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YAŞAR UNIVERSITY 
FACULTY OF ENGINEERING 

DEPARTMENT OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING 

 

EEE 4910 SENIOR DESIGN PROJECT I  

 

Fall 2018-2019 

 

AIM OF THE COURSE 

To provide the ability to understand and define an engineering problem, to provide design 
experience through teamwork, and to apply project management methodology. 

 

LEARNING OUTCOMES OF THE COURSE 

1. Experience on project definition, project planning.  

2. To be able to design of a product under realistic constraints and conditions, use design 
tools and engineering standards. 

3. Ability to apply the project, risk and change management tools and methodologies on a 
design project. 

4. Ability to share responsibilities within a team work. 

5. Experience on written and oral presentation techniques. 

6. Appreciation of the need for self and continuous learning. 

7. Knowledge about the global and social effects of engineering practices on human health, 
environment, and safety; awareness of the legal consequences of engineering solutions. 

 

ECTS : 8  (1 - 6) 

 

CLASS HOURS / LOCATION :  

Tuesday       16:30-17:20  Room : Y215 
 

COURSE COMITTEE :  

Dr. Nalan ÖZKURT    (Room : U-114)   
 

ASSISTANT:  Güneş Becerik Mir (gunes.becerik@yasar.edu.tr) 
 

GRADING POLICY 

See Appendix 1 at the end of the document  
 

ATTENDANCE POLICY:  

Attendance is compulsory; students should attend at least % 70 of the course. Any student 
missing an exam should provide a valid excuse within five days following the exam, otherwise 
he/she will receive a failing grade.  
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EEE 4910  
2018-2019 GÜZ - DÖNEM PLANI 

 

H Tarih Danışman-Öğrenci Ders Konusu 

1 24-09-18 28-09-18   
  

2 01-10-18 05-10-18 Proje Grupları ve tercihlerini bildirme EEE 495 süreci tanıtımı 

3 08-10-18 12-10-18 
1. Düzenli haftalık Danışman - Grup 
görüşmeleri                                                                
2. Düzenli Haftalık Grup-Firma- 
danışman görüşmeleri                                                            
3. Grubun her görüşmenin notlarını 
Danışmana imzalatarak siteye 
göndermesi                            
4. Grubun Proje Öneri Dokümanı ve 
Sunum hazırlaması    
PÖ raporu teslim tarihi:  

9 Kasım Cuma saat 17:00                                                                                              

Proje yönetimi  

4 15-10-18 19-10-18 Proje planlama   

5 22-10-18 26-10-18 
Yaşam boyu öğrenme ve 
bilgiye erişim 

6 29-10-18 02-11-18 Rapor hazırlama teknikleri  

7 05-11-18 09-11-18 Sunum hazırlama teknikleri 

8 12-11-18 16-11-18 Proje Öneri Sunumları (14 Kasım Çarşamba) 

9 19-11-18 23-11-18 
1. Proje Öneri Dokümanında yer alan 
plana göre tasarım/geliştirme 
çalışmaları                                                          
2. Düzenli haftalık Danışman - Grup 
görüşmeleri                                                                
3. Düzenli Haftalık Grup-Firma- 
danışman görüşmeleri                                                            
4. Grubun her görüşmenin notlarını 
Danışmana ve Komiteye göndermesi                        
5. Grubun taslak Tasarım Raporu ve 
Poster sunumu hazırlaması   
Tasarım raporu teslim son tarih: 
21 Aralık Cuma saat 17:00 

Sistem Mühendisliği I 

10 26-11-18 30-11-18 Sistem Mühendisliği II 

11 03-12-18 07-12-18 Ürün Tasarım 

12 10-12-18 14-12-18 Mühendislik standartları  

13 17-12-18 21-12-18 Poster hazırlama teknikleri  

14 24-12-18 28-12-18 
Poster Sunumu (28 Aralık Cuma) 

15 31-12-18 04-01-19 
Final Sınavları                                                                                                                                   

Ders Bilgi Sınavı 

16 07-01-19 11-01-19 

 

EEE 4910 Mezuniyet Tasarım Projesi I 

2018 – 2019 Güz Dönemi Uygulama Planı 

 

A. Temel Yaklaşım:  

a. Bitirme Projesi iki dönem boyunca yapılır. Bitirme Projesi yapacak öğrenciler, güz 
döneminde EEE 4910 dersini, bahar döneminde de EEE 4920 dersini alır. EEE 4920 
dersinin önkoşul EEE 4910 dersidir.  

b. Proje Takımlarının Güz Dönemi sonunda, 

* Proje Tanımlama Dokümanı (gereksinim, amaç, ana aşamalar, çalışma takvimi vb.)  

