DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
BİTİRME ÖDEVİ, BİTİRME PROJESİ
VE TEZ YAZIM KILAVUZU
Üniversite Senato’sunun 2.2.2001 tarih ve 2001/05 sayõlõ toplantõsõnda kabul edilmiştir

I.

AMAÇ VE KAPSAM
Bu yazõm klavuzunun amacõ mezuniyet aşamasõndaki öğrencilerin hazõrlayacaklarõ
Bitirme Ödevi, Bitirme Projesi ve Tez çalõşmalarõnda uymalarõ gereken genel
düzen ve yazõm kurallarõnõ belirtmektir. Bu yazõm kurallarõ Önlisans ve Lisans
Bitirme Ödevi, Bitirme Projesi ile Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme (Dönem) Projesi
ve Yüksek Lisans Tezi çalõşmalarõnõ kapsar.

II.

GENEL DÜZEN
Ciltli olarak ilgili birime teslim edilecek olan bu çalõşmalarõn genel düzeni aşağõda
belirtildiği gibidir.

A) Ön Sayfalar
1. Başlõk Sayfasõ (Dõş Kapak) (Ek:I ’de formatõ verilmiştir.)
2. İç Kapak ( Ek:II ’de formatõ verilmiştir.)
3. Önsöz ( Ek:III ’de formatõ verilmiştir)
4. Özet (Summary) 200 ile 600 sözcük arasõnda Türkçe ve İngilizce olarak yer
almalõdõr.
5. İçindekiler (Contents) (Ek IV)
6. Şekiller (List of Figures)
7. Tablolar (List of Tables)
8. Semboller (Symbols)
9. Kõsaltmalar (Abbreviations)
B) Ana Metin Bölümleri
Bölüm 1. Giriş
1.1 Çalõşmanõn Amacõ ve Kapsamõ
1.2 Çalõşmanõn Yöntemi
1.3 Çalõşmanõn Kõsõtlarõ
Bölüm 2. Kaynak Taramasõ
Bölüm 3. Yapõlan Çalõşma (Deneysel ve/veya Teorik)
Bölüm 4. Sonuçlar, Değerlendirmeler ve Öneriler
C) Arka Sayfalar
1. Kaynaklar : Metin içinde atõfta bulunulan kaynaklarõn listesidir. Bu bölümde
atõfta bulunulan kaynaklar yazar soyadõna göre alfabetik sõrayla verilmelidir.
2. Ekler: Anametin içerisinde yer almasõ gerekli görülmeyen bilgiler, şekiller, tablolar,
bilgisayar programlarõ, büyük boyutta akõş diyagramlarõ vs. bu başlõk altõnda
toplanmalõdõr. Ek I, Ek II, .... şeklinde başlõk verilerek her ek ayrõ bir sayfadan
başlamalõdõr.
3. Özgeçmiş: Çalõşmayõ hazõrlayanõn 75 sözcüğü geçmeyecek şekilde özgeçmişi
verilmelidir.

III. YAZIM KURALLARI
A)
•
•
•

Genel
Tez, anlaşõlõr ve yazõm kurallarõna uygun bir dille (Türkçe veya İngilizce) yazõlmalõdõr.
A4(210 X 297 mm) standardõnda birinci hamur beyaz kağõt kullanõlmalõdõr.
Tez yazõmõnda bilgisayar ve “Times New Roman ” fontlarõ (12 punto) kullanõlmalõdõr.
Kağõdõn yalnõz bir yüzüne yazõlmalõdõr.

