
Proje Ana Alanı  : 

Proje Tematik Alanı : 

Proje Adı (Başlığı) : 

Projenize tek bir cümle şeklinde, kısa ve öz olarak, okuyana proje çalışması hakkında 

fikir verecek bir ad veriniz. Bu başlık mutlaka proje içeriğini yansıtacak şekilde olmalıdır. 

Özet  

Özetin tamamı 150-250 kelime arasında olmalıdır. Proje özetinde çalışmanın 

ayrıntılarından, yorumlardan ve kaynaklardan bahsedilmez. Özette projenin amacı, kullanılan 

yöntem, yapılan gözlem ve elde edilen temel bulgular ve sonuçlardan birkaç cümle ile 

bahsedilir. Ayrıca proje özetinin altına, proje konusunu genel olarak yansıtan en fazla beş 

kelimeden oluşan anahtar kelimeler verilir. İdeal olan başlarken taslak bir özet oluşturup, 

çalışma bittiğinde proje raporunun içeriğine uygun bir şekilde özeti güncellemektir. 

Anahtar kelimeler:  

Amaç 

Amaç bölümü genel olarak projenizin hedef aldığı temel sorunu ve bu soruna nasıl bir 

çözüm aradığınızı açıklayan bölümdür. Bu bölümde; “Hazırlamış olduğunuz proje hangi 

soruna çözüm aramaktadır?”, “Bu soruna şu ana kadar getirilen başka çözüm önerileri var mı? 

Varsa yetersiz olduğunu düşündüğünüz noktalar nelerdir?”, “Hazırladığınız projede temel 

aldığınız soruna siz nasıl bir çözüm ürettiniz?” gibi sorular “kısaca” açıklanmalıdır. Bu 

bağlamda yapmayı hedeflediğiniz çalışma sorun-çözüm temelinde incelenmelidir.  

 

Giriş 

Giriş, araştırma konusu hakkında yapılmış araştırmaların sonuçlarının ve bu alanda 

cevapsız olan soruların bilimsel makalelere dayandırılarak anlatıldığı (kaynak taraması) 

bölümdür. Bu bölümde bir bağlam üzerinde konu başlıkları birbiriyle ilişki kurularak 

açıklanmalıdır. Alınan her bilgi “bilimsel olan kaynaklarla” desteklenmelidir. Kaynak 

gösterme şekilleri bir bütünlük içinde olmalı ve alıntı formatlarına uygun yapılmalıdır.  

 

Yöntem 

Araştırma yönteminin, veri toplama araçlarının, deney ve gözlem düzeneklerinin ve 

verilerin analiz yönteminin verildiği bölümdür. Metodolojinin düzgün ve açıklayıcı bir şekilde 

açıklanması beklenmektedir. Eğer bir protokolü kendiniz oluşturmadıysanız ya da çok genel 

bir protokol kullanmadıysanız protokolü aldığınız kaynağı belirtmeniz gerekmektedir. 

Örneğin; bir bitkiden eksrakte ettiğiniz bir maddenin basamakları ve saflaştırılma metotları 

sizin buluşunuz değilse ve bir protokol olarak makaleden alınmışsa mutlaka belirtilmelidir.  

 

Bulgular (Sonuç) 

Çalışmada toplanan veriler ve verilere ait analiz sonuçları verilir. Bu basamakta deney 

sonuçlarınızı bizlerle paylaşmanız beklenmektedir. Tartışma kısmından farklı olarak sadece 

sonuçların ne olduğu söylenmeli bunların nedenleri ya da hipotezle bağlantısına 

girilmemelidir.  

 

Tartışma 

Bu bölümde proje çalışması ile elde edilen bulgular araştırma sorusuna veya problemine 

uygun olarak yorumlanır. “Elde ettiğiniz bulgular başta kurmuş olduğunuz hipotezle nasıl bir 

uyumluluk içerisinde?”, “Elde edilen sonuçların sebepleri neler?”, “Genel olarak sonuçlarınız 



anlamlı mı?” gibi sorular cevaplanmalıdır. Bu bölüm sonuçlar kısmından farklı olarak tüm 

sonuçların değerlendirilip “tartışıldığı” kısımdır. 

 

Sürdürülebilirlik, Hedef Kitle ve Yenilikçi Yön 

Çalışmanızın sonraki safhalarda nasıl çalışmalara öncülük edeceği temel sürdürülebilirlik 

sorusunu oluşturur. Ayrıca çalışmanızın kimlere hitap ettiğini, sunmuş olduğunuz bu katkının 

nasıl katkılar sunduğunu açıklamanız gerekmektedir. Son olarak daha önceki çalışmalardan 

farklı olarak sizin bu fikirde/çalışmada neler yaptığınızı belirtmelisiniz. 

 

Kaynaklar 

Bu bölümde, proje sürecinde yararlanılan ve proje raporu içerisinde atıf yapılan tüm 

kaynaklar listelenir. Kaynaklar APA yazım kuralları ve kaynak gösterme biçimine göre 

listelenir. Ayrıca bilimsel kaynakları kullanmaya özen göstermeli, literatürdeki makaleleri 

tercih etmelisiniz. 

 

Ekler 

Varsa konuyu dağıtacağı düşünülen veya çok uzun metinlerden oluşan, çeşitli araştırma 

bulgularına dayalı çok uzun tablolar, formüller, ayrıntılı deney verileri, bilgisayar 

programları, anketler vb. EKLER bölümünde verilebilir. Araştırmayı yapmak için alınan yasal 

izinler, yazışmalar, gerekirse e-posta örnekleri de burada verilmelidir. Eklerin her biri için 

uygun bir başlık seçilerek metin içerisinde geçiş sıralarına göre "Ek 1., Ek 2..." şeklinde, ayrı 

bir sayfadan başlayacak şekilde yer almalıdır. 

Eklerin proje raporunun sayfa sınırı olan 20 sayfaya sığmaması durumunda e-bideb 

sisteminde EK BELGELER kısmına yüklenmesi gerekmektedir. Bu durumda proje raporunda 

EK BELGELER kısmına dosya yüklendiği belirtilmeli ve eklenen belgeler liste halinde 

yazılmalıdır. 

NOT: Kırmızı ile yazılı kısımlar bilgi amaçlıdır, proje raporunuzdan bu 

kısımları silmeniz ve projenize ait metinleri uygun başlık altına siyah renkte 

yazmanız gerekmektedir. 


