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• 8 Şubat 2016 Pzt Proje konularının kapıya asılarak ilan edilmesi. 

msekercioglu@bilmuh.gyte.edu.tr 

• 11 Şubat 2016 Perşembe Bitirme dersi ile ilgili 12:00-13:00 arasında Z23’te genel bir bilgilendirme 
yapılacaktır. Bitirme dersi alan herkesin katılımı 

• 12 Şubat 2016 Cuma – 17:00 Dersle ilgili tüm duyurular ve bitirme çalışması Moodle üzerinden 
yapılacaktır. BİL 495 ve BİL 496 alan tüm öğrencilerin 

zorunludur. Katılmayanlardan 3 puan kırılacaktır. 

http://bilmuh.gyte.edu.tr/moodle ‘

• 17 Şubat 2016 Çarşamba – 17:00 Proje bildirim formlarının danışman onayı alındıktan sonra bölüm 
başkanlığına (Nermin Hanım) teslimi. Proje bildirim formları proje yazım kılavuzundadır. 

deki derse 
bu tarihten önce kayıt olmaları gerekmektedir. Moodle ders sayfasındaki tüm duyurulardan öğrenciler 
sorumludur. Aşağıda istenen bilgi ve dosyalar Moodle’da açılan ilgili yerlere yüklenecektir. 

Bu formu 
zamanında vermeyenlerden 3 puan kırılacaktır. Bildirim Formu linki: 

http://www.gyte.edu.tr/Files/UserFiles/85/kaynaklar/BitirmeBildirimFormu_Bahar2015.docx 

• 17 Şubat 2016 Çarşamba – 17:00 Bitirme projesi ders kayıtlarının ekle-çıkar ile doğru danışmana 
geçilerek düzeltilmesinin son günü. 

• 19 Şubat 2016 Cuma – 17:00 Çevrimiçi proje bildirim formu bu saatten önce Moodle üzerinden 
doldurulacak. 

Bunu yapmayanların danışmanı harf notu girişi yapamamaktadır. 

• 22 Şubat 2016 Pzt – 20 Mayıs 2016 Cuma Danışman-öğrenci görüşmeleri. Görüşmeler düzenli 
olarak yapılacak. Her 

Zamanında doldurmayanlardan 3 puan kırılacaktır. 

görüşmeden sonra online form Moodle üzerinden doldurulacak. Dönem 
boyunca en az 6 buluşma (en az iki haftada bir buluşma) yapılması gerekmekte olup, bu buluşmalar 
kesinlikle düzenli olarak yapılacak. Ayrıca 5 günden az arayla girilmiş çok sayıda buluşma formu 
sadece bir buluşma formu yerine geçecektir. Bu nedenle zamanında formların doldurulması önem arz 
etmektedir! 

• 29 Şubat 2016 Pzt – 17:00 Yapılan proje ön çalışması için 4 dakikalık bir sunum hazırlanıp Moodle 
üzerinde ilgili yere yüklenecek. 

Buluşma formları 6’dan az olan öğrencilerden NA notu alacaktır.  

Sunumu zamanında yüklemeyenler NA notu alacaktır.

- Projenin tanımı, başlatılma nedenleri ve amaçları 

Sunum, sunum 
taslağına uygun olacaktır ve aşağıdaki bilgileri içermelidir. 

- İş paketleri ve Çalışma takvimi 
- EA’da hazırlanan gereksinimler, durum senaryoları, sıra ve modül diyagramları 
- En az 3 somut başarı kriteri 

Sunum taslağını buradan indirebilirsiniz: 
 http://www.gyte.edu.tr/Files/UserFiles/85/kaynaklar/ilksunumformati.pptx 

http://bilmuh.gyte.edu.tr/moodle�
http://www.gyte.edu.tr/Files/UserFiles/85/kaynaklar/BitirmeBildirimFormu_Bahar2015.docx�
http://www.gyte.edu.tr/Files/UserFiles/85/kaynaklar/ilksunumformati.pptx�


• 2 Mart 2016 Çar – 12:30 – 14:00 Ön proje sunumu, o gün belirlenmiş olan sınıflarda (çoğunlukla 2. 
katta) gerçekleştirilecek. Öğrencilerin kendi sınıfındaki tüm sunumları izlemesi gerekmektedir. 
Sunum süresi 4 dakikayı aşmayacaktır. Sunumda 29 Şubat’ta Moodle’a yüklenmiş olan sunum 
dosyaları kullanılacaktır. 

• 4 Mart 2016 Cuma – 17:00 Sunum sonrası danışmanın onayladığı en az 3 somut başarı kriteri online 
forma Moodle üzerinden bu saatten önce girilecektir. 

Bu sunuma katılmayanlar NA notu alacaktır. 

• 21 Mart 2016 Pzt – 17:00 Çalışılan konu üzerinde ara rapor hazırlanacaktır. Ara raporlar online 
olarak Moodle üzerinden PDF formatında yüklenecek. Ara raporda bulunması gerekenler, ara rapor 
kılavuzunda belirtilmiştir. 

Zamanında doldurmayanların 3 puanı 
kırılacaktır. 

Ara raporu zamanında yüklemeyenler NA notu alacaktır. Kılavuzu buradan 
indirebilirsiniz:  http://www.gyte.edu.tr/Files/UserFiles/85/kaynaklar/araraporklavuzu.doc 

• 6 Nisan 2016 Çar – 23:59 Proje ara raporu danışman notlaması için son tarih. 

• 11 Mayıs 2016 Çar – 17:00 Proje raporlarının ilk halleri danışmanların onayına sunmak üzere 
Moodle’da belirtilen “Proje Raporları (PDF) Yükleme” başlığı altına PDF formatında 
yüklenecektir. 

