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TASARIM PROJESİ DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ 
 
Tasarım Projesi dersi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri için 7. 
yarıyılda alınması zorunlu bir derstir. Bu ders hem Elektrik ve Kontrol Alanı 
öğrencilerine hem de Elektronik ve Haberleşme Alanı öğrencilerine zorunludur. Aynı 
zamanda 8. yarıyılda alınan Bitirme Proje dersi için de ön koşul dersidir. 

Tasarım Projesi dersinin ders planına eklenmesinin en önemli nedenleri, öğrencilere 
mühendislik problemlerinin çözümüne proje tasarlayıp uygulamaya koyma becerisi 
kazandırmak ve aynı zamanda pratik çalışmaya dayalı Bitirme Projelerinin tasarım ve 
projelendirme kısımlarının Tasarım Projesi dersi kapsamında yapılarak Bitirme 
Projesinin pratik kısmına bir sonraki dönemde zaman kazandırmaktır.  

Bu nedenle Tasarım Projesi dersinin uygulama planı önceden tasarlanarak dikkatlice 
uygulanmalıdır. Bunun için aşağıdaki uygulama planı hazırlanmıştır. 

1. Öğrencilerin derse yazılım işlemi bitince, Elektrik ve Kontrol alanını veya 
Elektronik ve Haberleşme alanını seçmiş öğrenci sayıları ve öğretim 
üyelerinin çalışma alanları dikkate alınarak öğrenciler mümkün olduğunca 
eşit sayıda öğretim elemanlarına dağıtılır. 

2. Öğretim elemanları kendilerine düşen öğrencileri 2-3 veya 4 kişilik gruplara 
ayırarak her gruba bir proje verir ve bu gruplara danışmanlık yapar. 

3. Tasarım Projesi dersi kapsamında yaptırılacak projeler pratik ve uygulama 
gerektiren türden olmak zorundadır. Bu projeler tek başına bir sistem 
tasarlama ve kurma şeklinde olabileceği gibi uygulamadaki büyük bir projenin 
parçası şeklinde de olabilirler.  

Hazırlanacak tasarım projeleri, mühendislik standartlarını ve gerçekçi kısıtları 
(ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, 
sosyal ve politik sorunlar gibi) içerecek şekilde hazırlanmalıdır. Yapılan 
çalışmanın konusuna göre uygulanacak standartlar, ekonomik kısıtlamalar, 
çevre etkisi değerlendirmesi, projenin sürdürülebilir ve üretilebilirliği, etik 
kurallara uygunluğu, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlara yol açıp 
açmayacağı açıkça belirtilmelidir. 

4. Tasarım Projesi dersinde verilen projeler bir sonraki dönemde aynı öğrenciler 
tarafından alınacak olan Bitirme Projesi dersi de göz önünde bulundurularak 
en geç 2. Haftanın sonuna kadar belirlenir. 

5. Proje konusu belirlenen grup projenin teknik detaylarını kâğıt üzerinde veya 
bilgisayar ortamında tasarlar ve projelendirerek en geç 4. Haftanın sonuna 
kadar kendine bir yol haritası çıkarır. 
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6. Gruplar tasarladıkları projeleri danışmanları ile görüşerek uygulanabilirliği 

konusunda onay alırlar.  

Proje danışmanı 3. Maddenin 2. Paragrafında belirtilen standart ve kısıtları 
sorgular ve öğrencilerin projelerini bu kısıtlar çerçevesinde hazırlamalarını 
sağlar. Yapılacak projenin konusuna göre uygulanacak standartlar ve 
kısıtlarda farklılıklar olacağından hangi standartların ve kısıtların 
uygulanacağı proje danışmanı tarafından açıkça belirlenir ve öğrencilere 
yazılı olarak iletilir. 

7. Beşinci haftadan başlayarak grup üyeleri her hafta en az bir defa 
Danışmanları gözetiminde toplanarak proje üzerinde birlikte çalışıp haftalık 
ilerleme raporu hazırlarlar. Bu toplantıların süresi 3 saatten az olamaz. 
Danışman gerek görürse bu toplantılarda yoklama alabilir. 

8. Ara sınav haftasında Danışman grupların 5. Maddede belirtilen tasarımlarını 
ve bu tasarımdan sonra gösterdikleri performansları dikkate alarak bir 
değerlendirme yapar. Bu değerlendirme Ara sınav notu olarak kaydedilir.   

9. Grupların haftalık toplantılarında sunacakları ilerleme raporlarına göre 
Danışman gruplara yarıyıl çalışma notu verir. 

10. Gruplar Tasarım Projesi dersi kapsamında yaptıkları projelerini ve bu 
projeleri anlatan sonuç raporlarını derslerin son gününe kadar 
danışmanlarına  teslim ederler. Çalışmada uygulanan standartlar ve Madde 3 
de belirtilen kısıtlar hazırlanan raporda açıkça belirtilir. Raporların 
hazırlanmasında Bitirme Projesi yazım kurallarına uyulur.  

11. Her grup, kendi Sonuç Raporunu 20 Dakikalık bir sunum ile tüm bölüm 
öğrenci ve öğretim elemanlarına açık olarak 3 kişilik değerlendirme kuruluna 
sunar. Sunumu grup üyeleri paylaşarak yaparlar. Sunum sonunda çalışma ile 
ilgili sorular sorulabilir. Sonuç Raporu, Sunum Performansı ve Sorulara 
verilen yanıtlar dikkate alınarak Final Sınavı yerine geçmek üzere bir 
değerlendirme notu verilir. 

AÇIKLAMALAR: 

5 Ocak 2010 tarihli Bölüm Kurulu kararı ile uygulanmaya başlamıştır. 

30 Aralık 2011 tarihli Bölüm Kurulu kararı ile bazı değişiklikler yapılmış ve bu 
değişiklikler 30 Aralık 2011 tarihten itibaren uygulanmaya başlamıştır. 

 

 


