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Proje Ara Raporu Yazım Kılavuzu 
 
1. Genel Kurallar: 

 

 Raporlar rahat anlaşılır, yazım kurallarına uygun ve basit bir dille yazılmalıdır.  

 

 Tamamlanmış bir çalışma anlatılırken geniş geçmiş zaman kullanılmalıdır. Buna ek 

olarak, cümleler edilgen yapıda (“Devreyi tasarladım” şeklinde değil, “Devre 

tasarlanmıştır” gibi) olmalıdır. Genel bilgiler ise geniş zaman kullanılarak (“yapılır,  

eklenir” gibi) verilmelidir.  

 

 Raporlarda en çok yapılan hata noktalama işaretleri konusundadır. Bazen hiç 

kullanılmamakta, bazen de yerinde kullanılmamaktadır. Dilin doğru kullanımı için bu 

kurallara özenle uyulmalıdır. En çok hata yapılan boşluk bırakma/bırakmama 

konusuna özellikle dikkat edilmelidir.  Örneğin, 

o Noktalama işaretlerinden (örneğin, noktadan ve virgülden) önce boşluk 

bırakılmamalıdır.  

o Noktalama işaretlerinden (örneğin noktadan ve virgülden) sonra boşluk 

bırakılmalıdır.    

o Parantezler açılırken parantez öncesinde boşluk bırakılmalı, açılan parantezle 

metin arasında boşluk olmamalıdır.  Parantezler kapatılırken parantez 

öncesinde boşluk olmamalı, sonrasında ise olmalıdır.  

 

 Bilimsel hırsızlığa neden olmamak önemlidir. Raporlarda farklı kaynaklardan 

kullanılan tüm bilgilere doğru şekilde atıfta bulunulmalıdır.   

 

 

2. Sayfa Düzeni: 

 

 Tüm rapor aynı karakter tipinde ve büyüklüğünde yazılmalıdır. Örneğin, “Times New 

Roman Tur” karakter tipini 12 punto olarak kullanabilirsiniz. 

 Satırlar sağdan ve soldan aynı hizada olmalıdır. 

 Rapor metninde 1.5 satır aralığı kullanılmalıdır.  

 

 

3. Sayfa sayısı:  
 

Beklenen rapor uzunluğu yaklaşık 5-6 sayfa civarındadır. 

 

 

4. Kapak Sayfası: 

 

Proje başlığının da yer aldığı kapak sayfasında aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır: 

 

 Kocaeli Üniversitesi 

 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü 

 Başlık 

 Raporun türü (“Mühendislik Tasarımı X Proje Ara Raporu” veya “Bitirme Çalışması 

Ara Raporu” yazılmalıdır.) 

 Numara, Ad, Soyad  
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5. Bölümler:  

 

Ara raporlar aşağıda özetlendiği gibi 4 ana bölümden oluşmalıdır. Eğer gerekli 

görülürse ilave bölümler eklenebilir. 

 

1. Projenin Tanıtımı  
 

Bu bölümde kısa ve öz cümlelerle proje tanıtılmalıdır.   

 

2. Ara Rapor Zamanına Kadar Yapılmış Olan Çalışmalar  
 

Bu bölümde ara rapor süresine kadar yapılmış olan tüm çalışmalar (örneğin, 

araştırma, yazılım, devre tasarımı, donanım, test, veri toplama, simulasyon, vb.) 

anlatılmalıdır. 

 

3. İleride Yapılması Planlanan Çalışmalar  
 

Bu bölümde, projenin başarı ile sonuçlandırılabilmesi için yapılması 

gereken/planlanan çalışmalar özetlenmelidir.  

 

4. Kaynakça 

 

Rapor metninde atıf yapılan kaynaklar raporda ortaya çıkış sırasına göre 

numaralandırılarak parantez içinde belirtilmelidir.  

Kaynakların yazımında aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir: 

 İkiden fazla yazarlarda ilk iki isim alınıp, diğer isimler için Türkçe yayınlarda 

“vd.”, İngilizce yayınlarda “et al.”  eklenmelidir. 

 Kaynak bir makale ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, çift tırnak arasında 

makalenin tam başlığı, derginin adı (veya uluslararası kısaltmaları), cilt numarası, 

sayı numarası, başlangıç ve bitiş sayfa numaraları, basım yılı yazılmalıdır. 

 Kaynak bir kitap ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, kitabın adı, yayın evi, 

basım yılı yazılmalıdır. 

 Kaynak basılmış bir tez ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, tezin adı, tezin türü, 

tezin sunulduğu kuruluş, basım yılı yazılmalıdır. 
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