* Tasarım/Geliştirme Dokümanı (projede ana tasarım deneyimi gerçekleştirmek üzere, 
karmaşık bir sistem, sistem bileşeni ya da sürecin, belirli gereksinimleri karşılayacak 
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şekilde, mühendislik standartları ve ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, 
üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi gerçekçi 
koşulları/kısıtları göz önüne alarak tasarlandığını ve bu amaçla modern tasarım 
yöntemlerinin uygulandığını açıklayan bir plan, ürünün çalışma ilkeleri, deney 
düzeneklerinin nasıl hazırlanacağı ve deney prosedürleri, blok şema, devre şemaları, 
hesaplamalar, simülasyon sonuçları, ile bütçe analizi)  

tamamlamış olmaları hedeflenmektedir. 

Bahar Döneminde ise tasarımın gerçekleştirilmesi, test çalışmaları ve proje raporunun 
(Bitirme Tezi) hazırlanması hedeflenmektedir. Bahar dönemi uygulaması, dönem 
başlamadan kesinleştirilecek ve öğrencilerle paylaşılacaktır.  

c. Güz döneminde, proje tanımlama, proje programı hazırlama; ürün geliştirme iş akışı ve 
aşamaları; tasarım/geliştirme iş akışı, sistem mühendisliği, sürekli eğitim, rapor hazırlama, 
sunum – poster hazırlama ve benzeri konularda ders yapılır.   

Bahar dönemi teorik ders yapılmaz. 

d. Bu planın uygulamasında, sürecin takibini ve plana uygun olarak akışını Komite yönetir.  

Proje kapsamındaki tasarım /geliştirme /gerçekleştirme /test /rapor-sunum hazırlama 
çalışmalarını ise, ilgili danışman öğretim üyesi yönetir.  

e. Proje konuları, tüm bölüm elemanlarının katkılarıyla Komite tarafından belirlenir; projelerin 
Takımlara atanması, tercihleri dikkate alınarak ve danışman öğretim üyeleri ile koordine 
edilerek, Komite tarafından yapılır. 

f. Proje Takımları, her dönem 2 adet olmak üzere 4 adet sunum (sözlü ya da poster) yapar. 
Sunumlara akademik kadro ve tüm proje takımları katılır. 

g. Sunumlar, raporlar ve diğer ilgili dokümanlar en geç ilan edilen zamanda sisteme yüklenir 
ve/veya dersin araştırma görevlisine teslim edilir. Geç teslim durumunda puan cezası 
uygulanır (Bkz. Diğer Hususlar bölümü). 

h. Harf notları, Bölüm Akademik Kurulu tarafından  

 Öğrencinin / grubun düzenli buluşmalardaki performansı,  

 sunum performansı,  

 rapor performansı,  

 ortaya çıkan işin değerlendirilmesi (danışman ve komite tarafından),  

 yazılı/sözlü sınav  

hususları dikkate alınarak ve Ek-1 tablodaki düzenleme esasları kullanılarak verilir. 

 

B. EEE 4910 Bitirme Projesi I Uygulaması (Güz Dönemi)  
 

1. Hafta (24 Eylül haftası):  

Projelerin belirlenmesi: Komite, bu yıl bitirme projesi yapması beklenen öğrenci sayısını 
dikkate alarak, firmaların ve/veya bölüm elemanlarının önerdiği projeleri derler ve yazılı hale 
getirilmesi çalışmalarını tamamlar.  

Projelerin derlenmesi sırasında, a. firmalarla Gizlilik Anlaşmaları yapılarak, proje konularının, 
“Üniversite-Sanayi Projesi” niteliğine kavuşturulması, b. Bilimsel Araştırma Projesi fonlarından 
yararlanılması hedeflenir. 

Bölüm Akademik Kurulu toplantısı: Komitenin hazırladığı Bitirme Projesi Uygulaması, Dönem 
Planı ile proje konuları Bölüm Akademik Kurulunda görüşülerek kesinleştirilir. Projeler için 
danışman öğretim üyeleri belirlenir. 

