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B T RME PROJES HAZIRLAMA SÜREC
1. Bitirme Projesine Kay t Yapt rabilme Ko6ullar
Alt nc yar y l sonuna kadar (MS -MTS ve Bölüm Seçmeli dersleri hariç) ö retim
plan nda yer alan (Atatürk lkeleri ve nk lâp Tarihi, Türk Dili, Beden E itimi/Güzel
Sanatlar dersleri d ) nda) hiç almad

ve / veya tekrar ald

zorunlu derslerinden en

fazla iki dersi kalm , bir ö renci bitirme projesine kay t yapt rabilir. Mezuniyetleri
bahar yar y l sonunda gerçekle)ecek olan ve yukar daki )artlar sa layan ö renciler
yeni ö retim plan m zda bulunan teze haz rl k niteli i ta) yan END 4713 Seminer
dersini alacaklard r. sterlerse bahar yar y l na haz rl k olmas için bitirme projesi
dan )manlar n ve proje konular n güz yar y l ba)lang c nda belirleyerek çal )malar na
ba)layabilirler.
2. Temel lke
Bitirme projelerinin probleme dayal

ve uygulamaya dönük olmas , endüstri

mühendisli i tekniklerini kullanarak, bilimsel ara)t rma ve yaz m kriterlerine uygun
olarak haz rlanmas temel ilkedir.
3. Bitirme Projesi Konu Seçimi ve Dan 6man Atamas
Bitirme projesi konular , her yar y l ba) nda kay tlardan önce ö retim üyeleri
taraf ndan belirlenerek ö rencilere ilan edilir. Ö renciler bu konular aras ndan çal )mak
istedikleri konuyu belirleyip ilgili ö retim üyesiyle görü)ürler. lgili ö retim üyesinin
olumlu görü) bildirmesi durumunda “Bitirme Projesi Dan 6man Belirleme Formu”
(bak n z, Ek-1) doldurularak ö retim üyesine teslim edilir ve böylece bitirme projesi
konusu seçimi ve dan )man atama i)lemi tamamlan r. Önerilen proje bir grup (en fazla 3
ki)iden olu)an) çal )mas ise proje grubunda yer alan tüm ö rencilerin tek bir Bitirme
Projesi Dan 6man Belirleme Formu doldurmalar yeterlidir.
4. Bitirme Projelerinin Teslimi
Ö renciler yaz m kurallar na uygun olarak haz rlad klar bitirme projelerini ilgili
yar y lda, en geç derslerin bitti@i son gün, önce elektronik formatta (Office Word veya
Pdf dosyas olarak) dan )man na teslim edecektir. Bitirme Projesinin elektronik
formatta dan )mana teslim edilmesini takiben, Dan 6man taraf ndan Benzerlik

Taramas yap lacakt r. Bu tarama sonucunda her bir kaynak için tespit edilen
benzerlik yüzdesinin en fazla %5 veya daha dü)ük ve toplam benzerlik yüzdesinin en
fazla % 30 veya daha dü6ük olmas gereklidir. Bu kriteri sa layamayan ö renciye
düzeltmelerini yapmak üzere en fazla 1 hafta ek süre verilebilir.
Bitirme projesi benzerlik kontrolünden geçen ö renciler biri dan )manlar na di er ikisi
ise bitirme projesi jürilerinde yer alan di er iki ö retim üyesine olmak üzere 3 nüsha
(C LTLENMEM G) arkal önlü bas lm ) (olabilir) halde )effaf kapakl zarf dosya
içinde teslim etmek zorundad r. Ö renciler bitirme projelerinin bas lm ) nüshas ile
birlikte Bitirme Projesi Teslim Formu (bak n z, Ek-2) ve bitirme projelerinin pdf
format ndaki elektronik dosyay da dan )manlar na teslim etmek zorundad r. Bitirme
Projesi süresi içinde teslim edilmemi) ise proje yap lmam 6 say l r ve ö@renciler
ba6ar s z olarak de@erlendirilir.
4. Bitirme Projelerinin De@erlendirilmesi
4.1. Proje ba)ar notu Proje dan )man n n ö renci ile ilgili y l içi de erlendirme notunun
%50’si ve ö rencinin jüri önünde yap lan sözlü s navdan ald

notun %50’si al narak

hesaplan r. Bu sözlü s nav final s nav niteli inde olup proje dan )man , ve Bölüm
Ba)kanl

