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1. Giri

 
Bu yaz m kurallar , Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik 

Mimarl k Fakültesinin Bilgisayar Mühendisli i Bölümünde tamamlanan bitirme 

ödevlerinin yaz m nda birli i sa lamak amac yla haz rlanm t r. Bu yaz m kurallar , 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü nün çe itli Anabilim 

dallar nda tamamlanan Lisansüstü tezlerinin Yaz m Kurallar Kitapç referans 

al narak haz rlanm t r (ÇOMÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tez Yaz m Kurallar , 2005) 

Lisans ö rencileri bu kitapç k içinde ana hatlar

 

ile belirtilmeye çal lan 

kurallara uymak zorundad r.  

2. Genel Bilgiler 

Bu bölümde; yaz mda kullan lacak ka d n ve yaz lar n niteli i, sayfa 

kenarlar nda b rak lacak bo luklar ve sayfa düzeni, sat r aral klar

 

aç klanm t r.  

2.1. Kâ t Standartlar

 

Haz rlanacak tezlerin yaz m ve bas m nda A4 (210x297 mm) standard ka t 

kullan l r. Ciltlenip kesim yap ld ktan sonra tezlerin son boyutlar 205x290 mm 

olacakt r. Tercihen 90 100 gramajl  1. hamur beyaz kâ t kullan lmal d r.  

2.2. Kâ t Kullan m Alan

 

Metin, ekil ve tablolar, sol kenardan 4,0 cm, sa kenardan 2,5 cm, üst ve alt 

kenardan 3,0 cm bo luk b rak larak yerle tirilmelidir. Kâ d n arka yüzü 

kullan lmamal d r. 

2.3. Yaz m Özelli i 

Yaz lar n bilgisayarda, 12 punto büyüklükte, "Times New Roman" yaz 

karakteri kullanarak, Justify/ ki yana yasl

 

olarak, 1,5 aç kl kta yaz lmas 

gerekmektedir. Sayfa sonundaki alt ba l en az iki sat r yaz izlemeli yada alt ba l k 

yeni sayfada yer almal d r. Yaz mda her virgül ve noktadan sonra bir karakter bo luk 

b rak lmal d r. Ondal k say lar yaz lmas gerekiyorsa say lar aras na nokta de il 

virgül kullan lmal d r. Örne in; bir buçuk rakam 1,5 eklinde yaz lmal d r, 1.5 

eklinde yaz m ekli Türkçemiz aç s ndan yanl t r. Kelimeler sat r sonlar nda 

bölünmemeli, bölünüyorsa kelime bir a a sat ra al n p, cümle devam etmelidir. 
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Paragraf n ilk sat r 1,0 cm (1 bo luk, "space") içeriden ba lamal d r. Paragraflar 

aras nda bir bo sat r b rak lmal d r. 

3. Bitirme Ödevi Yaz m Düzeni 

Bu bölümde; yaz mda kullan lacak sayfalar n numaralanmas , bölüm ve alt 

bölümlerin ba l klar , kaynaklar ve dip notlar ile ilgili ilkeler örneklerle 

aç klanm t r.  

Bitirme ödevinin yaz m nda izlenecek bölümler genel hatlar yla a a da 

verilmi tir. Ödevin amac na yönelik olarak bölümler eklenebilir veya ç kar labilir.    

