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1 Executive summary (Uygulama Özeti) 

In English: 

The executive summary is a brief description of the project. The purpose is to give a quick overview of 

1. need, goal and objectives, 

2. design and implementation, and 

3. expected results and benefits of the project. 

The intended audience of the executive summary is a program director, someone who makes decisions 

about which projects will receive funding. Since the executive summary is a summary, it should be 

written last. 

Türkçe: 

Uygulama özeti projenin kısa bir tanımıdır. Bu özet aşağıdakileri hızlı şekilde ortaya koymalıdır. 

1. ihtiyaç, amaç ve hedefler, 

2. tasarım ve gerçekleme, 

3. projenin beklenen sonuçları ve yararları. 

Bu özetin hedef kitlesi, hangi projenin finansal anlamda destekleneceğine karar veren bir program 

direktörüdür. Özet, proje önerisinde en son yazılan kısım olmalıdır. 

2 Introduction (Giriş) 

2.1 Problem background (Problem Tanımı) 

In English: 

Describe the general scope of your project, and the specific problem that your project is addressing. Go 

from general (e.g., search and rescue robotics) to specific (e.g., GPS navigation). In most of the senior 

design projects, the problem background is an area of research or an application domain within 

electronics engineering. 

Türkçe: 

Projenin genel kapsamını tanıtınız, hangi özel problem için çözüm ürettiğinizi açıklayınız. Genelden 

(örneğin arama ve kurtarma için robotik çalıþmaları) özele (örneğin GPS navigasyonu) doğru ilerleyiniz. 

Bitirme projelerinin çoğunda problem tanımı bir araştırma alanına dahildir ya da elektronik 

mühendisliğinin uygulamaları kapsamında yer almaktadır. 

2.2 Needs statement (Projenin Karşılayacağı İhtiyaçlar) 

In English 

After you have introduced the problem domain, it is time to define a specific need that your project will 

address. Articulate the need as an expression of dissatisfaction with the current situation. 

Türkçe: 

Problem tanımından sonra projenizin karşılayacağı özel ihtiyaçları listelemeniz beklenmektedir. İfadenizi 

güncel durum ile ilgili bir memnuniyetsizliğin üzerine kurarak bu ihtiyaçları açıklayınız. 

2.3 Goal and objectives (Hedef ve Temel Amaçlar) 

In English 

The goal is a brief, general, and ideal response to the needs statement. The need describes the current, 

unsatisfactory situation; the goal describes the future condition to which we aspire.  The goal statement is 

so ideal that it would be difficult to decide when it was achieved.  It rather establishes a general direction 

for the design mission. In contrast, the objectives (there will likely be more than one) are quantifiable 
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expectations of performance.  The objectives should also include a description of the conditions under 

which a design must perform.  Specifying the operating conditions will allow you to evaluate the 

performance of different design options under comparable conditions.  

Türkçe: 

Hedef ifadesi, ihtiyaçlar tanımına kısa, genel ve ideal bir yanıt içermelidir. İhtiyaçlar tanımı, güncel ve 

memnun olunmayan durumu açıklamaktadır; hedef ifadesi ise gelecekte ulaşmaya çalışacağımız ve bizi 

memnun edecek durumu tasvir etmelidir. Hedef ifadesi, bu hedefin yerine getirilmesinin ne zaman 

mümkün olacağı açıkca söylenmeyecek kadar ideal olmalıdır. Bu ifade daha çok tasarım görevi için genel 

bir yön belirliyor olmalıdır. Hedefe karşılık temel amaclar (bu amacların birden fazla sayıda olacağı 

öngörülebilir) performans ölçütleri belli olan ifadelerdir. Temel amaçlar ayrıca bir tasarımın kullanılacağı 

işletme koşullarını belirtmelidir. İşletme koşullarını sıralamak, karşılaştırılabilir durumlar için de değişik 

tasarım seçeneklerini değerlendirmenize olanak tanıyacaktır. 

2.4 Design constraints and feasibility (Tasarım Kıstasları ve Olurluk) 

In English: 

Describe the constraints (e.g., technical, physical, economical, temporal) that you have to work with. In 

many cases, your needs statement will have already identified some of the constraints that your design 

will have to meet.  Assess the extent to which your project objectives can be accomplished. 

Türkçe: 

Projenizdeki kıstasları (örneğin teknik, fiziksel, ekonomik, zamansal) listeleyiniz. Birçok durumda, 

ihtiyaçlar listeniz tasarımınızın uymak zorunda olduğu kıstasları ortaya çıkarmış olacaktır. Bu kıstaslar 

ışığında, projenizdeki temel amaçların ne ölçüde yerine getirilebileceğini tartışınız. 

