
K.H.Ü. 

DERS KATALOG FORMU  

(COURSE CATALOGUE FORM) 

Ders Kitabı  

(Textbook) 
-- 

Diğer Kaynaklar 

(Other References) 
-- 

Ödevler Homework 

Grup üyeleri gerçekleştirmek istedikleri proje için bir 

öneri sunarlar. Bölüm tarafından onaylanan projeler 

için, belirlenen takvime göre bir ara rapor, son rapor 

ve poster teslim ederler. Grup üyeleri projelerini 

bölüm tarafından belirlenmiş bir jüri önünde savunma 

yaparlar. 

 

Group members submit a proposal for the project they 

want to accomplish. For projects approved by the 

Department, in accordance with the timetable set they 

will submit a progress report, final report and poster. The 

group members defend their projects in front of jury 

members assigned by the department. 

Dersin Adı Course Name 

Mühendislik Tasarım Projesi Engineering Design Project 

Kodu 

(Code) 

Yarıyılı 

(Semester) 

Kredisi 

(Local Credits) 

AKTS Kredisi 

(ECTS Credits) 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta 

(Course Implementation, Hours/Week) 

Ders 

(Theoretical) 

Uygulama 

(Tutorial) 

Laboratuvar 

(Laboratory) 

GE 400 
Bahar 

(Spring) 
4 8 0 8 0 

Bölüm / Program 

(Department/Program) 
Bilgisayar Mühendisliği (Computer Engineering) 

Dersin Türü 

(Course Type) 
Zorunlu (Compulsory) 

Dersin Dili 

(Course Language) 
İngilizce (English) 

Dersin Önkoşulları 

(Course Prerequisites) 

GE401 Mühendislik Problem Çözümü ve Proje Yönetimi dersini ve ilk iki sınıf 

derslerini başarıyla tamamlamak. 

(Successful completion of GE401 Engineering Problem Solving and Project 

Management course and all freshman, sophomore courses) 

Dersin mesleki bileşene 

katkısı, % 

(Course Category  

by Content, %) 

Temel Bilim 

(Basic Sciences) 

Temel Mühendislik 

(Engineering Science) 

Mühendislik Tasarım 

(Engineering Design) 

İnsan ve Toplum Bilim 

(General Education) 

10 30 50 10 

Dersin İçeriği Course Description 

Son sınıf öğrencilerinin lisans eğitiminin son aşaması 

olan bir tasarım projesidir. Disiplinlerarası bir proje 2-4 

öğrenciden oluşan bir takımla beraber alınır, ve bir veya 

daha çok öğretim üyesinin gözetiminde yürütülür. 

A design project which is the last stage of 

undergraduate education. An interdisciplinary project 

with a team of 2-4 students is carried out under the 

supervision of one or more faculty members. 

Dersin Amacı Course Objectives 

Bu tasarım projesinde öğrenciler, açık uçlu, gerçekçi bir 

mühendislik problemine çözüm üretmek ve bunu bir ürün 

şeklinde gerçekleştirmek için lisans eğitimlerinde 

edindikleri birikimlerini kullanacaklardır. 

In the design project course, students will find realistic 

solutions to open-ended engineering problems, and form 

a product by using the knowledge gained from their 

undergraduate education. 

Dersin Öğrenme Çıktıları Course Learning Outcomes 

1. Grup olarak çalışmayı öğrenmek 

2. Bir mühendislik problemine çözüm üretmek 

3. Lisans eğitiminde edinilen birikimleri kullanmak 

4. Ortaya çıkan ürün hakkında bir rapor hazırlamak 

5. Problemi, yaklaşımı ve ortaya çıkan ürünü bir sunum 

ile anlatmak 

1. Learn to work as a group 

2. Produce a solution to an engineering problem 

3. Use the knowledge gained from undergraduate 

education. 

4. Prepare a report on the resulting product 

5. Explain the problem, the approach and the resulting 

product with a presentation 



Laboratuvar Uygulamaları Laboratory Work 

Projenin her aşamasında tüm laboratuarlardan 

yararlanılmaktadır. 
All laboratories are used at every stage of the project. 

Bilgisayar Kullanımı Computer Use 

Tasarlanan devrelerin benzetimlerinde ve raporların 

hazırlanmasında bilgisayar kullanılmaktadır. 