Ön Bölüm

 

D Kapak (Ek1) 

ç Kapak (Ek 2) 

Onay Sayfas  (Ek 3)  

Te ekkür (Ek 4) 

Simgeler ve K saltmalar  

Özet (Ek 5 ) 

çindekiler (Ek 6) 

ekiller Listesi (Ek 7) 

Tablolar  Listesi (Ek 8)  

Metin Bölümü

  

Ana Bölümler 

Sonuçlar 

Son Bölüm

 

Kaynaklar  

Ekler     
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3.1. Kapak Sayfas n n Düzenlenmesi 

Tez kapak sayfas n n kullan m alan , 2.2 Ka t Kullan m Alan

 
k sm nda 

verilen kullan m alan ile ayn d r. Kapak sayfas ndaki tüm yaz lar "bold/koyu" 

olarak yaz lmal d r. D ve iç kapakta ba l bulunan kurum, bitirme ödevi ba l , 

bitirme ödevinin yazar , bitirme ödevinin dan man , bitirme ödevinin bas ld tarih 

(ay ve y l olarak) ve bas m yeri verilmelidir. ç kapakta bunlara ek olarak çal man n 

türü bitirme ödevi olarak belirtilmelidir. Kapak sayfalar ndaki tez ba l 18 punto, 

yazar ad 14 punto, ba l bulunan kurum, bas m yay n tarihi ve yay n yeri 12 punto 

büyüklü ünde olmal d r. D kapakta en üstte ba l bulunan kurum büyük harflerle 

yaz l durumdad r. D kapakta yazar soyad ve bitirme ödevinin yay n yeri büyük 

harfle yaz lmal d r ve tüm yaz larda Times New Roman yaz karakteri 

kullan lmal d r. Bitirme ödevi için iç ve d kapak örnekleri EK 1 ve EK 2 de 

verilmi tir.   

3.2. Metin Sayfalar n n, Ba l klar n Ve Bölümlerin Belirlenmesi 

Bitirme ödevlerinde ba l klar ondal k sistem ile numaraland r lacakt r. 

Bitirme ödevlerinde ana bölümler Bölüm No eklinde belirtilecektir. Ana bölümlerin 

ba l klar büyük harfle, 12 punto, koyu ve ortaya hizal olarak verilmelidir. Bu 

k s mla ilgili örnekler ilerleyen sayfalarda verilmi tir.  

Ba l klar ilgili oldu u bölümün numaras ile ba lamal , alt ba l klar yine ilgili 

bölüm ve ait oldu u ba l n numaras ile ba lamal d r. Örne in: Bitirme ödevinin 

ikinci bölümünde yer alan herhangi bir ana ba l k Önbellek alt ba l k Önbellek 

Güvenirlili i ise ba l klar, 

Ba l k  :   2.1. Önbellek 

Alt Ba l k :   2.1.1. Önbellek Güvenirlili i eklinde olmal d r.  

3.3. Ba l klar S ras Ve Biçimi 

Ana bölüm ba l Ortaya hizal , 12 punto, büyük harf, koyu 

1. Derece ba l k    1,0 cm içerden, 12 punto, kelime ba harfleri büyük, koyu 

2. Derece ba l k    1,0 cm içerden, 12 punto, kelime ba harfleri büyük, italik 

3. Derece ba l k    1,0 cm içerden, 12 punto, kelime ba harfleri büyük, italik 
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4. Derece ba l k 1,0 cm içerden, 12 punto, kelime ba harfleri büyük, italik.  

3.4 Sayfa Numaraland r lmas

 
Bitirme ödevinin ön bölümleri iç kapaktan ana bölüme kadar i den ba layacak 

ekilde küçük romen rakamlar ile sayfan n alt ortas na yaz lacakt r. D kapa a sayfa 

numaras verilmeyecektir, iç kapaktan itibaren numaraland rma ba layacak ancak iç 

kapakta sayfa numaras gösterilmeyecektir. Giri bölümünden itibaren ise ilk sayfaya 

1 rakam verilerek 2, 3, 4, ..... 250 seklinde numaraland r lmal ve sayfa numaralar 

sayfan n sa alt kö esine yaz lacakt r. Bitirme ödevinin son k sm nda yer alan Ekler, 

Çizelgeler, ekiller, Simgeler ve K saltmalar sayfalar yeni sayfalarla ba lamal ve 

büyük Romen rakam ile (I, II, III, IV, V, ..., XVII) sayfan n alt ve ortas nda 

numaraland r lmal d r.  

