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1. GİRİŞ 

Bu kılavuz Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğrencilerinin ödev tesliminde kullanması 

amacıyla oluşturulmuştur. Kılavuz üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü tez yazım 

kılavuzundan esinlenerek hazırlanmıştır. 

2. YAZIM ESASLARI  

2.1. BİÇİM VE GÖRÜNÜM 

Bu kısımda, kağıt özellikleri, sayfa düzeni, sayfa numaralandırılması, yazı özellikleri, hecelere 

ayırma, paragraf, alıntılar, aktarımlar, dipnotlar, görsel nesnelerin yerleştirilmesi, vb. konulara 

yer verilmiştir. 

2.1.1.  Kâğıt Özellikleri ve Baskı 

Ödevler bilgisayar kullanılarak dijital ortamda hazırlanır ve basılı çıktısı alınır. Ödevlerin 

yazımında 21x29,7 cm (A4) sayfa boyutu, basımında aynı boyutta en az 75 gram birinci hamur 

beyaz kâğıt kullanılır.  

Ödevlerde kullanılacak çeşitli tablo, şekil, grafik, resim, harita vb. için yazım alanının 

gerektirdiği hâllerde kâğıt boyutu, Ödev danışmanının onayı ile değiştirilebilir. Ancak farklı 

boyuttaki bu kâğıtlar dosyaya uygun biçimde takılmalıdır. Ödevlerin basımında ve 

çoğaltılmasında kâğıdın tek yüzü kullanılır. Ancak danışmanın onayı ile iki yüzü de 

kullanılabilir. Ödev çıktısı siyah-beyaz alınır. Danışman ödevin içeriğine göre renkli çıktı 

isteyebilir. 

2.1.2. Yazı Tipi ve Harf Boyutu 

Ödevler, 2016 ve daha yeni sürüm Microsoft Word programında yazılır. Yazımda sayfa 

numaraları dâhil Times New Roman yazı tipi ve 11 harf boyutu kullanılır. 

Ancak büyük ve geniş tabloları tek sayfaya sığdırabilmek için bu tablolarda, çıplak gözle 

okunabilecek düzeyde daha küçük harf boyutu seçilebilir. Sayfa altındaki dipnotlarda ise 

Times New Roman 9 yazı tipi ve boyutu kullanılır. 

2.1.3. Sayfa Düzeni ve Numaralandırma 

Sayfanın sol kenarında 4 cm, diğer kenarlarında ise 2,5 cm boşluk bırakılır. Örnek sayfa düzeni 

EK-A’da gösterilmiştir. 

Dış kapak, boş sayfa, Ödev tanıtım formu, iç kapak, öğretim görevlisinin kabul ve onay 

sayfasına numara verilmez. 

Sayfa numaraları sayfanın alt kenar ortasına ve alt kenardan 1 cm yüksekliğe yazılır. Özet 

sayfasından başlamak üzere Ödev metnine kadar olan sayfalara büyük harf Romen rakamları 

ile “I, II, III, IV“ şeklinde sayfa numarası verilir. (Bkz. EK-B) 

Ödev metnine ait sayfalar ise normal rakamlarla “1, 2, 3, 4“ şeklinde numaralandırılır. Metnin 

bölümleri için bölüm numarası ile birlikte veya ayrı numaralandırma yapılmaz. Eklere kadar 

sayfa numaraları birbirini takip eder. 

 



2.1.4.    Paragraf Yapısı ve Satır Aralığı  

Paragraflar soldan başlar. Satırlar arasında 1,5 satır aralığı boşluk bulunur. Bunun için biçim 

araç çubuğu kullanılarak paragraf yapısı; 

 

Hizalama  : İki Yana Yasla, 

Girinti (sol ve sağ) : 0 cm, 

Aralık (önce ve sonra) : 0 nk, 

Satır Aralığı  : 1.5 satır, 

Paragraf arasındaki boşluklar 1,5 satır aralığı dikkate alınarak bir alt satırdan başlanarak 

oluşturulur. Bir veya birden fazla boşluk bırakılmaz. Fakat tablo, harita, grafik, şekil ve 

resimlerin açıklamaları, dipnotlar ve kaynakça listesinin yazımında satır aralığı “1 satır” 

olacak şekilde ayarlanır. 