’nca belirlenen iki ö retim üyesinden olu)an jüri taraf ndan, önceden ilan

edilen s nav salonunda yap l r. Sözlü s nav, ilgili yar y ldaki final s navlar n n son günü
yap l r ve ö renciler 20 dakikay a)mayacak )ekilde bir sunum yaparlar. Bu sunum,
projeksiyon cihaz kullan larak yap lmak zorundad r. Sunumda, ö renciler yap lan
çal )man n özetini, önemli noktalar n ve elde edilen sonuçlar anlat rlar ve jüri
taraf ndan kendilerine yöneltilen sorular cevapland r rlar. Jüri gerekli görürse projeye
düzeltme önerebilir. Bu durumda, ö renciler en geç 30 gün içerisinde önerilen
düzeltmeleri yap p bitirme projesini teslim etmek zorundad r. Bu süre içerisinde
projesini teslim etmeyen ö renciler ba)ar s z say lacakt r.
Ö rencilerin yar y l içinde, dan )manlar na düzenli olarak projenin geli)imi ile ilgili
bilgiler vermesi ve dan )manlar n n görü)lerini ve tavsiyelerini almas projenin ba)ar l
bir )ekilde sonuçlanmas aç s ndan çok önemlidir.

5. Projeye ait Posterin Haz rlanmas
Her ö retim y l sonunda Mühendislik Fakültesi Dekanl

, Mühendislik Fakültesi

bünyesindeki bölümlerin lisans ö rencileri taraf ndan haz rlanan bitirme projelerinin
sunuldu u bir etkinlik düzenlemektedir. Bitirme projesi haz rlayan tüm ö rencilerimizin
bu etkinli e kat lmas zorunludur. Bu kapsamda, ö renciler, bitirme projelerinin özünü
ve elde ettikleri sonuçlar yans tan bir poster (ara)t rma özeti) haz rlar. Posterlerin
haz rlanmas nda Bölümümüzün web sayfas nda yay nlanm ) olan Bitirme Projesi Poster
Haz rlama Kurallar ’na uyulmas gerekmektedir.
B T RME PROJES YAZIM KURALLARI
1. Giri6
Bu yaz m kurallar , Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisli i Bölümü’nde
gerçekle)tirilen bitirme projelerinin yaz m nda bir standart olu)turmak amac yla
haz rlanm )t r. Bitirme projelerinin bu kurallara uygun olarak haz rlanmas zorunludur.
2. Bask Düzeni
2.1 Ka t Standard
Haz rlanacak bitirme projelerinin yaz m ve bas m nda “A4” (210x297 mm)
boyutunda ka t kullan lmal d r.
2.2 Ka t Kullan m Alan
Sayfan n sol kenar ndan 3,5 cm, sa , üst ve alt kenarlar ndan ise 2,5 cm bo)luk
b rak lmal d r. Bask da ka d n her iki yüzü de kullan lmal d r.
2.3 Yaz m Özelli i
Yaz lar n 12 punto büyüklükte, Times New Roman karakteri kullan larak, iki yana
yasl (justify) olarak, 1,5 sat r aral @ nda yaz lmas gerekmektedir. Sayfa sonundaki alt
ba)l

en az iki sat r yaz izlemeli, aksi takdirde alt ba)l k yeni sayfada yer almal d r.

Yaz mda virgül ve noktadan sonra bir karakter bo)luk b rak lmal , ondal k say lar n
yaz m nda kesirli k sm n ifadesi için virgül (ingilizce yaz lan tezlerde nokta)

kullan lmal d r. Kelimeler sat r sonlar nda bölünmemelidir. Paragraf n ilk sat r 0,5 cm
içeriden ba)lamal d r. Paragraflar aras nda bir bo) sat r b rak lmal d r.
3. Bitirme Projesi Yaz m Düzeni
Bitirme Projeleri, ön bölüm, metin bölümü ve son bölüm olarak adland r labilen üç
temel k s mdan olu)ur. Ön bölümde kapak sayfas , önsöz, ve içindekiler listesi yer
al r. Metin bölümü, giri6’le ba)lar, bölümlerle geli)ir ve sonuç ile biter. Projenin son
k sm nda ise kaynaklar ve ekler yer al r.