Computer is used to simulate the designed circuits and to 

prepare the reports 

Diğer Uygulamalar Other Activities 

  

Değerlendirme 

Sistemi * 

 

(Assessment Criteria)* 

 

Faaliyetler 

(Activities) 

Adedi 

(Quantity) 

Değerlendirmedeki Katkısı, % 

(Effect on Grading, %) 

Yıl İçi Sınavları 

(Midterm Exams) 
  

Kısa Sınavlar 

(Quizzes) 
  

Ödevler 

(Homework) 
  

Projeler 

(Projects) 
  

Dönem Ödevi/Projesi 

(Term Paper/Project) 
  

Laboratuar Uygulaması 

(Laboratory Work) 
  

Diğer Uygulamalar 

(Other Activities) 
  

Final Sınavı 

(Final Exam) 
  

* Bilgisayar Mühendisliği için hazırlanan değerlendirme formu kullanılmaktadır. 

 

 

 

Dersin Öğrenme Çıktılarının ve Program Çıktılarıyla İlişkisi 

(Relationship between the course and Program Outcomes) 
 

 

Program Çıktıları (Program Outcomes) 
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Dersin Bilgisayar Mühendisliği Program Çıktılarına Katkısı 

(Contribution of the Course to Computer Engineering Program Outcomes) 

 
Program Çıktıları Program Outcomes 

Katkı Seviyesi 

(Contribution level) 

1 2 3 

a 

Temel Bilimler, Temel Mühendislik ve 

Bilgisayar Mühendisliği tasarım ilke ve 

yöntemlerini, mühendislik problemlerinin 

modellenmesi ve çözümü için 

uygulayabilme becerisi, 

Ability to apply Fundamental Sciences, 

Fundamental Engineering and Computer 

Engineering principles to modeling and 

solution of engineering problems, 

  X 

b 
Ayrık Matematik kavram ve konularını 

uygulayabilme becerisi,  

Ability to apply discrete mathematics 

concept and subjects, 
 X  

c 

Karmaşık mühendislik problemlerini 

tanımlama, veri toplama, yorumlama, 

problemleri analiz etme, modelleme ve 

etkin çözümler geliştirme ve uygulama 

becerisi,  

Ability to define complex engineering 

problems, data collection, interpretation, 

problem analysis, modeling and effective 

solution and application development 

skills, 

  X 

d 

Donanım ve Yazılım bileşenleri ile bir 

bilgisayar sisteminin, gerçekçi kısıtlar ve 

koşullar altında, analizini, tasarımını ve 

yönetimini, modern mühendislik 

yöntemleri ile gerçekleştirebilme becerisi 

Ability to analyze, design and manage a 

computer system with its Hardware and 

Software components under realistic 

constraints and conditions and with 

modern engineering techniques, 

  X 

e 

Modern mühendislik teknik ve araçları ile 

bilişim teknolojileri ve yazılımlarını 

geliştirme, seçme ve etkin bir şekilde 

kullanabilme becerisi 

Ability to effectively develop, select and 

information technologies and software 

with modern engineering techniques and 

tools, 

  X 

f 

Mühendislik problemlerinin incelenmesi 

için laboratuvar ve bilgisayar ortamında 

deney tasarlama, deney yapma, veri 

toplama, sonuçları analiz etme ve 

yorumlama becerisi,  

The ability to investigate engineering 

problems with laboratory experiments by 

designing with computers, 

experimentation, data collection, analysis 

and result interpretation, 

  X 

g 

Tek ve çok disiplinli takım çalışması 

yürütebilme becerisi, buna yönelik bireysel 

becerilere de sahip olma, 

Ability to conduct single and multi-

disciplinary team work with 

corresponding individual skills,  

  X 

h 
Türkçe ve İngilizce olarak, yazılı ve sözlü 

etkili iletişim kurabilme becerisi,  

Ability to communicate both orally and in 

the written form in Turkish and in 

English, 

  X 

i 
Kendi alanındaki uluslararası çalışmaları 

takip edebilme becerisi, 

Ability to follow international studies in 

his/her area, 
   

j 

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, 

bilimi ve teknolojideki gelişmeleri 

izleyerek kendini sürekli yenileyebilme 

becerisi, Mesleki ve etik sorumluluk 

bilinci,  

Awareness of the necessity of lifelong 

learning, the ability of renewing oneself 

continuously by following  the 

developments in science and technology, 

professional and ethical responsibility, 

 

   

k 
Proje yönetimi, girişimcilik ve toplam 

kalite yönetimi konularında farkındalık, 

Acquaintency with project management, 

entrepreneurship and total quality 

management, 

  X 

l 

Çağdaş toplumsal sorunlara duyarlılık, 

mühendislik çözümlerinin etik ve hukuksal 

sonuçları konusunda farkındalık. 

Sensitivity to contemporary social 

problems, awareness of ethical and legal 

consequences of engineering solutions. 

   

1: Az (Little),  2. Kısmi (Partial),  3. Tam (Full) 

 
Düzenleyen (Prepared by) 

Yrd. Doç. Dr. Tamer Dağ 
Tarih (Date) 

24/06/2015 
İmza (Signature) 

 

 



 
 

  


