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A. GENEL BİLGİ

Araştırma Projesi
Araştırma projesi deneyimi, öğrenciye araştırma metodolojisini öğrenme ve
danışmanıyla yakın bir çalışma olanağı sunar. Genellikle ileri düzey kavramların, çeşitli
tekniklerin kullanılmasını gerektirir. Literatür taraması tek başına bir araştırma projesi
değildir, projede bulunması gereken en önemli unsurlardan biridir.

Araştırma Süreci
Bir konu hakkında araştırma yapılmak istendiğinde öncelikle aşağıda yer alan
araştırma süreçlerinden sırasıyla geçilmesi gerekmektedir:
i. Öncelikle bir literatür taraması yapılmalı,
ii. Bu alandaki çalışmalar iyice okunmalı ve notlar çıkarılmalı,
iii. Literatür taraması sonunda araştırma sorusu belirlenmeli,
iv. Analiz yöntemi belirlenmeli,
v. Veriler toplanmalı,
vi. Analiz yapılmalı,
vii. Analiz sonucunda elde edilen bulgular yorumlanmalı,
viii. Son olarak proje raporu yazılmalıdır.

Proje Raporu Nedir?
Dönem projesi olarak adlandırılan metin aslında yukarıda anlatılan araştırma
süreçleri sonrasında öğrenci tarafından hazırlanacak olan proje raporudur.

Proje Raporu Kaç Kelime Olmalıdır?
Proje raporu 2.500 kelimeyi geçmemelidir. Tablolar, şekiller ve grafikler program çıktıları bu
kelime sınırının dışındadır. Kelime sınırını geçen çalışmaların sadece ilk 2.500 kelimesi
değerlendirmeye alınacaktır.
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Araştırma Projesi Önerisi
Her öğrenci araştırma yapmayı düşündüğü konuya ilişkinin bir araştırma projesi
önerisini, dersin öğretim üyesine sunmak zorundadır. Araştırma projesi önerisinde aşağıdaki
hususlar yer almalıdır:
i. İçerik Taslak Planı
ii. Yanıt aranan araştırma sorusu (problemi)
iii. Bu projenin neden önemli olduğu
iv. Analize konu olan örneklem (spor branşı, takım, öğrenci grubu, vb. gibi)
v. Analiz dönemi
vi. Kullanılması planlanan yöntem

Proje Önerisi ve Proje Raporu Ne Zaman Teslim Edilmeli?
 Proje önerisi vize sınavı tarihinde teslim edilir ve vize sınavı şeklinde değerlendirilir.
Vizeye kadar kesinleşen proje başlıkları, Yüksekokul web sayfasında ilan edilir.
 Proje sunumları final sınavlarından 1 veya 2 hafta önce yapılır. Aynı tarihte projenin
basılı tam metni ve bir CD kopyası öğretim üyesine teslim edilir.

B. PROJE RAPORUNUN HAZIRLANMASI
Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Beden Eğitimi Öğretmenliği
ve Antrenör Eğitimi bölümlerinden mezun olacak öğrenciler, Lisans bitirme projelerini bu
kılavuz hükümlerine uygun olarak hazırlarlar.

Proje Yazım Kuralları
Microsoft Word Windows programı ile Arial veya Tımes New Roman karakteriyle
yazılmalı, A4 sayfa büyüklüğünde beyaz kâğıda ve kâğıdın tek yüzüne kâğıdın sol kenarında
2,5, sağ kenarında 2,5, üst ve alt kenarlarında 2,5'er cm. boşluk bırakılacak şekilde
yazılmalıdır. Metinler iki yana yaslı olmalıdır.
Tümünde harf büyüklüğü 12 punto olmalıdır. Ancak, çalışmanın adı 14 punto ve
boldlanmış olmalı, metinde yer alan tablolarda tek sayfaya sığdırılması istendiğinde 8 veya
9 punto harfler kullanılabilir. Satır başları 2.5 cm içeriden başlayacak ve satırlar arasında 1.5
tam satır aralığı kullanılmalıdır. Şekillerin ve çizelgelerin açıklamaları ile alıntılar 1 satır aralık
kullanılmalıdır. Pragraflar arasında 2 tam satır aralığı olacaktır.
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Sayfa Numaralandırma
Sayfa numaralandırma, sayfanın altında-ortasında olacak şekilde Giriş ve Amaç
kısmına kadar roma rakamı (I,II, III, IV vb), daha sonra normal rakamlar (1.2.3) ile devam
edilmelidir.

Proje bölümleri
Proje genel olarak ana başlıklar “ÖZET”, “GİRİŞ”, “GENEL BİLGİLER”,
“MATERYAL VE YÖNTEM”, “BULGULAR”, “ TARTIŞMA” ve “SONUÇ” ana
bölümlerinden oluşur ve yukarıda gösterildiği gibi yazılır. Ara başlıklar ise “Araştırma
Grubu”, “Veri Toplama Yöntemi” gibi yazılır.

Proje Kapağı
Yüksekokul web sayfasında yer alan örnek kapak formu kullanılmalıdır.