4.2

Kapak Sayfas

Kapak sayfas n n yaz m alan 2.2 Ka t Kullan m Alan k sm nda verilen ölçülerle
ayn d r. Kapak sayfas ndaki tüm yaz lar koyu olarak yaz lmal d r. Kapak sayfas n n
yaz m format Ek-3’ de sunulmu)tur.
4.3

Önsöz
Bu k s m, bitirme projesini haz rlayan ö renci/ö rencilerin iste ine ba l olarak

haz rlan r. Önsöz k sm nda konu hakk nda iletilmek istenen ki)isel görü), amaç ve
dilekler veya projenin haz rlanmas

a)amas nda katk lar n

gördü ü ki)i veya

kurulu)lara te)ekkür mesajlar n içerir. Ayr ca, önsöz metninin sa alt k sm na projeyi
haz rlayan ö renci/ö rencilerin Ad ve Soyad yaz l r (bak n z, Ek-4).
4.4

Özet

Özet k sm nda, çal )ma 300 kelimeyi a)mayacak )ekilde ana hatlar yla anlat lmal d r.
Özet’in üst k sm na bitirme projesinin ba)l

büyük harflerle, Times New Roman yaz

karakterinde, 12 punto büyüklü ünde, koyu ve ortalanm ) olarak yaz lmal d r. Özet’in
alt k sm na ise Anahtar Sözcükler yaz lmal d r (bak n z, Ek-5 ).
4.5

#çindekiler
çindekiler bölümü, proje içinde yer alan tüm ana bölüm ve alt bölümlerin

ba)l klar n ve ilgili sayfa numaralar n s ral bir biçimde gösteren bölümdür. Iekil
aç s ndan, bölümlerin kendi aralar nda, ayn derecedeki alt bölümlerin de kendi

aralar nda bir hizaya gelerek olu)turduklar basamakl bir yap da olmal d r. Bir alt
bölümün ba)l

, üstünde yer alan ba)l

n alt na, 0,5 cm içeriden ba)lanarak

yaz lmal d r.
Sayfan n sol k sm na gelecek )ekilde, büyük harflerle ve koyu

olarak

" Ç NDEK LER", sa üst kö)eye de küçük harflerle ve koyu olarak "Sayfa" ba)l
konmal d r. Projeyi olu)turan tüm ba)l klar ve kar) lar na ba)lang ç sayfa numaralar
yaz l r. Metin içerisinde yer alan ba)l klar, hiçbir )ekilde k salt lmadan ve
de i)tirilmeden çindekiler bölümüne aynen aktar lmal d r (bak n z Ek-6).

4.6

Metin Sayfalar n n, Ba l klar n ve Bölümlerin Belirlenmesi

Bitirme projesinde ba)l klar “ondal k sistem” ile numaraland r lmal d r. Ana
bölümler “Bölüm No” )eklinde belirtilecektir. Örne in; ilk bölüm BÖLÜM B R
)eklinde yaz lacakt r. Ana bölümlerin ba)l klar büyük harfle, 12 punto, koyu ve
ortaya hizal olarak verilmelidir. Ana bölüm ba)l

ndan sonra 1 sat r bo)luk

b rak lmal d r.
Ba)l klar ilgili oldu u bölümün numaras ile ba)lamal , alt ba)l klar yine ilgili bölüm
ve ait oldu u ba)l

n numaras ile ba)lamal d r (bak n z, Ek-7). Ba)l klar n s ras ve

biçimi a)a daki kurallara göre düzenlenmelidir.
Ana bölüm ba)l

Ortaya hizal , 12 punto, büyük harf, koyu

2. Derece ba)l k

Sola dayal , 12 punto, kelime ba) harfleri büyük, koyu

3. Derece ba)l k

Sola dayal , 12 punto, kelime ba) harfleri büyük, koyu, italik

4. Derece ba)l k

0,5 cm içerden, 12 punto, kelime ba) harfleri büyük, italik

Örne in; bitirme projesinin ikinci bölümünde yer alan herhangi bir ana ba)l k ve alt
ba)l klar )u )ekilde düzenlenmelidir.

