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ELE 202 – DEVRE ANALİZİ II 
 

Dönem Projesi -  Deney Tasarımı1 
 

Teslim Tarihi:22 Kasım Cuma, saat 13:30 
 
 

Konu: ELE 202L – Devre Analizi II Laboratuvarı diye bir ders olsaydı bu derste nasıl deneyler yapılırdı? 
 
 
ELE 202 dönem projesi kapsamında, derste öğretilen konulardan biri ile ilgili bir deney hazırlamanız.  
 
Projede İstenenler: 

1. Deney Föyü hazırlamanız gerekmektedir. Föyün içeriği, 
a. Konuyu anlatan kısa bir giriş ve kısa bir ön çalışma 
b. Deney için gereken malzeme ve teçhizat listesi 
c. Deneyin aşamalarının tarif edildiği bir deney çalışması 

2. Deneyi dönem sonunda bu iş için ayrılacak bir zaman aralığında (c) kısmını asistanların 
önünde yaparak göstermeniz gerekecektir.  

 
Diğer konular: 

1. Dönem projeniz için 3 kişilik bir grup kurmanız gerekmektedir. 
2. Deneyin aşamalarını yarım saat içinde göstermeniz gerekmektedir.  
3. TM 123’ü (Serbest araştırma Laboratuvarı’nı) ve içindeki sarf malzemelerini, teçhizatı projeniz 

için kullanabilirsiniz. 
4. Deneyinizi geliştirirken TM 123’te bulunan malzemelerle yetinmeniz tercih edilir. Ancak, 

buradakilerden farklı bir malzeme kullanmanız gerektiği durumda, yapacağınız harcamaların 
100 TL’ye kadarının karşılanması için girişimde bulunacağız. Bunu yapabilmek için, 
malzemeleri alırken fatura almanız ve faturayı üniversite adına kestirmeniz gerekmektedir. 
Faturaları bana teslim etmelisiniz.  
Firma Adı: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 
Adres: Söğütözü Caddesi, No. 43, 06560, Söğütözü Ankara,  
Vergi Dairesi  : Maltepe V.D. 
Vergi No          : 845021892 

5. Proje dokümanını beyza.celikors@gmail.com adresine e-mail atarak teslim edebilirsiniz. 
 
 
 
 

 
1 Katkı sağladığı program çıktıları: 

4. (a) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; 
4. (b) bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 
5. Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 
6. (a) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; 
7. (a) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; 
7. ( c) etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır 
talimat verme ve alma becerisi. 
8. (a) Yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; 
8. (b) bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 
9. (a) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci 
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