Raporu danışmanı 
tarafından onaylanmayanlar NA alacaktır. 

Raporu zamanında yüklemeyenler NA notu alacaktır. Bitirme Raporu Yazım Kılavuzu 
için: http://www.gyte.edu.tr/Files/UserFiles/85/kaynaklar/bitirme_klavuzu.doc 

• 18 Mayıs 2016 Çarşamba – 17:00 Proje konusu üzerine min:2-max:4 dakikalık bir video hazırlanıp, 
Youtube’da yayınlanacak. Hazırlanan videoda,  

1. Projenin kısa tanımı ve nedeni, 

2. Oluşturulan sistemin nasıl oluşturulduğu ve tanıtımı, 

3. Sistemin nasıl çalıştığı  

gösterilecek. Yüklenen videonun gerekli bilgileri ve linki Moodle’da belirtilen form doldurularak 
gönderilecek. Gönderilen videolarda; projenin anlaşılır tanıtımı, kurgu(yaratıcılık)ve nihai çıktının 
gösterimi gibi özellikler beklenmektedir. Videoyu zamanında yüklemeyenlerin 6 puanı 
kırılacaktır. 

• 26 Mayıs Perşembe 2016 – 23:59 Proje raporları danışman notlaması için son tarih. 

Videolar eğer uygun görülürse bölüm sayfasında yayınlanacaktır.  

• 30 Mayıs 2016 Pzt – 17:00 Proje sunumları en geç bu tarihte Moodle’a ilgili başlığa 
yüklenecektir.

Raporu 
danışmanı tarafından onaylanmayanlar NA alacaktır. 

• 1 Haziran 2016 Çar 09:00 – 12:00 Proje sunumları yapılacak. Sunumlar bölüm sunum formatına 
uygun olarak yapılacak ve 10 dakikayı geçmeyecek. 

Zamanında yüklemeyenler NA alacaktır. 

• 1 Haziran 2016 Çar 12:10 – 13:00 Bitirme Partisi. 

Sunuma katılmayan tüm öğrenciler NA alacak. 

Partiye katılmayan öğrenciler börek 
yiyemeyecek.

• 2 Haziran 2016 Per – 12:00 Proje raporlarının 

 

danışman tarafından onaylanmış son halleri istenen 
formatta ve karton kapak ciltli ve 3 kopya + 3 CD olarak ders asistanına

• 2 Haziran 2016 Per 13:00 – 17:00 Proje demoları bilgisayar laboratuarında yapılacak. 

 teslim edilecek. Onaysız 
raporlar kabul edilmeyecektir. 

Demolarda 
13:00-17:00 arası demo yerlerinde bulunmak mecburidir.  

http://www.gyte.edu.tr/Files/UserFiles/85/kaynaklar/araraporklavuzu.doc�
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Değerlendirme 

Dersten alınacak son not aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.1

• Danışman notlandırması  % 50 

 

Buluşmalar, buluşma formları, ön rapor, tez dokümanlarını da takip eden proje danışmanlarının 
değerlendirmesi 

• Genel Değerlendirme   % 30 

Yapılan 2 sunum ve demoda, sunumu izleyen hocaların değerlendirmesi 

• Sabit Değerlendirmeler  % 20 

İstenen doküman ve bilgilerin içerik olarak yeterli-düzgün olması ve videonun zamanında 
yüklenmesi gibi kıstaslara göre yapılacak değerlendirme.     

Kurallar 

1. Proje Seçimi: Projeler kesinlikle danışmanların seçtiği veya onayladığı konular üzerine olacaktır.  

2. Bitirme Çakışması: Aynı dönemde hem Bil 495 hem de Bil 496 alınamaz. 

3. Danışman Buluşmaları: Danışmanlarla düzenli olarak görüşmek mecburidir. Görüşmelere gelmeyen 
ya da 6 buluşma raporu bulunmayan öğrenciler doğrudan NA notu alacaktır. Aynı hafta içinde birden 
fazla buluşma raporu yayınlanamaz. 

4. Yapılacaklar: Bu dokümanda bahsi geçen çalışmaların tümünü yapmak mecburidir. Yapmayan 
öğrenci NA notu alacaktır. Yani, ön sunuma veya sunuma veya demoya katılmayanlar NA 
alacaklardır.  

Danışmanla görüşme yapılmadığı halde yapılmış gibi rapor 
doldurulamaz. 

5. Zamanlama: Yukarıda tarihleriyle ve saatleriyle verilen her yükümlülük zamanında yerine 
getirilmelidir. Geç teslimat kabul edilmemektedir. Ara rapor, ön sunum, rapor veya sunumu geç 
gönderenler süreye bakılmaksızın NA alacaktır. 

6. Danışman Onayı: Ara rapor ve Rapora danışmanların inceleyip onay vermesi gerekmektedir. 
Onaylanmayanlar NA alacaktır. 

NA almaya sebep olmayan diğer tüm 
gecikmeler nihai notunuzdan en az 3 puan kesilmesiyle cezalandırılacaktır. Uyarıya 
rağmen tekrar yüklenmezse 3 puan daha kesilecektir. 

7. Proje Düzeyi:Yapılan bitirme çalışması bilgisayar mühendisliği düzeyinde bir proje analiz ve tasarım 
çalışması ile programlama deneyimi içermelidir.  

8. Akademik Dürüstlük: Öğrenciler, başkalarına ait olan çalışmaları kendilerine aitmiş gibi 
gösteremezler. Bu tür çalışmalardan not alamazlar. Aksi durumlarda gerekli disiplin işlemlerine 
başvurulacaktır. Faydalanılan tüm içerik kaynak verilerek belirtilmelidir. 

                                                 
1  Bu yüzdeler kısmi değişikliklere tabi tutulabilir. 


