
 

 

 

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

MAKİNE LABORATUVARI DENEY RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU 

 

Deney raporu veya bir teknik rapor benzer bir mantığa göre hazırlanır. Bu raporlar için 

kurumlara göre değişik formatları olabilir. Aşağıdaki açıklamalar bu konuda bir fikir verecektir. 

Öğretim üyelerinin görüşleri doğrultusunda bazı farklılıklar olabilir.  

Laboratuvar deneylerinin haftada bir defa yapıldığı kabul edilirse, raporlar bir hafta sonraki 

deneye gelirken teslim edilmelidir. Laboratuvar raporunda aşağıdaki bilgi ve açıklamaların 

bulunması gerekir. 

Makine Laboratuvarı dersinde hazırlanacak deney raporları aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır. 

1- KAPAK 

2- GİRİŞ 

3- MATERYAL ve METOT 

4- ÖLÇÜLEN DEĞERLER ve ÇÖZÜMLER 

5- SONUÇLAR 

6- KAYNAKLAR 

7- EKLER 

 

1 KAPAK  

Kapak şablonu olarak mevcut kapak şablonu kullanılabilir. Kapakta; deneyin adı, gurup 

numarası, öğrenci numarası, öğrencinin adı soyadı ve deney tarihi muhakkak olmalıdır. Kapak 

örneği EK-1’de gösterilmektedir. 

 

2 GİRİŞ  

Giriş bölümünde raporun yazılma amacı ve rapor özetlenmelidir. Deneyin amacından ve 

yapılan çalışmalardan bahsedilmelidir. Deney ile ilgili literatür taraması bu bölüme 

eklenmelidir. Giriş bölümü toplam raporun üçte birinden fazla olmamalıdır.  

Her öğrencinin hazırlayacağı rapor özgün olmak zorundadır. Özgün olmayan (arkadaşından 

alma, literatürden alma vb.) raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır.  

2.1 Sayfa Yapısı  

Sayfa boyutu olarak A4 sayfa boyutu tercih edilmeli, sayfanın dört kenarından da 2.5 cm kenar 

boşluğu bırakılmalıdır. Sayfanın altına sayfayı ortalayacak şekilde 10 punto (nokta) 

büyüklüğünde sayfa numarası konulur.  

2.2 Paragraf Yapısı  

Deney raporu hazırlanılırken Times New Roman yazı karakteri ve 12 punto yazı büyüklüğü 

kullanılmalıdır. Metnin satır aralığı tek ve iki yana yaslı olmalıdır. Paragraflardan sonra 6 punto 

boşluk bırakılmalı ve paragraf başlarında girinti yapılmamalıdır.     



 

 

2.3 Başlıkların Yazılması  

Başlıklarda sonra aynı sayfada en az iki satır olmalıdır. Ana başlıklar bu çalışmada da 

görüldüğü gibi numaralandırılarak KALIN VE TAMAMEN BÜYÜK HARFLERLE 11 

PUNTO BÜYÜKLÜĞÜNDE YAZILMALIDIR.  Ana başlıklardan önce 24 punto sonra ise 6 

punto boşluk bırakılmalıdır.  

Alt başlıklar alt başlığı olduğu ana başlığın numarasına 2.3 gibi alt numara eklenerek Kalın 

Olarak, İlk Harfi Büyük ve Diğer Harfleri Küçük yazılır. Alt başlıklardan önce 12 punto sonra 

ise 6 punto boşluk bırakılmalıdır. Maksimum üçüncü derece alt başlıklara (2.3.1 Başlıkların 

numaralandırılması) numara verilmeli da ha yüksek dereceli alt başlıklara numara 

verilmemelidir.   

2.4. Grafiklerin ve Tabloların Oluşturulması  

Rapora grafik veya tablo eklenirken, grafik ve tablonun metinde geçen konuları açıklamak için 

eklenildiği unutulmamalıdır. Eğer rapora bir şekil veya tablo ekleniyorsa muhakkak metin 

içerisinde buna atıfta bulunulmalıdır. Rapora eklenen tüm resim, şekil ve grafikler şekil olarak 

isimlendirilir. Tablo ve şekil başlıkları ilgili olduğu tablo veya şekille aynı sayfada olmalıdır. 

Tablo ve şekillerden önce ve sonra birer satır boşluk bırakılmalıdır. 

2.4.1. Tabloların Oluşturulması  

Tabloyu oluştururken Excel programının kullanılması beraberinde birçok kolaylığı 

sunmaktadır. Yapılan çalışmada örnek olarak Tablo 1 ele alınmıştır. Tablolar örnekte de 

görüldüğü gibi metni ortalamalıdır.  Tablo 1’ den de görüldüğü gibi tablonun başlığı tablonun 

üstünde ve tablonun soluna hizalanmış olmalıdır. Tablonun başlığı 10 punto büyüklüğünde, 

sadece tablonun kodu koyu olarak yazılır ve tablo başlığının sadece ilk harfi büyük yazılır. 

Tablo oluşturulurken birimlere dikkat edilmelidir. Tablo başlığının satır aralığı Tek olmalı, 

tablo başlığından önce 12 punto boşluk olmalı ve tablo başlığından sonra boşluk olmamalıdır. 

Tablo içerisindeki yazılar 10 punto büyüklüğünde olmalıdır.  

Tablonun metin içerisinde açıklanmasına örnek: “Havanın yoğunluğunun sıcaklığa göre 

değişimini incelemek için bir deneysel çalışmanın yapıldığı farz edilmiş ve beş sıcaklık değeri 

için elde edilen farazi sonuçlar Tablo 1’ de verilmiştir. Tablodan da anlaşıldığı üzere sıcaklığın 

artması ile havanın yoğunluğu azalmıştır. Hava yoğunluğundaki azalma düşük sıcaklılarda daha 

fazla olmuştur.”   