3.5 Tablo, ekil Düzeni Ve Numaraland r lmas

 

Bitirme ödevlerinde tablo ve ekillerin kâ d n kullan m alan içine uygun 

ekilde yerle tirilmesi gerekmektedir. Tablo numara ve aç klay c

 

bilgilerin tablonun 

üst k sm nda, ekil numara ve aç klay c bilgilerin eklin alt nda yer almal d r. ekil 

ve Tablolar n aç klay c bilgilerinde ilk kelimenin ba harfi büyük, di er kelimelerin 

ba harfleri küçük harfle ba lamal d r. ekillerin (çizim, foto raf, resim vs.) eni 

minimum 9 cm olmal ve ekil alt yaz s 10 punto büyüklü ünde, eklin enine uygun 

olarak iki yana yasl olarak verilmelidir. Tablo üst yaz s ise 10 punto büyüklü ünde 

olacakt r. ekiller, tablolar ve bunlarla ilgili aç klay c bilgiler sayfay ortalayacak 

ekilde olmal d r. Tablo uzunlu u verilen sayfa düzeni içerisine s mayacak kadar 

büyük ise, tablo bir sonraki sayfada devam edebilir. Tablo geni li i verilen sayfa 

düzeni içerisine s mayacak kadar büyük ise, tablo yatay olarak sunulabilir. Buna 

ra men, tablo büyüklü ü verilen sayfa düzeni içerisine s d r lamam ise, bu 

durumda tablo içerisindeki rakamlar 10 veya 8 puntoya indirgenebilir. Tablo ve ekil 

gösterimi için a a da bir örnek verilmi tir.      
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                                                 Tablo 1. Mermerin tane boyu s n flamas

  
Kayaç Tane Boyu (mm) 

nce taneli 1 
Orta taneli     1-1,5 
Kaba taneli  5-(10-20) 

  

ekil 1. Önbellek mimarisine genel bir bak .  

3.6 Kaynaklar n Metin çinde Gösterimi 

Yazar n sadece soyad küçük harflerle yaz lmal ve belgenin yay n tarihi 

belirtilmelidir. Örnek: 

 

Yapay sinir a lar ile bulan k belge arama. ( en, 2007).

 

( en, 2007) veya en (2007) 

Örnekler; 

 

Tek yazar, tek çal ma (soyad -tarih) 

 

- Özkan (2006), yapt çal mada .. . 

 

-Konuyla ilgili yap lan bir ara t rmada, ........................................................... 

sonuçlar bulunmu tur (Özkan, 2006). 

Yazarlar n soyadlar na tak lacak olan "e", "a" tak lar tarihe göre de il, 

soyada göre olmal d r. Örnek: 
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- Saatçi (1995)'ye göre, ..................................... . 

At f, bir ba ka yay n içinde at f eklinde bulunuyorsa, önce as l yay na 

at fta bulunup, sonra parantez içinde bu atf yapan yazar belirtilir. Örnek: 

- Kaya (2000)'ya göre, .................................................... (Y lmaz, 2000). 

yada, 

-Y lmaz (2000)'a göre Yavuz (2000) .......................................................... 

. 

ki yazar, tek çal ma 

- Yak n zamanda yap lan bir ara t rmada .... 

(Yavuz ve Y lmaz, 1996). 

- Yavuz ve Y lmaz (1996) taraf ndan yak n zamanda yap lan bir 

ara t rmada, ...................................... . 

ki yazarl at flarda belge ister Türkçe, ister yabanc olsun yazar soyadlar 

aras na "ve" kelimesi konur. Örnek: 

- Yavuz ve Y lmaz (1996) veya (Yavuz ve Y lmaz, 1996) 

 

2'den fazla (3 ve üzeri) yazar 

Birinci yazar n soyad ndan sonra "ve di ." k saltmas kullan l r. Ancak 

kaynaklar listesinde yazarlar n hepsinin ad yaz l r. 

