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1.  GİRİŞ – BAŞLIKLAR (BİRİNCİ DERECE BAŞLIKLAR) 

1.1 Ara Rapor ile ilgili açıklamalar 

Ara rapor, bitirme tasarım projesinin şu ana kadar gerçeklenen aşamalarını 

raporlamalıdır. 

Form 4 (ara rapor) bitirme projesiyle ilgili olarak şu ana kadar olan çalışmalarınızı ve 

gelişmeleri sunacak bir dökümandır. 

Form 3 için hazırladığınız içeriği Form 4 ara raporunda da kullanabilirsiniz. 

Paylaşılan Form 4 taslak dosyası, sunabileceğiniz muhtemel içerik hakkında sadece 

genel bilgi vermektedir. 

Ayrıca rapor için bir taslak dosya ve format sunmaktadır. 

Ara raporda projenizle ilgili konuları ve gelişmeleri uygun gördüğünüz şekilde 

sunabilir ve raporlayabilirsiniz. 

1.2 Proje Önerisinde Önerilen Çalışma Planı ve Muhtemel Değişiklikler 

Proje önerisinde önerilen çalışma planında herhangi bir değişiklik oluştuysa burada 

belirtilmelidir. Önerilen çalışma planı ve iş paketleri muhtemel güncellemeler (ve 

sebepleriyle) beraber tekrar verilmelidir.  

1.3 İkinci Derece Başlık Nasıl: İlk Harfler Büyük) 

Birinci dereceden başlıklar okuma yönünde, sağ sayfadan başlamalı, büyük ve koyu 

harflerle yazılmalıdır. (Örnek: 1. GİRİŞ) 

1.3.1 Üçüncü derece başlık nasıl: ilk harf büyük diğerleri küçük 

Üçüncü ve dördüncü dereceden başlıklar koyu ve sadece ilk harfi büyük yazılır. 

(Örnek: 2.1.1 Histogram kullanarak süreç analizi, 3.1.2.2 Süreç analizinin 

adımları) 
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1.3.1.1 Dördüncü derece başlık nasıl: ilk harf büyük diğerleri küçük 

Üçüncü ve dördüncü dereceden başlıklar koyu ve sadece ilk harfi büyük yazılır. 

(Örnek: 2.1.1 Histogram kullanarak süreç analizi, 3.1.2.2 Süreç analizinin 

adımları) 

Beşinci derece başlık: dördüncü dereceden sonrası numaralandırılmaz 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod. 

1.4 Literatür Araştırması 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 

tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 

eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea 

takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 

nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam  
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2.  PROJE ÖNERİSİNDE BELİRTİLEN AŞAMALARIN GERÇEKLEŞME 

DÜZEYİ  

2.1 Şekiller 

Ekler bölümünde verilen çizelge ve şekiller, bulundukları bölümün adı altında 

numaralandırılır. (Örnek: Çizelge A.1, Çizelge A.2, Şekil A.1, Şekil A.2) 

Çizelge ve şekillerde gerekli ise 8 yazı boyutuna kadar küçültülebilir.  

Çizelgeler tezde kullanılan yazı karakteriyle yazılır, şekillerde kullanılan yazı 

karakteri tez boyunca kendi içerisinde tutarlı olmalıdır.  

Çizelgeler ve şekiller sayfa düzeni esaslarına uymak şartı ile metinde ilk söz edildikleri 

yerden hemen sonraya mümkün olduğu kadar yakın yerleştirilmelidir (Şekil 2.1). 

Çizelge ve şekillerden önce, ilgili çizelge ya da şekile atıfta bulunulmalıdır (Çizelge 

1.1). 

Tüm şekil ve çizelgeler ile bunların açıklamaları yazı bloğuna göre ortalı olarak 

yerleştirilmelidir. 

 

Şekil 2.1 : Tüm şekil ve çizelgeler ile bunların açıklamaları yazı bloğuna göre 
ortalı olarak yerleştirilmelidir. 