B) Sayfa Düzeni ve Numaralandõrõlmasõ
• Sayfa kenar boşluklarõ; soldan 3.5cm, sağdan 2cm, alt ve üstten 3’er cm olmalõdõr.
• Ön Sayfalar
bölümünde, sayfalar Romen rakamlarõ (i,ii,iii,iv,v…) ile
numaralandõrõlmalõ, numara sayfanõn alt orta kõsmõna yazõlmalõdõr.
• Ana metinde sayfalar Arap rakamlarõ (1,2,3,…..) ile numaralandõrõlmalõ ve numaralar
sayfanõn sağ üst kõsmõna yazõlmalõdõr.
C) Yazõm Özelliği
• Harf büyüklüğü12 punto olmalõdõr.
• Metin "blok" yazõm tekniği (paragraf başõnda girinti yok ve satõr sonlarõ aynõ hizada)
ile yazõlmalõdõr.
• Ön ve Arka Sayfalarõn bölümleri ile anametnin bölümleri yeni bir sayfadan
başlamalõdõr.
• Çalõşma metninin bölüm ve altbölüm başlõklarõ numaralandõrõlmalõdõr.
• Ön ve Arka Sayfalarõn başlõklarõ ile Ana Metnin bölüm başlõklarõ büyük harfle,
ikinci derece bölüm başlõklarõ ise her sözcüğün ilk harfi büyük, geri kalan harfler
küçük olarak yazõlmalõdõr.
• Üçüncü ve dördüncü derece bölüm başlõklarõnda “ve, veya, ile” vb. bağlaçlar varsa
bunlar küçük harflerle yazõlmalõdõr.
• Bütün bölüm başlõklarõ sayfanõn sol kenarõndan başlamalõ ve koyu (bold) olmalõdõr.
• Metinde 1.5 satõr aralõğõ kullanõlmalõ, ve paragraf aralarõ iki katõ olmalõdõr.
• Metnin içindeki şekil ve tablo isimleri ve varsa açõklamalarõ için tek satõr aralõğõ
kullanõlmalõdõr.
• Bölüm ve altbölüm başlõklarõ ile ilk satõr arasõnda paragraflar arasõ kadar boşluk
bõrakõlmalõdõr.
D) Şekiller
• Şekil numarasõ ile şekil hakkõnda açõklama, şeklin altõna yazõlmalõdõr. Açõklama
yazõmõnda 10 puntoluk tek satõr aralõğõ kullanõlmalõdõr.
• Şekiller her bölümde ilk sayõ Bölüm, ikinci sayõ Şekil numarasõnõ göstermek üzere
ardõşõk numaralandõrõlmalõdõr. Örneğin, 5. Bölümün 4. şekli “Şekil 5.4” şeklinde
gösterilmelidir.
• Şeklin ismi numaradan sonra iki karakter boşluk bõrakõlarak, yalnõzca baştaki
sözcüğün harfi büyük, diğerleri küçük harflerle yazõlmalõdõr.
• Şekil ile ismi arasõnda çift satõr aralõğõ boşluk bõrakõlmalõdõr.Açõklama bir satõrõ
geçiyorsa satõr aralõğõ tek olmalõdõr.
• Şekiller metin içerisinde ortalanmalõdõr.
• Bir başka yayõndan alõnan şekillerde, şeklin isminin hemen ardõndan kaynak parantez
içinde gösterilmelidir.
E) Tablolar

•
•
•
•
•

Tablo numarasõ ve ismi tablonun üstüne yazõlmalõdõr. İsim yazõmõnda tek satõr aralõğõ
kullanõlmalõdõr.
Tablolar, her bölümde ilk sayõ Bölüm, ikinci sayõ Tablo numarasõnõ göstermek üzere
ardõşõk numaralandõrõlmalõdõr. Örneğin, 5. Bölümün 4. tablosu “Tablo 5.4” şeklinde
gösterilmelidir.
Tablo ismi numaradan sonra iki karakter boşluk bõrakõlarak, yalnõzca baştaki sözcüğün
ilk harfi büyük, öteki harfler ve sözcükler küçük harflerle yazõlmalõdõr.
Tablo ismi ile tablo arasõnda çift satõr aralõğõ boşluk bõrakõlmalõdõr. İsim bir satõrõ
geçiyorsa satõr aralõğõ tek olmalõdõr.
Bir başka yayõndan alõnan tablolarda, tablo adõ sonunda kaynak parantez içinde
gösterilmelidir.

F) Denklemler
• Denklemlerin yazõmõna sayfanõn sol kenarõndan başlanmalõdõr.
• Denklemler her bölümde ilk sayõ Bölüm, ikinci sayõ Denklem numarasõ olmak üzere
ardõşõk numaralandõrõlmalõ ve bu numara parantez içinde satõr sonuna yazõlmalõdõr.
Örneğin, 2. Bölümün 9. denklemi (2.9 ) şeklinde yazõlmalõdõr.
• Denklemin altõnda ve üstünde 1.5 satõr aralõğõ boşluk bõrakõlmalõdõr.
G) Metin İçinde Atõflar
Kaynaklara atõf
• Metin içinde kaynaklar, yazar soyadõ ve kaynağõn yayõm yõlõ parantez içinde
belirtilerek gösterilir.
Örneğin:
Modifiye edilmiş matematiksel model denklemleri yakõt pillerinde başarõyla
kullanõlmõştõr (Gültekin, 1991).
•

Ayrõca, metin içindeki cümlenin ifadesine göre aşağõda verilen örnekler de geçerlidir.

