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Bitirme Çalışması Süreci 
 Konu/danışman belirle  

I. Dönem 

 Form doldur  (2. hafta Cuma günü) 

 Sunum yap (3. hafta Cuma günü) 

 Rapor-1 Teslimi  (12. hafta Cuma günü) 

 Rapor -1 Sunumu (14. hafta Cuma günü) 

II. Dönem 

 Rapor-2 Teslimi (12. hafta Cuma günü) 

 Rapor-2 Sunumu (14. hafta Cuma günü) 

 



Konu/Danışman Belirleme 
Mevcut durum? 

 

Serkan Aksoy 3 

Arif Ergin 8 

Ali Alkumru 0 

Oğuz Kucur 0 

Gökhan Çınar 0 

Hakan Hocaoğlu 1 

Abdulkadir Balılçı 0 

Serdar Erdem 2 

Köksal Hocaoğlu 13 

Koray Kayabol 4 

Önder Şuvak 2 

Pınar Oğuz Ekim  3 

Fatih Dikmen 3 



Henüz Projesi/Danışmanı 
Olmayanlar 
 Ne yapmalı? 



Sunum İçeriği 
(I. Dönem, 3. Hafta) 
 İHTİYAÇ (Bu projeyi neden yapıyorsunuz? Geliştirdiğiniz ürün hangi ihtiyacı karşılayacak?) 
 AMAÇ ve KAPSAM (Projenin amacı nedir? Projenin sınırları nedir? Kapsam dışı olan işler/konular nedir?) 
 HEDEFLENEN ÇIKTILAR (Proje çıktıları neler olacak? Nasıl bir ürün çıkacak  - performansı/özellikleri neler 

olacak? Başarı kriterleri nelerdir?) 
 TASARIM VE GERÇEKLEME 

 Tasarım kısıtları (boyut, bütçe, takvim, vb) 
 Önerilen çözüm (Tasarımınız): Problemi nasıl çözeceğiz? Çözümünüz nedir? Yapılacak faaliyetler nelerdir?  (sistem blok 

şema) 
 Literatür özeti (hangi yöntemler kullanılacak?) 
 Benzer/rakip ürünler; yaratılan fark  
 Alternatif çözüm (alternatif tasarımınız) 

• SİSTEM TESTLERİ/PERFORMANS DEĞERLENDİRME 
 Sistem geliştirildiğinde (hedeflenen özelliğe sahip olup olmadığı & hedeflenen performansa ulaşılıp ulaşılmadığı) nasıl test 

edilecek?  
 Başarı kriteriniz test edilebilir mi? Özel bir test ortamı gerekiyor mu? 

 PROJE KAYNAKLARI  
 Görev paylaşımı – kim hangi işi yapacak? 
 Hangi malzemelere ihtiyaç var? Bütçe? 

 TAKVİM 
 Birinci dönemin sonunda ne teslim edeceksiniz? 
 İkinci dönemin sonunda ne teslim edeceksiniz? 
 Aylık/haftalık çalışmalarınız sonunda hangi aşamaya geleceksiniz? 

 REFERANSLAR 
 Bu sunumu hazırlarken kullandığınız kaynaklar (web siteleri, bilimsel makaleler, vb.) 





İHTİYACIN TANIMI 
 Okul bölgesinde hız yapan araç sayısı çok fazla.  

 Yola konulan kasisler sorunu çözmüyor.  

 Hız yapan araçların tespit edilmesi ve ceza kesilmesi 
gerekiyor. 



ÇÖZÜM 
 3 polis görevlendir, bir tanesi araba ile hız tespiti yapsın, 

diğer ikisi de hız yapanları çevirip ceza kessin 



ÇÖZÜM 
 Hız kuralına aykırı davranan araçlar otomatik olarak 

tespit edilip ceza kesilmesi için merkeze bildirecek bir 
sistem tasarlanması. 

(bu tanım size tasarlanacak sistemin kapsamını net olarak 
veriyor mu?) 