Çizelge ve şekillere, ilk rakam bölüm numarası (eklerde harf), ikinci rakam çizelgenin 

(veya şeklin) bölüm içindeki sıra numarası olmak üzere numara verilir (Örnek:  

Çizelge 1.2, Şekil 3.5, Çizelge A.1, Şekil B.5). Örnekte olduğu gibi çizelge, şekil 

kelimeleri ve numaralar koyu harflerle yazılır.   

Her şeklin numarası ve açıklaması şeklin altına, her çizelgenin numarası ve açıklaması 

çizelgenin üstüne satırda ortalı biçimde yazılır. 
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Çizelge numarası ve üst yazısı, bir satır aralığı kullanılarak ve yazıdan önce 12 punto, 

sonra 6 punto aralık bırakılarak yazılmalı ve çizelge üst yazısı nokta ile bitirilmelidir. 

Çizelge üst yazısı ile çizelgenin tamamı aynı sayfa içinde yer almalıdır. 

Birden fazla çizelge veya şekil aynı sayfaya yerleştirilebilir. Ancak 4 sayfadan daha 

fazla süren  çizelge veya şekiller ek olarak verilmelidir.  

Çizelgeden sonra gelen metin bölümündeki ilk paragraf üstten 12 alttan 6 punto aralık 

bırakılarak yazılmalıdır. Çizelgelerden hemen sonra gelecek başlıklar, belirtilen başlık 

formatlarında değişiklik yapılmadan aynen kullanılmalıdır.  

Çizelgelerde dipnot kullanılması gerekiyorsa 1 satır aralıklı ve metinden 2 yazı boyutu 

küçük yazılmalıdır. 

Şekil numarası ve alt yazısı bir aralık boşlukla yazılır. Şekil alt yazısının aralık ayarı, 

önce 6 punto, sonra 12 punto olmalı ve şekil açıklamaları nokta ile bitirilmelidir. Şekil 

alt yazısı ve şeklin tamamı aynı sayfa içinde yer almalıdır. Şekilden önce gelen metin 

bölümündeki son paragraf üstten 6, alttan 12 punto aralık bırakılarak yazılmalıdır. 

Bir sayfayı aşan büyüklükteki çizelge ve şekillerde 2. sayfada aynı çizelge/şekil 

numarası ve açıklaması yazılarak, çizelge/şekil numarası ile açıklaması arasına, 

parantez içinde (devam) yazılmalıdır. (Örneğin; Çizelge 1.1 (devam): Atıklardaki 

metal içerikleri, Şekil 1.1 (devam):  İstanbul’un su şebekesi). 

Katlı sayfa ve sayfa üzerine iliştirilmiş görsel malzeme gibi sayfa kalınlığını arttırarak 

tezin açılma düzenini bozan sayfalar ekler bölümünde verilmelidir.  

 

Şekil 2.2 : Üst yapılar. 

 
ÖRNEK 
ŞEKİL 
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2.2 Yatay Sayfada Şekil Örneği 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 

tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 

eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum (Şekil 2.3). Lorem ipsum dolor sit 

amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore 

et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 

dolores et ea rebum.  

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 

tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 

eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Lorem ipsum dolor sit amet, 

consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 

dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 

dolores et ea rebum. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 

nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 

voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.   
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Şekil 2.3 : Yatay tam sayfa şekil. 

 

 
 
 

 

 
ÖRNEK ŞEKİL 
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2.3 Çizelge Atıfları ve Çizelge Örneği 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 

tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 

eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea 

takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 

nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna. 

Çizelge 2.1’de görüldüğü üzere Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 

elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 

erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet 

clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, 

consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et 

dolore magna. 

Çizelge 2.1 : Tek satırlı ve kolonlar ortalanmış çizelge. 

Kolon A Kolon B Kolon C Kolon D 
Satır A Satır A Satır A Satır A 
Satır B Satır B Satır B Satır B 
Satır C Satır C Satır C Satır C 

 Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 

tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 

eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.  

