IE 407 SYSTEMS’ ANALYSIS
DUYURU – 01
(19.09.2022)
IE 407 Dersine Kayıt Yaptıracak Öğrencilerin Dikkatine

1.

Okumakta olduğunuz 01’nolu duyuru, öğrencilerimizin Üniversitemiz tarafından
verilen e-posta hesaplarına ("c" harfi ile başlayıp öğrenci numarasının son 7
hanesindeki sayılarla devam eden ve "@student.cankaya.edu.tr" uzantılı hesaplara)
gönderilmiştir. Gönderilen e-posta mesajının ekinde, bu derste kullanılacak olan Proje
Ekibi Formu yer almaktadır. Ayrıca, bu duyuru, Bölüm internet sitesinin “Duyurular”
sayfasında yer almaktadır. E-posta kutuları dolmuş öğrenciler, gönderilen e-posta
mesajını alamayacaklardır. Bu durumda, öncelikle e-posta hesaplarında temizlik yapmalı
ve Proje Ekibi Formunu arkadaşlarından temin etmelidirler.

2.

Bitirme Projesi Dersleri (IE 407 ve IE 408) kapsamında yapılacak tüm projeler, Bölüm
öğretim görevlisi/üyelerinin proje yapılacak şirketlere yaz aylarında yaptıkları ziyaretler
sonucunda belirlenmektedir. Bölümümüz öğretim üye/görevlileri, görev aldıkları
projelerde öğrenci proje ekiplerine Proje Akademik Danışmanlığı yapacaktır. Ayrıca,
proje yapılacak şirketlerde en az iki tane Proje Şirket Danışmanı görev yapacaktır.

3.

IE 407 dersine kayıt yaptıracak öğrenciler, Bitirme Projesi Dersleri (IE 407 ve IE 408
dersleri) kapsamında proje ekipleri kuracaklardır. IE 407 dersinde oluşturulan proje
ekipleri, IE 408 dersi için de geçerli olacaktır.

4.

Her proje ekibinde 5 öğrenci yer almalıdır. Ancak IE 407 dersine kayıt yaptıracak
öğrencilerin toplam sayısı 5'in katı olmadığı durumda,
•
•

arta kalan öğrenci sayısı 1, 2 veya 3 olduğunda bu öğrenciler, 5 kişilik proje
ekiplerine ayrı ayrı dahil edilecek;
arta kalan öğrenci sayısı 4 olduğunda bu öğrencilerden bir proje ekibi
oluşturulacak ve böylece sadece bir proje ekibi 4 kişiden oluşacaktır.

5.

Proje ekibi kuramamış öğrenciler, tek kişilik bir ekip sayılır.

6.

Her proje ekibi, tek bir Proje Ekibi Formu doldurmalı ve bu form Ders Koordinatörüne
gönderilmelidir.

7.

Bir Proje Ekibi Formunda 5’den az sayıda öğrencinin bilgileri yer aldığı
durumda, bu öğrencilerin henüz proje ekibi kurmadıkları varsayılacak ve bu öğrenciler,
•
•

henüz proje ekibi kurmamış bir veya birkaç öğrenci ile bir araya getirilerek proje
ekipleri oluşturulacak veya
başka proje ekiplerine dağıtılacaktır.

8.

IE 407 dersinin ön koşullarını sağlamayan öğrenciler, herhangi bir proje ekibi
içinde yer almamalı ve ekle-sil periyodu içinde bu dersten kayıtlarını sildirmelidirler. Bu
öğrencilerin bilgileri herhangi bir Proje Ekibi Formunda yer aldığı takdirde; bu öğrenciler,
bilgilerinin yer aldığı proje ekibinden çıkarılacaktır. Duruma göre, proje ekibinden
çıkarılan öğrencilerin yerine henüz proje ekibi kuramamış öğrenciler eklenecek veya
proje ekibindeki diğer öğrenciler başka proje ekiplerine dağıtılacaktır.

9.

