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Dersin Amacı

Bilgisayar mühendisliği bitirme projesi, öğrencilerin üniversite öğrenimi boyunca edindikleri bilgi ve
becerileri kullanacakları, mühendislik standartlarını ve gerçekçi koşulları/kısıtları içerecek ana tasarım
deneyiminin kazandırılması açısından çok önemlidir. Bu kapsamda dersin amaçları şu şekilde
belirlenmiştir:
- Öğrencilere genel mühendislik bilgilerini açık uçlu, gerçek hayat problemlerini yaratıcı şekilde çözmek
için entegre ve sentez etme zemini yaratılmasını sağlamak.
- Öğrencilerin, bir problemin tanımını yapmalarını, amaçlarını ve kriterlerini tanımlamalarını, veri
toplamalarını, teknik analiz yapmalarını, çözüm önerisi geliştirmelerini ve elde ettikleri sonuçları
sunmalarını sağlamak.
- Tanımlanmış bir problemin çözümü için yazılımsal veya donanımsal bir sistem tasarlamalarını sağlamak.
- Verilen problemin çözümü esnasında bilişim teknolojilerinin, yazılım kitaplıklarının, mevcut araçların
etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak.

İçerik

1. Hafta Bilimsel araştırma süreci, araştırma probleminin belirlenmesi, araştırma raporu hazırlama
2. Hafta Öğrencilerin seçtikleri proje konuları üzerine tartışma, proje amaçlarının belirlenmesi ve
sunulması
3. Hafta Proje çalışma takviminin belirlenmesi, proje yönetim araçlarının kullanımı ile ilgili temel bilgiler
4. Hafta 1. Ara raporun hazırlanması
5. Hafta Yazın taraması yapma, benzer çalışmaları belirleme, mevcut çalışmaları belirleme, yazın
araştırması raporu, doğru kaynak gösterimi
6. Hafta Bir projede yapılacak işlerin ve kullanılacak teknolojilerin belirlenmesi, proje bileşenlerini
belirleme
7. Hafta Projenin tasarımını yapma, iş akışlarının ve kullanım gerekliliklerinin belirlenmesi, mevcut proje
tasarım araçlarının kullanımı ile ilgili temel bilgiler
8. Hafta 2. Ara raporun hazırlanması
9. Hafta Projede elde edilen ilk çıktıların yorumlanması ve tartışılması
10. Hafta Projede karşılan problemlerin tartışılması ve çözüm üretilmesi
11. Hafta 3. Ara raporun hazırlanması
12. Hafta Bitirme projesinin ana raporunun hazırlanması
13. Hafta Sözlü ve yazılı sunum teknikleri
14. Hafta Poster sunumları ve bitirme projesinin sunulması

Kaynaklar

1. http://bm.gsu.edu.tr/tr/bilgiler/bitirme-projesi

Teori Konu Başlıkları

Hafta

Konu Başlıkları

1

Bilimsel araştırma süreci, araştırma probleminin belirlenmesi, araştırma raporu hazırlama

2

Öğrencilerin seçtikleri proje konuları üzerine tartışma, proje amaçlarının belirlenmesi ve sunulması

3

Proje çalışma takviminin belirlenmesi, proje yönetim araçlarının kullanımı ile ilgili temel bilgiler

4

1. Ara raporun hazırlanması

5

Yazın taraması yapma, benzer çalışmaları belirleme, mevcut çalışmaları belirleme, yazın araştırması raporu, doğru kaynak
gösterimi

6

Bir projede yapılacak işlerin ve kullanılacak teknolojilerin belirlenmesi, proje bileşenlerini belirleme

7

Projenin tasarımını yapma, iş akışlarının ve kullanım gerekliliklerinin belirlenmesi, mevcut proje tasarım araçlarının
kullanımı ile ilgili temel bilgiler

8

2. Ara raporun hazırlanması

9

Projede elde edilen ilk çıktıların yorumlanması ve tartışılması

10

Projede karşılan problemlerin tartışılması ve çözüm üretilmesi

11

3. Ara raporun hazırlanması

12

Bitirme projesinin ana raporunun hazırlanması

13

Sözlü ve yazılı sunum teknikleri

14

Poster sunumları ve bitirme projesinin sunulması