Konu Başlığı
Başlık, projenin içeriğini yansıtan bir yapıda olmalıdır. Aynı zamanda en temel
anahtar kelimeleri içeren ve çok uzun olmayan bir başlık olmalıdır.

İçindekiler Tablosu
Aşağıdaki ana ve ara başlıkları içeren bir içindekiler tablosu hazırlanmalıdır.

I.

ÖZET

Oldukça kısa ve bilgilendirici olmalıdır. 150 kelimeyi geçmemelidir. Aşağıdaki tüm
unsurlar özet içerisinde yer almalıdır
vii. Cevap aranan araştırma sorusu
viii. Analize konu olan örneklem (spor branşı, takım, öğrenci grubu, vb. gibi)
ix. Analiz dönemi
x. Kullanılan yöntem
xi. Ulaşılan bulgular.
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II.

GİRİŞ

İyi bir giriş bölümü, araştırma sorusunun açık bir biçimde ortaya konduğu
bölümdür.

III.

GENEL BİLGİLER

Aşağıdaki sorulara bu bölümde cevap verilmiş olmalıdır.
i. Mevcut literatürde bu alanda şu ana kadar hangi çalışmalar yapılmıştır?
ii. Çalışılması planlanan alandaki hangi unsurlar (yani mevcut literatürdeki hangi
eksiklik veya eksiklikler) bu çalışmanın yapılmasını gerekli kılmıştır?
iii. Araştırma sorusu nedir?
iv. Bu proje neden önemlidir?
v. Bundan önceki çalışmalara bir katkısı var mıdır?

IV.

MATERYAL VE YÖNTEM

Bu bölümde aşağıdaki belirtilenler anlatılmalıdır:
i. Veriler nerelerden elde edildi?
ii. Veriler hangi dönemi kapsamaktadır?
iii. Verilerle ilgili diğer açıklamalar (örneğin verilerin birimleri belirtilmeli veya eğer bazı
dönüşümler yapılmışsa bunlar açıklanmalı vb.)
III. Yöntem (Çalışma ampirik bir analiz içeriyorsa bu alt başlık kullanılacaktır)
Hangi yöntemin kullanıldığı ve bu yönteme ilişkin teorik açıklamalara yer verilmelidir.

IV. BULGULAR
Yapılan deneysel analizler sonucunda elde edilen bulgular burada sunulmalıdır.
Araştırmanın temel bulguları kısaca özetlemelidir.

V. TARTIŞMA VE SONUÇ
Bulguların yorumlanması ve sonuçların vurgulanması bu bölümde yapılır.
Araştırmanın bulguları ile benzer araştırmaları yapanların bulguları arasındaki benzerlikler
veya karşıtlıklar belirtilmelidir. Bulgulardan dayalı olarak politika uygulamalarına ilişkin
önerilere yer verilmelidir.
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KAYNAKÇA
Araştırma projesi içerisinde atıf yaptığınız tüm çalışmalara ait referans bilgileri burada
yer almalıdır.
Kaynaklar listesi makale metninin sonunda ayrı bir sayfaya yazılmalıdır. Kaynaklar
metinde geçiş sırası esas alınarak sıralanmalı, numara göstererek satır sonunda noktadan
önce ve üst karakter şeklinde olmalıdır (Örn1 2). Projenize yazdığınız cümle aşağıda örneği
verilen kaynaklardan hangisine uyuyor ise ona göre yazılmalı.
Örnek kaynak gösterimi;
Dergiler için;
Brocq 0, Breuil V, Agopian V, Grisot C, Flory P, Bernard-Pomier G et al. Reactive arthritis
induced by strongyloides stercoralis. Rev Rhum Engl Ed,1996;63:217–19.
Kitaplar için;
Ergen E. Egzersiz Fizyolojisi. Ankara: Nobel yayınevi, 2002.35–46.
Kitap bölümü için;
Zvaifler NJ, Antimalarials. In: Mc Carty DJ, ed(s). Arthritis and Allied Conditions.
Philadelphia: Lea and Febiger, 1985: 497–501.
Tez için;
Kaplan SI. Post-hospital home health care: the elderly access and utilization (thesis). St.
Louis (MO): Washington Univ; 1995

C. PROJE HAZIRLAMAK VE AKADEMİK YAZIM KURALLARI İÇİN ÖNERİLEN
KAYNAKLAR
1.

Prof. Dr. Niyazi KARASAR. Bilimsel araştırma Yöntemi (2004 ) Nobel Yayın.

2.

Prof. Dr. Reha ALPAR. Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik (2006). Nobel Yayın.

UYARILAR
 Proje raporu hazırlarken kullanılan kaynaklara ilişkin atıflar akademik yazım
kurallarına göre yapılmalıdır.
 Şekil şartlarına uymamak notunuzu önemli ölçüde düşürecektir!
 Her türlü akademik hırsızlıktan kesinlikle kaçınılmalıdır.
 Başka birinin çalışmasının kopyalanmasının veya herhangi bir akademik hırsızlık
yapılmasının en hafif cezası dersten kalmak olacaktır!
6

