
BİLİMSEL RAPOR YAZIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

Yapmış olduğunuz araştırmanın kalitesi, doğrudan rapor yazım kalitesiyle ve bulgularınızın 

önemini ne kadar iyi ifade ettiğinizle değerlendirilebilir.  

Bir rapor hazırlarken, içerik, organizasyon ve açık bir dil, hatırlamanız gereken anahtar 

kelimelerdir. 

Özensiz hazırlanan bir rapor, elde ettiğiniz sonuçların değerini önemli ölçüde düşürür. Bu 

nedenle, rapor hazırlama özen gerektirir. 

• Dilbilgisi açısından doğru cümleler yazın. 

• Kurduğunuz cümleler uzunsa (4 veya daha fazla cümlecik içeriyorsa), okuyucunun anlamasını 

zorlaştırırsınız. Bunun yerine iki ya da üç cümle ile aynı şeyi ifade etmeyi deneyin.  

• Objektif (nesnel) olun. Şahıs zamirlerini (ben, siz, biz) mümkün olduğunca azaltın, duygu 

yüklü kelimeler (harika, yararsız, sevimli) ve belirsiz (uzun, çok, yoğun v.b.) ifadeler 

kullanmamaya özen gösterin. 

• Teknik terimleri doğru kullanın. Ne anlama geldiklerini, nasıl kullanılacağını ve nasıl 

yazılacağını öğrenin. 

• Yazdığınız her değerin birimini de belirtmeyi unutmayın. 

Grafiklerin Çizimi 

Bazı sonuçlar grafiklerle daha etkili bir şekilde sunulabilir. Bu sebeple, grafikler sıklıkla raporlarda 

kullanılmaktadır. Uygun bir grafik çizimi için aşağıdaki kurallara uyulmalıdır: 

• Grafiğin başlığı yazılmalıdır. 

• Dikey ve yatay eksenler çizilmeli ve açıkça adlandırılmalıdır. 

• Eksen birimleri yazılmalıdır. 

• Eksenlerdeki her birime ait göstergeler açıkça gösterilmelidir. 

• Değerlerin birimleri her zaman belirtilmelidir. 

• Kritik veya önemli değerler her zaman belirtilmelidir. 

 

BAŞLIK YAZMA 

İyi bir rapor başlığı sadece araştırmayı tanımlamakla kalmaz, aynı zamanda meşgul bir okuyucunun da 

dikkatini çeker. Daha iyi bir rapor başlığı yazmanıza yardımcı olması için aşağıdaki ipuçlarını izleyin: 

 Araştırmanızı mümkün olduğunca az kelime ile özetleyin. 

 Makalenizin konusuyla ilgili bir literatür taraması yapmak için kullanacağınız anahtar 

kelimeleri ekleyin. 

 “Yeni” veya “yenilik” gibi kelimeleri kullanmayın; Her araştırma makalesi orijinal bir 

araştırmayı rapor etmeleri gerektiği için bu kelimeleri kullanmak gereksizdirler. 

 Başlığın tüm makaleyi temsil ettiğinden emin olmak için makale tamamen yazıldıktan sonra 

makale başlığınızı kesinleştirin. 



 

ÖZET YAZMA 

Araştırmacılar ve okuyucular, çalışmanın ilgi alanlarına uyup uymadığını ve daha fazla okumayı hak 

edip etmediğini belirlemek için öncelikle çalışmanın özetine başvurmaktadırlar. Sonuç olarak, özetiniz 

raporunuzun dikkatli bir yazma ve düzenleme gerektiren önemli bir bileşenidir. Tüm çalışmanızı 

kapsayan bir özeti olmalıdır. 

Özetiniz;  

 Yapılan çalışmanın kısa bir özetini, ulaşılan sonuçlarını ve bu sonuçların olası etkilerini 

belirtmelidir. 

 Kısaltmalar, dipnotlar, referanslar veya matematiksel denklemler olmaksızın kendi kendine 

yeterli olmalıdır. 

 250-500 kelimelik veya daha az tek bir paragraftan oluşmalıdır. 