- Ulusoy ve di . (1998) .................... . 

- .......................... (Ulusoy ve di ., 1999). 

Bir yazar n ayn y lda birden çok yay n na at f yap l yorsa, farkl yay nlar 

belirtmek için harflendirilir. Örnek: 

- Ayd n (1992 a,b) 
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E er birden fazla çok yazarl yay n ayn ilk isim ile k salt l yorsa ve/veya 

ayn

 
y lda yay nlanm sa, birinci yazar n soyad , "ve di ." yaz l r, yay n y l ndan 

sonra a,b,c gibi harflerle ayr l r. Örnek: 

- Ayd n, Sezer ve Ta

 
(2002) 

ve 

- Ayd n, Sezer ve Ta

 

(2002) 

ise 

- Ayd n ve di . (2002a) 

- Ayd n ve di . (2002b) 

eklinde yaz l r. 

Ayn yazar n de i ik tarihlerindeki yay nlar na ayn anda at f 

yap l yorsa, de i ik yay n tarihleri aras na virgül konur. Örnek: 

- (Yi it, 2001, 2006) 

E er bir konuya birden çok yazarl at f yap l yorsa, aralar na noktal 

virgül konulmal d r. Örnek: 

(Siyako, 1989; Gianola, 1991; Y lmaz, 1995) 

Burada yazar s ralamas tarih s ras na göre olmal d r. Ayn tarihli 

yazarlar n s ralamas nda alfabetik s ra esas al n r. 

 

Çok yazarl yay nlar kaynaklar listesinde bütün yazarlar n adlar ile 

yaz l r. Kaynaklar listesinde "ve di ." kal b kullan lmaz. Bu kural ngilizce 

tezlerde de aynen geçerlidir ve referanslar listesinde et al. kal b kullan lmaz, 

tüm yazarlar verilir. 

 

Yazars z yay n 

Resmi yay nlara ve yazar

 

olmayan kaynaklara "Anonim" olarak at fta 

bulunulur. 

- .............................. (Anonim, 1976). 
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Ki isel ileti im 

Mektuplar, iç yaz malar, telefon konu malar ve benzeri ileti imlere 

metin içinde at f yap labilir ama bunlar kaynakçada verilmez. leti imde 

bulunulan ki inin ad(lar) n n ilk harfi ve soyad , ba l bulundu u kurum veya 

adresi mümkün oldu unca net tarih ile birlikte verilir. Örnek: 

- .................. (C. Aydan, ki isel ileti im, Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi, 10 Mart 1999). 

Metin içinde al nt yapma 

Bir raporda, gerekli görüldü ünde bir ba ka ara t rmac n n yay n ndan bir 

k s m tamamen al nabilir. Böyle durumlarda al nt yap lan bölüm özgün 

kaynaktan hiç hata yapmadan aktar lmal ve al nt n n kayna hem metinde 

sayfa numaras ile birlikte, hem de kaynakçada belirtilmelidir. Bir metin bir 

ba ka kaynaktan at f yap lmadan aynen al n rsa bu durum a rmac l k 

(plagiarism) kapsam na girer ve cezai takip gerektirebilir. Bu etik kurala özenle 

dikkat etmek gerekmektedir. 

Örnekler 

- E er al nt 40 kelimeden k saysa çift t rnak içinde ve metinle 

birlikte verilmelidir. Al nt yap lan metinde çift t rnak varsa bu tek t rna a 

dönü türülmelidir. 

 

Bilimi çe itli ekillerde tan mlamak mümkündür, örne in, Y ld r m (1991) 

bilimi dünyam zda olup biten olgular betimleme ve aç klama

 

yoluyla anlama 

giri imidir eklinde tan ml yor (s. 95). 

