14 Eylül 2018
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Bitirme Projesi ve Bitirme Projesi Önerisi Dersi İzlencesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerimizin 4 yıllık yoğun eğitimleri sonucunda
kazanımlarını sergileme ve mühendis nosyonunu almış olarak iş hayatına hazırlanma
noktasında önem arz eden bu dersimizde, dersin değerlendirme ölçütleri Birime Projeleri
Komisyonumuzca aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Bu değişiklik ile proje hazırlama, yönetme ve
sonlandırma süreçleri uygulamalı olarak gösterilecek ve öğrencilerimiz mezun olmadan
deneyim kazanmış olacaklardır.

A. Ön Bilgi
1. Bitirme Projesi Önerisi dersini alacak öğrencilerden 7. Dönem itibari ile müfredatında
alması gereken tüm dersleri almış olan ve 8. Dönem itibari ile teorik olarak mezun
durumunda olacak olanlar 4 kişilik gruplar kuracaklardır. Bu gruplarımız bahar
döneminde Bitirme Projesi dersine yine aynı kişilerle devam edeceklerdir. Belirtilen
şartı sağlamayanlar kendi aralarında grup kurabilecekleri gibi bireysel olarak
da Bitirme Projesi Önerisi dersini alabilirler.
2. Bitirme Projesi Önerisi alan öğrencilerin dört kişilik gruplar (1. maddede belirtilen
şartları sağlayanlar) oluşturmaları gerekmektedir. Gruptaki kişi sayıları 4 olmak
zorundadır, ne eksik ne de fazla. Grup kuramayıp açıkta kalan öğrenciler komisyon
tarafından uygun görülen gruplara yerleştirilecektir.
3. Eski müfredatlara (2011, 2012, 2013) bağlı olan öğrenciler ve 2014 müfredatına bağlı
olup ama okulu uzatan öğrenciler Bitirme Projesi dersini grup kurmadan bireysel
olarak alacaklardır.
Not: 1. ve 2. Maddeler "Bitirme Projesi Önerisi" dersiyle ilgilidir. 3. Madde
ise “Bitirme Projesi” dersiyle ilgilidir.

B. Bitirme Projesi Önerisi Dersi (Yeni Müfredat)
1. Değerlendirme Puanları ve Son Gönderim Tarihleri
Görev Adı

Puan Oranı

Proje Önerisi
Gereksinim Raporu (SRS)
Tasarım Raporu (SDD)
Haftalık Toplantılar

%10
%15
%15
%20

Demo Sunumları

%40

Son Gönderim
Tarihi
12/10/2018
26/10/2018
14/12/2018
01/10/2018
tarihinde
başlayacaktır.
Finallerin ikinci
haftasında
yapılması
planlanmaktadır.

Ek Açıklama

Her hafta danışman hoca
kontrolünde yapılacak olup
yazılım geliştirme takibi
araçları kullanılacaktır.
Tam tarih ilerleyen günlerde
duyurulacaktır.

Harran Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bitirme Projesi Komisyonu

14 Eylül 2018
Madde A.1’de belirtilen şartları sağlamayıp (yani Bahar döneminde Bitirme Projesi dersini
alamayacak olanlar) grup veya bireysel olarak Bitirme Projesi Önerisi dersini yine B.1’de
gösterilmiş olan tabloya göre değerlendirmeleri olacaktır.

2. Önemli Hususlar









21 Eylül 2018 tarihine kadar proje ön-öneri formlarının hrubitirmeproje@gmail.com adresine
gönderilmesi gerekmektedir. Ön-öneri formunu bölüm web sitesinde sağ taraftaki proje
dokümanları kısmından indirebilirsiniz. Bu form projenizin fikrini içermektedir, bu form
üzerinden puan ALMAYACAKSINIZ. Eğer proje fikriniz kabul edilirse, fikir doğrultusunda
size danışman atanacak ve 12/10/2018 tarihine kadar proje öneri formunu göndereceksiniz.
Ders kayıt veya ders ekle-bırak sürecinde rastgele bir danışman seçebilirsiniz. İlerleyen
haftalarda grup danışman atamaları Bitirme Projeleri komisyonu tarafından yapılacak ve sizlere
duyurulacaktır. Öğrenci otomasyon sisteminden yeni danışmanınız güncellenecektir.
Dört kişilik gruplar Bahar dönemi Bitirme Projesini yine aynı kişilerden oluşacak şekilde devam
edeceklerdir.
Haftalık danışman toplantılarının her birine katılan öğrenci, her hafta için yapmış olduğu
çalışmalar ve kullanmış olduğu yazılım geliştirme takip araçları kullanımına bağlı olarak 0-2
puan arası puan alacalardır. Toplamda 10 hafta üzerinden 20 puan alınabilecektir.
Demo sunum notlarını Bitirme Projesi Komisyonu verecektir.

C. Bitirme Projesi Dersi (Yeni Müfredat ve Eski Müfredat)
1. Değerlendirme Puanları ve Son Gönderim Tarihleri
Görev Adı

Puan Oranı

Son Gönderim
Tarihi
12/10/2018
26/10/2018

Ek Açıklama

Her hafta danışman hoca
kontrolünde yapılacak olup
yazılım geliştirme takibi araçları
kullanılacaktır.
Posterler sergilenecek.
Tam tarih ilerleyen günlerde
duyurulacaktır.

Proje Önerisi
Gereksinim Raporu
(SRS)
Haftalık Toplantılar

%10
%15
%20

01/10/2018
tarihinde
başlayacaktır.

Web Sayfası + Poster
Proje Sunumları

%15
%40

14/12/2018
Finallerin ikinci
haftasında
yapılması
planlanmaktadır.

2. Önemli Hususlar




12
Ekim
2018
tarihine
kadar
proje
öneri
formlarının
hrubitirmeproje@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. Öneri
formunu bölüm web sitesinde sağ taraftaki proje dokümanları kısmından
indirebilirsiniz.
Proje sunum notlarını Bitirme Projesi komisyonu tarafından verilecektir.
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Bitirme Projesini eski ve yeni müfredattan alan herkes C.1’de gösterilen
tabloya göre değerlendirmeleri yapılacaktır.
Ders kayıt veya ders ekle-bırak sürecinde rastgele bir danışman seçebilirsiniz.
İlerleyen haftalarda grup danışman atamaları komisyon tarafında yapılacak ve
sizlere duyurulacaktır. Öğrenci otomasyon sisteminden yeni danışmanınız
güncellenecektir.
Proje sunumlarında projenizin bitmiş gerçek halini sunmanız beklenmektedir.

NOT-1: Bitirme Projesi Önerisi dersini alacaklar web sitemizden “Proje Ön-Öneri Formu” nu
dolduracaklardır (gönderim tarihi 21 Eylül 2018). Proje fikirlerinin netleşmesinin ardından
web sitemizden “Proje Öneri Formu” doldurulacaktır (gönderim tarihi 12 Ekim 2018).

NOT-2: Bitirme Projesi dersini alacaklar web sitemizden “Proje Öneri Formu” nu
dolduracaklardır (gönderim tarihi 12 Ekim 2018).
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