
1. Ön rapor (Teslim Tarihi : 4 Kasım 2016) 
a. Konsept Tasarim 

Bu kisimda projenin gerçeklestirilmesi için gerekli olan parçaların ve yöntemlerin          

neler olduğu detayli bir şekilde açıklanacaktır. İş takviminde alt görevlere bölünmüş olan            

projenin her basamağı için bir veya birden çok öneri olabilir. Bu oneriler proje baslangic              

tarihinden sonra gerekli araştırmalar ve ön testler yapılarak elenecek ve seçilen           

parçalar\yontemler ile proje gerçeklenecektir. 

Bu kısımda genel sistem mimarisi, akış diyagramları vs. verilmeli ve proje           

detaylari tam anlamıyla oluşturulmalıdır. (Genel sistem mimarisi oluştururken modüller         

arası haberleşmenin ve modüllerin nasil isleyeceği görevlerin ne olduğu belirtilmelidir.) 

Nihai tasarimda degisiklik olabilecek kısımlar, projenin gerçeklenmesinde       

karşılaşılabilecek sorunlar belirtilmelidir. (Örn: yeni bir yontem denemesi veya yurt          

disindan malzeme tedariği vb.) 

b. İş Planı 
i. İş paketleri(Proje iş paketleri oluşturulacak, her iş paketinin içeriği         

açıklanacaktır. ) 

ii. İş takvimi (Ms Project veya benzeri bir program ile proje iş takvimi            

oluşturulacaktir. İlerleme raporunda bu iş takvimine uymaniz       

gerekmektedir.) 

iii. Görev Paylaşımı(Gorev paylaşımını yaparken oluşturduğunuz iş      

paketlerine atıflar yapılmalıdır. Proje değerlendirirken grup içerisinde       

teknik,raporlama, tedarik gibi görevlere herkesin eşit derecede gorev        

üstlenmesi önem teşkil edecektir. SADECE malzeme tedariği ve/veya        

raporlama yapan bir kimsenin projeden not alması söz konusu         

DEĞİLDİR.) 

c. Proje Bütçesi 
Bu kisimda alinacak her bir parçanın ve/veya hizmetin fiyati belirlenecektir.          

Oluşturulacak olan butçenin üzerine çıkılmayacağı için proje bütçesinin gerekli         

araştırmalar yapıldıktan sonra oluşturulması gerekmektedir.  

2. İlerleme raporu (Teslim Tarihi : 12 Aralık 2016) 
Bu rapor proje başlangıcından yaklaşık 4 hafta sonra teslim edilecektir. (Kesin tarih            

dönem icerişinde ilan edilecektir.) 



Bu kısımda proje kapsamında yapılmış araştırmalar hakkında bilgi verilecek, yapılmış          

işler açıklanacak (oluşturulan test düzeneği ya da tasarımına başlanan yazılım vs.), testlerin            

verileri konacak ve yorumlanacaktır. (Örn: İş takviminde belirlemiş oldugunuz gorevlerden ilki           

literatur taraması, ikincisi ise kullanılacak sensörlerin test edilmesi olsun. Literatur taramasından           

elde ettiğiniz bilgiler ve test ettiğiniz sensor verileri ve nasıl test edildiği detaylı bir şekilde               

raporda olmalıdır.) 

Yaptığınız araştırmalar sonucunda elde ettiğiniz bilgileri rapora koyarken referans         

vermeyi unutmayin. 

 

3. Proje Raporu ( 3 Ocak 2017 ) 
Proje kapsaminda yapilan işler detaylı olarak açıklanacak, yazılan kodların daha kolay           

anlaşılabilmesi için akış diyagramı oluşturulacak, tasarlanan kontrolcü açıklanacak ve yazılan          

kodlar ek olarak rapora konacaktır.  

Konsept tasarıma ve ilerleme raporuna atıflar ile gerçekleştirilmiş veya         

gerçekleştirilememiş kısımlar belirlenecek ve yorumlanacaktır.  

Tahmin edilen butce ile nihai proje butcesi karşılaştırılacak uymayan kisimlar          

yorumlanacaktir. 

Karşıklaşılan zorlukların neler olduğu, bu sorunların nasıl aşıldığı açıklanacaktır.  

 

ONEMLI NOT: Sunumda çalışmayan projeler tam not ALAMAZ ancak sistem tasarımı notunuzu            

tamamen kaybetmemek adına projenin başarılmış basamaklarının video ile kayit edilmesi          

önemle tavsiye edilir. 

 
 

 
 
 