Çizelge ismi nokta ile bitirilmelidir. 

Kolon A Kolon B Kolon C Kolon D 
Satır A Satır A Satır A Satır A 
Satır B Satır B Satır B Satır B 
Satır C Satır C Satır C Satır C 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 

tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 

eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Lorem ipsum dolor sit amet, 

consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 

dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 

dolores et ea rebum. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 
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nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 

voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 

2.4 Yatay Sayfada Çizelge Örneği 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 

tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 

eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea 

takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 

nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna. 
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Çizelge 2.2 : 2. Satıra geçen örnek çizelge adı, 2. Satıra geçen örnek çizelge adı, 2. Satıra geçen örnek çizelge adı, 2. Satıra geçen örnek çizelge 
adı, 2. Satıra geçen örnek çizelge adı. 

Parametre 
 

Kolon 2 
 

Kolon 3 
 

Kolon 4 Kolon 5 
Alt kolon Alt kolon Alt kolon Alt kolon Alt kolon 

Satır 1 -7.680442 7.6986348 0.00 0.00 0.00 12 12 

Satır 2 140 - 0.50 0.00 0.00 0 0 

Satır 3 37.174357 37.16192697 0.00 0.00 0.00 0 24 

Satır 4 140 - 0.50 0.00 0.00 0 0 

Satır 5 37.174357 37.16192697 0.00 0.00 0.00 0 24 

Satır 6 140 - 0.50 0.00 0.00 0 0 

Satır 7 37.174357 37.16192697 0.00 0.00 0.00 0 24 

Satır 8 140 - 0.50 0.00 0.00 0 0 

Satır 9 37.174357 37.16192697 0.00 0.00 0.00 0 24 

Satır 10 140 - 0.50 0.00 0.00 0 0 

Satır 11 37.174357 37.16192697 0.00 0.00 0.00 0 24 

Satır 12 140 - 0.50 0.00 0.00 0 0 

Satır 13 37.174357 37.16192697 0.00 0.00 0.00 0 24 

Satır 14 140 - 0.50 0.00 0.00 0 0 

Satır 15 37.174357 37.16192697 0.00 0.00 0.00 0 24 
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Çizelge 2.3 (devam) : 2. Satıra geçen örnek çizelge adı, 2. Satıra geçen örnek çizelge adı, 2. Satıra geçen örnek çizelge adı, 2. Satıra geçen örnek 
çizelge adı, 2. Satıra geçen örnek çizelge adı. 

 

 

Parametre 
 

Kolon 2 
 

Kolon 3 
 

Kolon 4 Kolon 5 
Alt kolon Alt kolon Alt kolon Alt kolon Alt kolon 

Satır 16 -7.680442 7.6986348 0.00 0.00 0.00 12 12 

Satır 17 140 - 0.50 0.00 0.00 0 0 

Satır 18 37.174357 37.16192697 0.00 0.00 0.00 0 24 

Satır 19 140 - 0.50 0.00 0.00 0 0 

Satır 20 37.174357 37.16192697 0.00 0.00 0.00 0 24 

Satır 21 140 - 0.50 0.00 0.00 0 0 

Satır 22 37.174357 37.16192697 0.00 0.00 0.00 0 24 

Satır 23 140 - 0.50 0.00 0.00 0 0 
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3.  ATIFLAR, ALINTILAR VE DİPNOTLAR 

Bu bölümde atıflar, alıntılar ve dipnotların nasıl olması gerektiği hakkında bilgi 

verilecektir. İki ç 

3.1 Atıflar (kaynakların metin içinde gösterimi) 

3.1.1 Numara ile atıf verme 

Metin içinde [ ] köşeli parantez içinde numaralandırılır. Tezde ilk verilen kaynak [1] 

numara ile başlar ve veriliş sırasına göre numaralandırılır.  

Kaynaklara metin içerisinde aşağıdaki biçimlerde atıf yapılır. 

