
 
 

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 

BIL 495-496 

Bitirme Projesi 

Güz 2013 Ders Planı 
 

İbrahim SOĞUKPINAR, Yusuf S. AKGÜL, Mehmet GÖKTÜRK, H. Ali MANTAR,  
F. Erdoğan SEVİLGEN, Erkan ZERGEROĞLU, Hasari ÇELEBİ, Yakup GENÇ, Didem GÖZÜPEK, 

Murat ŞEKER, Alp A. BAYRAKÇİ, Burcu Y. ŞENSOY, Ahmet C. DİRİCAN 

Ders Asistanı:  Tuğbagül ALTAN 

İletişim adresi: (tualtan@gmail.com :‘Sadece bu adres üzerinden iletişim kurulacaktır.

20 Eylül 2013 23:59 : Dersle ilgili tüm duyurular bitirme çalışması e-mail grubu üzerinden yapılacaktır. BİL 
495 ve BİL 496 alan tüm öğrencilerin 

’) 

Ders Sayfası ve E-posta listesi  

https://groups.google.com/group/bilmuh_495_496_guz_2013 adresine 
girerek bu gruba üye olmaları gerekmektedir. 

Dosya Gönderimi  

Bütün maillerde konu Guz2013_Bil495/496_[Rapor/OnRapor/Sunum] olacak şekilde ve imza olarak veya   
metin alanında isim soy isim ve okul numaranız bulunmalıdır. Ek olarak yüklenen belge ise;    
[OnRapor/Rapor/Sunum]_[Bil495/Bil496]_[ÖğrenciNumarası] ismiyle sıkıştırılarak dosya halinde 
eklenmelidir. 

Örnek: 

 Konu: Guz2013_Bil495_OnRapor 

 Kime: tualtan@gmail.com 

 Text:  . 

   . 

   . 

   Tuğbagül ALTAN 

   111041013 

 Ek Dosya: OnRapor_Bil495_111041013 
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Ders Takvimi 

• 16 Eylül 2013 Proje konularının ilan edilmesi. 

• 25 Eylül 2013 - 13:00  207 nolu sınıfta bitirme projesi ile ilgili tüm merak ettiklerinizi de 
sorabileceğiniz genel bir bilgilendirme yapılacaktır. 

• 30 Eylül 2013 - 17:00  Proje bildirim formlarının danışman onayı alındıktan sonra ders asistanına 
teslimi. Proje bildirim formları proje yazım kılavuzundadır. Bildirim Formu linki: 
http://www.gyte.edu.tr/Files/UserFiles/85/kaynaklar/BitirmeBildirimFormu.docx 

• 30 Eylül 2013 -23:59 Online proje bildirim formu doldurulacak. Form 
adresi:https://docs.google.com/forms/d/1u8fMYmdeTEwBaYAa6Mhva46-5hUGZXlZZ1C1-
qAb_pE/viewform 

• 30 Eylül – 20 Aralık 2013 Danışman-öğrenci görüşmeleri. Görüşmeler düzenli olarak yapılacak. Her 
görüşmeden sonra online form doldurulacak. Dönem boyunca en az 6 buluşma (en az iki haftada bir 
buluşma) yapılması gerekmekte olup, bu buluşmalar kesinlikle düzenli olarak yapılacak. Ayrıca aynı 
hafta içerisinde girilmiş çok sayıda buluşma sadece bir buluşma yerine geçecektir, bu nedenle 
zamanında formların doldurulması önem arz etmektedir !  Yeterli sayıda buluşma yapmayan 
öğrenciler NA notu alacaktır. Buluşma Raporu Formu adresi:      
https://docs.google.com/forms/d/18vc2hNAqoyNDP-
ckzgsCL8MWtey4XjtDqUR1HXOH5es/viewform 

• 8 Ekim 2013 Çalışılan konu üzerinde ön rapor hazırlanacaktır . Ön raporlar online olarak teslim 
edilecek. Ön raporda bulunması gerekenler, ön rapor kılavuzunda belirtilmiştir. Kılavuzu buradan 
indirebilirsiniz: 
http://www.gyte.edu.tr/Files/UserFiles/85/kaynaklar/OnRaporK________lavuzu.doc 

• 8 Ekim 2013 23:59 Yapılan proje ön çalışması için 8 dakikalık bir sunum hazırlanıp dersin asistanına 
mail atılacak. Sunum, sunum taslağına uygun olacaktır ve en azından aşağıdaki bilgileri içermelidir; 

• Projenin tanımı, başlatılma nedenleri ve amaçları 

• İş paketleri ve Çalışma takvimi 

• EA’da hazırlanan gereksinimler, durum senaryoları , sıra ve modül diyagramları 

• En az 3 Başarı Kriteri 

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

• 9 Ekim 2013  13:00-14:00 Ön Proje Sunumu, o gün belirlenmiş olan sınıflarda gerçekleştirilecek. 
Öğrencilerin kendi sınıfındaki tüm sunumları izlemesi gerekmektedir. Sunum süresi 8 dakikayı 
aşmayacaktır. 