3 Literature and technical survey (Literatür ve Teknik Konuların Taraması) 

In English: 

Describe prior research and development efforts that are specifically related to your problem, your needs 

statement, and your goals and objectives. This is not meant to be a comprehensive survey of an 

engineering discipline, but a concise overview of the most significant results that are tightly related to 

your project.  As a guideline, this section should include a review of not less than five commercial 

products or research projects.  This review should conclude with a statement that explains the extent to 

which your proposed design relates to these other products/projects (e.g., is it better? or faster? or 

cheaper? does it target a new niche market?). 

 Existing product or project 1 

 Existing product or project 2 

 Existing product or project 3 

 Existing product or project 4 

 Existing product or project 5 

Türkçe: 

Probleminizin tanımı, ihtiyaçlar listeniz, hedef ve temel amaçlarınızla ilgili önceki araştırma ve geliştirme 

faaliyetlerini araştırarak açıklayınız. Raporunuz belli bir mühendislik disiplininin geniş kapsamlı bir 

taraması değil, proje konunuzla yakından ilgili önemli sonuçların açıklamalı bir listesi şeklinde olmalıdır. 

Temel olarak, bu bölümde beş adetten az olmamak üzere konunuzun kapsamındaki ticari ürünleri veya 

araştırma projelerini tanıtmalısınız. Bu bölümü projenizde önerdiğiniz tasarımı bu ürün veya projelerle 

karşılaştırarak bitirmelisiniz (örneğin tasarımınız daha mı iyidir, daha mı hızlıdır, daha mı ucuzdur, yeni 

bir talebe mi hitap etmektedir?). 

 Yürürlükte olan ürün veya proje 1 
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 Yürürlükte olan ürün veya proje 2 

 Yürürlükte olan ürün veya proje 3 

 Yürürlükte olan ürün veya proje 4 

 Yürürlükte olan ürün veya proje 5 

4 Proposed work (Önerilen Çalışma) 

4.1 Evaluation of alternative solutions (Alternatif Çözümlerin Değerlendirilmesi) 

In English: 

This is a critical aspect of your proposal. For any goal there are likely many alternative solutions.  In most 

cases, the alternative solutions will emerge from your literature and technical survey.  What you have to 

do here is analyze the pros and cons of each of these solutions (and hopefully additional solutions you 

come up with), and justify your decision to opt for a particular solution. As a guideline, this section 

should include not less than five alternative solutions: 

 Alternative solution 1 

 Alternative solution 2 

 Alternative solution 3 

 Alternative solution 4 

 Alternative solution 5 

Türkçe: 

Bu bölüm proje önerinizin kritik bir kısmıdır. Herhangi bir hedef için birden fazla alternatif çözüm 

olabileceği açıktır. Birçok durumda, alternatif çözümler literatür ve ve teknik tarama neticesinde 

belirecektir. Burada yapmanız gereken, bu çözümlerin herbirinin avantajlarını ve dezavantajlarını analiz 

ederek belirtmenizdir (umut edilir ki ek olarak başka çözümler de önerebilesiniz), sonuç olarak da hangi 

belli çözümü seçtinizin gerekçesini de kabul edilebilir bir şekilde yazabilmelisiniz. Bu bölümdeki 

alternatif çözümler beşten az olmamalıdır: 

 

 Alternatif çözüm 1 

 Alternatif çözüm 2 

 Alternatif çözüm 3 

 Alternatif çözüm 4 

 Alternatif çözüm 5 

 

4.2 Design specifications (Tasarım Şartnamesi) 

In English: 

Once you have identified a solution that addresses the needs of the project, it is time to present the 

specifics of your design.  Start with a high-level block diagram of the system (i.e., 5 building blocks or 

modules), followed by a description of each module. This description should include techniques (e.g., 

algorithms, devices), parts (e.g., hardware, software), and the “glue logic” that will make the system work.  

Your proposed design should build support for the feasibility of your project.  

 Türkçe: 

Projenizin ihtiyaçlarına karşılık gelen bir çözümü belirledikten sonra tasarımınızın somut kısımlarını 

ortaya çıkarmalısınız. Sistemin yüksek seviyeli bir blok diyagramını sunduktan sonra (bloklar veya 

modüller şeklinde), herbir modülün açıklamasını yapınız. Bu açıklama, teknikleri (örneğin algoritmalar, 

aygıtlar), kısımları (örneğin donanım, yazılım) ve sistemin bir bütün olarak çalışmasını sağlayacak 
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birleştirici bölümleri ve mantığı ortaya koymalıdır. Önerdiğiniz tasarım, projenizin fizibilitesini 

destekleyecek nitelikte olmalıdır. 

4.3 Approach for design validation (Tasarım Doğrulaması Yöntemi) 

In English: 

This is a very simple but important aspect of your project. How will you test that your system does what it 

was designed to do? Does it solve the stated need? The validation tests should be consistent with the 

conditions under which your design must perform, as stated in the project objectives.  