Ana bölüm ba)l

:
BÖLÜM K
YALIN ÜRET M

2. Derece ba)l k:
2.1 Yal n Üretim Kavram
3. Derece ba)l k:
2.1.1 Yal n Üretim Teknikleri
4. Derece ba)l k:
2.1.1.1 Toplam Verimli Bak m (TPM)

4.7

Sayfa Numaraland rma

Bitirme projesinin ön bölümleri (kapak sayfas , önsöz, ve içindekiler listesi)
Romen rakamlar ile numaraland r lacakt r (numaralar sayfan n alt k sm na ortalanarak
yaz lacakt r). Kapak sayfas na sayfa numaras verilmeyecek, ancak numaraland rma o
sayfadan itibaren ba)layacakt r. Di er bölümlerde ise sayfa numaralama 1’den
ba)layarak devam edecektir ve numaralar yine sayfalar n alt k sm na ortalanarak
yaz lacakt r.
4.8

Tablo ve 0ekil Düzeni ve Numaraland r lmas

Bitirme projesinde tablolar ve 6ekiller yaz m alan içinde sola dayal olarak
yerle)tirilmelidir. Tablo numaras ve ba)l
olarak, Gekil numaras ve ba)l

n n tablonun üst k sm nda sola dayal

n n ise )eklin alt k sm nda sola dayal olarak yaz lmas

gerekir. Tablo ve Iekil ba)l klar 10 punto büyüklü ünde olmal d r. Tablo ve Iekillerin
numaraland r lmas

bölüm baz nda olacakt r. Tablo içindeki bilgiler okunabilir

büyüklükte olmal d r. Tablo ve )ekil gösterimi için a)a da birer örnek verilmi)tir.

Tablo numaraland rma Bölüm baz nda olacakt r. Örne@in kinci Bölümün ilk
tablosu Tablo 2.1, ikinci tablosu Tablo 2.2 6eklinde numaraland r lacakt r.

Tablo 2.1 Algoritman n test sonuçlar

terasyon no

Ortalama de er

1
2
3

15,8
16,1
15,3

Iekil 4.8 Montaj k sm ndan bir görünüm (Gekiller de Bölüm baz nda numaraland r lacakt r.)

4.9

Kaynaklar n (Referanslar n) Metin #çinde Gösterimi

Bir raporda, gerekli görüldü ünde bir ba)ka ara)t rmac n n yay n ndan bir k s m
tamamen al nabilir. Böyle bir durumda al nt yap lan bölüm özgün kaynaktan hiç
hata yapmadan aktar lmal ve al nt n n kayna

hem metinde sayfa numaras ile

birlikte, hem de kaynakçada belirtilmelidir. Bir metin bir ba)ka kaynaktan at f
yap lmadan aynen al n rsa bu durum a6 rmac l k kapsam na girer. Bu etik kurala
dikkat etmek son derece önemlidir.
Metin içerisinde at fta bulunurken ilgili yay n n yazar /yazarlar n n soyad ve yay n
y l kullan l r. A)a da ilgili örnekler yer almaktad r.
Örnekler;
• Burnak (1997), kaliteyi )öyle tan ml yor: …
• Tesis planlamas , büyük ölçüde yat r m gerektiren ve kurulu)un hareket
serbestli ini y llarca k s tlayacak olan uzun ve orta dönemli kararlara dayan r
( )lier, 1997).
• Genel anlamda i) hukuku, … (Güven ve Ayd n, 2004).