 Bu sayede: 
1. Ceza kesildiği için caydırıcı olacak, sorun çözülecek 

2. Personel istihdam maliyeti gerektirmeyecek (3 polis + 
cezaları manuel işleyen 1 polis = 4 polis; 5000 TL/ay; 
20.000 TL / ay; 240.000 TL/yıl). Satın alma maliyeti 
20,000 TL ve işletme ve bakım maliyeti 80,000 TL/yıl olan 
bir cihaz ekonomik olarak bu sorunu etkin bir şekilde 
çözer. 



KAPSAM 
 Bu projede yalnızca hız tespiti yapan bir cihaz 

gerçekleştirilecek. Ceza bilgisini merkeze aktaracak 
haberleşme ünitesi hazır olarak alınarak sisteme 
entegre edilecek. 

 Araç fotoğraf bilgisi  ve araç sürati merkeze 
gönderilecek 

 Fotoğraf üzerindeki plaka bilgisi otomatik olarak 
tespit edilmeyecek, plaka bilgisi Merkez’deki görevli 
tarafından fotoğrafa bakılarak sisteme girilecek.  

 Haberleşme ünitesi çalışmadığında daha sonra 
aktarılmak üzere fotoğraflar cihaz içinde depolanacak. 



Hedeflenen Çıktılar 
 Proje çıktıları: 

 Hız tespit ünitesi 
 Fotoğraf depolama birimi 
 Haberleşme Ünitesi Entegrasyonu 

 Başarı Kriterleri 
 Hız tespiti: maksimum ± 3 km/saat hata 
 Gece/gündüz aynı performansta çalışacak (komiteye bu 

performansı nasıl ispat edeceksiniz?) 
 Kötü hava şartlarında:  maksimum ± 5 km/saat hata (proje bitince 

bunu nasıl test edeceksiniz?) 
 Dakikada 20 aracın fotoğrafını çekip gönderebilecek 
 Haberleşme ünitesinin arızalanması durumunda belleğinde 1000 

aracın fotoğrafını saklayabilecek 

 Araç bilgisi merkeze 1 dakika içinde iletilecek 
 



Tasarım 
 Hız tespit ünitesi: 

 Hızı nasıl tespit edeceğiz? 

 Kamera? 

 Radar? 

 Diğer teknolojiler? 

 Literatür taraması 

 Rakip ürün analizi 

 En ideal çözümün tespiti 

 Sorun yaşanması durumunda alternatif çözüm 



Test 
 Sistemi nasıl test edeceksiniz? 

 Gece/gündüz performans testleri 

 Kötü hava şartı testleri (Kötü hava? Kime göre? Hangi 
teknolojiye göre?) 

 Dakikada 20 fotoğraf çekebiliyor mu? 

 Hafızasında 1000 adet fotoğraf tutabilecek mi? 

 Haberleşme ünitesi çalışmaya başladığında depoladığı 
fotoğrafları aktarıp hafızasını silebilecek mi? 

 



Görev Paylaşımı 
 Haberleşme ünitesi entegrasyon – Ahmet 

 Hız tespit ünitesi – Recep 

 Testler – Osman 

 Rapor – Zübeyde 

 

 Böyle bir görev paylaşımı neden gerekli? 

 Görev paylaşımı adil şekilde yapıldı mı? Yükler aynı mı? 

 Yukarıdaki görev paylaşımının yapılma şekli makul mü? Bir 
kişi 5 ay çalıştıktan sonra mı diğerleri çalışmaya 
başlayacak? Herkes paralel çalışabilmesine imkan 
sağlayacak şekilde mi görevler dağıtıldı? 



Malzeme İhtiyacı 
 Hangi malzemeler satın alınacak? 

 Bütçeniz bu malzemeleri almak için yeterli mi? 

 Malzemelerin temininde sıkıntı yaşanabilir mi? 
Malzemenin tedarik aşamasında gecikme yaşanması 
durumunda alternatif çözümünüz var mı? 



Takvim 
 Hangi iş hangi ayda tamamlanacak? 

 Birinci dönemin sonunda hangi aşamaya geleceksiniz? 

 İkinci dönemin sonunda işin tamamı bitecek şekilde iş 
takviminizi planlayınız. 



Referanslar 
 Bu sunumu hazırlarken hangi kaynaklardan 

yararlandınız? Listeleyiniz… 

 