2.1.5.  Bölüm Başlıklarının Yazımı 

Bölümlendirme sadece “Bölümler” için yapılır ve bölüm numarası kullanılır. 

Giriş, bölüm başlıkları ve sonuç, yeni bir sayfada başlar. Sayfanın üst orta kısmına tamamı 

büyük ve kalın harflerle yazılır. 

Bölüm başlığı, bölüm numarası ve adını içerir. Bölüm numarası yazıyla üst satıra, bölüm adı 

da alt satıra yazılır. Bölüm başlıklarında; ve, ile, ya, veya, yahut, ki, da, de sözleriyle mı, mi, 

mu, mü soru ekleri de büyük harflerle yazılır. 

Bölüm başlıklarının yazılmasına bu kılavuzdaki başlıklar örnektir. 

2.1.6.  Ana ve Alt Başlıkların Yazımı ve Numaralandırılması  

Ana başlıklarda yer alan kelimelerin tamamı büyük ve kalın harflerle, alt başlıklarda yer alan 

kelimelerin yalnızca ilk harfi büyük diğerleri küçük ve kalın harflerle yazılır. 

Kelimelerin ilk harfleri büyük yazıldığında ve, ile, ya, veya, yahut, ki, da, de sözleriyle mı, mi, 

mu, mü soru eki ilk harfi dâhil küçük harflerle; tamamı büyük yazıldığında büyük harflerle 

yazılır. 

Ana başlıklar, önüne ait olduğu bölümü gösteren rakam yazılmak ve 1’den başlamak üzere 

sırayla “1.1., 1.2., 1.3.” şeklinde numaralandırılır. Rakamlardan sonra nokta konur. Alt 

başlıklara ise önüne ait olduğu başlık numarası konulmak suretiyle “1.1.1., 1.1.2., 1.1.3.” 

şeklinde aynı usulde numara verilir. 

Ana ve alt başlıkların yazımı ve numaralandırılmasına bu kılavuzdaki başlıklar örnektir. 

2.1.7.  Tablo, Harita, Grafik, Şekil ve Resimler 

Metin içerisindeki tablo, harita, grafik, şekil ve resimler, ilgili metnin altında sayfanın 

ortasına gelecek biçimde düzenlenir ve her biri ayrı ayrı numaralandırılır ve isimlendirilir. 

Numaralandırma, kalın yazı tipiyle “Tablo-2”, “Grafik-4” gibi kendi cinsi içinde yapılmalı 

ve ödevin başından sonuna kadar birbirini izlemelidir. 

Tablo ve haritaların numara ve isimleri ait oldukları tablo ve haritaların üstüne; grafik, şekil 



ve resimlerin numara ve isimleri ise altına yazılır. 

Ödev metni içerisinde normal yazı dışındaki göstergelerin çok olması durumunda tablo, harita, 

grafik, şekil ve resimler, ekler hâlinde düzenlenir. 

Eğer tablo, harita, grafik, şekil ve resim alıntı ise kaynağı mutlaka belirtilmelidir. Alıntı 

yapılan kaynak, dipnot sistemine göre gösterilir. 

Bütün tablo, harita, grafik, şekil ve resimlerdeki yazılar Türkçe olmalıdır. Ancak danışman 

onayı ile farklı bir dilde kullanılabilir. Haritalarda kuzey yönü ve ölçek belirtilmelidir. 

Tablo, harita, grafik, şekil ve resimlerin düzenlenmesine ilişkin örnekler EK-C’dedir. 

2.1.8.  Ekler 

Ekler, ödevin metin kısmında olması gerekmeyen ancak metinde belirtilen herhangi bir 

konuyu genişleten veya açıklayan, tamamlayıcı nitelikteki yazılı veya görsel dokümanlardır. 

Bunlar, ödev metninde gösterilmeyen tablo, harita, grafik, şekil ve resimler olabileceği gibi 

metinle ilgili formlar, nadir bulunan belgelerin kopyaları, sayısal görüntü ve ses kayıtları vb. 

dokümanlar da olabilir. 

