3. SON BÖLÜM
Araştırma raporunun ana bölümü tamamlandıktan sonra son bölümde
kaynakça ve eklere yer verilir.
3.1. Ekler
Ek olarak verilebilecek belgeler; çizelgeler, belgeler, anket, görüşme,
gözlem notları, mektuplar vs.dir.
Her ek üzerine EK 1, EK 2 veya EK-A, EK- B şeklinde ayrı bir harf veya
numara ile ayrı bir sayfa üzerine yazılır.
3.2. Kaynakça
Bu kısımda araştırma ve rapor yazma süresinde yararlanılan kitap, dergi,
makale, bildiri, broşür, gazete vb. bütün kaynaklar kaynakçaya eklenmeli ve
kaynakçada yer alan bütün kaynaklar metin içinde yer almalıdır.

Kaynaklar alfabetik olarak sıralanmalı, kaynakça sayfasına ortalanarak
büyük harflerle KAYNAKÇA yazılmalıdır.
Yararlanılan kitap, makale, süreli yayın vb. kaynaklar gruplandırılarak
kaynakçaya eklenebilir.
ARAŞTIRMA RAPORUNUN YAZIM KURALLARI
Araştırma raporunun yazımı sırasında uyulması gereken noktalar vardır.
Fikirlerin daha açık ve anlaşılır şekilde sunulması ve raporun daha hoş
görünmesi için bu noktalara dikkat edilmesi gerekir.
• Anlatım kısa ve kolay anlaşılır biçimde yapılmalıdır.
• Mümkün olduğunca objektif olunmalıdır.

• Araştırma metninde kullanılan terimlerde birlik sağlanmalıdır.Teori/
kuram, doğa/tabiat gibi.
• Araştırma raporu düz, beyaz ve A4 kâğıda yazılmalı, kâğıdın tek yüzü
kullanılmalıdır.
• Sayfa kenar boşlukları, sol kenardan 3 cm, sağ alt ve üst kenardan 2,5 cm
boşluk bırakılarak ayarlanmalıdır.
• Başlıklar, sayfa numaraları, rapor metni, tablolar vb. belirlenen alana
yazılmalı, sayfa kenar boşluklarında kesinlikle hiçbir yazı bulunmamalıdır.
• Yazı karakteri olarak Times New Roman (Türkçe), Arial Tur, Courier Tur
karakterler kullanılmalıdır. Bu durumda yazı karakterlerinin raporun
bölümlerine göre büyüklükleri, Times New Roman yazı karakteri için verilen
ölçülere göre uyumlaştırılmalıdır.

• Raporun farklı kısımlarında farklı yazı karakteri büyüklükleri
kullanılmalıdır.
• Tablo ve şekillerin başlıkları ve içerikleri 12 punto ( gerekirse 8 puntoya
kadar düşürülebilir)
• Tablo, şekil, fotoğraf altı yazıları 10 punto
• Dipnotlar 10 punto yazı karakteri kullanılmalıdır.
• Araştırma metni 1,5 (normal) satır aralığı ile yazılmalı, her fotoğraf da,
satır boşlukları 2,5 cm içten başlanmalı iki paragraf arasında fazladan bir miktar
boşluk bırakılmalıdır.
• Uzun, alıntı, dipnot, tablo, şekiller, kaynaklar, ekler vs. kısmında tek satır
aralığı kullanılabilir.

• Her bölüme başlarken yeni bir sayfaya geçilmeli ve bölüm başlıkları ve
ana başlıklar büyük harflerle yazılmalıdır. Alt başlıklarda ki kelimelerin yalnız
baş harfleri büyük harfle yazılmalıdır.
• Başlıklar ve başlıkların bir altı veya bir üstündeki metin arasında bir miktar
boşluk bırakılmalıdır.
• Ön bölümde sayfalar, küçük Romen rakamı ile ana bölümde ise normal
rakamlarla numaralandırılır.

