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4.3. Proje Raporları ve Bitirme Tezi 
 
Proje çalışması boyunca üç rapor sunmanız gerekmektedir.  Bunlar “Bitirme Projesi İlk 
Raporu”, “Bitirme Projesi Ara Raporu” ve son olarak “Bitirme Tezi”nizdir. Ayrıca, Bitirme 
Tezinizi teslim etmeden bir hafta önce danışmanınızın öneri ve yorumlarını almak için 
Bitirme Tezi Taslağı’nı da sunmalısınız.  
 
Bu bölümde raporlarınızın ve tezinizin hazırlanmasında uyulması gereken kurallar detaylı bir 
şekilde açıklanmaktadır. Bu koşullara uygun raporlar hazırlamanız ilerde iş yaşamınızda 
hazırlayacağınız raporlar için size iyi bir örnek olacaktır. 
 
Genel Kurallar 
 
• Raporlarınız rahat anlaşılır, yazım kurallarına uygun ve basit bir dille yazılmalıdır.  
 
• Tamamlanmış bir çalışmayı anlattığınız durumlarda geniş geçmiş zaman kullanılmalıdır. 

Buna ek olarak çalışmalarınız edilgen bir yapıda (“Ben devreyi tasarladım” şeklinde 
değil, “Devre tasarlanmıştır” gibi) anlatılmalıdır. Genel bilgiler ise geniş zaman 
kullanılarak  
(“yapılır,  eklenir” gibi) verilmelidir.  
 

• Bilimsel hırsızlığa neden olmamak çok önemlidir. Raporunuzda farklı kaynaklardan 
kullandığınız tüm bilgilere doğru şekilde atıfta bulunmalısınız. Bu noktada 
raporunuz elektronik olarak kontrol edilebilecektir. Genellikle raporunuzun 
%10’undan fazlasının atıfta bulunduğunuz diğer çalışmalardan alınmamış olması 
beklenir.  

 
 
 Sayfa Düzeni 
 

1. Raporlarınızın yazımında A4 (210 x 297 mm) standardında beyaz kağıt 
kullanılmalıdır. 

2. Kağıdın bir yüzü kullanılmalıdır. 
3. “Times New Roman Tur” karakter tipi kullanılmadır. Harf büyüklüğü 12 punto 

olmalıdır. 
4. Sayfa kenar boşlukları soldan 3.5, sağdan 2.5, alttan ve üstten 3 cm olmalıdır. 
5. Ön Sayfalar, İçindekiler ii ile başlamak üzere Romen Rakamları ile 

numaralandırılmalıdır (iç kapak sayfası i kabul edilir, yazılmaz). Sayfa numarası 
sayfanın üst kısmına, ortalanarak yazılmalıdır. 

6. Satır ve paragraflar en sol kenardan başlamalıdır. 
7. Satırlar sağdan ve soldan aynı hizada olmalıdırlar 
8. Tez metninde 1.5 satır aralığı kullanılmalıdır.  
9. Paragraflar arasında ve başlıklardan sonra 1.5 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. 
10. Ana bölümler yeni bir sayfadan başlamalıdır. 
11. Bitirme Tezi beyaz karton ciltle ciltlenmelidir. Bitirme Projesi İlk Raporu ile Bitirme 

Projesi Ara Raporu ve Bitirme Tezi Taslağı spiralli ya da plastik dosyalar içinde 
teslim edilebilir. 
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