Ekler, Türkçe alfabedeki harfler kullanılarak sıralanır ve “EK-A, EK-B, EK-C, EK-Ç” 

şeklinde büyük ve kalın harflerle sayfanın ortasına yazılır. Eklere içeriğini belirten bir başlık 

verilir. Başlık ise sayfanın üst ortasına büyük ve kalın harflerle yazılır. Ek sayfalarının 

yazılmasına bu kılavuzun yanında sizinle paylaşılan ekler örnektir. 

Ödev metnine bağlı olarak bir ve birden çok ek kullanılabilir. Eklerde yer verilen bilgiler başka 

kaynaklardan aktarılmış ise bu kaynaklara ait referanslar mutlaka belirtilmelidir. 

2.2.  ÖDEV HAZIRLAMA SIRASINDA DİKKAT EDİLECEKLER 

Danışmanınız ödevinizi haftalık, aylık, dönem sonu veya kendi belirleyeceği zaman 

dilimlerinde hazırlamanızı isteyebilir. Ödevin arşivlenmesinden, saklanmasından ve 

danışmanın belirleyeceği gün ve saatte teslim edilmesinden öğrenci sorumludur. Danışman 

belirleyeceği zaman dilimi içerisinde öğrenciden ödevi kendi belirleyeceği bir dizine 

yüklemesini isteyebilir. 

Ödev hazırlanırken aralıklarla ekran görüntüsü almalı ve o ekran görüntüsünde yapılan 

işlemler açıklanmalıdır. Danışman öğrenciden çalışmayı yaparken sesli veya sessiz ekran 

kaydı oluşturmasını isteyebilir. Bu durumda öğrenci ekran kaydını üzerinde herhangi bir 

montaj yapmadan video formatında teslim etmelidir. 

Yazımda, açık ve yalın bir anlatım tarzı izlenmesine çaba gösterilmeli, anlatım edilgen üçüncü 

tekil şahıs ağzından yapılmalıdır. (Yaptım, ekledim, yapabiliriz, uygulayabiliriz yerine 

yapılmıştır, eklenmiştir, yapıldı, eklendi.) 

Kısa, yalın ve öz cümleler kullanılmalı, paragraflarda fikir bütünlüğü bulunmasına ve 

bölümden bölüme geçişlerde ve paragraflar arasında gerekli anlatımsal bağlantıların 

kurulmasına özen gösterilmelidir. 

  



3.   ÖDEVLERİN DÜZENLENMESİ  

3.1.  SIRALAMA 

Ödevlerin derlenip ciltlenmesinde aşağıdaki sıralamaya uyulur. 

 

(1) Kapak (EK-Ç) 

 

(2) Ödev Tanıtım Formu (EK-D) 

 

(3) Beyan (EK-E) 

 

(4) Öğretim Görevlisinin Kabul ve Onay Sayfası (EK-F) 

 

(5) Özet  

 

(6) İçindekiler (EK-B) 

 

(7) Kısaltmalar (Var ise) 

 

(8) Tablolar Listesi (Tabloların İçindekiler Sayfası)  (Var ise) 

 

(9) Haritalar Listesi (Haritaların İçindekiler Sayfası) (Var ise) 

 

(10) Grafikler Listesi (Grafiklerin İçindekiler Sayfası)  (Var ise) 

 

(11) Şekiller Listesi (Şekillerin İçindekiler Sayfası)  (Var ise) 

 

(12) Resimler Listesi (Resimlerin İçindekiler Sayfası) (Var ise) 

 

(13) Ön Söz 

 

(14) Metin Kısmı  

 

(15) Kaynakça 

 

(16) Ekler (Var ise) 

 

 

3.2.    DIŞ KAPAK 

Dış kapak A4 kağıdına çıktı alınmalıdır. Bu konudaki değişiklik danışman onayı ile 

gerçekleştirilir. Kapak üzerindeki bilgiler EK-Ç’de gösterilmiştir. 

Ödevin adı için Times New Roman 14, diğer yazılar için Times New Roman 12 yazı tipi ve 

boyutunda kalın harfler kullanılır.  

3.3. ÖDEV TANITIM FORMU 

Ödev tanıtım formu EK-D’deki örneğe uygun olarak hazırlanır.  

3.4.  BEYAN 

Ödev tanıtım formu EK-E’deki örneğe uygun olarak hazırlanır. 

