
ERCIYES ÜN VERS TES  MÜHEND SL K 
FAKÜLTES  B RME ÖDEV  DERS LE LG  

LKELER 

YASAL DAYANAK 

Bu ilkeler, Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi E itim-Ö retim ve S nav Yönergesinin 17. 
maddesi c f kras na dayan larak haz rlanm r. 

AMAÇ VE KAPSAM 

Bu ilkeler; Bitirme Ödevlerinin da m ekli ile Bitirme Ödevlerinin yürütülmesi, haz rlanmas  ve 
de erlendirilmesi ile ilgili konular  kapsar. 

TANIM 

Mühendislik Fakültesinde Bitirme Ödevi dersi; son s f ö rencilerinin, bir ö retim 
üyesi/görevlisi dan manl nda yürütece i uygulamal  ve/veya teorik çal madan olu ur. 

KONULARIN BEL RLENMES  VE DANI MANLARIN GÖREVLEND LMES  

1- retim elemanlar  her yar n ba lang nda, kay t yenileme süresince Bitirme Ödevi ile ilgili
vermeyi planlad klar  konular  Bölüm Ba kanl na yaz  olarak bildirirler ve bu konular Bölüm
Ba kanl  taraf ndan ilan edilir.

2- renciler kay t yenileme haftas  içinde Bölüm Ba kanl klar  taraf ndan haz rlanan Bitirme Ödevi
Formunu doldurarak ilgili Bölüm Ba kanl na teslim ederler. Teslim edilen formlar Bölüm
Ba kanl klar nca de erlendirilerek sonuçlar ö rencilere duyurulur.

3- Bölüm Ba kanl klar , Bitirme Ödevlerinin Ö retim Üyeleri/Görevlileri aras nda dengeli
da lmas  sa larlar.

4- renciler Bitirme Ödevini dan man gözetiminde yürütürler.

5- Bitirme Ödevi dersi için yar l içinde en az bir kere aras nav yap r.

ÖDEVLER N TESL  VE SUNUMU

1- Ekte verilen Bitirme Ödevi Yaz m Kurallar na uygun olarak haz rlanan Bitirme Ödevleri, Bölüm
Ba kanl  taraf ndan duyurulan tarihlerde Bölüm Ba kanl na üç nüsha halinde ciltlenmemi
olarak, dan man n da onay  alarak teslim edilir.

2- Bitirme Ödevleri Bölüm Ba kanl klar nca belirlenen, içinde dan man n da bulundu u en az üç
retim eleman  huzurunda ö renci taraf ndan sözlü olarak sunulur. Dan man bu sunumu da

dikkate alarak yar l sonu s nav puan  belirler.

3- Ba ar  bulunan Bitirme Ödevleri, varsa düzeltmeleri de yap larak en geç be  gün içerisinde
ciltlenmi  olarak, biri bölüme, biri kütüphaneye ve biri de dan mana olmak üzere üç nüsha
halinde haz rlan r ve ö renci taraf ndan ilgili yerlere teslim edilir.
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EK 

ERC YES ÜN VERS TES  MÜHEND SL K FAKÜLTES   

RME ÖDEV  YAZIM KURALLARI    

1 B RME ÖDEV N B NE N KURALLAR 

Bitirme Ödevinin biçim yönünden düzenlenmesine ili kin bilgileri okuyucuya ilk bak ta sunmay  

amaçlayan bu k m, a daki s rada düzenlenir: 

1.1  Kapak 

Bitirme Ödevlerinin kapa nda s ras yla fakülte ad , ödev ad , ödevi haz rlayan, ödev dan man , 

ödevin yap ld  bölüm, tarihi ve ili yer al r. Ancak kapak düzenlenirken "Ödevin Ad " ile "Bölümü" 

ifadeleri ayr ca yaz lmaz. Ödevin ad n tamam  büyük harflerle yaz r. Ancak hangi yaz  karakterinin 

seçilece i ödev ad n uzunlu una göre belirlenir. Kapak ile ilgili bilgiler, ekil 1'deki gibi düzenlenir. 

