
21 Eylül 2020 

1 
 

HARRAN ÜNİVERSİTESİ 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

BİTİRME PROJESİ VE BİTİRME PROJESİ ÖNERİSİ  

DERSİ İZLENCESİ 

 

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. 

Bitirme Projesi Komisyonu E-posta: hrubitirmeproje@gmail.com 

A. Ön Şartlar 
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. 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 fazla. Grup kuramayıp açıkta kalan öğrenciler komisyon 

tarafından uygun görülen gruplara yerleştirilecektir. 

 

3. Eski müfredatlar (2011, 2012, 2013) bağlı olan öğrenciler ve 2014 müfredatına bağlı 

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

 

Görev Adı Puan Oranı Son Gönderim 

Tarihi 

Ek Açıklama 

Proje Önerisi %10 30/10/2020 E-posta olarak bitirme 

projesi komisyonuna 

ve danışman hocaya 

gönderilmelidir.  

Gereksinim Raporu 

(SRS) 

%15 20/11/2020 E-posta olarak bitirme 

projesi komisyonuna 

ve danışman hocaya 

gönderilmelidir. 

Tasarım Raporu (SDD) %15 18/12/2020 E-posta olarak bitirme 

projesi komisyonuna 

ve danışman hocaya 

gönderilmelidir. 

Haftalık Toplantılar %20 19/10/2020 

tarihinde 

başlayacaktır.  

Her hafta danışman 

hoca kontrolünde 

yapılacaktır. 

Demo Sunumları %40 05/01/2021 Senatonun veya Proje 

Komisyonun alacağı 

kararlara göre 

güncellenebilir. 

 

 

b. Önemli Hususlar 

• 10 Ekim 2020 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 30/10/2020 tarihine kadar proje öneri formunu 

göndereceksiniz.  

• Ders kayıt veya ders ekle-bırak sürecinde komisyonumuzca web sayfasında ilan 

edilecek olan danışman hocanızı (tüm grup üyeleri aynı hocayı seçmelidir) 

seçmeniz gerekmektedir.  

• Dört kişilik gurupların her bir bireyinin ikinci dönemde de Bitirme Projesini birlikte 

alacakları şekilde oluşturulması gerekmektedir. Yani oluşturulan dört kişilik grup 

üyelerinin hepsinin ikinci dönem Bitirme Projesini alabiliyor olması gerekmektedir.  

• Haftalık danışman toplantılarının her birine katılan öğrenci, her hafta için 2 puan 

alacaktır. Toplamda 10 hafta üzerinden 20 puan alınacaktır.  

• Demo sunum notlarını proje komisyonu tarafından verilecektir.  
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C. Bitirme Projesi Dersi (Yeni Müfredat ve Eski Müfredat) 
a. Değerlendirme Puanları ve Son Gönderim Tarihleri 

 

Görev Adı Puan Oranı Son Gönderim 

Tarihi 

Ek Açıklama 

Proje Önerisi %10 30/10/2020 E-posta olarak bitirme 

projesi komisyonuna 

ve danışman hocaya 

gönderilmelidir.  

Gereksinim Raporu 

(SRS) 

%10 20/11/2020 E-posta olarak bitirme 

projesi komisyonuna 

ve danışman hocaya 

gönderilmelidir.  

Haftalık Toplantılar %20 19/10/2020 

tarihinde 

başlayacaktır.  

Her hafta danışman 

hoca kontrolünde 

yapılacaktır. 

Web Sayfası + Poster %10 02/01/2021 Web sitesi adresleri e-

posta ile komisyona 

gönderilmelidir. 

Posterler .pdf olarak 

komisyona 

gönderilmelidir. 

Posterler çıktı 

alınmadan önce 

komisyona teslim 

edilmelidir. 

Bitirme Projesi 

Sunumları 

%40 05/01/2021 Senatonun veya Proje 

Komisyonun alacağı 

kararlara göre 

güncellenebilir. 

Bitirme Kılavuzları 

Teslim Tarihi 

%10 Kontrol için ilk 

gönderim: 

08/01/2021 

 

Basılı gönderim 

/(bölüme teslim) 

son tarih: 

22/01/2021 

Komisyon 

kontrol/onayı için 

öncelikle e-posta 

yoluyla kılavuz 

gönderilmelidir. 

Komisyon onayından 

sonra 3 adet teslim 

edilmelidir. 

 

b. Önemli Hususlar 

• 30 Ekim 2020 tarihine kadar proje öneri formlarının hrubitirmeproje@gmail.com 

adresine gönderilmesi gerekmektedir. Öneri formunu bölüm web sitesinde 

“Eğitim” menüsü altındaki “Bitirme Projeleri” kısmından indirebilirsiniz.  

• Proje sunum notlarını Bitirme Projesi Komisyonu tarafından verilecektir.  

• Bitirme Projesini eski ve yeni müfredattan alan herkes bu C maddesi kapsamında 

bitirme projelerini yapacaklardır.  

• Poster hazırlamak için bölüm web sitesinin sağ tarafındaki proje dokümanları 

kısmından “Poster Hazırlama Rehberi” linkini kullanabilirsiniz.  

 

NOT: Bitirme Projeleriyle ilgili tüm dokümanlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.  

Link: http://web.harran.edu.tr/bilgisayar/tr/egitim/bitirme-projeleri/  

http://web.harran.edu.tr/bilgisayar/tr/egitim/bitirme-projeleri/

