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2. İÇİNDEKİLER 

Ayrı sayfada olacak ve sayfa numaraları gösterilecektir. 

3. TABLOLAR LİSTESİ  

Ayrı sayfada olacak ve sayfa numaraları gösterilecektir. 

4. ŞEKİLLER LİSTESİ 

Ayrı sayfada olacak ve sayfa numaraları gösterilecektir. 

5. PROJE METNİ 

Proje içerisindeki metnin yazım kuralları ile alakalı bilgiler proje yazım düzeni olarak EK’ de 

verilmektedir.  

5.1. Özet 

Projenin hangi amaçla ve nasıl gerçekleştirildiği, hangi sonuca ulaştığı kısaca açıklanmalıdır. 

6-8 cümle arasında yapılan çalışma kısaca okuyucuya aktarılacaktır. 

5.2. Giriş 

Bu bölümde bitirme projesi çalışmasının amacı, kapsamı, araştırma yöntemleri ve konu ile 

alakalı bilgiler verilmelidir. Daha sonra paragrafta bu projede ortaya konulacak çalışma ve 

bundan yararlanacak hedef kitle belirtilir. Son paragrafta ise çalışmanın planın anlatılacaktır.  

5.3. Ana Metin  

Projenin giriş bölümü ile sonuç bölümleri haricinde bulunan bölümlerinin tamamı “Ana 

Metin” olarak adlandırılır. Metin ya da tezin ana metni okuyucuya konuyu anlamasında 

yardımcı olmak amacıyla birçok bölüme ayrılmıştır. Konunun niteliğine, yapılan araştırmanın 

ayrıntısına ve bitirme projesinin hacmine göre ana metin; birinci, ikinci ve üçüncü dereceden 

numaralı alt bölümlere ayrılabilir. Bunların her biri için uygun bir başlık (Örneğin; Literatür 

Araştırması, Materyal ve Metot, Deneysel Bulgular ve Tartışma) ve uygun bir alt bölüm 

başlığı ile numaralama sistemi kullanılır. Proje metni içerisinde atıf yaparken verilen 

referanslar uygun formata göre kaynakçada gösterilmesi gerekmektedir. Yapılan atıf tek 

yazarlı ise yazarın soyadı ve yayın yılı parantez içerisinde (ör: Eren, (2017)), iki yazarlı ise; 

yazarların soyadları ve yayın yılı parantez içerisinde (ör: Bedir ve Eren, (2017)), ikiden fazla 

yazarlı ise; ilk yazarın soyadı yazılır ve diğer yazarlar vd. şeklinde kısaltılarak yayın yılı ile 

birlikte gösterilir (ör: Eren vd., (2017).  

5.4. Sonuç  

Bu bölüm “SONUÇ / SONUÇ VE ÖNERİLER” şeklinde verilmektedir. Bu bölümde, 

çalışmadan elde edilen genel sonuçlar yer almalıdır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar 

literatürle karşılaştırılarak tartışılmalı, çalışmanın bilime/alanına katkısı belirtilmelidir. Bu 

bölümde ileride yapılacak projeler için öneriler ifade edilmelidir.  

5.5. Kaynakça 

Projede kullanılan kaynaklar (kitap, makale, bildiri, web sayfası vb.) belirtilir. Kaynaklar 

alfabetik olarak gösterilmektedir. Metin içerisinde atıf yaparken gerekli referansların 



verilmesi aynı zamanda bunların kaynakçada belirtilen formata uygun olarak gösterilmesi 

gerekmektedir.  

• Kitap referansı için gösterim 

Yazarın soyadı, adının baş harfi, Kitabın Adı, Cilt no, varsa editörü, yayınevinin adı, yayın 

no, yayınlandığı yer, yıl. 

• Kitap içinde Bölüm için gösterim 

Yazarın soyadı, ad(lar)ının baş harfleri., Yayın yılı, Bölüm başlığı, “Kitap adı”, Editör(ler) 

Adının baş harfi Soyadı (Ed.), Yayınevi, Basım Yeri, sayfa numaraları. 

• Dergilerdeki makaleler için gösterim 

Yazarın soyadı, adının baş harfi, Makalenin Tam Başlığı, Derginin adı, Cilt no (Sayı no), 

makalenin başlangıç ve bitiş sayfa no, yıl. 