- E er al nt yap lacak metin 40 kelimeyi geçiyorsa ayr bir paragraf 

halinde, blok hizalama ve sol kenardan bir paragraf içeride verilmelidir. 

E er al nt yap lan metinde ayn cümle içinde kelime atlanarak yaz l yorsa 
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bu üç nokta ( . . .)

 
ile, e er baz cümleler atlan yorsa bu alt nokta (......) ile 

belirtilmelidir. 

Bilim, dünyam zda olup biten olgular betimleme ve aç klama yoluyla 

anlama giri imidir. Olgular betimleme, onlar saptama, s n flama ve dile getirme 

gibi i lemleri kapsar...... Bilimin aç klama yönüne gelince bu konu bizi çok 

daha geni sorunlara götürecek niteliktedir. ... [H]ipotez, do a yasas , teori, 

nedensellik ve olas l k ilkeleri gibi kavramlar ele almaya ihtiyaç vard r (Y ld r m, 

1991, s. 95). 

Kaynak gösterme 

Bilimsel bir çal mada ara t rmac lar hat r say l r ölçüde di er bilimsel 

yay nlardan ve ara t rmac lardan al nt yaparlar. u nokta ak ldan 

ç kar lmamal d r: Metin içinde her al nt yap ld nda özgün kayna a at fta 

bulunulmal d r. Metinde yap lan at flar n tümü kaynakçada, kaynakçada 

olan kaynaklar n tümü de metinde bulunmal d r. Bir tez yazarken amac n z 

destekleyecek kadar kaynak göstermek yeterlidir. Daha çok kaynak daha iyi 

tez anlam na gelmez. 

 

3.7. Kaynaklar Listesinde Kaynaklar n Belirtilmesi 

Ba l k, sayfa ba , koyu, paragraf ba , büyük harf olmal ve kaynaklar yaz m 

a a daki kurallara uygun olmal d r. 

Yazar soyad küçük harf virgül bir bo luk ad n n ba harfi nokta bir bo luk 

yay n tarihi nokta bir bo luk eklinde s ralanmal d r. Her kelimenin ilk harfi büyük 

olacak ekilde kayna n ba l nokta bir bo luk yay nland kitap veya dergi ad 

virgül bir bo luk cilt no bir bo luk parantez içinde say no iki nokta üstüste bir 

bo luk sayfa numaras nokta eklinde yaz lmal d r. Kitap veya dergi ad italik 

olarak yaz lmal d r. Sayfa numaras için Türkçe yay nlarda "s", yabanc dildeki 

yay nlarda ise "p" konulmal d r. Kaynak yaz m nda ayn kayna a ait ikinci sat r 

yaz m kural na uygun olarak sat r ba ndan ba lat lmal d r. 

Kaynakçada kaynak belirtme örnekleri 
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Bir peryodikten yararlan lm ise: 

Ozkaptan, C. ve Tekinalp, O. 2003. Uzay Uygulamalar nda Küçük Uydular n 

Yeri ve Maliyet Etkenleri. Pivolka, 1 (7): 3-13. 
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Gren, S. G., Welsh, M. A. ve Dehler, G. E. 2003. Advocacy, Performance, 
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Seyrek, K. ve Bildik, A. 2003. Immunohistochemical Detection of Heparin-

binding Lectin in the Development of the Bovine Thymus. Turk. J. Vet. Anim. Sci., 

27: 465-469.  

Kitaptan (eserin bütününden) yararlan lm ise: 

Blalock, H. M. 1987. Social Statistics (7th ed.). McGraw-Hill, NY. 225 p. 

Garnham, A. ve Oakhiil, J. 1997. Thinking and Reasoning (4th ed.). 

Blackwell, Oxford. 160 p. 

Dubey, J.P., Beattie, C.P. 1988. Toxoplasmosis of Animals and Man. CRC 

Press Inc., Boca Raton, Florida. 220 p.  
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McDonald, L.E. 1980. Veterinary Endocrinology and Reproduction. Lea & 

Febiger, Philadelphia. 428-445. 

