Tasarım Projesi İşlem Akış Şeması
3. Sınıf bahar döneminde (6. Yarıyıl) 20 Nisan – 15 Mayıs tarihleri arasında
Tasarım Projesi Danışmanı Ön tercih Formunu doldurup gönderiniz.
(Bu işlemi yapanların TÜBİTAK Projelerine başvurmak üzere yaz aylarında başvuru
dosyalarını hazırlayıp Eylül ayına kadar başvuru yapabilmeleri için Tasarım Projesi
danışmanları Mayıs ayı içerisinde ilan edilecektir.)

Yukarıdaki işlemi
yaptınız ve
d
danışmanınız
belli
b lli
mi?

HAYIR

EVET

1 Eylül ile güz dönemi ders ekleme çıkarma
haftası sonuna kadar Tasarım projesi Danışmanı
Ön tercih Formunu doldurup gönderiniz.

EVET

Yukarıdaki işlemi
yaptınız ve
danışmanınız belli
mi?

HAYIR
Tasarım
Tasar
m Projesi Danışmanı
Dan şman
atama işlemlerinin tamamlana‐
bilmesi için gerekli adımları
zamanında atmadınız. Artık bir
sonraki dönem bu işlemleri
yapmanız gerekiyor.

Tasarım Projesi dersini
d
alacağınız
l ğ
döneme bağlı olarak 1 Şubat ile
Bahar dönemi ders ekleme çıkarma
haftası sonuna kadar veya 1 Eylül ile
güz dönemi ders ekleme çıkarma
haftası sonuna kadar Tasarım projesi
Danışmanı Ön tercih Formunu
doldurup gönderiniz.

HAYIR

Tasarım Projesi
dersini başarıyla
tamamladınız mı?

Tasarım Projesi Uygulama Yönergesindeki
açıklamalar doğrultusunda hareket ediniz.

Danışmanınızla birlikte gerçekleştirilebilecek bir konu
belirleyiniz veya danışmanınızın size verdiği konuyu çalışınız.
çalışınız
1.

Çalışma konunuzun önemini, uygulama alanlarını, varsa uygulama
örneklerini veriniz.
2.
Varsa sizin diğer uygulamalardan farklı olarak ne yapacağınızı ve nasıl
yapacağınızı açıklayınız.
3.
Gerekli tasarım formülasyonu ve hesaplamalarınızı yapınız, teknik şema
çizimleriniz varsa standartlara uygun şekilde çiziniz. Her çiziminizi
açıklayınız.
4.
Yaptığınız çalışma ile ilgili standartları araştırıp, çalışmanızla ilgili
tasarımlarınızı bu standartlara göre yapınız.
5
5.
Çalışmanızın çevre etkilerini ve gerçeklenme kısıtlarını dikkate alarak
çalışmanıza dahil ediniz. Çalışmanızın maliyet hesabını yapıp, optimum
maliyetle gerçeleştirecek şekilde maliyet analizi yapınız.
6.
Bir çalışma takvimi oluşturup, çalışma planı yapınız.
7.
Yolunda gitmeyen bazı durumlar oluşması halinde uygulamaya
koyacağınız bir B planı düşünüp tasarım projenize dahil ediniz.
8.
Gerekiyorsa simülasyon çalışmaları yapınız. Beklediğiniz sonuçları
verip tartışınız.
9.
Tasarım projenizi gerçekleştirmek üzere gerekli malzeme listesini
oluşturup satınalma tekliflerini hazırlayınız ve satınalma işlemini
başlatınız.
10. Tasarım Projesi raporunu yazım klavuzuna uygun olarak yazıp
zamanında teslim ediniz.

Tasarım Projesi sunumunuzu hazırlayınız.
Her proje için maksimum 20 dakika
verildiğini unutmayınız. Sunumlarınızın
sade ve anlaşılır olmasına dikkat ediniz.

EVET
Bitirme Projesi İşlem Akış
Şemasına gidiniz.
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