..Gültekin ve Satterfield (1995) amonyağõn katalitik kraking üzerine etkilerini
incelemişlerdir.
Çeliker vd (1997) kontak-katalitik reaksiyonlarda (3.14) denkleminin yüksek sõcaklõklarda
geçerli olabileceğini göstermişlerdir.
•

Bir kaynak içinde geçen, ancak bilinmeyen bir yayõna değinme:

...Seyidoğlu (1998) tarafõndan bildirildiğine göre Yurtseven vd., MATHCAD programõnõ
proses kontrolde transfer fonksiyonlarõnõn elde edilişinde etkin bir şekilde kullanmõşlardõr.
•
•

Tek yazarlõ kaynak gösterimi: Yukarõda verilen örneğe uyulmalõdõr, (Gültekin, 1991)
İki yazarlõ kaynak gösterimi: Yazar soyadlarõ arasõna “ve” konulmalõdõr.
Örnek: (Gültekin ve Satterfield, 1995)
• İkiden çok yazarlõ kaynak gösterimi: İlk yazarõn adõndan sonra “vd” kõsaltõlmasõ
kullanõlmalõdõr.
Örnek: (Çeliker vd., 1997)
• Aynõ anda birden çok sayõda kaynak gösterimi: Yayõnlar en eskisinden en yenisine
doğru sõralanmalõ ve aralarõna noktalõ virgül konulmalõdõr. Örnek: (Gültekin, 1981;
Cochetto vd., 1990; Alsaleh vd., 1993)

•
•

Bir yazarõn değişik tarihlerdeki yayõnlarõnõn aynõ anda kaynak olarak gösterimi:
Yazarõn soyadõ bir kez yazõlmalõ ve yayõn tarihleri eskisinden yenisine sõralanarak
aralarõna virgül konulmalõdõr. Örnek: (Fogler 1991, 1999)
Bir yazarõn aynõ yõla ait yayõnlarõnõn kaynak olarak gösterimi: Yayõn tarihinden sonra
sõrasõyla a, b, .. harfleri, kullanõlmalõ ve aralarõna noktalõ virgül konulmalõdõr. Örnek:
(Fogler, 1999a; 1999b)

Internet Bilgileri ve/veya CD-ROM Bilgileri
Kaynağõn yazarõ ve adõ belli ise metin içi kaynaklara atõf ile aynõ yöntem izlenir. Yazar
belli değilse elektronik adres parantez içinde gösterilir.
Şekil, Tablo ve Denklemelere Değinme
Değinme örnekleri aşağõda verilmektedir:
Bir şekle değinme:
...Deneysel verilerle matematiksel modelin uyumluluğu Şekil 4.5’de gösterilmiştir.
...Deneysel verilerle matematiksel modelden beklentiler iyi bir uyum göstermiştir
(Şekil 4.5).
...Deneysel veriler (Şekil 4.5), modelden beklenenle karşõlaştõrõlmõştõr.
Bir Tabloya Değinme:
...Deneysel verilerle matematiksel modelin uyumluluğu Tablo 4.3’de gösterilmiştir.
...Deneysel verilerle matematiksel modelden beklentiler iyi bir uyum göstermiştir
(Tablo 4.3).
...Deneysel veriler (Tablo 4.3), modelden beklenenle karşõlaştõrõlmõştõr.
Bir denkleme değinme:
...(3.15) denklemini kullanarak reaksiyonun hõz sabitini bulabiliriz.
...Sistemin kararsõz olduğu (3.2) eşitliğinden kolayca görülebilir.
H) Kaynaklar
KAYNAKLAR başlõğõ altõnda çalõşmanõn içinde değinilen tüm kaynaklar, yazar
soyadõna göre alfabetik olarak düzenlenmelidir. Satõrlar sayfanõn sol kenarõndan
başlamalõ, yazõmda tek satõr aralõğõ kullanõlmalõ, KAYNAKLAR başlõğõndan sonra ve
birbirini izleyen iki kaynak arasõnda 1.5 satõr boşluk bõrakõlmalõdõr. Tek satõra
sõğmayan kaynaklarda ikinci ve daha sonraki satõrlara 5 harf boşluğu içeriden
başlanmalõdõr.
•

Kaynaklarõn yazõmõ aşağõdaki formata uygun olmalõdõr:
a) Yazar soyadõ (ilk harf büyük), virgül, yazar adõnõn baş harfi (büyük harf), nokta, ve
virgül, parantez içinde yayõn yõlõ ve virgül,
b) Kaynak adõ (sözcüklerin ilk harfleri büyük) ve virgül (makale ve bildiri adlarõ
tõrnak, (“...”) arasõnda yazõlmalõ, fakat kitap adlarõnõn yazõmõnda tõrnak
kullanõlmamalõdõr. Kitap, dergi ve benzeri kaynaklar italik yazõlmalõdõr).
c) Yayõmlandõğõ yer (sözcüklerin ilk harfleri büyük) ve virgül (kitaplarda yayõnevi,
makalelerde yayõn organõ, bildirilerde bilimsel toplantõnõn adõ)
d) Kitaplarda yayõmlandõğõ kent, iki nokta üst üste, yayõnevi, nokta.
Makalelerde cilt numarasõ (varsa parantez içinde sayõsõ), virgül, sayfa numaralarõ,
nokta,
Bildirilerde bilimsel toplantõnõn düzenlendiği tarih, kent, ve ülke, nokta.

