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PROJE YAZIM
KILAVUZU

MUP200 MESLEKİ UYGULAMA DERSİ, PROJE HAZIRLAMA KURALLARI
1-) Proje bilgisayar ile yazılmalıdır.
2-) Yazı, kâğıdın yalnız bir yüzüne yazılmalıdır.
3-) Proje metninde “Times New Roman”, “Normal” yazı tipi kullanılmalı ve harf büyüklüğü
12 punto (tercihen) olmalıdır
4-) Proje metni 1,5 satır aralıkla, iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
5-) Paragraflarda ilk satır girintisi 1 cm olmalıdır.
6-) Ana başlıklarda “Times New Roman”, “Koyu” yazı tipi kullanılmalı ve harf büyüklüğü 12
punto (tercihen) olmalıdır. Ana başlıklar 1 satır aralıkla iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
Metinle aralarında önce 12 nk, sonra 6 nk‟lık aralık bırakılmalıdır.
7-) Sayfa kenar boşlukları üstten ve soldan 3.5 cm, sağdan ve alttan 3 cm olmalıdır
8-) Tüm bölüm başlıkları (içindekiler, özetler, ana metin bölümleri, sonuç ve kaynaklar vb. )
ilk sayfanın üst kenarından 6 cm. aşağıdan başlamalıdır
9-) Sayfa numaraları parantez, çizgi vb. işaretler kullanılmadan sağ üst köşeye, sağdan 2,5 cm
boşluk bırakılarak yazılır
10-) Kaynak, „KAYNAKLAR „ başlığı altında ve yeni bir sayfadan başlamak üzere
yazılmalıdır. Kaynaklar yazılırken yazarların tümünün adları verilmelidir. Araştırmacı
çalışmasında kullandığı kaynakları yazar soyadlarının alfabetik sırasına göre yazmalıdır
11-) Proje çalışması genel olarak sırasıyla; Kapak, İçindekiler giriş, ana metin, sonuç,
kaynakçalardan oluşur.
12-) Giriş; Çalışmanın konusunun, öneminin, kapsamının ve amacının açıklandığı bölümdür.
13-) Ana Metin; Projenin giriş ve sonuç bölümleri arasında kalan bölümdür. Bu bölüm
çalışmanın yapıldığı alana, çalışmanın niteliğine göre değişik şekillerde düzenlenebilir.
11-) Sonuç; Çalışmada ulaşılan genel sonuçlar olabildiğince öz, açık ve net olarak bu
bölümde özetlenmelidir. Bu bölümde bulgularınızı yazdıktan sonra artık yapmış olduğunuz
çalışmada sizin ne gibi bir sonuç bulduğunuzu yazmanız istenmektedir.
12-) Proje en az 30 sayfa olarak hazırlanmalıdır.

NOT:
1) Proje konusu bildirim formu, en geç …………. tarihe kadar danışman hocaya
teslim edilmelidir.
2) Projeler en geç ………… tarihe kadar, danışman hocaya teslim edilmelidir

Hazırlanacak projelerde yararlanılan kaynaklar hem metin içinde APA (American
Psychological Association) yöntemiyle (kısa) gösterilmelidir hem de metin sonunda
Kaynaklar kısmında (uzun) verilmelidir. Bunlarla ilgili gösterim şekilleri aşağıda
örneklendirilmiştir.