Üç veya daha fazla yazarl bir yay na at fta bulunulmas gerekiyorsa ilk yazar n
soyad ndan sonra "vd." k saltmas kullan lacakt r. Ancak, Kaynaklar listesinde çok
yazarl yay nlar bütün yazarlar n adlar ile, "vd. " kal b kullan lmaks z n verilir.
• An k vd. (1999)
• …(Oishi vd., 1999).
Metin içerisinde bir kuruma veya gruba ilk defa at fta bulunuldu unda
kurumun/grubun tam ad

ve parantez içerisinde k saltmas

verilecektir. Ayn

kurum/gruba yap lacak sonraki at flarda ise sadece bu k saltma kullan lacakt r.
• …(Uluslararas Çal )ma Örgütü [ILO], 2004).
• …(ILO, 2004).
At fta bulunulacak kaynak birden fazla ise ve bu kaynaklar n yazarlar ayn ise bu
kaynaklar metin içinde a)a daki )ekilde gösterilecektir.

•

Ayn yazar/yazarlara ait farkl y llarda yap lan yay nlar söz konusu ise

… (Montgomery, 1991, 1997).
•

Ayn yazar/yazarlar n ayn y l içinde yapt

farkl yay nlar söz konusu ise

… (Deepin ve Cross, 2001a, 2001b).
Metin içinde birden fazla yay n n kaynak gösterilmesi durumunda, kaynaklar n yazar
soyad na göre alfabetik s rada verilmesi gerekmektedir.
• (Cergibozan, 2010; Subulan, 2011; Yunuso lu, 2011).
Tarihi belirli olmayan çal )malar n ve çeviri olarak haz rlanm ) kaynaklar n metin
içinde kaynak olarak gösterimi a)a da örneklerde belirtilmi)tir.
• (Veysel, bt). bt = bilinmeyen tarih
• (Kanawaty, G., çev., 2004). çev = çeviri
4.10 Kaynaklar K sm nda Kaynak Belirtme Biçimleri

Bitirme projesi kapsam nda at fta bulunulan tüm kaynaklar Kaynaklar bölümünde
tam künyeleri ile alfabetik bir biçimde listelenmelidir. Burada, kitap, makale,
internet dosyas vb. yay nlar n kaynaklar listesinde nas l gösterilece ine dair örnekler
sunulmu)tur.
Kitaplara yap lan at flara örnek;
•

Uluslararas Çal )ma Örgütü. (2004). ,- etüdü (6. Bas m). Ankara: Milli
Prodüktivite Merkezi yay nlar .

•

Sivanandam, S. N. ve Deepa, S. N. (2008). Introduction to genetic algorithms.
NY: Springer.

Makalelere yap lan at flara örnek;
•

Yalç nkaya, Ö. ve Bayhan, G.M. (2008). Modelling and optimization of
average travel time for a metro line by simulation and response surface
methodology. European Journal of Operational Research, 196(1), 22 5 233.

nternetten eri)ilen bilgilere yap lan at flara örnekler;
•

Yal n üretim, (b.t). 25 Mart 2010, http://www.gelisim.edu.tr/upload/notlar/
lojistige_giris_yalin_uretim_pdf.pdf

•

Kavurmac , . (2009). Yal n üretim süreci. 25 Mart 2010, http://www.pronettr.com/upload/dosya/pro-107-2.pdf

4.11 Eklerin Düzenlenmesi
Bitirme projesinin metin k sm nda yer ald

nda bütünlü ü bozan veya çok uzun

oldu u için dikkati da tabilecek olan bilgilerin ekler halinde düzenlenip projenin son
k s mda sunulmas gerekmektedir. Ekler kapsam içerisinde uzun ve ayr nt l tablolar
veya )ekiller, anket formlar , çizelgeler, belgeler, bilgisayar ç kt lar , uzun al nt lar,
vb. yer al r.
Ekler, EK-l, EK-2 )eklinde numaraland r lmal d r. Ayr ca, her Ek ayr bir
sayfadan ba)lamal , her Ek’e ait büyük harflerle ve koyu olarak yaz lm ) bir ba)l k
olmal ve Eklerin sayfa numaraland r lmas unutulmamal d r.

EK-1 B T RME PROJES DANIGMANI BEL RLEME FORMU

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES
Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisli i Bölümü

B T RME PROJES DANIGMAN BEL RLEME FORMU
Ö@retim Y l ve Dönemi:

Projede Yer Alacak Ö@renciler
Ö@renci Ad Soyad :

Ö@renci Numaras :

1.
2.
3.