1.2 ç Kapak 

Bu sayfa d  kapak kompozisyonunda düzenlenerek d  kapaktan hemen sonra konulur. Bu sayfadaki 

yaz lar Fakülte ve Bölüm 14, di er k mlar 16 punto ile yaz r ( ekil 1). 

1.3 Bilimsel Eti e Uygunluk Sayfas  

Çal man n bilimsel etik kurallar na uygun olarak haz rland  taahhüt eden bir metni içeren sayfad r. 
(Şekil 2) 

1.4 Kabul ve Onay Sayfas  

Bitirme Ödevi s nav  jürisinin ve ilgili Bölüm Ba kanl n, Ödevin kabul ve onay  gösteren 

sayfad r ( ekil 3). 

1.5 Önsöz veya Te ekkür 

Bitirme Ödevinin yürütülmesi ve ödevin düzenlenmesi s ras nda yard  görülen, katk  bulunan 

ki iler ve kurulu lara te ekkür amac  ile düzenlenen sayfad r. 

1.6 Özet 

Bitirme Ödevinin konusunu, amac , uygulanan yöntemleri ve elde edilen sonuçlar  aç k ve net olarak 

anlatan en fazla iki sayfal k bir metni içerir. Bitirme Ödevinin ad , özet ba  olarak verilir, kaynak 

gösterilmez. Özetin sonunda en az üç, en fazla be  anahtar sözcük verilir. 

1.7 ngilizce Özet 

Türkçe özetin ngilizce çevrisinden olu an metindir. Bitirme Ödevinin ngilizce ad , özet ba  olarak 

verilir. 
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1.8 çindekiler 

Bitirme Ödevi metninin bölüm ve alt bölümleri, metin içerisindeki düzenlendikleri s rada alt alta 

yaz larak ve kar lar na bulunduklar  sayfa numaralar  konularak haz rlan r. Bu sayfan n 

düzenlenmesinde rakamlarla numaraland rma sistemi kullan r. 

1.9 saltmalar ve Simgeler 
Bitirme Ödevinde geçen k saltma ve simgelerin aç klamas  içerir. 

1.10 Gerçekçi K tlar ve Mühendislik Standartlar  
Bitirme ödevinde kar la lan gerçekçi k tlar ve varsa uyulan mühendislik standartlar  (EMO, IEEE 
standartlar  gibi). 

1.11 Tablolar Listesi 

Tablo numaras , üst yaz  ve sayfa numaras  belirten bir listedir. Tablo say  10'dan az olan Bitirme 

Ödevlerinde bu sayfa düzenlenmeyebilir. 

1.12 ekiller Listesi 

ekil numaras , alt yaz  ve sayfa numaras  gösteren bir listedir. ekil say  10'dan az olan Bitirme 

Ödevlerinde bu sayfa düzenlenmeyebilir. 

1.13 Ka t Özellikleri 

Bitirme Ödevleri, en az 80 en çok 100 g/m2'lik ve kaliteli beyaz ka da yaz lmal r. Kullan lacak 

ka t A4 formunda olup, ödev ciltlendikten sonra 20.0 x 28.5 cm boyutlar ndan daha küçük 

olmamal r. 

1.14 Yaz  Özellikleri 

Bitirme Ödevleri, bilgisayar ile yaz r. Bilgisayar ile yazd rmada en az 24 i neli (yeni eritli), 

püskürtmeli veya lazer yaz  kullan lmal r. Yaz , ka n yaln z bir yüzüne yaz r. Bitirme Ödevi 

metninde kullan lacak harf büyüklü ü 12 punto (tercihen Times New Roman) olmal r. Metin 1.5 

sat r aral kla, ekil alt  ve tablolar n aç klamalar  1 sat r aral kla yaz lmal r. Ana ba klar, bölüm 

ba klar  ve alt ba klar ile ba  izleyen ilk paragraf  aras nda 1 sat r bo luk, ba klarla bir önceki 

paragraf metni aras nda 1.5 sat r bo luk, paragraflar aras nda ise 1 sat r bo luk b rak lmal r. Her 

noktalama i aretinden sonra bir karakter bo luk bulunmal r. 