[1] 1 nolu kaynak,  

[1-3] 1 ve 3 arası (1, 2 ve 3 nolu ) kaynaklar, 

[1,3] 1 ve 3 nolu kaynaklar,  

[1,3,8] 1, 3 ve 8 nolu kaynaklar, 

[1,3-8] 1 ve 3 ile 8 nolu kaynaklar arasındaki kaynaklar. 

Aynı isimli birden fazla cildi olan kaynakların, kullanılan her bir cildine ayrı kaynak 

numarası verilmelidir.  

3.2 Alıntılar 

Genel olarak alıntılar kelime, imla ve noktalama bakımından aslına uygun olarak 

yapılır. Alıntı yapılan parçada bir yanlış varsa, doğrusu köşeli parantez içerisinde 

belirtilmek koşuluyla metin aynen nakledilir. 

Kırk kelimeden daha az uzunluktaki kısa alıntılar çift tırnak içerisinde verilir. Alıntının 

sonunda ilgili kaynağa atıf yapılıp atıftan sonra nokta koyulur.  

Kırk kelimeden fazla olan uzun alıntılar tırnak içerisinde gösterilmezler. Uzun alıntılar 

soldan 1 sekme (1,27 cm) içerden verilir. İçerden verilen uzun alıntılarda, 2 yazı 

karakteri daha küçük karakter kullanılır. Ancak, çok sık ve çok uzun alıntılardan 
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kaçınılması tavsiye edilir. Kısa alıntılardan farklı olarak noktalama atıftan sonra değil 

de önce yapılır. Örneğin; .(s. 196) gibi. 

40 kelimeden fazla olan alıntı örneği; 

3.3 Dipnotlar 

Tezlerde içeriği genişletici, güçlendirici veya ilave nitelikteki bilgiler (içerik dipnotu) 

kullanılabilir1.  

Dipnot numaraları alıntının hemen sonuna koyulur. Alıntı paragrafsa dipnot numarası 

paragrafın son kelimesinin üzerine, alıntı bir kavram veya isimse, bu defa kavram veya 

ismin hemen üzerine yazılır.  

Metin içerisindeki dipnot numarası; satır hizasının üzerinde2 şeklinde görünür 

olmalıdır. Numara sonrasında herhangi bir noktalama işareti konmamalıdır. 

Dipnot, ilgili sayfanın altına metinden 2 karakter küçük yazı ile yazılmalıdır.  

Dipnot çizgisi ile dipnot numarası arasında bir aralık; dipnot numarası ile dipnotun ilk 

satırı arasında ise yarım aralık bırakılmalıdır. Dipnotlar metinden ince yatay bir çizgi 

ile ayrılmalıdır. 

Dipnotlarla ilgili ayrıntılı bilgiler enstitülerin internet sitelerinden ve ilgili 

bağlantılardan bulunabilir. 

3.4 İkinci Derece Başlık Nasıl: İlk Harfler Büyük 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 

tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 

eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea 

                                                 
 
1 Dipnotlar ile kaynak gösterimi yapılmaz. Dipnotlar tez içerisinde içeriği genişletici, güçlendirci veya 
ilave nitelikteki bilgileri vermek için kullanılır. Verilen genişletici, güçlendirci veya ilave nitelikteki 
bilgiler zorunlulukla kaynak içeriyorsa bu kaynak mutlaka kaynaklar bölümünde verilmelidir. 
2 Dipnot, ilgili sayfanın altına metinden 2 karakter küçük yazı ile yazılmalıdır. 
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Şekil 4.1 : Örnek şekil. 

This indicates that the ANN is accurate at base flow and flow height values lower then 

3 m.  

Çizelge 4.1 : Çizelge örneği. 

Kolon A Kolon B Kolon C Kolon D 
Satır A Satır A Satır A Satır A 
Satır B Satır B Satır B Satır B 
Satır C Satır C Satır C Satır C 

Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, 

consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et 

dolore magna. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor 

sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab 

ore sit et dolore magna.  

Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, 

consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et 

dolore magna.  
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