 



 4 Eylül 2018 

2. Hafta (1 Ekim haftası) :  

a. Proje konuları dersin web sitesinde ilan edilir. 

b. Takımların ve proje tercihlerinin bildirilmesi: Öğrenciler, 3 kişiden oluşan takımları belirler ve 
proje tercihlerini, elektronik yolla Komiteye bildirir. Öğrenciler tercihlerini, 1’den (en çok 
istedikleri) 3’e (en az istedikleri) sıralarlar.  

c. Öğrencilerle ilk buluşma: Dersin işleyişi ve kurallarını kapsayan Bitirme Projesi Uygulaması 
ile Dönem Planı hakkında öğrencilere bilgi verilir, projeler öğrencilere tanıtılır. Bu toplantıda 
öğrencilere proje danışmanlarının kim olduğuna dair bilgi verilmez.  

 

3. Hafta (8 Ekim haftası) :. 

Takımların projelere atanması: Tercihlerin girdi olarak alındığı bir eşleştirme algoritması 
uygulanarak takım-proje ataması yapılır. Algoritma her takımın mümkün olduğu kadar en 
yüksek tercihine atanmasına çalışırken, varsa şirketlerin tercihlerini de dikkate alır.  

Takımı ve/veya projesi olmayan öğrenciler mevcut takımlara atanır veya yeni takımlar 
oluşturulur ve (toplam takım sayısı proje sayısı kadar olacak şekilde) takımlara son hali verilir. 

Takım-proje ataması sonucunda ortaya çıkan “takım-proje-danışman” eşlemesi dersin web 
sayfasında ilan edilir. 

Ders: Proje yönetimi. 

 

4. Hafta – 7. Hafta (15 Ekim – 5 Kasım arası): 

a. Takımların danışmalarıyla görüşmesi: Her Takım danışmanıyla görüşerek haftalık düzenli 
buluşma saatlerini (en az 1 saat) belirler.  

b. Takımların firmayla temasa geçmeleri: Her takım, mümkünse danışmanı ile beraber firmayla 
görüşerek haftalık düzenli buluşma günlerini belirler. 

c. Görüşme notlarının iletilmesi: Her takım, danışmanı ve/veya firmayla yaptığı her görüşmenin 
notlarını yazılı olarak derler; Danışman tarafından imzalanan toplantı notlarını tarayarak her 
hafta sisteme yükler. 

d. Proje Önerisi Dokümanı (PÖ) hazırlanması ve teslimi: Her takım, danışmanın ve firmanın 
mutabakatını alarak, format ve içeriği dersin web sayfasında yer alacak PÖ’ni hazırlar; 9 
Kasım Cuma saat 17:00’ye kadar sisteme yükler. Ayrıca ara sınav olarak, İngilizce sunum 
hazırlar, danışmanıyla gözden geçirip, aldıkları geri bildirimlere göre son halini verir. Bir 
kopyasını sisteme yükler.  

e. Dersler: Proje planlama; rapor ve sunum hazırlama teknikleri;   

 

8. Hafta (12 Kasım haftası):   

PÖ sunumu: Her takım proje konusunu ve proje planını açıklayan sunumunu yapar. Sunumlara 
tüm takımların ve akademik kadronun katılımı zorunludur. Sunum dili İngilizcedir. Ara sınav 
notu sunumların değerlendirmesi ile belirlenir.  

 

9. Hafta – 13. Hafta (19 Kasım – 17 Aralık arası): 

a. Tasarım/Geliştirme çalışması: Her takım, PÖ’nde yer alan plana uygun olarak tasarım/ 
geliştirme çalışmasını yürütür.  

b. Görüşme notlarının iletilmesi: Her takım, danışmanı ve/veya firmayla yaptığı her görüşmenin 
notlarını yazılı olarak derler; Danışman tarafından imzalanan toplantı notlarını tarayarak her 
hafta sisteme yükler. 
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c. Taslak rapor teslimi: Her takım, format ve içeriği dersin web sayfasında yer alacak 
“tasarım/geliştirme raporu”nu hazırlar ve sisteme yükler.   

d. Son Rapor Teslimi: Taslak rapor takımın danışmanı tarafından değerlendirilip, bir form 
şeklinde geri verilir. Takımlar, son hali verilmiş raporlarını 21 Aralık Cuma saat 17:00’ye kadar  
kadar sisteme yükler. Gecikme durumlarında ceza uygulanır. 

d. Dersler: Sistem mühendisliği; Ürün Tasarımı, mühendislik standartları, poster hazırlama 
teknikleri. 