1.15 Sayfa Düzeni 

Sayfan n üst kenar ndan 3.5 cm, sol kenar ndan 4 cm, alt ve sa  kenarlar ndan 2 cm bo luk bulunmal r. 

Ba klar da bu çerçeveyi ta mamal r ( ekil 4). Ana bölüm ba klar  içeren sayfada üstten 7 cm 

bo luk b rak lmal  ve sayfaya numara verilmemelidir. Yaz  blok sistemine göre (paragraf girintisiz ) 

yerle tirilmelidir. 
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1.16 Sayfalar n Numaraland lmas  

Sayfa numaras , metin blo unun dü ey orta çizgisinin üzerine üst kenardan 2 cm bo luk kalacak ekilde 

yaz r ( ekil 4). Bitirme Ödevinin biçimine ili kin kurallar n yer ald  sayfalar (Onay sayfas , 

te ekkür sayfas  ve özet  sayfalar  vb.)  Romen rakamlar  (i,  ii,  iii,  ......,v.b.)  ile,  di er  sayfalar  normal  

rakamlarla numaraland r. Ana bölüm ba klar  içeren sayfalar numaraland lmaya kat r, fakat 

numaralar sayfa üzerine yaz lmaz. 

1.17 Görsel Nesnelerin Yerle tirilmesi 

Boyu tam sayfa ve daha k sa olan görsel nesneler (tablo, ekil, foto raf), metin içerisine sayfa 

ortalanarak yerle tirilir. Bu durumda metin ile görsel nesneler aras nda (aç klamalar dahil) alt ve üstten 

2 sat r bo luk b rak r. Görsel nesnelerin aç klamalar  ( ekil ve tablo ba klar ) bu nesnelerin 

geni liklerini a mayacak ve sat  ortalayacak ekilde yerle tirilmelidir ( ekil 5 ve 6). Görsel nesneler 

ayr ca metin blo unu da a mamal r. Tam sayfadan daha büyük olan görsel nesneler ise birbirini 

izleyen ayr  sayfalara yerle tirilir. Ancak bu sayfalar o nesneden bahsedilen metin yaz  hemen 

izleyen arkas ndaki sayfalarda yer almal r. Görsel nesnelerden tablolar ve ekiller (foto raflar ekil 

olarak dü ünülür) her bölüm kendi içinde birbirinden ba ms z olarak numaraland r. Örne in birinci 

bölümün tablo ve ekilleri Tablo 1.1., Tablo 1.2., ekil 1.1., ekil 1.2 eklinde olmal r. Tablo ba k 

yaz lar  tablonun üstüne ( ekil 5), ekle ili kin yaz lar ise ekil alt na yerle tirilmelidir ( ekil 6). 

ekillerin ve Tablolar n aç klamalar  1 tam aral kla yaz lmal r. Foto raflar Bitirme Ödevinin bütün 

nüshalar nda orijinale yak n kalitede, renkli foto raflar n kopyas  da renkli olmal  ve sayfaya 

yap larak de il, taranarak veya fotokopi ile ço alt larak sayfaya yerle tirilmelidir. 

1.18 Bitirme Ödevinin Uzunlu u 
Bitirme Ödevleri, ana metin olarak (ekler ve kaynaklar hariç ) en az 25 sayfa olmal r. 

1.19 Özgeçmi  

Özgeçmi  sayfas , ekil 7'deki formatta düzenlenmeli ve Bitirme Ödevinin sonuna yerle tirilmelidir. 

2    B RME ÖDEV ÇER N DÜZENLENMES NE N KURALLAR 

Bitirme Ödevinin ana metni genel olarak, s ras yla giri  ve genel bilgiler, Bitirme Ödevi çal mas n 

ayr nt lar  ve sonuçlar olmak üzere en az üç bölümden olu ur. 