Önerilen Proje
Konusu

Talep Edilen Bitirme Projesi Dan 6man :

Dan 6man Onay :
Uygundur

Tarih:

Ö@renci mzas :

EK-2 B T RME PROJES TESL M FORMU

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES
Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisli i Bölümü

B T RME PROJES TESL M FORMU
Ö@retim Y l ve Dönemi:
Ö@renci Ad Soyad :
Ö@renci Numaras :
Ö@renci mzas :
Proje Teslim Tarihi:

Bitirme Projesi pdf format nda teslim edildi
Evet

Hay r

Bitirme Projesi bir grup çal 6mas ise proje grubundaki di@er ö@rencilerle ilgili bilgiler
Ö@renci Ad Soyad

Ö@renci Numaras

1.
2.
Proje Ba6l @
Proje Dan 6man

Dan 6man mzas :

Bitirme Projesinin Özeti

EK-3 B T RME PROJES KAPAK ÖRNE

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES
MÜHEND SL K FAKÜLTES
ENDÜSTR MÜHEND SL
BÖLÜMÜ
14 punto büyüklükte, koyu ve büyük
harfler kullan larak yaz lacakt r.

B R BUZDOLABI ÜRET M GLETMES NDE
YALIN ÜRET M UYGULAMALARI

Proje ba)l 18 punto büyüklükte,
koyu ve büyük harfler kullan larak
yaz lacakt r.

Ali YILMAZ
Yazar ad 14 punto büyüklükte ve
koyu harflerle yaz lacakt r. Soyad
büyük harfler kullan larak
yaz lmal d r.

Dan 6man
………………………………………….

Tarih ve bas m yeri 12
punto büyüklükte ve koyu
harflerle yaz lmal ve
bas m yeri yaz m nda
büyük harfler
kullan lmal d r.

Haziran, 2016
ZM R

Dan )man ad 12 punto büyüklükte ve
koyu harflerle yaz lacakt r. Ünvan
Soyad büyük harfler kullan larak
yaz lmal d r.

EK-4 ÖNSÖZ

ÖNSÖZ
……………………………………………………………………………………………
1,5 sat r aral

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..
Ali YILMAZ

EK-5 ÖZET

B R BUZDOLABI ÜRET M GLETMES NDE YALIN ÜRET M
UYGULAMALARI
ÖZET
……………………………………………………………………………………………
1,5 sat r aral

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..
Anahtar sözcükler:
Yal n üretim; Toplam üretken bak m; Kaizen

EK-6 Ç NDEK LER

Ç NDEK LER
Sayfa
ÖNSÖZ ............................................................................................................................. ii
ÖZET ............................................................................................................................... iii
BÖLÜM B R – G R G.................................................................................................... 1
1.1 kinci Derece Ba)l k............................................................................................... 1
1.1.1 Üçüncü Derece Ba)l k ................................................................................... 4
1.1.1.1 Dördüncü Derece Ba)l k......................................................................... 5
1.1.1.2 Dördüncü Derece Ba)l k......................................................................... 6
1.2 kinci Derece Ba)l k............................................................................................. 10
1.2.1 Üçüncü Derece Ba)l k .................................................................................. 14
1.2.1.1 Dördüncü Derece Ba)l k....................................................................... 15
BÖLÜM K – L TERATÜR ARAGTIRMASI......................................................... 20
2.1 kinci Derece Ba)l k............................................................................................. 20
2.1.1 Üçüncü Derece Ba)l k .................................................................................. 24
2.1.1.1 Dördüncü Derece Ba)l k....................................................................... 25
2.1.1.2 Dördüncü Derece Ba)l k....................................................................... 26
2.2 kinci Derece Ba)l k............................................................................................. 31
2.2.1 Üçüncü Derece Ba)l k .................................................................................. 34
2.2.1.1 Dördüncü Derece Ba)l k....................................................................... 35
2.2.1.2 Dördüncü Derece Ba)l k....................................................................... 36

EK-7 BAGLIKLAR

BÖLÜM B R
GRG
1.1 kinci Derece Ba6l k
0.5 cm
.........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.....................
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