 



3.5.   ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN KABUL VE OANY SAYFASI 

Ödevin onaylandığına dair açıklama ve imzaları içeren kabul ve onay sayfası EK- F'de 

gösterilen şekilde düzenlenir. 

Sayfanın alt orta kısmına; onay tarihi, imza boşluğu, öğretim görevlisinin, unvanı, adı ve 

soyadını içeren onay bloğu açılır. 

3.6.  ÖZET 

Özet sayfaları, ödevin kapsam ve içeriğinin 750 kelimeyi aşmayacak biçimde özetlenerek 

yazıldığı sayfadan oluşur. 

3.7.  İÇİNDEKİLER 

Sayfanın üst orta kısmına büyük ve kalın harflerle “İÇİNDEKİLER” başlığı yazılır. Başlığın 

altına ödevin içeriğinde bulunan bölümler, ana ve alt başlıklar sırasına uygun olarak başlık 

ve sayfa numaraları belirtilerek yazılır. 

İçindekiler sayfasında; özet sayfasından başlamak üzere sayfa numarası verilen bütün başlık, 

bölümler ile bölümlerin ana ve birinci düzeydeki alt başlıkları gösterilmelidir. İkinci ve daha 

düşük düzeydeki alt başlıkların da gösterilmesi öğrencinin seçimine bağlıdır. 

İçindekiler sayfasının düzenlenmesine ilişkin örnek EK-B’dedir. 

3.8.  KISALTMALAR 

Ödev metni içinde sıkça yinelenen kelime, terim veya özel adlar için yapılan kısaltmalar bir 

liste hâlinde bu sayfada belirtilir. Sayfanın üst orta kısmına büyük ve kalın harflerle 

“KISALTMALAR” başlığı yazılır. Altına ödevde kullanılan kısaltmalar alfabetik sırayla alt 

alta dizilir. Kısaltmaların açık hâlleri karşısında belirtilir. 

Kısaltmalar sayfası örneği EK-G’de gösterilmiştir. 

3.9. TABLO, HARİTA, GRAFİK, ŞEKİL VE RESİM LİSTELERİ 

Ödev metni içinde var ise tablo, harita, grafik, şekil ve resimler, ayrı ayrı sayfalarda liste 

hâlinde burada belirtilir. Sayfaların üst orta kısmına büyük kalın harflerle “TABLOLAR, 

HARİTALAR, GRAFİKLER, ŞEKİLLER veya RESİMLER LİSTESİ” şeklinde kendi 

başlıkları yazılır. Altına tablo, harita, grafik, şekil veya resimler numara sırasına göre alt alta 

dizilir. Başlık veya içeriği ile bulunduğu sayfa numarası hizalarında belirtilir. 

3.10. ÖN SÖZ 

Bu sayfada; ödevin bilimsel ve teknik detaylarına girmeksizin yazarın görüşleri, ödevin 

hazırlanmasında karşılaşılan güçlükler, ödevin hazırlanmasında katkısı olan kişi ve/veya 

kuruluşlara teşekkür yer alır. Kısa ve öz olmalı, bir sayfayı geçmemelidir. 

Sayfanın üst orta kısmına başlık olarak büyük ve kalın harflerle “ÖN SÖZ”, başlığın altına 

metin, metnin altına sağa dayalı olarak yazarın adı soyadı yazılır. 

 

 

 



3.11. METİN KISMI 

Ödev hakkında gerçekleştirilen faaliyet, işlem, teknik veya uygulamaların, araştırılması 

istenen konunun aktarıldığı kısımdır. Bu bölümde gerçekleştirilen anlatımlar, bölümler bu 

kılavuzdaki gibi maddelendirilmeli ve açık bir şekilde anlatılmalıdır. 

3.12.  KAYNAKÇA 

Kaynakça sayfasının üst orta kısmına büyük ve kalın harflerle “KAYNAKÇA” başlığı yazılır. 

Başlığın altına kaynakçada yer alan eserler ödevde kullanılma sırasına göre veya alfabetik 

olarak yer verilmelidir. 

