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KSÜ 

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

LABORATUVAR RAPOR YAZIM KURALLARI 

 

Çalışma hayatında mühendisleri en çok meşgul eden konulardan birisi teknik rapor ve 

diğer dokümanların hazırlanması işlemleridir.  İyi hazırlanmış bir rapor,  sunulduğu kişi veya 

kurumda raporu hazırlayanın bilgisi ve yeteneği hakkında olumlu kanaat oluşmasını sağlar. 

Makine Laboratuvarı dersinde hazırlanacak deney raporları aşağıdaki bölümlerden 

oluşmalıdır. 

1- KAPAK 

2- İÇİNDEKİLER 

3- GİRİŞ 

4- TEORİ 

5- DENEY DÜZENEĞİ 

6- DENEYİN YAPILIŞI 

7- ÖLÇÜLEN DEĞERLER VE HESAPLAMALAR 

8- SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME 

9- KAYNAKLAR 

10- EKLER 

 

KAPAK 

 Kapak için tek bir sayfa kullanılmalıdır. Bu sayfada raporun hazırlandığı kurum, 

hazırlayan, sunulan kişi ya da kurum, raporun konusu ve sunuş tarihi belirtilmelidir. 

 Kapak sayfası hazırlanırken ekte verilen örnek esas alınacaktır. 

 

İÇİNDEKİLER 

 İçindekiler kısmı aşağıdaki örnekteki gibi hazırlanacaktır. 
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GİRİŞ 

 Giriş bölümünde,  bu raporda sunulan konunun kısa bir tanıtımı yapılmalıdır. Amaç 

açıklanmalıdır.  

 Ayrıca, rapor içinde, konuların sıralanışına da yer verilmelidir. 

 

TEORİ 

 Bu bölümde deneyle ilgili teorik prensipler,  kanunlar,  denklemler belli bir düzen 

içerisinde verilmelidir. 

 Gerekiyorsa anlatımda şekil ve grafikler kullanılmalı,  deneyde kullanılan katsayılar, 

verilen düzeltme faktörleri açıklanmalıdır. 

 Bazı özel terimlerin açıklaması da bu bölümde yapılabilir. 

 

DENEY DÜZENEĞİ 

 Kullanılan deney düzeneğinin tanıtımı, ilgili şekil, grafik ve akış diyagramları bu 

kısımda yer almalıdır. 

 Deney düzeneğinde yapılması gereken ön denemeler, dengeye ulaştırma süreleri, 

deneyin süresi ve ölçümlerin sıklığı bu bölümde verilmelidir. 

 Alınacak ölçümlerin hassasiyetini etkileyen hususlar, bunların kontrol metotları 

belirtilmelidir. 

 Standart test metotlarına uyulup uyulmadığı açıkça belirtilmelidir. 

 

DENEYİN YAPILIŞI 

 Deney sırasında yapılan ölçümlerin ve diğer işlemlerin sırası ve metotları bu bölümde 

anlatılmalıdır. 

 

ÖLÇÜLEN DEĞERLER VE HESAPLAMALAR 

 Ölçülen değerlerin ve hesaplanan sonuçların özetlendiği tablolar bu kısımda 

verilmelidir. Deney föyü ile birlikte dağıtılan ve deney sırasında ölçülen değerlerin 

kaydedildiği tablolar bu bölümde verilmeli, orijinal nüsha ekler kısmında yer almalıdır. 

 Sonuçların daha iyi anlaşılması için bilgisayar ortamında (Excel, Sigma plot,…) çizilen 

grafikler verilmelidir. 

 Ölçülen veya hesaplanan değerler teorik değerler ile karşılaştırılmalı,  ortalamalar ve 

ortalama sapmalar hesaplanmalıdır. 

 Teorik değerler ile elde edilen sonuçlar arasındaki bariz tutarsızlıklar,  zıtlıklar, 

sapmalar açıkça belirtilmelidir. 

 Tablo ve grafikler isimlendirilmiş ve numaralandırılmış olarak verilmelidir. 