Strombeck, D.R. ve Guilford, W.G. 1991. Small Animal Gastroenterology (2nd 

ed.). Wolfe Publ. Ltd., California. 328-330.   

Kitaptan bölüm ise: 
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Sargent, J.R. 1995. Origins and Functions of Egg Lipid. In: Bromage, N.R. ve 

Roberts, R.J., Eds. Broodstock Management and Egg and Larval Quality. Blackwell, 

Oxford. 353-372. 
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Philadelphia. 2310-2314.  
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Muscle as Influenced by Egg White Tumbling and Storage Time. PhD Dissertation 
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Bilimsel toplant da sunulan ve dergide yay nlanan eserlerden yararlan lm ise 

(Published proceedings):  

Kirby, R. 1992. Shock: Aggressive Resuscitation Procedures. W.S.A.V.A. XVII 

World Cong., Rome. 609-610. 

Girbau, M., Bassas, L., Alemany, J. ve de Pablo, F. 1989. In Situ 

Autoradiography and Ligand-dependent Tyrosine Kinase Activity Reveal Insulin 

Receptors and IGF-I Receptors in Prepancreatic Chicken Embryos. Proc. Natl. Acad. 

Sci., 86: 5868-5872. 

Bask da bir eserden yararlan lm ise: 

Say, T. ve K l ç, C. 1998. Geriye Yay lma Algoritmalar ile Karakter 

Tan ma, 6. Yapay Zeka Sempozyumu, Çanakkale, Bask da (In press). 

Arat, S., Rzucidlo, S.J. ve Stice, S.L. 2003. Transgenic Bovine Nuclear 

Embryos from Adult Somatic Cell Lines. Turk. J. Vet. Anim. Sci., 27: Bask da (In 
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nternet kaynaklar

 
nternet sitesinden yararlan lm ise: 

Üter, H. K. (9 ubat 2004). Kilter.Online. 11 ubat 2004, 

http://www.baskent.edu.tr/~kilter. 

Walker, J. R. (1995). ULA ~ Style Citations of Electronic Sources. Retrieved 

October 26, 1995, from http.//www.cas.usf.edu/english/walker/mla.html. 

Süreli internet yay n ndan makale ise: 

Lee, D. S., Austin, P. C, Rouleau, J. L., Liu, P. P., Naimark, D. ve Tu, J. V. 

(November 19, 2003). Predicting Mortality Among Patients Hospitalized for Beart 

Failure. The Journal of the American Medical Association, 290 (19): 2581-2587. 

Retrieved November 23, 2003, from http://jama.ama-

assn.org/cgi/content/abstract/290/ 19/2581.  

Süreli olmayan internet yay n ndan makale  

Duru, M., Pehlivan, ., entürk, Y.,Yava , F ve Kar, H. 2004. New Results on 

the Lithostratigraphy of the Kazda Massif in Northwest Turkey. 22 Eylül 2004, 

http://www. Tubitak.gov.tr/public/man4.htm.             

http://www.baskent.edu.tr/~kilter
http://jama.ama-
assn.org/cgi/content/abstract/290/
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EK 1 

 
( DI KAPAK ÖRNE ) 

ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

 
MÜHEND SL K-M MARLIK FAKÜLTES

 
B LG SAYAR MÜHEND SL BÖLÜMÜ       

B T RME ÖDEV

 

BA LI I (TÜRKÇE)       

Yazar n Ad SOYADI      

Dan man n Ad SOYADI    

Haziran, 2006 

ÇANAKKALE                                                                                                     

Ba l k 18 punto büyüklükte, büyük 
harfler kullan larak yaz lacakt r. 

Tarih ve bas m yeri 12 
punto büyüklükte 
yaz lmal ve bas m yeri 
yaz m nda büyük harfler 
kullan lmal d r. 