 

14. Hafta (24 Aralık haftası): 

a. Poster Hazırlanması: Her takım, dersin web sayfasında yer alacak poster formatına uygun 
olarak posterlerini İngilizce olarak hazırlar. Bu posterde projenin tanıtımı ve takımın yapmış 
olduğu tasarım/geliştirme çalışmaları yer alır. Takımların, sunum öncesinde, poster taslaklarını 
danışmanları ile paylaşıp geri bildirim almaları gerekmektedir.  

b. Poster Sunumu: Her takım, formata uygun olarak İngilizce olarak hazırladıkları posterleri ile 
duyurulan tarihte sunum alanında hazır olurlar.  

Takımlar posterlerinin önünde, bölüm öğretim kadrosunun sorularına yanıt verir ve projelerini 
anlatır. Poster ve sunum üzerinden her takıma not verilir. Sunum sonrası posterler bölüme 
asılacaktır. 

 

17. Hafta (31 Aralık - 11 Ocak arası – Final Sınavı dönemi)  :  

a. Proje alanı ile ilgili ders bilgisinin ölçülmesi: Dönem boyunca anlatılan ders konuları ilgili 
kazanımları ölçecek biçimde, Komite tarafından hazırlanan yazılı (klasik tip) sınav yapılır. Bu 
sınav notu, dönem sonu notuna etki eder. 

b. Not Teslimi: Bölüm Akademik Kurulu harf notlarını belirler ve notlar sisteme girilir. 

 

C. Diğer Hususlar 

Değerlendirme: Dönem harf notu Bölüm Akademik Kurulunca belirlenecektir. Proje takımları 
notla değerlendirirken, her bir öğrenciye ayrı not verilebilir. Dersi başarı ile tamamlayan bir 
öğrenci takımın aldığı ortalama nottan en fazla bir harf yüksek ya da düşük notla 
değerlendirilebilir. Not vermede bir sorun çıktığı durumda dersin koordinatörü devreye 
girecektir.  

Buluşma Saatleri: Takımların danışmanlarıyla düzenli olarak haftada asgari bir saat görüşme 
yapması istenmektedir.  

Devamlılık: Haftalık buluşmalarda devam (kişi bazında) zorunludur ve %80 devamlılık 
aranmaktadır. Dolayısıyla öğrencinin danışmanlarla yapılan haftalık buluşmalarına dönem 
başına en çok 2 kez katılmama hakkı vardır. Devamsızlığı bu limitleri aşan öğrencilere R notu 
verilecektir. 

Rapor Teslimleri: Raporların sisteme yüklenmesi ya da dersin araştırma görevlisine tesliminin 
ilan edilen saate kadar yapılması gerekmektedir. Geç gelen raporlar için, teslimat gününde 
gecikilen her 30 dakika için %5 ceza (en fazla %30) uygulanacaktır. Gecikilen her gün için ise 
%30 puan ceza uygulanacaktır.  

Raporların en son çıktısı pdf halinde alınmalıdır. Raporların dersin web sayfasında yayınlanan 
rapor formatına uygun olması gerekmektedir.  

Elektronik Belgeler: Dönem sonunda verilen nihai raporların ekleriyle birlikte elektronik hali, 
dersin web sayfasına (lectures.yasar.edu.tr) yüklenmelidir. Yüklenecek malzeme arasında 
afişin ve sunumların birer kopyası (pdf formatındaki hali) ve ayrıca raporların doc (veya docx) 
formatındaki hali olmalıdır. 
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EK-1 

EEE 4910 MEZUNİYET TASARIM PROJESİ I 

DEĞERLENDİRME ESASLARI 

 

Derse katılım %5 

Toplantı Notları %5 

Proje Öneri Rapor %10 

Proje Öneri Sunum %15 

Sınav %15 

Tasarım Dokümanı %20 

Poster Sunumu %20 

Danışman Değerlendirmesi %10 

 

EEE 4910- Project Proposal Report Evaluation 

Experience on project management and 
project planning (Mühendislik problemi, 
projenin amacı, iş bölümü, proje takvimi 
uygun şekilde tanımlanmış mı?) 60p 

 Experience on written and oral 
presentation techniques (Yazılı rapor 
performansı) 40p 

 

EEE 4910- Project Proposal Presentation Evaluation 

Experience on project management and project planning (Mühendislik problemi, 
projenin amacı, iş bölümü, proje takvimi uygun şekilde tanımlanmış mı?) 