2.1   Giri  ve Genel Bilgiler 

Bu Bölümde, Bitirme Ödevinin konusu ve amac  aç kland ktan sonra, Bitirme Ödevi konusu ile ilgili 

temel bilgiler ve daha önce yap lan çal malar k saca anlat r. Bu bölüm ödev konusunun niteli ine 

göre farkl  ba klar veya alt ba klar halinde verilebilir. 
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2.2 Bitirme Ödevi Çal mas  

Bu bölümde, Bitirme Ödevinde yap lan çal man n ayr nt lar , kullan lan yöntemler ve teknikler ile 

bunlar n uygulan  biçimleri aç klan r. 

2.3 Sonuçlar 

Bu bölüm, Bitirme Ödevinde elde edilen bulgular n yorumlanmas , teori ve uygulamadaki önemi ile 

do ruluk de erinin bir mant ksal düzen çerçevesinde tart lmas ndan olu an bölümdür. Ayr ca elde 

edilen sonuçlara göre varsa konu ile ilgili öneriler de bu bölümde verilir. 

3    KAYNAKLARIN GÖSTER NE N KURALLAR 

Bitirme Ödevinde ad  geçen ve çal ma süresince yararlan lan tüm kaynaklar, metin içerisinde 

de inme s ras na göre kö eli parantez içinde numaralan r (bir kaynaktan yararlan ld nda [1] eklinde 

metin içerisinde gösterilir) ve ödevin sonunda, sonuçlarla tart ma bölümlerinin ard ndan türlerine göre 

daki örneklerde öngörülen ekillerde s ralan r. Yazar say  üçten fazla olan kaynaklarda ilk 

isimden sonra "et al" ya da "ve ark." k saltmalar  kullan r.  

Kaynak Kitap se; 

1. Alç , M., Kara, S., Elektronik Devre Tasar nda OPAMP ve Lineer Tümdevreler, s. 321, Erciyes

Üniversitesi Yay nlar , Kayseri, 2000.

2. Uzmay, ., Y ld m, ., Ta ma Tekni i, Geçit Yay nlar , Kayseri, 1998.

Kaynak Ansiklopedi, Atlas veya El Kitab se; 

3. Martinez, Y., Optical Properties of Semiconductors Under Pressure, v.2, pp.181-220, Handbook of

Semiconductors, T.S. Mass (ed.), Pergamon Press, London, 1980.

Kaynak Sempozyum ve Kongre Bildiri se; 

4. Karam , M.B., Sert, H., Physical Vapor Deposition Techniques for Industrial Applications,

Balcantrib'96, 2. International Conference on Tribology, Thesaloniki, pp. 379-383, June 5-7, 1996.

5. Özbak r, L., Canbulut, F., ISO 9000: 1994 KGS'den ISO 9001:2000 KYS'ne Geçi te Kayseri'de

Faaliyet Gösteren KOB 'lerin Kar la klar  Sorunlar ve Çözüm Önerileri, III. Kalite Sempozyumu,

Bursa, s.75-78, 6-7 Haziran 2003.

Kaynak Tez se; 

6. Çetin, M., F nd n Dönel Silindirde Kurutulmas n Teorik ve Deneysel Olarak ncelenmesi,

Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 1994.

7. Aras, L.F., Dielectiric Relaxation Studies of Some Linear, Cross-linked and Branched Polymers,

Ph.D. Thesis, Middle East Technical University, Ankara, 1979.



6 

Kaynak Makale se; 

8. ld m,  .,  Neural  Network  for  Control  of  Bipeds,  IEE  Electronics  Letters,  vol.  35,  no.  23,  pp.

2064-2065, 1999.

9. Yap , H., Ba türk G., Numerical solutions of transient temperature and thermally induced stress

distributions in a solid disk heated with radially periodic expanding and contracting ring heat flux,

Journal of Materials Processing Technology (accepted for publication).

10. ç,  R.,  et  al.,  Improved  Realisation  of  Mixed-Mode  Chaotic  Circuit,  International  Journal  of

Bifurcation & Chaos, vol.12, no.6, pp. 1429-1435, 2002.