METİN İÇİ KAYNAK GÖSTERME (GÖNDERME)
Metin içi kaynak gösteriminde; yazar soyadı, tarih ve sayfa numarası belirtilir.
Bunun için aşağıda verilen kaynak gösterim biçimleri uygulanır:
a) Belirli bir cümle, kavram ya da paragrafa gönderme;
........... (Konar, 2004:12)
b) Bir makale veya kitabın bütününe gönderme;
........... (Dinler, 2003) veya Dinler (2003)‟in belirttiği gibi ….....
c) Yazar sayısı iki olan yayına gönderme;
.......... (Paralı ve Parasız, 2001:30-37)
d) Yazar sayısı ikiden fazla olan yayına gönderme;
.… (Demircan vd., 1991:29) veya Demircan vd. (1991:29)‟ne göre ........
e) Aynı gönderme ayrı yayınlara yapıldığında;
........... (Taş, 2002:37-40; Örnek, 2003:29)
f) Aynı gönderme aynı yılda aynı yazarın iki yayına yapıldığında;
........... (Bildirir, 2002a:24-30; b:120-130)
g) Aynı yazarın iki ayrı yayınına gönderme;
........... (Demircan, 1999:12; 2000:38-40)
h) Soyadları aynı olan iki yazarın yayınına gönderme;
........... (Türk ve Türk, 1998:251)
ı) Yazarı belli olmayan yayına gönderme (yayına başlığı yazılarak gönderme yapılır);
........... (Yolsuzluk kuramı, 2004:12)
i) Anonim yayına gönderme;
........... (Anonim, 1995:6)
j) Görüşmeye gönderme;
.......... (O.Erkmen, görüşme. 15 Şubat, 2005)
k) Gazetede yayınlanmış yazarsız makaleye gönderme;
.......... (İhracatımız geçen yıla oranla % 50 arttı, Hürriyet, 12.10.2004)
l) Yazarı belli internet yayımlı makaleye gönderme;
........... (Avşaroğlu, 1998)
m) Kuruma gönderme;
........... (Devlet Planlama Teşkilatı, 2002)
n) Kurum sitesine gönderme;
………….. (www.die.gov.tr)
o) Yayın tarihi belirsiz yayına gönderme;
………. (Doğu, t.y.:25-30)

Çalışmada şekil kullanılmışsa Şekil gösterimlerinde; bölüm numarası ile birlikte Şeklin
altında kaynakça verilir.

A= Liderlik
B= Örgütsel İstekler
- Yönetim Tarzı
- Yapı
- Sistemler
- İklim
C= Sosyalleşme

U

A

C

B

U= Örgütsel Çevre
Şekil 3.1. Liderliğin sistematik görünüşü (Bonvillian and Murphy, 1996:78)

Tablo gösterimlerinde; bölüm numarası ile birlikte tablonun üstünde kaynak gösterilir.

Tablo 2.1. Yönetici ve liderin karşılaştırılması (Şafak, 2004:28)
Yönetici

Lider

Yeri genellikle örgütün üst kademeleridir.

Gücünü etkilemeden ve kişisel ilişkilerden
alır.
Örgütte her kademede yer alabilir.

Kendisinin tayin ettiği astları vardır.

Grubunda yer almak isteyen üyeleri vardır.

Başarısı sisteme bağlıdır.

Başarısı üyelere bağlıdır.

Gücünü pozisyonundan alır

METİN SONU KAYNAK GÖSTERME (GÖNDERME)
KAYNAKLAR
Araştırmacı çalışmasında kullandığı kaynakları yazar soyadlarının alfabetik sırasına
göre yazmalıdır. Her kaynağın yazımında birinci satır hariç diğer tüm satırları 1 cm içeriden
yazılır. Aynı yazarın birden fazla eserine gönderme yapıldığında kaynaklar basım yılına göre
eskiden yeniye doğru verilir. Yazarın aynı tarihli birden fazla yayını varsa, yayın tarihi yanına
a, b gibi harfler konarak kaynaklar birbirinden ayrılır. Kaynaklarda mutlaka yararlanılan
kaynağın sayfa numarası (numaraları) verilmelidir.
Birden fazla yazar varsa, son yazarı yazmadan önce “ve” kullanılmalıdır. Yazarı belli
olmayan eserlerde, makale başlığı yazar adı yerine yazılmalıdır.
Kaynaklar aşağıdaki örneklere göre yazılmalı ve düzenlenmelidir:
a) Kitap;
Benton, L., Castells, M. ve Portes, A. (1989). İnformal Economy. The John Hopkins
University Press, Baltimore, pp.47-59.
Halis, M. (2000). Uygulamadan Paradigmaya: TKY ve 150 9000 Kalite Güvence Sistemleri.
Beta Yayınları, İstanbul, ss.20-40.
Bayat, F. (2003). Köroğlu: Şamandan Aşıka, Alpten Erene. Akçağ, Ankara, ss.47-53.
Macit, M., İsen, M., Horata, O., Kılıç, F. ve Aksoyak, İ.H. (2003). Eski Türk Edebiyatı El
Kitabı. 2.Baskı, Grafikler Yayınları, No: 10, Ankara, ss.67-73.
b) Kitapta bölüm;
Muhittin Kaplan. (2004). Dış ticaret ve kalkınma. Kalkınma Ekonomisi: Seçme Konular,
Taban, S. ve Kar, M. (Ed.). Ekin Kitap Evi, Bursa, ss.22-43.
c) Dergide, bültende makale;
Özsabuncuoğlu, İ.H. (1995). Economic analysis of flat plate collectors of solar energy.
Energy Policy, 23(9):755-763.
Doğu, A. (2001). “Umumi Harp”in ve “Mütareke”nin kıskacında yozlaşan İstanbul ve bir
roman. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2):231-243.
d) Derleme;
Güzel, A. (1988). Türk ekonomisinde son gelişmeler. (Der.). Türk Ekonomisi. Güleryılmaz,
A. (Ed.), Türkiye Halk Bankası Kültür Yayınları Serisi, No: 12, Ankara, ss.146-182.
e) Çeviri;
Smith, A.D. (1996). Toplumsal Değişme Anlayışı. Oksay, Ü. (Çev.), Gündoğan Yayınları,
İstanbul, 2.Baskı, ss.33-40.
f) Yazar adı olmadığında;

