporda yer alan tablolar ve
şekiller (varsa) başlıkları ve sayfa numaralarıyla listelenir.
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 çalışmayı en iyi şekilde tanımlayan 5 adet anahtar kelimenin yazılmasına
dikkat edilmelidir.
Abstract: Özetin İngilizce bu bölümde yer almalıdır.
Proje ana metni, giriş, genel bilgiler, gereç ve yöntem, bulgular ve tartışma/sonuç bölümlerinden
oluşur. Sonuç bölümünün önerileri de kapsaması gerekmektedir.
Giriş, araştırmanın önemi ve amacı detaylı açıklanır. Literatürdeki mevcut çalışmalar sonuçlarıyla
beraber tartışılarak sunulur. Araştırmanın bilime katkısı ve pratik yararı açıklanır.
Gereç ve yöntem, projenin amacına ve kapsamına uygun olarak gereç ve yöntem yazar tarafından
belirlenmelidir.
Bulgular ve tartışma/sonuç, araştırmada elde edilen sonuçlar, gerekirse grafikler ve şekillerle birlikte
sunularak açıklanır ve literatürdeki diğer çalışmaların sonuçlarıyla kıyaslanır. Sonuçlardaki hata ve
belirsizlikler sebepleriyle birlikte tartışılır.
Kaynaklar, yararlanılan kaynaklar soyadı sırasına göre ve aşağıda belirtilen ifadeler dikkate alınarak
hazırlanmalıdır. Referanslar konu içerisinde geçtikleri yerlerde de parantez içinde yazarın soyadı ve
basım tarihi ile birlikte belirtilmelidir. Örnek (Yılmaz, 2010).
Kaynak bir makale ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, makalenin tam başlığı, derginin adı (veya
uluslar arası kısaltmaları), cilt numarası, sayı numarası, başlangıç ve bitiş sayfa numaraları ve yılı
yazılmalıdır.
Kaynak bir kitap ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, kitabın adı, basım sayısı, yayınlayan,
yayınlandığı yer, yıl, başlangıç ve bitiş sayfa numaraları yazılmalıdır.
Kaynak bir bildiri ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, bildirinin adı, sempozyumun adı, yapıldığı
yer, parantez içinde yıl, başlangıç ve bitiş sayfa numaraları yazılmalıdır.
Kaynak bir proje ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, projenin adı, destekleyen kuruluşun kısaltılmış
adı, proje numarası, yayınlandığı yer ve yıl yazılmalıdır.
Kaynak bir tez ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, tezin adı, tezin türü, tezin sunulduğu kuruluş ve
yıl yazılmalıdır.
Ekler, rapor ana metni içinde geçmeyip rapora eklenmesi gereken tablo, diğer bilgi, düzenlenmiş
anket gibi kısımlar varsa, bu bölümde verilmelidir.
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Yüksek Lisans ve Doktora Projesi Yazım Kuralları
Enstitüden istenilen tez yazım kuralları Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminde de geçerlidir,
Enstitüye verilen suretin aynısı hiçbir değişiklik yapılmadan (kapağı BAP biriminden alınması
kaydıyla) Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine verilmelidir. Önsöz bölümünde, projenin, Bilimsel
Araştırma Projesi (BAP) olarak desteklendiği belirtilmelidir.