• 14 Ekim 2013 – 23:59 Sunum sonrası danışmanın onayladığı başarı kriterleri online forma 
girilecektir. Başarı Kriterleri Formu adresi: https://docs.google.com/forms/d/1RhQM17-
8Ez7NInuS2rtgDYfXN9hTkiw-em0mU96syrU/viewform 
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• 25 Aralık 2013 - 23:59 Proje raporlarının ilk halleri danışmanlarla görüşmeler sonrasında –istenilen 
son değişiklikler yapılarak - hazır hale getirilecek ve bu raporlar hem   ders asistanına hem de 
danışmanlara PDF formatında e-posta ile yollanacaktır. Bitirme Raporu Yazım Kılavuzu için: 
http://www.gyte.edu.tr/Files/UserFiles/85/kaynaklar/bitirmeklavuzu.doc 

• 3 Ocak 2013 23:59 Proje konusu üzerine min:3-max:5 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 linki ders asistanına belirtilen form doldurularak gönderilecek. 
Gönderilen videolarda; projenin anlaşılır tanıtımı, kurgu(yaratıcılık)ve nihai çıktının gösterimi gibi 
özellikler incelenecek ve ilk üç seçilecek. Seçilen bu üç video bitirme partisinde seyredilecektir. En 
iyi ilk beş video da eğer uygun görülürse hazırlayanların da izniyle bölüm sayfasında yayınlanacaktır. 
(https://docs.google.com/forms/d/1B1sFe9oHfGXkrDovpcudlAKnPoTFbxM-IX-
qDkd209k/viewform)  

• 7 Ocak 2013  17:00  Proje raporlarının son halleri ders asistanına teslim edilecek. Raporlar bölüm 
formatına uygun hazırlanacak. 
http://www.gyte.edu.tr/Files/UserFiles/85/kaynaklar/bitirmeklavuzu.doc 

• 7Ocak 2013 Proje sunumları en geç 23:59’a kadar gönderilecektir. 

• 8 Ocak 2013 09:00-12:00 Proje sunumları yapılacak. Sunumlar bölüm sunum formatına uygun olarak 
yapılacak ve 10 dakikayı geçmeyecek. Sunum yapmayan tüm öğrenciler NA alacak. E notu 
uygulaması kaldırılmıştır. 

• 8 Ocak 2013 12:00-13:00 Bitirme Partisi (Video yarışmasında seçilen ilk 3’ün izlenmesi) 

• 9 Ocak 2013 13:00-17:00  Proje demoları bilgisayar laboratuarında yapılacak. 
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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 Asistan tarafından yapılacak formata ve kriterlere uygunluk 
değerlendirmeleri:             

- Zamanında teslim   % 6 

Ön Rapor, İlk Sunum, Başarı Kriterleri formu, rapor, sunum ve video gönderimlerinin 
zamanında yapılması(Teslim edilmemesi gibi bir durumun anlaşılmaması beklenir, teslim 
edilmemesi kurallar bölümü dahilinde öğrencinin NA notu almasıyla sonuçlanacaktır.) 

- İçerik    % 10 

    Ön Rapor, Rapor ve Sunumların ; kılavuz içeriklerine uygun bir yol izlerken, aynı 
zamanda görsel anlatımlarla (resim, diyagram ,tablo vb.)  daha anlaşılır hale getirilmeleri 
beklenmektedir. 

-Video    % 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 Bu yüzdeler küçük kısmi değişikliklere tabi tutulabilir. 



 

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, ön rapor ya da 
raporu teslim etmeyenler NA alacaklardır.  

Danışmanla görüşme yapılmadığı halde yapılmış gibi rapor 
doldurulamaz. 

5. Zamanlama: Yukarıda tarihleriyle ve saatleriyle verilen her yükümlülük zamanında yerine 
getirilmelidir. Gecikmeler ya da söylenen kurallara uymayan durumlar notla cezalandırılacaktır.  

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

7. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


