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AR-GE PROJE PAZARI 17 PROJE ÖNERİSİ GENEL YAZIM KURALLARI 

 

Ar-Ge Proje Pazarı 17 Proje Önerisi için hazırlanan çalışmada yer alan tablolar, şekiller ve denklemler 

ile diğer matematiksel anlatımlar bilgisayar ortamında word formatında oluşturulur. Çalışma A4 

standardındaki (21 x 29,7 cm) kağıt boyutu için hazırlanacaktır. Fotoğraf veya renkli şekillerin tarayıcı 

ile bilgisayar ortamına alınması gerekir. 

 

Yazı Karakteri ve Niteliği  

Proje Önerisinde sadece “11 pt (punto) yazı boyutunda ARIAL”, yazı karakteri kullanılmalıdır. Harf 

büyüklüğü, tablo ve şekil içinde zorunlu olunduğu durumlarda 8 pt yazı boyutuna kadar küçültülebilir. 

Dipnotlar için 10 pt yazı karakter boyutu kullanılır.  

Yazım dik ve normal harflerle yazılır, koyu (bold) harfler sadece başlıklarda kullanılır. Virgülden ve 

noktadan sonra bir karakter boşluk bırakılır. Cümleye sayısal karakter ile başlanmaz.  

 

Sayfa Düzeni  

Proje önerisi aşağıda belirtilen başlıklarda proje önerilerinin açıklanması tavsiye edilmektedir.  

 Özet (Türkçe)  

 Abstract (İngilizce)  

 Tahmini Proje Süresi  

 Tahmini Proje Bütçesi  

 Projenin Amacı  

 Giriş  

 Gelişme  

 Beklenen Sonuç 

 Tartışma 

 Resim 

 Kaynaklar  

 

Proje İsmi  

Proje ismi Arial 14 punto ve Büyük harfler ile sayfa ortalanarak koyu olarak yazılmalıdır. Proje 

sahiplerinin isimleri de başlıktan sonra 1,5 satır boşluk bırakılarak, 12 punto ile sadece ilk ismin ilk 

harfi ve soyadın tamamı büyük harfler ile koyu olarak sayfa ortalanarak unvan kullanmaksızın 

yazılmalıdır.  

Proje sahiplerinin okul/kurum bilgileri isimlerden 1 satır boşluk ile Arial 10 punto ile sola yaslanmış 

normal-italik olarak yazılmalıdır. Birden fazla proje yürütücüsü/sorumlusu olduğu takdirde her biri 

numaralandırılarak birer satıra yazılmalıdır.  

 

Anahtar Kelimeler  

Projeyi tanımlayan anahtar kelimeler bu kısımda verilmelidir.  

 

Satır Aralıkları ve Düzeni  

Çalışma satırlar 1 satır aralıkla düzenlenmelidir.  

 



     
 

 

Tablolar ve Şekiller  

Şekiller ve tabloların yerleştirilmelerinde sayfa kenarlarında bırakılması gerekli boşluklar kesinlikle 

aşılmamalıdır. Tüm şekil ve tabloların kendine ait bir numarası olmalıdır. Numaralama rakamlarla 

yapılmalıdır. Tablo açıklamaları tablonun üstüne, Şekil açıklamaları şeklin altına bir satır aralığı 

kullanılarak yazılmalıdır.  
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Matematiksel anlatım: Denklemler, Bağıntılar, Formüller  

Tüm matematiksel anlatımlara ilgili bölüm içinde sıra ile numara verilir. Çalışmada verilen denklem 

veya bağıntı bir satırdan uzun değilse, sayfa düzeni içinde ortalanarak yazılabilir; numaralar sağa 

yaklaşık verilir.  

 

Genel Bilgiler  

Noktalama ve yazım için Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na ve Türkçe Sözlüğü’ne uyulur. Proje 

Önerisi genellikle üçüncü şahıs kullanılmaya özen gösterilir.  

 

Kaynaklar/Atıf  

Okuyucuya kullanılmış olan kaynaklar veya atıfta bulunulan yazarları net bir şekilde gösterebilmelidir.  

 

Kaynaklarda,  

Çalışmada faydalanılan yayınlar yazar soyadlarına göre alfabetik sırayla sıralanır. Yayının basıldığı 

derginin, kongre kitapçığının, kitabın vb. adı eğik (italik) olarak yazılır.  

 

Not: Yukarıda belirtilen genel kuralların dışında kalan hususlar için Proje Önerisi yapan kişilerce 

serbesttirler. Poster sunum için bilgiler ve format www.koutto.com adlı web sitesinde bulunmaktadır. 

 

 

AR-GE PROJE PAZARI 17 PROJE ÖNERİSİ YAZIM KILAVUZU (KİTAP BASIMI İÇİN) 

 

Genel Kural  

Katılımcılar; Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin (KOÜ 

TTO), Proje Pazarı’na katılan tüm çalışmaları her türlü etkinlikte proje sahibinin ismini belirterek 

kullanma hakkına bedelsiz olarak sahip bulunduğunu, bu hakları devretmeyi şimdiden kabul ve 

taahhüt ederler. 

 

Çalışmalarla ilgili olarak, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuata istinaden üçüncü kişilerce 

yöneltilebilecek her türlü talebin muhatabı Proje Öneri sahibi / katılımcı olup bu konudaki tüm hukuki 

sorumluluk Proje Öneri sahibine ve katılımcıya aittir.  

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin (KOÜ TTO)‘nin ve 

iştiraklerine hiçbir sorumluluk yükletilemez.  

 

* Proje önerileri için, elektronik ortamda istenen format hazır olarak sunulacaktır. Aşağıdaki bilgiler, 

katılımcıların bilgilendirilmesi amacıyla iletilmiş olup, elektronik olarak indirilen formatın dışına 

çıkılmaması yeterli olacaktır. 

* Basılacak kitapta sadece Proje ismi, Proje Yürütücüsü, Proje Ekibi, Türkçe Özet, İngilizce Özet, 

Proje Bütçesi, Proje Süresi ve proje ile ilgili görseller yer alacaktır. Projenin tam metni ise elektronik 

olarak www.koutto.com sitesinde yayınlanacaktır. 

http://www.koutto.com/
http://www.koutto.com/