 Doğru dilbilgisi ve açık bir terminoloji ile açık ve öz bir şekilde iletişim kurmalıdır. 

 Okuyucunun çalışmanızı bulmasına yardımcı olmak için çalışmayı tanımlayan 3-5 anahtar 

kelime veya kelime öbeği içermelidir. 

Özet, raporun başlangıcında olmasına rağmen, çoğu yazar özeti en sonda yazar ve tüm çalışmayı ele 
aldığından emin olmak için birçok kez düzenler. 

 

Özet; 

 Çalışmanın gerçekleştirilme motivasyonunu ve etkinliğini içeren çalışmanın kısa bir özetidir.  

 Yazar, okuyucunun konuyla ilgili biraz bilgi sahibi olduğunu ancak raporu okumadığını 

varsaymalıdır. Bu nedenle özet, kendi başına yeterli arka planı sağlamalıdır 

 Problemin tanımı, çalışmanın amacı, kapsamı, önemi ile takip edilen yöntem ve alınan 

sonuçlar bir iki cümle ile kısaca anlatılır. 

 

GİRİŞ BÖLÜMÜ 

 Problemin tanımı, çalışmanın amacı, kavram ve kapsamı; gelişimi, özellikleri, yeri ve önemi; 

uygulama alanları ve takip edilen yöntem daha geniş kapsamlı olarak anlatılır.  

 Son paragrafta ise raporun bölümleri birer cümle ile ifade edilir 

Çalışmanın “GİRİŞ” bölümünde tez çalışmasında ele alınan konunun, problemin ne olduğuna, 

çalışmanın amacına, çalışmanın önemine, sınırlılıklarına ve bahsi geçen tanımların hangi anlamlarda 

kullanıldığına yönelik, araştırma yöntemleri ve önceki çalışmalar gibi, okuyucuyu konuya hazırlayıcı 

nitelikte bilgiler verilmelidir. 

 PROBLEMİN TANIMI 

 Çözümlenmesi amaçlanan problem etraflıca tanımlanmalıdır.  

 Bunun için, daha önce yapılan çalışmalar arasındaki ilişkiler, benzerlikler ve farklılıklar ortaya 

konularak literatür taranır.  



 Kavramsal çerçeve, yöntem, teknik ve paradigmalardan da yararlanılmalıdır. 

 Çalışmanın niçin gerekli olduğu da gerekçeleri ile ortaya konulmalıdır 

 Literatür taramasında, daha önceki çalışmalardan söz edilirken her zaman geçmiş zaman 

kullanılır 

 ÇALIŞMANIN AMACI 

 Yapılan çalışma ya da uygulamalar ile problemin nasıl çözüleceğini ifade etme, yani sonuçta 

nelerin beklenildiğini baştan ortaya koyma demektir.  

 Çalışmanın amacı iki farklı düzeyde ifade edilir.  

• Birinci düzeyde çalışmanın genel amacı ortaya konulur.  

• İkinci düzeyde ise, bu genel amacı gerçekleştirebilmek için cevaplanması gereken sorulara ya 

da test edilecek alt amaçlara yer verilir.  

 Çalışmanın amacı; ortaya konulan problemi, belirtilen alt amaçlar çerçevesinde çözecek 

nitelikte olmalıdır. 

 ÇALIŞMANIN ÖNEMİ 

 Çalışmayı yapan çalışmanın dayandığı kuramsal ya da kavramsal çerçeveyi anladığını 

göstermelidir. Bu temele dayalı olarak çalışmayı yapan, çalışmanın niçin gerekli olduğunu ve 

değerinin gerekçelerini ortaya koymak durumundadır.  

 Çalışmanın amaçlarında belirlenip toplanan verilerin hangi kuramsal ya da pratik sorunun 

çözümünde ve nasıl kullanılabileceğinin açıklanması gerekir. 

 Çalışmanın öneminde çalışmayı yapan, çalışmayı yapmadaki kendi amacını ortaya koymalıdır. 

Çalışmanın amacı hem nesnel hem de özneldir. Yoruma ve tartışmaya açık olmalıdır. 

