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PROJÝSTÖR'06'da
Þampiyonuz

2006 ÝTÜ mezunlarý Osman Ceylan ve Deniz Sümbüllü,
Doðuþ Üniversitesi tarafýndan düzenlenen
PROJÝSTÖR'06 Proje Yarýþmasýnda, "Telsiz Sensör
Aðlarý ile Konum Belirleme" konulu projeleriyle birinci
oldular.
27 Mayýs 2006'da Doðuþ Üniversitesi Acýbadem Yerleþkesi'nde
sonuçlanan yarýþma, Doðuþ Üniversitesi'nin IEEE Öðrenci Kolu ile
Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði Bölümü ortaklaþmasýyla
gerçekleþtirildi.
Kasým 2005'te çalýþmalarýna baþlayan yarýþmanýn, Türkiye'de
Elektronik Mühendisliði ve ilgili bölümlerde lisans eðitimi almakta
olan öðrenciler arasýnda bilgi ve deneyim deðiþimi için fýrsatlar
saðlamak ve öðrencilere yaptýklarý çalýþmalarý baþkalarýna sunma
ve deðerlendirme olanaðý yaratmak amacýnda olduðu belirtiliyor.
Osman Ceylan ve Deniz Sümbüllü'nün hazýrladýðý "Telsiz Sensör
Aðlarý ile Konum Belirleme" adlý proje birinci olurken, ikinciliði
Baþkent Üniversitesi öðrencileri Bilgi Tansu Dönmez ve Kürþat
Yanarateþ, "Sedimantasyon Cihazý Tasarýmý" ile aldý. Üçüncülük ise
"Akýllý Ev - Ev Otomasyonu" projesi ile Yedi Tepe Üniversitesi
öðrencisi Onur Kervancýoðlu'nun oldu.

güncel

Proje yarýþmalarýna
girecek arkadaþlara
tavsiyeler

güzel bir artý. Projenizin çözüm üretmesi ve çözüm
üretirken gerçekçi olmasý projenizin deðerini
arttýrýr. Su seviyesini herkes ölçebilir ama herkes
kablosuz olarak gönderemeyebilir. Böylece kablo
masrafýndan kurtulursunuz, sisteminiz taþýnabilir
örneðin. Trafiði izlemek için her araca cihaz
koymak bir çözümdür ama böyle bir iþ kaðýt
üzerinde kalan bir hayal olur sadece.

Bizim derece aldýðýmýz proje bir bitirme
ödevidir. Proje yarýþmalarý öðrencileri çalýþmaya
teþvik etmekle kalmýyor, ayný zamanda öðrencileri
ödüllendirerek büyük bir manevi haz da saðlýyor.
Birçok mühendislik öðrencisi arkadaþýn bir projeye
dahil olup ya da kendisi bir projenin baþýna geçip
birþeyler öðrenmenin yanýnda yapmanýn,
keþfetmenin, çalýþtýrmanýn hazzýný duymak
istediðine eminiz. Belki de bu emeðin ardýndan bu
çalýþmanýn ödüle layýk görülerek kendimize
güvenimizin pekiþtirilmesi. Biz de ilk tercih olarak
ÝTÜ'yü yazarken bu hayalle gelmiþtik.
Þimdi
katýldýðýmýz
birkaç
yarýþmadan
edindiðimiz izlenimleri sizlerle paylaþarak proje
yarýþmalarýna hazýrlanan ya da hazýrlanmayý
düþünen arkadaþlara yol gösterme anlamýnda
birkaç konuda fikir ve bilgi vermek istiyoruz.
Bunlar proje yarýþmalarýndaki kurallar deðil
elbette. Sadece proje yarýþmalarýna girmeyi
düþünen, bir türlü cesaret edemeyen arkadaþlara
küçük bir tetikleme, zaten gireceðim diyenlere
ipucu mahiyetinde izlenimler.
Öncelikle proje yarýþmalarýnýn ilk maddesi
"Özgün Proje"dir. Elbette çok özgün bir proje
yapmak son derece baþarýlý bir iþtir. Ancak bu
durumdan korkup nice güzel bitirme projelerinin
yarýþmalara katýlmadýðýný gördük. "Benim
projem sýradan, yarýþmada neler vardýr kim
bilir?" diye düþünmemek gerekir. Bir örnek
vermek gerekirse, önceki yýllarda bir kaptaki sývý
seviyesini ölçüp bunu radyo dalgasý ile merkeze
ileten bir proje mansiyon almýþtý bir yarýþmada.
Sývý seviyesi ölçmek, bunu bir yere göndermek
çok sýradan bir olaymýþ gibi görünse de projenin
derinliklerine inildiðinde orada ne gibi sorunlar
çýktýðý, sizin onlara nasýl çözümler ürettiðiniz
önem kazanmaktadýr. Bu nedenle proje yapan
arkadaþlara mutlaka yarýþmalara katýlmalarýný
öneriyoruz.

