2021 Bahar Yarıyılı Yazılım Mühendisliği Bitirme Çalışması
Dersinin Yürütülmesi
1.”Yazılım Mühendisliği Bitirme Çalışması Dersi” grupları “Yazılım Mühendisliği Tasarım
Projesi” dersinin devamı olarak çalışmalarına devam edeceklerdir. Bahar dönemi çalışmalarınız
YM Tasarım Projesi dersinin final raporu olarak yüklediğiniz, güz döneminde yapmış olduğunuz
tüm çalışmaları içeren üç raporun birleşimine paralel olarak sürdürülecektir.
2. “Yazılım Mühendisliği Bitirme Çalışması ” dersi iki farklı not ile %40 ara sınav olarak proje
değerlendirmesi ve %60 final sınavı olarak proje değerlendirmesi ile sonuçlanacaktır. Gruplar
danışmanları ile yarıyıl sınavından önce 2, yarıyıl sınavından sonra da 2 defa çalışmalarındaki
ilerlemeleri yüz yüze ya da zoom ortamında danışman öğretim üyelerine anlatmak ve gelişmeleri
bizlerin takip edebilmesini sağlamak zorundadır. Danışmanlarla belirlenecek bir zaman diliminin
talebinin gruplardan gelmesi gerekmektedir. Bu toplantılar grupların not değerlendirmelerine
yansıyacaktır. Grup elemanlarının tümünün bu toplantılara katılma zorunluluğu vardır.
3. Bitirme çalışması ara sınav raporu ile final sınavı raporu ilan edilen sınav günü çıktı olarak teslim
edilecektir. Üniversitenin sınav şeklini değiştirmek zorunda kalması durumunda sizlerle tekrar
iletişime geçilecektir.
4. Final döneminde değerlendirme yapılabilmesi için grupların projelerinin çalışması zorunluluğu
vardır.
5. Geçtiğimiz yıl başladığımız ve çevrimiçi yapmak zorunda kaldığımız Yazılım Mühendisliği
Bitirme Projesi Sergisi bu yıl da düzenlenecektir. Serginin ne şekilde gerçekleşeceği Üniversitenin
yönlendirmesi doğrultusunda olacaktır.

Sergi ile ilgili ayrıntılar tamamlandığında sizlerle

paylaşılacaktır. Serginin tarihi bahar yarıyılının bitimindedir. Tüm proje grupları bu sergiye
katılacaklardır. Gerek yıl içi (taslak poster) gerekse yılsonu değerlendirmelerinde (final posteri)
sergi ile ilgili çalışmalarınız da yer alacaktır. Poster çalışmalarınızda sadece YM Bitirme Çalışması
dersinizden değil, YM Tasarım Projesi dersinizden de alıntılar olacaktır. Amacımız her iki ders
süresince devam eden çalışmanızın tümünü en iyi şekilde bir poster üzerine aktarmanızdır.

6. Projenizin aşamalarının tek tek ya da grup olarak “github” üzerinden takip edilebilmesini
sağlamanız tavsiye edilir.

Bu farkındalık yararınızadır. Danışmanlar gruplarına nedenlerini

açıklayarak zorunlu tutabilirler.
7. Yazılım Mühendisliği Bitirme Projesi dersinin değerlendirme dağılımları
Ara Sınav Raporu

Final Sınavı Raporu

Sistemdeki değerlendirme yüzdesi %40

Sistemdeki değerlendirme yüzdesi %60

Grup üyelerinin tümü ile birlikte yapılan Grup üyelerinin tümü ile ortak olarak
çevrimiçi toplantılarda her bir öğrencinin çevrimiçi toplantılarda da her bir öğrencinin
performansı
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