Körfez savaşı sendromu. (1994). Aktüel. Haziran 1999, ss.143-146.
g) Gazeteler;
Avro'ya geçen ülkelerde işsizlik azalmadı. Milliyet. (15 Mart, 2005).
h) Ansiklopedi içinde makale;
Firdevs, C.J. (1994). Psikometri. R.L. Kornuk (Ed.), Psikoloji Ansiklopedisi, Remzi Kitap
Evi, 2.Baskı, c.III, İstanbul, ss.234-247.
ı) Tezler;
Bağçeci,

B.

(2002).

Orta

Öğretim

Kurumlarında

İngilizce

Öğretimine,

İlişkin

Toplumsal Tutumlar (Gaziantep İli Örneği). Doktora Tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Gaziantep, ss.123-145.
i) Aynı yazarın aynı yılda iki ayrı eseri;
Erkmen, O. (2001a). Antimicrobial effect of pressurized carbon dioxide on Yersinia
enterocolitica in broth and foods. Food Science and Technology International, 7(3):245250.
Erkmen, O. (2001b). Effects of high pressure carbon dioxide on Escherichia coli in nutrient
broth and milk. International Journal of Food Microbiology, 65(1-2):133-137.
j) Yayımlanmış görüşme;
Alsu, E. (Ocak 2004). Süreyya Serdengeçti ile görüşme. Merkez Bankası Başkanı.
Kapital, 210:39.
k) Sempozyum/kurultay bildiri kitapları;
Pekdoğan, C. (2003). Antep‟de Türk-Ermeni ilişkileri: 1895-1922. Avrasya Statejik
Araştırmaları, Ermeni Araştırmaları Enstitüsü Yayını, Ermeni Araştırmaları 1. Türkiye
Kongresi Bildirileri, c.III, Ankara, ss.143-462.
l) Baskıdaki yayın;
Ersel. A. (in press). The Turkish pendulum between globalization and security: from the late
Ottoman era to the 1930s. Middle Eastern Studies.
Önler, Z. (basımda). Ünsüz ötümlüleşmesi. Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Dergisi.
m) Kanunlardan alıntı yapma;
Lisansüstü Yükseköğretim Kanunu, (1996), Md.50.
n) Elektronik kaynak;
Hiro, D. (1998). Politics Lebanon: Lebanese voting again. IPS World News, 17-25,
http://www.oneworld.org/ips2 (20.02.2000).
Akal, C.B. (Ocak 2003). Hukuka karşı haklar. http://www.dogubati.com.tr, (10.06.2003).
Aktan, C.C. Homepage: http://www.canaktan.org/ (10.06.2003).
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