Her öğrenci, tek kişilik bir ekip olsa bile, doldurulmuş Proje Ekibi Formunun DOC
uzantılı elektronik dosyasını Ders Koordinatörü Prof. Dr. Orhan KARASAKAL’ın e-
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posta adresine (okarasakal@cankaya.edu.tr) Çankaya Üniversitesi tarafından verilen “c”
harfi ile başlayan öğrenci e-posta adresinden gönderilmelidir. Gönderilecek e-postanın
konu başlığı “IE 407” olmalı ve e-posta 1 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 09:00
- 23:30 arasında gönderilmelidir.
10.

Aşağıdaki durumlardan herhangi birisinin gerçekleşmesi halinde, öğrencilerin henüz
proje ekibi kuramadığı ve bir proje ekibinde yer almadığı varsayılacaktır:
• Proje Ekibi Formunun 1 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 09:00’dan önce
veya 23:30’dan sonra gönderilmesi.
• Proje Ekibi Formunun proje ekibindeki her öğrenci tarafından gönderilmemesi.
• Proje Ekibi Formunun Çankaya Üniversitesi tarafından verilen “c” harfi ile
başlayan öğrenci e-posta adresi kullanılmayıp başka bir e-posta adresinden
gönderilmesi.
• Proje Ekibi Formunda eksik veya hatalı bilgilerin yer alması.
• Bir öğrenciye ait bilgilerin hiçbir Proje Ekibi Formunda yer almaması.
• Bir öğrenciye ait bilgilerin birden fazla Proje Ekibi Formunda yer alması.
• IE 407 dersinin ön koşullarını sağlamayan bir öğrenciye ait bilgilerin Proje Ekibi
Formunda yer alması.

11.

Yukarıdaki Madde 4’te yer alan usule göre tüm proje ekipleri kesinleştirildikten sonra,
her proje ekibine ekip numarası verilecek ve proje ekipleri bu numarayı Bitirme
Projesi Derslerinde (IE 407 ve IE 408 dersleri) kullanacaktır.

12.

IE 407 dersine kayıt yaptıran öğrenciler, “IE 499 Seminar in IE” dersine de aynı
dönemde kayıt yaptırmak zorundadır.

13.

Perşembe günleri, öğrencilerimizin proje yapacakları şirketlere proje grubundaki ekip
arkadaşlarıyla birlikte gidebilecekleri ve proje çalışmalarını gerçekleştirebilecekleri gün
olarak IE 407 dersine ayrılarak ders bilgi sistemine girilmiştir. Lisans programı
müfredatının 4. sınıfında yer alan tüm zorunlu dersler ile bölüm seçmeli
dersleri Perşembe gününe konmamıştır. Bunun yanı sıra, lisans programı
müfredatının 3. sınıfında yer alan tüm zorunlu Endüstri Mühendisliği bölüm
dersleri de (problem çözme saati hariç) Perşembe gününe konmamıştır.
Zorunlu olmadıkça, öğrencilerimizin Perşembe günleri IE 407 haricindeki derslere kayıt
yaptırmamaları veya kayıt yaptırmaları gereken derslerin Perşembe günü haricinde bir
başka grubu varsa bu gruplara girmeleri beklenmektedir. Proje Ekibinde yer alan
öğrencilerin haftalık çizelgelerine uyduğu takdirde, proje çalışmaları yapmak için
şirketlere Perşembe günü haricinde de gidilebilir.

14.

IE 407 dersini alacak öğrenciler ile Bölüm öğretim elemanlarının katılacağı IE 407 ve
IE 408 Dersleri Tanıtım Toplantısı, 7 Ekim 2022 Cuma günü saat 10:20-12:10
arasında Mavi Salonda (H-125) yapılacaktır. Bu toplantı, IE 499 dersi kapsamında
gerçekleştirilecek ilk toplantı olacak ve bu derse devam yoklamasında dikkate
alınacaktır. IE 407 ve IE 499 derslerini alacak tüm öğrencilerin toplantıya
katılımı zorunludur. Toplantıda; proje süreci, projeler, projelere danışmanlık yapacak
öğretim üye/görevlileri, IE 407 ve IE 408 dersleri işleyiş esasları ve bu derslerin faaliyet
takvimleri öğrencilere tanıtılacaktır.

Öğrencilerimizin yukarıda yer alan hususları dikkate
almaları ve gereğini yapmaları önemle rica olunur.
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