 ÇALIŞMANIN KAPSAMI VE KISITLARI 

 Çalışmanın kapsamında, çalışılacak konunun neleri kapsayacağı belirtilir.  

 Çalışma konusu ile ilgili olmakla birlikte çalışma içinde ele alınmayacak konular gerekçeli 

olarak, veri, kaynak, güçlük, zaman, varsa maliyet sınırlamaları vb. durumlar belirtilerek, 

açıklığa kavuşturulur. 

Herbir çalışma belirli sınırlılıklara sahiptir. Çalışmayı yapanın, çalışmasını sınırlayan bütün faktörleri 

(dönem, süre, teknik, malzeme vb.) rapor etmesi gereklidir. Sınırlamalar kavramsal (tanımsal) ve 

yöntemsel olmak üzere iki grupta ele alınabilir 

 

ANA METİN 

 Çalışmanın GİRİŞ bölümü ile SONUÇ VE ÖNERİLER bölümleri arasında yer alan bölümlerin 

tamamı Ana Metin olarak adlandırılır. Ancak "ANA METİN" diye bir başlık kullanılmaz. 

 Giriş’ten sonra çalışmanın bölümleri yer alır. Çalışmanın bölümleri, gerek duyulan ayrıntı 

düzeyine bağlı olarak projeyi sonuca götürecek bilgi ve açıklamaları, uygun düşünce silsilesi 

içinde ortaya koyar. 



 ÇALIŞMADA KULLANILACAK MATERYALLER VE YÖNTEMLER 

 Bu kısımda; çalışmayı gerçekleştirmek için kullanılacak olan yazılım materyallerinin (varsa 

donanım materyallerinin) neler olduğu belirtilir.  

 Çözüm için hangi yöntemlerin kullanılacağı ifade edilir.  

(personel, donanım ve sistem gereksinimlerinin belirlenmesi, sistemin fizibilite çalışmasının 

yapılması, kullanıcıların gereksinimlerinin analizi, sistemin ne yapıp ne yapmayacağının 

kısıtlamalar göz önüne alınarak belirlenmesi) 

 ANA METİN- YAZILIMIN TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 

 Yazılım bileşenleri arasındaki içsel ara yüzler, mimari tasarım, veri tasarımı, kullanıcı ara yüzü 

tasarımı, tasarım araçları ve tasarımın değerlendirilmesi alt süreçleri bu kısımda 

anlatılmalıdır. 

 Kodlama ve test aşamaları (tasarım sürecinde ortaya konan veriler doğrultusunda yazılımın 

gerçekleştirilmesi ve yazılımının hem belirlenen gereksinimleri sağlayıp sağlamadığı hem de 

gerçekleştirimin beklentilere uygun olup olmadığı) da burada verilebilir 

Tartışma: 

TARTIŞMA bölümünde, tasarımın kendisi, tasarımın arkasındaki teori, tasarımın üretilmesinde 

karşılaşılan (veya beklenen) problemler, bu problemlerin nasıl aşılabildiği (veya üstesinden 

gelinebildiği) ve tasarım üzerindeki herhangi bir testin sonuçları sunulur. Bu bölüm genellikle iki, üç 

veya dört ana başlıktan oluşur. 

 

SONUÇ 

Amaçta belirtilen ve ana metinde ayrıntılı olarak irdelenen konunun veya problemin tartışmalarda 

varılan genel yorumları ve sonuçları ile öneriler yazılır 

SONUÇ" bölümünde tamamlanan çalışma ve alınan sonuçlar özetlenmekte ve çalışmanın "GİRİŞ" 

bölümünde sunulan hedefleri nasıl karşıladığı değerlendirilmektedir. Çalışma, hedefleri 

karşılamıyorsa, çalışmanın başarısız olmasının nedenini ve çalışmanın başarıya ulaşması için nelerin 

değiştirilebileceğini analiz etmeniz gerektiğini unutmayın. Çalışmaların özetlenmesi ve hedeflerin 

karşılanıp karşılanmadığının analiz edilmesinin yanı sıra, "SONUÇ" bölümünde çalışmanın gelecekte 

nasıl kullanılacağına dair gelecek perspektifi de verilmelidir. 