  



4.  ÖDEVLER HAKKINDA YAPILACAK SON İŞLEMLER 

4.1. ÖDEVLERİN BASILI ORTAMDA HAZIRLANMASI VE TESLİMİ 

Öğretim görevlisinin kabul ettiği ödev çalışması, varsa düzeltmeler de yapılarak; delgeç 

sayfaları ortalayacak şekilde takılıp delinir ve sonraki delme işlemleri de aynı yerden yapılarak 

kapaklı dosya içerisine takılır. Spiral veya farklı bir ciltleme yapılmaz. Hazırlanan dosya 

zamanında danışmana teslim edilir. 

 

 

Resim-1 Kapaklı Dosya Örneği 

 

4.2.  ÖDEVLERİN DİJİTAL VE/VEYA YOĞUN DİSK ORTAMINDA 

HAZIRLANMASI VE TESLİMİ 

4.2.1.    Yoğun Diskin Hazırlanması ve Teslimi 

Ödev tanıtım formu, iç kapak, kabul ve onay sayfası gibi metin formatında hazırlanmış 

sayfalar, ödevin tam metni içerisinde yer almalıdır. 

Tam metin isimlendirilirken 160111111 – Ad Soyad şeklinde adlandırılmalıdır.  Ödevin tam 

metni .docx ve .pdf formatlarında, sıkıştırılmamış ve şifresiz olarak düzenlenmelidir. 

Sadece metin dosyasından oluşmayan karma ödevlerde; resim, harita, bilgisayar programları, 

görüntü veya ses kayıtlarının kullanıldığı ekler var ise bu dosyalar, WinRAR programı ile 

sıkıştırılır, tek dosya hâline getirilerek kaydedilir. 

Hazırlanan pdf dosyası, öğretim görevlisi tarafından onaylanan kopyası ile aynı olmalıdır. 

Bilgisayar ekranında görüntülendiğinde; Ödevin sayfa numaralarının, metin içinde bulunan 

resim, şekil, grafik, tablo gibi nesnelerin yerlerinin basılı ödev ile aynı olması öğrenci 

tarafından sağlanır. Bununla ilgili her türlü sorumluluk, öğrenciye aittir. 

Dosyaların tamamı CD/DVD içerisine yazılır ve kapaklı dosyanın şeffaf olmayan kapağının 

iç kısmında CD/DVD zarfı çift taraflı bant kullanılarak yapıştırılır. CD/DVD dosyasında ilgili 

dosyaların olduğundan emin olunduktan sonra CD/DVD zarfın içerisine düşmeyecek şekilde 

yerleştirilir. CD/DVD zarfı yerleştirilirken dikkatli olunmalı ve sıvı yapıştırıcı kullanılmışsa 

CD/DVD’ye zarar verebileceği unutulmamalıdır. CD/DVD boş olan ödevlerin 

değerlendirilmesi mümkün değilse notunun 0 olarak yazılacağı unutulmamalıdır. 

4.2.2.  Dijital ortamda teslimi 

Dijital ortamda teslime danışman onayı ile karar verilmektedir. Bunun için birkaç yöntem 

bulunmaktadır. 



 

4.2.2.1.  Google Drive Üzerinden Teslim 

Öğrenci yoğun disk ortamında hazırlamış olduğu içeriğin aynısını danışmanın belirleyip 

paylaştığı bir klasör içerisine Öğrenci E-postasını kullanarak yükler. Dosyaların eksik, hatalı 

ve/veya zamanında yüklenmesinden öğrenci sorumludur. Danışmanın zaman dolduğunda 

öğrencinin klasör üzerindeki değişiklik yetkisini alacağı unutulmamalıdır ve her öğrencinin 

ayrı klasörü olacağı, öğrencilerin ödevlerinin bir klasör içerisinde biriktirilmediği, arkadaşının 

klasöründe gönderilecek ödevlerin geçersiz olduğu bilinmelidir. 

4.2.2.2. Mail Üzerinden Teslim 

Öğrenci yoğun disk ortamında hazırlamış olduğu içeriğin aynısını Öğrenci E-postasını 

kullanarak e-posta ile danışmanına teslim eder. Ancak e-postaların dosya gönderme 

boyutlarının sınırlı olduğu unutulmamalıdır. Dosyaların eksik, hatalı ve/veya zamanında 

yüklenmesinden ve danışmana iletilmesinden öğrenci sorumludur. 

 

   