NOT: Her bir noktalama işaretinden sonra 1 harf boşluğu bõrakõlmalõdõr.
Yayõn organõ olarak süreli yayõnlarõn (periyodiklerin) yazõmõnda uluslararasõ kõsaltmalar
kullanõlmalõ, kõsaltmalar bilinmiyorsa orijinal adlarõ yazõlmalõdõr.
Örnekler:
Kitap
Cave, R.A., (1987), New British Drama in Performance on the London Stage,
Buckinghamshire: Colin Smythe Ltd.
Makale
Gültekin, S. ve Satterfield C.N., (1995), "Control of Dealkylation versus Ring
Hydrogenation by Use of Ammonia'', Energy and Fuels, 9 (3), 391-394.
Bildiri
Gültekin, S. , Ünal, I.H., (1998), “Effects of Process Parameters on the Approach to
Equilibrium of Ammonia Synthesis Reaction in Multi-bed Reactor”, Proceedings of
XVI Mendeleev Congress on General and Applied Chemistry, May 25-29 St.
Petersburg, Russia.
•
•

Aynõ yazara ait farklõ yõllardaki kaynaklar yayõm tarihlerine göre sõralanmalõ, her
defasõnda yazar soyadõ ve adõ kurala uygun olarak yazõlmalõdõr.
Aynõ yazara ait aynõ yõl içindeki birden çok sayõda kaynak aşağõdaki örnekte
olduğu gibi gösterilir. Aşağõdaki örnekte kaynak olarak süreli yayõnlar seçilmiştir.
Alexander, W.D., (1976a), "The Competition of Materials", Scientific American,
17 (4), 254-262.
------------------- (1976b), "Materials and Their Nature" , New Scientist, 13 (3),
11-18.

•
•

İki yazarlõ kaynaklarda yazar adlarõ arasõna “ve” konulmalõdõr.
İkiden çok yazarlõ kaynaklarda yazar adlarõ arasõna virgül, en son yazardan
önce “ ve” konulmalõdõr.

İnternet Bilgileri
WEB sitelerinin kaynaklar listesinde gösterilmesi ile ilgili kalõp:
Web adresi (ziyaret tarihi).
Örnek:
http://www.wiley.co.uk (7 Aralõk 2000)
CD-ROM Bilgileri
• Kitap
Shelley, M.W.,(1993), Frankenstein, Classic Library, CD-ROM,
Alameda: Andromeda.
• Süreli Yayõn
Ramirez, A., "Computer Groups Plan Standards", New York Times, 14 Dec 1993,
late ed., D5, New York Times Ondisc, CD-ROM, UMI-Proguest, June 1994.

Ek :I ( Dõş Kapak )

T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BÖLÜM:...........................................

BAŞLIK

Bitirme Ödevi / Projesi/ Tezi

Hazõrlayanõn Adõ Soyadõ
Öğrenci Numarasõ

Ödev/ Proje/ Tez Danõşmanõ:

Yer, Tarih (ay ve yõl)

Ek: II ( İç Kapak )

İÇ KAPAK
(Dõş Kapağõn Aynõsõ)

Ek: III ( ÖNSÖZ )

ÖNSÖZ
Tek Satõr aralõğõnda yazõlacaktõr

Yer, Tarih(ay ve yõl)
( Istanbul, Aralõk 2000 )

Hazõrlayanõn Adõ, Soyadõ

Ek IV: (İÇİNDEKİLER)

ÖNSÖZ
ÖZET
ŞEKİLLER
TABLOLAR
SEMBOLLER
KISALTMALAR
1. ///////////////////////
1.1 /////////////////
1.2 ///////////////
1.2.1. ///////////////

Sayfa No
(Romen Rakamõ)
"
"
"
"
"
"
1
2
5
7
vs.

2. ////////////////////
2.1 //////////////
2.1.1. /////////////////
KAYNAKLAR
EKLER
ÖZGEÇMİŞ

67
75
78