60p 

Experience on oral presentation techniques (Sözlü anlatım performansı?) 
40p 

 

 Exam Evaluation  

Part I: Project management and project planning  30p 

Part 2: System Engineering, experimental setup and procedures  30p 

Part 3 Engineering Standards 20p 

Part 4: Lifelong learning, ability to access information 20p 
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EEE 4910- Design Document Evaluation Form

Section Grade

1. Scope of the Project                                                         

1.1 Description of The Problem                                         

1.2 Aim of the Project                                                              

Problem tanımlanmış mı? Projenin amacı 

verilmiş mi? Proje çıktıları (prototip, model 

vs.) açıkça tanımlanmış mı? 10

                                                                                   

2.1 System Specifications                                                     

2.2 High Level Design                                                            

2.3 Item Design                                                                                                                                     

Experience on the implementation of an 

engineering project including software 

and/or hardware design. Blok diagramlar ve 

grafikler kullanılarak tasarım açıklanmış mı? 

Hangi ürünlerin tasarlanacağı, hangilerinin 

satın alınacağı gerekçeleriyle belirlenmiş mi? 

Her bir parça ayrı ayrı tasarlanmış mı? Proje 

çıktılarının elde edilmesi için gerek donanım 

gerekse yazılım parçalarının nasıl 

gerçeklenediğini gösteren diagramlar, 

fotoğraflar, ekran çıktıları var mı?  30

2.4 Realistic Restrictions and Conditions in The Design

   - Engineering Standards                                                   

   - Economical Effects                         

   - Manufacturability, Productivity and Sustainability             

   - Ethical, Health and Safety Issues                        

   - Social and Political Effects

Ability to design in order to meet desired 

needs under realistic conditions and 

limitations such as engineering standards 

and economic, environmental issues, 

sustainability, manufacturability, ethical, 

health, safety, social and political problems, 

etc.and apply test procedures. Tasarımda 

mühendislik standartları, üretilebilirlik, 

ekonomik, sürdürülebilirlik, çevresel etkiler, 

etik konuları, güvenlik, sosyal ve politik 

etkileri dikkate alınmış mı?
10

3. Experimental Procedures and Test

Test düzeneği tasarımı, kullanılacak ekipman 

ve test prosedürleri tanımlanmış mı? Proje 

çıktısının başarılı sayılması için testlerden 

beklenen sonuçlar açıklanmış mı?
10

4.1. Cost Analysis

Malzeme fiyatları, işgücü kullanımı (adam-ay

değerleri), hizmet alımı ya da özel ekipman

kullanım ücretleri cinsinden yapılan

harcamalar analiz edilmiş mi? Elde edilen

sonuçlar ve beklenen sonuçlar karşılaştırılmış

mı? Maliyet analizi tartışılmış mı?
10

4.2. Risks and Risk Management

Experience on project management and

project planning. Riskler hakkında

düşünülmüş ve B planı düşünülmüş mü?
10

5. References

Appreciation of the need for self and

continuous learning. Literatür taraması

yapılmış mı, konu ile ilgili teorik ve güncel

bilgilere erişilebiliyor mu? 10

Overall Formatting Requirements

Experience on written  and oral 

communication techniques.  Formata dikkat 

edilmiş mi (Resim ve tablolar metin içinde 

açıklanmış mı, Referanslar metin içinde ve 

kaynakçada uygun şekilde yazılmış mı ) 

İngilizce yeterli mi? 10
Toplam 100
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EEE 4910- Poster Evaluation  
Ability to design a product under realistic constraints by 
using modern design method.  40p 

 Ability to design in order to meet desired needs under 
realistic conditions and limitations such as engineering 
standards and economic, environmental issues, 
sustainability, manufacturability, ethical, health, safety, 
social and political problems, etc. and apply test procedures 

40p 

 Experience on written and oral presentation techniques 
20p 

 

EEE 4910- Poster Presentation Evaluation
Experience on project management and 

project planning  (Mühendislik problemi, projenin 

amacı, iş bölümü, proje takvimi uygun şekilde 

tanımlanmış mı? Riskler ve B planı var mı?) 25p

Experience on written and  oral presentation 

techniques  (Sözlü anlatım ve poster hazırlama 

performansı?) 25p

Ability to design a product under realistic 

constraints by using  modern design method. 

Blok diagramlar ve grafikler kullanılarak tasarım 

açıklanmış mı? Deney düzeneği ve test 

prosedürleri belirlenmiş mi? 25p

Ability to design in order to meet desired needs 

under realistic conditions and limitations such 

as engineering standards and economic, 

environmental issues, sustainability, 

manufacturability, ethical, health, safety, 

social and political problems, etc.and apply test 

procedures. Tasarımda mühendislik 

standartları, üretilebilirlik, ekonomik, 

sürdürülebilirlik, çevresel etkiler, etik konuları, 

güvenlik, sosyal ve politik etkileri dikkate alınmış 

mı? 25p