Tablo 1. Havanın yoğunluğunun sıcaklıkla değişimi 

Sıcaklık 

(K) 

Yoğunluk 

(kg/m3) 

300 

350 

400 

450 

500 

1,0 

0,9 

0,82 

0,76 

0,72 

2.4.2. Grafiklerin Oluşturulması  

Grafikler kodlanırken şekil olarak kodlandığı için şekil numarası verilirken diğer resimler ve 

şekiller de dikkate alınmalıdır. Grafik çizmek için Excel yaygın kullanılan bir programdır. Bu 

çalışmada çizilen tüm grafikler Excel programı kullanılarak çizilmiştir. Grafiklerde de tabloda 



 

 

olduğu gibi birimlere dikkat edilmelidir. Şeklin başlığı şeklin altında ve şeklin soluna 

hizalanmalıdır. Şeklin konu koyu yazılmalı, Sadece şeklin başlığının ilk harfi büyük 

yazılmalıdır ve 10 punto büyüklüğünde olmalıdır.   

Grafiklerin eksen başlıkları 10 punto büyüklüğünde yazılmalı ve eksen başlıklarında muhakkak 

birimler de olmalıdır. Grafik içerisinde karışıklığa neden olmaması için eğilim çizgilerinin 

uygun biçimde (işaretçi ekleme, çizgi yapısını, çizgi kalınlığını ve çizgi rengini değiştirmek 

gibi), biçimlendirilmesi gerekmektedir.  Verilere uygun veri başlığı eklenmelidir.  

Grafiklerin metin içerisinde açıklanmasına örnek: “Tablo 1’ deki veriler kullanılarak havanın 

yoğunluğunun sıcaklığa göre değişimini Şekil 1’ de gösterilmiştir. Şekilden de görüldüğü gibi 

sıcaklığın artması ile yoğunluk azalmıştır fakat bu değişim lineer değildir.” 

 

Şekil 1. Havanın yoğunluğunun sıcaklığa göre değişimi 

 

Şekil 2. Örnek grafik 

2.5 Denklemlerin Yazılması  

Denklemler Word içerisindeki denklem düzenleyicisi kullanılarak yazılmalıdır. Denklemler 11 

punto büyüklüğünde olmalı ve denklemlerden önce ve sonra 6 punto boşluk bırakılarak sayfa 

ortalanmalıdır. Denklemin numarası sağa yaslı şekilde olmalıdır. Örnek denklemler aşağıda 

verilmiştir. 
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𝐷 =
𝐸

(1 + 𝑣)(1 − 2𝑣) |

|

1 − 𝑣 𝑣 𝑣 0 0 0
𝑣 1 − 𝑣 𝑣 0 0 0
𝑣 𝑣 1 − 𝑣 0 0 0
0 0 0 0.5 − 𝑣 0 0
0 0 0 0 0.5 − 𝑣 0
0 0 0 0 0 0.5 − 𝑣

|

|
 

 

 

 

(2.2) 

 

3 MATERYAL ve METOT  

Materyal ve metot bölümünde deney düzeneği anlatılacaktır. Yapılan deneyler ve deneylerin 

nasıl yapıldığı hakkında bilgiler verilecektir. Kullanılan deney düzeneği ile ilgili şekil, grafik 

ve akış diyagramları bu kısımda yer almalıdır. Ayrıca standart test metotlarına uyulup 

uyulmadığı açıkça belirtilmelidir. Deneysel çalışmalarda ölçülen sonuçların yanında bu 

sonuçların doğruluğu da önemlidir. Bu doğruluğu etkileyen etkenler ise deneyler sırasında 

ölçüm aletinden, ölçüm ortamından veya ölçen kişiden kaynaklanabilecek hatalardır. Burada 

ölçen kişi veya ortamdan kaynaklanan hatalar giderilebilir. Ancak ölçüm aletinden kaynaklanan 

hataların her zaman giderilmesi mümkün değildir. Dolayısı ile belirsizlik analizi yaparak ölçü 

aletinden kaynaklanan ölçüm hataları belirlenebilir. Böylece olası hatalar için bir aralık verilmiş 

olur. Yapılan deneylerde oluşacak olan ölçüm hataları belirsizlik analizi yapılarak bu bölümde 

belirtilir.   

4 ÖLÇÜLEN DEĞERLER ve ÇÖZÜMLER 

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, Matlab, Sigma Plot vb.) 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. 

5 SONUÇLAR 

Sonuçlar kısmında kesinlikle deneyin nasıl yapıldığı anlatılmamalıdır. Deney sonuçları ve 

grafikler anlaşılır bir dille tartışılmalıdır. Literatür taraması sonucu elde edilen veriler, deney 

sonuçları ile 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.  

 

 



 

 

6 KAYNAKLAR  

Referans verilen kaynaklar APA formatında kaynaklar kısmına eklenmelidir. Aşağıda 

kaynakların düzeni örneklendirilmiştir. 

 Örnek Gösterim: 

Yazar soyadı, yazar adının ilk harfi, Yazar soyadı, yazar adının ilk harfi, Yazar 

soyadı, yazar adının ilk harfi & Yazar soyadı, yazar adının ilk harfi (Yayım tarihi). 

Çalışmanın adı. Dergi adı, Dergi sayısı, Sayfa sayısı. 
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De Silva, A. K. M., Altena, H. S. J., & McGeough, J. A. (2003). Influence of 

electrolyte concentration on copying accuracy of precision-ECM. CIRP Annals, 52(1), 

165-168. 

 

7 EKLER 

Örnek hesaplamalar çok uzun olduğu takdirde, 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. 
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