Kaynak Patent se; 

11. Harred, J.F., Knight, A.R., Mclntyre, J.S., Dow Chemical Company, Assignee, Epoxidation

Process, US patent 3 654 317, April 4, 1972.

Kaynak Web Sayfas se; 

12. Berini,  P.,  Stöhr,  A.,  Wu,  K.,  Normal  mode  analysis  and  characterization  of  a  field-induced

optical waveguide including electrode effects, Duisburg-Essen University, Germany, http://www-

oe.uni-duisburg.de/Reports/jb95/mod3.html, 1995.

4 RME ÖDEV N EKLER  

Ödev çal mas nda faydalan lan veya elde edilen ve metin k sm na konulmas  mümkün olmayan tablo, 

ekil, bilgisayar programlar , ar iv belgeleri, anketler, katalog bilgileri gibi metin yada görsel nesneler 

ödev formunu bozmamas  için ayr ca ekler ba  alt nda Ek-1, Ek-2,.... eklinde s ralanarak 

kaynaklardan sonra verilmelidir. Bu eklere metinde at f yap lmal  ve içindekiler k sm nda da 

gösterilmelidir. 

5 RME ÖDEV N TESL  

Bitirme Ödevleri, Bölüm Ba kanl  taraf ndan duyurulan tarihlerde üç nüsha halinde ciltlenmemi  

olarak, dan man n da onay  alarak ilgili Bölüm Ba kanl na teslim edilir. Ba ar  bulunan Bitirme 

Ödevleri, varsa düzeltmeleri de yap larak en geç be  gün içerisinde ciltlenmi  olarak, biri bölüme, biri 

kütüphaneye ve biri de dan mana olmak üzere üç nüsha halinde haz rlan r ve ö renci taraf ndan ilgili 

yerlere teslim edilir. 

5.1   Cilt Özellikleri 

Bitirme Ödevleri, beyaz krome karton ile ciltlenmeli, ödevlerin kapak yaz lar  siyah renkte 

yaz lmal r. Üst ve alt kartonlar, ciltlendikleri taraflar ndan beyaz eritle birle tirilmelidir. 
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T.C.

ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ 

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ 

CEP TELEFONLARI VE BAZ ĠSTASYONLARININ 

ĠNSAN SAĞLIĞI ÜZERĠNE ETKĠLERĠ 

Hazırlayan

Tomris AKTAġ 

1030224252 

DanıĢman

Y. Doç. Dr. Ö. Galip SARAÇOĞLU

Elektronik Mühendisliği Bölümü 

Bitirme Ödevi 

Haziran 2004

KAYSERĠ

Şekil 1.  Ödev  dış ve iç kapak sayfasının görünümü ve kompozisyonu  

(Bu şekildeki çerçeve, Bitirme ödevi kapağının dış sınırlarını göstermektedir, sayfaya çerçeve 

çizilmemelidir). 



BİLİMSEL ETİĞE UYGUNLUK 

Bu çalışmadaki tüm bilgilerin, akademik ve etik kurallara uygun bir şekilde elde edildiğini 

beyan ederim. Aynı zamanda bu kural ve davranışların gerektirdiği gibi, bu çalışmanın 

özünde olmayan tüm materyal ve sonuçları tam olarak aktardığımı ve referans gösterdiğimi 

belirtirim. 

Öğrencilerin 

Adı ve Soyadı 

Şekil 2. Bilimsel etiğe uygunluk sayfası 
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Bu çalışma, jürimiz tarafından Elektronik Mühendisliği Bölümünde Bitirme Ödevi 

olarak kabul edilmiştir. 

....../……/2004 

Danışman :……………………………………………… 

Üye :……………………………………………… 

Üye :……………………………………………… 

ONAY: 

Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim elemanlarına ait olduğunu onaylarım. 