 Bu bölümde tekrarlanan hesaplamalar varsa kesinlikle her biri ayrı ayrı açık şekilde 

gösterilip bu değerler son kısımda bir çizelgede verilmelidir.  Hesaplamalar açık bir 

şekilde birimleri ile gösterilmelidir. 
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SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME 

 Bu bölümde kesinlikle deneyin nasıl yapıldığı anlatılmamalıdır.  Deney sonuçları ve 

grafikler anlaşılır bir dille tartışılmalıdır. Tarama yapılarak bulunacak kaynaklarla 

sonuçlar karşılaştırılıp benzerlik ve farklılıkları yorumlanmalıdır. Deney esnasında 

bahsedilen ya da deney föyünde geçen terimlerle ilişkiler kurup bir mühendis olarak 

yorum yapılmalıdır. 

 Deneyin amacı göz önünde bulundurularak elde edilen sonuçlar değerlendirilmeli, 

gerekiyorsa önceki kısımlarda verilen tablo ve grafikler referans olarak gösterilmek 

suretiyle gerekli açıklamalarda bulunulmalıdır. 

 Deneyin hassasiyet derecesi belirtilerek bir hata analizi yapılmalı,  mevcut hata 

kaynakları,  bunların deney sonuçlarına etkisi,  kullanılan hesap ve analiz metodunun 

doğruluk ve geçerliliği tartışılmalıdır. 

 Deneyde bir makina veya cihaz teste tabi tutulmuşsa elde edilen değerler ile imalatçısı 

tarafından garanti edilen değerler karşılaştırılmalıdır. 

 

KAYNAKLAR 

 Rapor içinde atıfta bulunulan referanslar,  aşağıda gösterilen örneklerdeki gibi uygun 

biçimde yazılmalıdır. 

 Referans numarası, Soyadı, Adın ilk harfi, Referansın açık adı, referansın yayınlandığı 

yer, yayın evi, yayın yılı. 

[1]  Kılıç M, Yiğit A., Isı Transferi, Alfa Yay. ,2004.  

[2]  Frieden, D.E., Principle of System Analysis, McGraw Hill. 1998 

 

EKLER 

 Örnek hesaplamalar çok uzun olduğu takdirde bu kısımda yer almalıdır. 

 Çok uzun olduğu takdirde bazı denklem veya formüllerin çıkarılışı bu bölümde 

verilebilir. 

 Deney metodu ile ilgili standartlar ve diğer özel bilgiler bu kısımda yer alır. 

 Deneyde kullanılan aletlerin ölçümleme eğrileri,  deney tesisatı ile ilgili özel bilgiler bu 

kısımda yer almalıdır. 

 

RAPOR YAZIMI İLE İLGİLİ BAZI DETAYLAR 

1. Şekil yazıları şeklin altında, çizelge yazıları çizelgelerin üzerinde olmalıdır. 

2. Şekil ve çizelgelerden hemen önceki veya sonraki paragrafta şekil veya çizelgeye atıfta 

bulunulmalıdır. 

3. Kaynaklar kullanıldığı yerlerde köşeli parantez içinde belirtilmelidir. 

4. Deney raporunun yazılışında bilimsel dil kullanılmalıdır. Raporun sunuluşundaki tertip 

ve düzen dikkatle değerlendirilecektir. 
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5. Kaynaklardan alınan yazılar olduğu gibi yazılmamalıdır. Kaynakları okuyup-

özümseyip önemli görülen yerler açık bir dille ifade edilmelidir.  Aksi takdirde kopya 

muamelesi uygulanacaktır. 

6. Kesinlikle kopya çekilmemelidir. Raporlar özgün olmalıdır. Özellikle Giriş, Teori, 

Sonuçlar ve Değerlendirme bölümlerinde aynı cümle ya da cümleler yazan kişilerin 

raporları kopya muamelesi görecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7. Rapor yazmak için değil, anlamak için hazırlanmalıdır. 