2.
Sunumlar sýrasýnda jüri üyeleri projenizin
sözlü anlatýmýndan sonra ek olarak yaptýðýnýz iþi
de görmek için size zaman ayýrýyor. Bu da jüriyle
daha çok zaman geçirmek demek oluyor ki
genelde kýsa tutulan sunumda anlatamadýðýnýz
noktalarý ya da daha ayrýntýlý bahsetmek
istediðiniz noktalarý uzun uzun anlatabiliyorsunuz.
Jüri de sizle diyaloða girerek aklýna takýlanlarý
soruyor ve karþýlýklý bilgi iletiþimi sonucunda
jürinin gözünde daha farklý olabiliyorsunuz.
3.
Proje sunumlarýnda genel tanýmlardan
fazla bahsederek hem zamaný harcamamak hem
de jürinin ilgisini daðýtmamak gerek. Proje
sunumlarýnýzý hazýrlarken görsel öðelerin sýk yer
almasýna dikkat edin. Resim, þekil, grafik, analiz
sonucu, formül ve sadece konu baþlýklarýný koyun.
Tüm açýklamalarý sözlü olarak siz aktarýn. Jüriyle
göz temasýndan kaçýnmayýn.
4.
Projenizde
karþýlaþtýðýnýz
önemli
sorunlarý ve bu soruna önerdiðiniz çözümü
anlatýrken cömert olun. Çünkü asýl önemli olan
sizin yaratýcý fikirlerinizdir. Bu sorunu çözmek için
yararlandýðýnýz kaynaklardan bahsedin. Proje
gerçekleþtirilinceye kadar kullandýðýnýz test
cihazlarýndan bile bezen bahsedilmesi gerekebilir.
5.
Projenizi sergilerken çoðu zaman en
önemli anda sorun çýkar. Hiç telaþa kapýlmadan
tekrar baþtan alýn. Sonuçta siz piyasaya
sunulacak bir mal deðil, bir öðrenci projesi
yaptýnýz. Jüri de genelde olumlu karþýlar küçük
sorunlardan doðacak aksilikleri.
6.
Son olarak giyiniþinize özen gösterin. Bir
mühendise yakýþan þýklýkta ve ciddiyette
giyinmeniz çevrenizde güzel bir etki býrakýr.

Proje ödülleri 1500 YTL, 1000 YTL ve 750 YTL olarak belirlendi.

Gelelim yarýþmalarda jürinin dikkat ettiði
noktalara...

Tüm arkadaþlara baþarýlar diler, ÝTÜ'nün adýný
ve kendi adlarýný en güzel yarýþmalarda
duyurmalarýný dileriz.

Yarýþma birincisi projenin sahipleri, gazetemize, “proje
yarýþmalarýna katýlmak isteyen öðrencilere tavsiyeler” konulu
bir yazý hazýrladýlar. Yan taraftaki yazý, proje yapmak isteyen
arkadaþlara ýþýk tutacaktýr.

1. Projenizin gerçeklenebilir olmasý önemlidir.
Örneðin çalýþan bir makineniz, devreniz,
benzetiminiz (simülasyon) varsa bu sizin için

Osman Ceylan (ceylanos@itu.edu.tr)
Deniz Sümbüllü
Elektronik Mühendisliði 2006 mezunlarý

GÜLÜMSETMEYE TAM GAZ DEVAM
Geçtiðimiz yýlýn bahar dönemi ÝTÜ Yabancý Diller Yüksekokulu Sosyal
Kültürel Merkez (SKM) asistanlarýnýn ve diðer gönüllülerin yoðun çalýþmasý
sonucu gerçekleþtirilen Gülümsetelim Sosyal Sorumluluk Kampanyasý bu
yýl da olanca hýzýyla devam etmekte. Bu iþe gönül verenler geçen yýl ziyaret
ettikleri hastanelere yenilerini de ekleyerek kampanyayý sürdürüyorlar. Gülen
her bir çocuk, her bir mutluluk belirtisi kampanyanýn devamlýlýðý için temel
oluþturuyor. SKM Koordinatörü sevgili hocamýz Mine Canýtez Özpay ve çiçeði
burnunda asker adayý SKM Yönetici Asistaný Enis Saðol'un eþsiz katkýlarý ile
devam etmekte olan kampanya, geleceðimiz dediðimiz çocuklarýmýzýn
gülümsemesi için, hatta bizlerin gülümsemesi, duyarlýlýðýmýzý gösterebilmemiz
için güzel bir ortam oluþturuyor. Açýlan her bir hediye paketi, yok olan
umutlarýn, gerçekleþmeyen hayallerin bir nebze olsun unutulmasýna; yüzlere
yansýyan mutluluk gülücükleri, kýsa süreli bile olsa “biz de bu hayatýn bir
parçasýyýz” demelerine yardýmcý oluyor. Ýkinci dönem farklý bir sosyal
duyarlýlýk kampanyasý ile bilinçli bireyleri yönlendirmeye devam edecek olan
SKM'yi çalýþmalarýndan dolayý tebrik ediyor ve bu duyarlýlýðýn devamýný
diliyoruz.
www.sosyalkulturelmerkez.com ve www.elele.itu.edu.tr internet
adreslerinden kampanya ile ilgili ayrýntýlý bilgiye ulaþabilirsiniz.

www.gazete.itu.edu.tr