...../...../2004 

Prof. Dr. Mustafa ALÇI 

Elektronik Müh. Bölüm Başkanı 

Şekil 3.  Kabul ve onay sayfası 

(Bu şekildeki çerçeve, Bitirme ödevi kapağının dış sınırlarını göstermektedir, sayfaya çerçeve 

çizilmemelidir). 
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1. ELEKTROMANYETĠK GĠRĠġĠM

1.1. GiriĢ 

Elektromanyetik (EM) bozucu, bir aletin, bir cihazın veya bir 

sistemin performansını düşüren EM olaydır. Bu bozucular, EM 

gürültünün doğasından, istenmeyen sinyallerden ya da kendi 

yayılmasındaki çoğalmadaki değişiklikten kaynaklanabilir. 

Elektromanyetik bozucunun bir aletin, bir cihazın veya bir sistemin 

performansını düşürmesi ise EM girişim (EMI) olarak adlandırılır. 

EMI’nin, kaynaktan bir alet, cihaz veya bir sistem gibi alıcılara 

aşağıdaki şekillerde ulaşır: 

 Kaynaktan alıcıya doğrudan yayılan,

 Kaynaktan alıcıya güç kabloları veya sinyal/kontrol

kablolarıyla doğrudan iletim yoluyla,

 Kaynaktan alıcıya elektrik nakil hatları veya sinyal kontrol

kabloları ile ulaşan.

2
9

.7
 c

m
 

2.0 cm 

Şekil 4. Sayfa Düzeni  (İç çerçeve metin bloğunu, dış çerçeve kağıt boyutunu 

göstermektedir, ödevde sayfa sınırlarına çerçeve çizilmemelidir)  

Ana Başlık

Alt  Başlık

2.0 cm 

21.0 cm 

4.0 cm 

1 
(bölüm başlangıcındaki sayfa numaraları gösterilmez) 

2.0 cm 

7.0 cm 
(Bu boşluk sadece bölüm başlangıçlarında bırakılmalı,  

takip eden sayfalarda normal sayfa düzeninden devam edilmelidir) 

3.5 cm 
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Şekil 5. Tablo başlık yazısı ve sayfa içi yerleşimi. 

Mmmmmmm mmmmmmmm mmmmm  mmmmmmmm mmmm  mmmmm mmm mmmm 

mmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmm Şekil 3.1.’de görülmektedir. 

 Şekil 3.1. Şşşşşşşş    şşşşşşş  şşşşşşşşşşşşşşşşş  şşşşşşşşşşşş 

     şşşşşşş  şşşşşşş şşşşş şşşşşşşşşşş şşşşş.     

Mmmmmmmm mmm mmm    mmmmmmm mmmmmm    mmmmmmm mmmmm. 

Mmmmmmmmm mmmmm 

Şekil 6. Şekil alt yazısı ve sayfa içi yerleşimi. 

ġekil ya da  Fotoğraf 

Ldlklsdlld  lmmmmm Tablo 1.1 de görülmektedir. 

  Tablo 1.1  Çççççççç ççççççççççç ççççççççççç  ççççççççç ççççççç 

 ççççççç çççççççç ççççççççç ççççç. 

Tür Uzunluk Ağırlık Tutar 

Tttttttttttt uuuuuuu aaaaaaaaaa ttttttttttttttttttt 

Xxxxxxxx yyyyyyyyy zzzzzzzzzz kkkkkkkkkkkkk 

Mmmmmmm  mmmmmmm  mmmmmmmm  mmmm mmmmmm  mmmmmmm 

mmmmmm mmmmm 
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ÖZGEÇMĠġ 

Adı-Soyadı : 

Doğum Tarihi/Yeri : 

Eğitim 

Ġlköğretim : (Okul adı, okulun bulunduğu şehir, mezuniyet yılı) 

Ortaöğretim : (Okul adı, okulun bulunduğu şehir, mezuniyet yılı) 

Lisans : Erciyes Üniv.,  ……… Müh. Bölümü, Kayseri 

Sürekli Adres : 

Telefon : 

E-posta : 1030………….@erciyes.edu.tr 

Şekil 7. Özgeçmiş örneği 

(Çerçeve metin bloğunu göstermektedir; ödevde sayfa sınırlarına çerçeve çizilmemelidir) 
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