1. Ünlüsoy, S., Eren, T., “Kamusal Binalarda Temizlik Çizelgeleme ve Örnek Uygulama”, 

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 4 (3), 149-155, 2016. 

• Konferans bildirileri için gösterim 

Yazarın soyadı, adının baş harfi., Tebliğin adı, Kongrenin Adı, yapıldığı yer, tebliğin 

başlangıç ve bitiş sayfa no, kongrenin tarihi. 

2. Hamurcu, M., Alağaş H. M., Eren T., “Raylı Sistem Projelerinin Seçiminde Çok Kriterli 

Karar Verme Yöntemlerinin Kullanımı”, Transist 9. Uluslararası Ulaşım Teknolojileri 

Sempozyumu ve Fuarı, s. 297-306, İstanbul, 1-3 Aralık 2016. 

• Tezler için gösterim 

Yazarın soyadı, adının baş harfi, tezin adı, tezin cinsi (yüksek lisans/doktora), sunulduğu 

üniversite, enstitü adı, yılı, 

3. Hamurcu, M., Ankara'da Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleriyle Monoray Güzergâhı 

Belirleme, Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mart 2016. 

• Web sayfaları için gösterim 

Yazarın soyadı, ad(lar)ının baş harfleri veya sorumlu kurum, yıl, web sayfasının adı, 

güncellenme tarihi, yayın yeri, web adresi: url (ziyaret tarihi). 

6. EKLER 

Bazen projelerde yazarlar belirli şekil veya tabloları, ana metne dâhil etmek yerine ekler 

bölümünde göstermek isteyebilir. Eğer ilave edilmesi gereken bilgiler birden fazla ek 

gerektiriyorsa, her biri için bir harf verilmelidir ( Ek A, Ek B, vs.).  

EK:  

Proje yazım kuralları 



No Proje düzeni için sorular (X işareti koyunuz) Evet Hayır 

1 Projenizin kapağı var mı?     

2 Özet yazıldı mı?     

3 İçindekiler kısmı var mı?     

4 Tablolar listesi var mı?     

5 Şekiller listesi var mı?     

6 Projeniz Times New Roman formatında mı?     

7 Proje, 12 punto olarak mı yazıldı?     

8 Sayfa düzeni, sol ve üst 4 cm ile sağ ve alt 2,5 cm mi?     

9 1. derece başlıklar; kalın (bold), sola yaslı ve tüm harfleri büyük mü?      

10 2. derece başlıklar; kalın, sola yaslı ve baş harfleri büyük mü?      

11 3. derece başlıklar; kalın, sola yaslı ve sadece ilk baş harfi büyük mü?      

12 1. Derece başlıklar yeni sayfadan başladı mı?     

13 Başlıklardan sonra ":" olmayacak.     

14 Projede, paragraf arası 1,5 satır aralığı mı?      

15 Paragraf arası boşluk bırakılmayacak.     

16 Paragraf başlarında girinti olmayacak.     

17 Metin kısmı iki tarafa yaslı olarak yazıldı mı?     

18 Sayfa numarası, sayfa altında ortaya verildi mi?     

19 Her tablonun numarası ve adı var mı?     

20 Tablo numarası Tablo 1, Tablo 2, .. şeklinde gidiyor mu?     

21 Tablonun adı, tablonun üstüne yazıldı mı?     

22 Metin içinde her tablo açıklandı mı?     

23 Her şeklin numarası ve adı var mı?     

24 Şekilin numarası Şekil 1, Şekil 2, .. şeklinde gidiyor mu?     

25 Şekilin adı, şekilin altına yazıldı mı?     

26 Metin içinde her şekil açıklandı mı?     

27 Tablo sola yaslandı mı?     

28 Şekil sayfaya ortalandı mı?     

29 İmla kurallarına dikkat edildi mi?     

30 Her kaynak metin içinde gösterildi mi?     

31 Kaynakça kısmında kaynaklar formatta belirtildiği gibi gösterildi mi?     

32 Kaynakça istenilen sıraya göre düzenlendi mi?     

    

 

Çalışmamızı hepsini EVET olacak şekilde düzenlediğimizi, kontrol 

ettiğimizi taahhüd ederiz. İmza 

 

Adı Soyadı-NO:                                                                              

 

Adı Soyadı-NO:   

 