12 punto büyüklükte, büyük harfler 
kullan larak yaz lacakt r. 

Yazar ad 14 punto büyüklükte 
yaz lacakt r. Soyad büyük harfler 
kullan larak yaz lmal d r. 

Dan man ad 14 punto büyüklükte 
yaz lacakt r. Soyad büyük harfler 
kullan larak yaz lmal d r. 
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EK 2 

( Ç KAPAK ÖRNE )                                                                                                           

 
B T RME ÖDEV BA LI I (TÜRKÇE)      

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi 

 Bitirme Ödevi 

Bilgisayar Mühendisli i Bölümü, YYY Anabilim Dal

       

Yazar n Ad ve SOYADI      

Dan man n Ad ve SOYADI     

Haziran, 2006 

ÇANAKKALE 

Yazar ad 14 punto büyüklükte 
yaz lacakt r. Soyad büyük harfler 
kullan larak yaz lmal d r. 

Ba l k 18 punto büyüklükte, büyük 
harfler kullan larak yaz lacakt r. 

Tarih ve bas m yeri 12 
punto büyüklükte yaz lmal 
ve bas m yeri yaz m nda 
büyük harfler 
kullan lmal d r. 

Anabilim dal  baz nda 
de i kenlik gösterir. 

Dan man ad 14 punto büyüklükte 
yaz lacakt r. Soyad büyük harfler 
kullan larak yaz lmal d r. 
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EK 3  

Ö RENC ADI, taraf ndan DANI MANIN ADI VE ÜNVANI yönetiminde 

haz rlanan B T RME ÖDEV N N BA LI I

 
ba l kl çal ma taraf m zdan 

okunmu , kapsam ve niteli i aç s ndan bir Bitirme Ödevi olarak kabul edilmi tir.         

Juri Ba kan

         

                  Jüri Üyesi                 Jüri Üyesi    

Bölüm Ba kan

 

Bilgisayar Mühendisli i Bölümü     
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EK 4   

TE EKKÜR     

 

.....       

... 

.......       

.. .................................                         

1,5 Aral k                         

Ad 

SOYADI 
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EK 5 

B T RME ÖDEV N N ADI   

ÖZET                 

..                        

1,5 Aral k     

Özet, tezin önemini ve faydas n anlatan bir bölüm de ildir. Çal may ana 

hatlar yla anlatacak ve 300 kelimeyi a mayacak ekilde haz rlanmal d r.           

E er haz rlanan çal ma bir projeden desteklenmi ise (BAP, TUB TAK, DPT, 

vb.), destekleyen kurum ve proje no mutlaka buraya yaz lmal d r.  

Örnek: 

Haz rlanan bu bitirme ödevi ... ... ... ... ... ... ... ... taraf ndan ... ... ... ... no'lu 

projeden desteklenmi tir.    
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EK 6 

Ç NDEK LER                            

Sayfa 
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BÖLÜM 1 

G R

    
1. Ba l k 1        

...............................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.................... 

1,0 cm  

1.1. Ba l k 2 

...............................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.....................                    

1.1.1. Ba l k 3 

...............................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

....................  

1.1.1.1. Ba l k 4 

...............................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

....................   

1.1.1.1.1.Ba l k5 

.......................................................................................................   

1,5 Aral k 
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EK 7 

EK LLER L STES

           
                         

Sayfa No

 

ekil 1.1 nceleme alan n n yer bulduru haritas

          

2 

ekil 2.1                       5 

ekil 3.1                       6 

ekil 3.2                         10                        
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EK 8 

TABLOLAR

 
L STES

           

                      Sayfa 

No

 

Tablo 2.1 Çal ma alan nda gözlenen mika istlere ait tipik örneklerin  

Mineral bile im ve yüzde de erleri                 25 

Tablo 2.2                      27 

Tablo 3.1                         28 

Tablo 3.2                          35           