Türkçe: 

Bu yöntemin belirlenmesi, projenizin basit ama önemli bir yönüdür. Sisteminizin tasarlandığı şekilde 

işlediğini nasıl doğrularsınız? Sisteminiz belirtilen ihtiyacı karşılamakta mıdır? Doğrulama testleriniz 

tasarımınızın işletme koşulları ile projenizin temel amaçlarında belirtildiği üzere uyumlu olmalıdır. 

5 Engineering standards (Mühendislik Standartları) 

5.1 Project management (Proje Yönetimi) 

In English: 

Briefly list the qualifications of the team members and decide who will be in charge of each of the 

different areas in the project (team leader, systems design, software design, hardware design, finance and 

purchases, testing, technical reporting, etc.)  Describe the mechanisms that will be used to manage the 

project as a team (e.g., brainstorming sessions, tracking progress).  A regular work schedule should be 

included here, showing the times when the team will meet in the lab to work on the project (in addition to 

meeting times). 

NOTE:  Each person in the team should have technical responsibilities.  For instance, it would not be 

acceptable that one person handles only purchasing and documentation but does not perform any 

development work. 

Türkçe: 

Projenizde görev alacak kişilerin teknik yeteneklerini ve herbirinin projenin hangi kısmında görev 

alacağını kısaca listeleyiniz (takım lideri, sistem tasarımı, yazılım tasarımı, donanım tasarımı, finans ve 

satın alma, test, teknik döküman oluşturma ve raporlama, vs.). Projenin bir takım halinde yürütülebilmesi 

icin yararlanılacak mekanizmaları açıklayınız (örneğin beyin fırtınası seansları, ilerlemenin izlenmesi). 

Bir iş takvimi de bu kısımda yer almalıdır, takımın hangi zamanlarda toplanarak proje uzerinde 

görüşeceği ve çalışacağı yazılmalıdır. 

NOT: Takımdaki herbir kişinin teknik sorumluluğu olmalıdır. Örneğin bir kişinin yalnızca satın alma ve 

raporlama ile ilgilenmesi, ancak teknik geliştirmeye katkıda bulunmaması kabul edilemez. 

 

5.2 Schedule of tasks (Görevler için Zaman Çizelgesi) 

In English: 

Break down the project into clearly identified sub-tasks, analyze dependencies among them, identify 

critical paths, and design a feasible schedule for accomplishing these tasks.  

Türkçe: 

Projenizi sınırları belirlenmiş, tanımları açık ve net olan alt görevlere ayırınız, bunlar arasındaki 

bağımlılıkları analiz ediniz, tamamlanması en çok zamanı alacak görev dizilerini belirtiniz ve bu görevleri 

zamanında bitirebilmek için uyulmasında en az sorun yaşanacak bir çizelge hazırlayınız. 
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5.3 Economic analysis (Ekonomik Analiz) 

In English: 

Some economic issues were already considered during the analysis of constraints and the itemized 

budget.  Here you provide a further economic analysis, were your system to become a commercial 

product: 

 Economical viability: potential marketability of the system, expected volume production costs (as 

opposed to prototyping costs) 

 Sustainability: are system parts available from more than one vendor? What maintenance and 

support will the product require? 

 Manufacturability: what is the effect of component tolerances on system performance?, worst-

case analysis, expected production yield, testability and compliance to regulations (e.g., FCC) 

Türkçe: 

Kıstasların ve maddelenmiş bütçe dökümünün analizinde bazı ekonomik meselelerin üzerinden zaten 

geçilmiþ olmalıdır. Bu bölümde daha ileri bir ekonomik analizde bulunmanız beklenmektedir. 

Sisteminizin ticari bir ürüne dönüşmesi halinde aşağıdaki maddeler de bu analize katılmalıdır: 

 Ekonomik Gerçekleştirilebilirlik Analizi: Sistemin potansiyel pazarlanabilirliği, beklenen birim 

üretim giderleri (prototipleme giderlerine karşılık) 

 Sürdürülebilirlik: Sistemin kısımları birden fazla tedarikçiden sağlanabilir mi? Ürünün bakım ve 

destek gereksinimleri neler olacaktır? 

 İmal Edilebilirlik: Komponent toleranslarının sistemin performansı üzerindeki etkileri nelerdir? 

En kötü durum analizi, üretilecek sistemlerin çalışma yüzdesinin beklenen değeri, test 

edilebilirlik ve kabul edilen kurallara uyumluluk (örneğin FCC). 

5.4 Societal, safety and environmental analysis (Toplumsal, Güvenlik Odaklı ve Çevresel 

Analizler) 

In English: 

What is the potential impact of your project to society, both beneficial (e.g., quality of life), and 

detrimental (e.g., loss of privacy)? What are the safety precautions that you have to take when working on 

the project (e.g., personal injuries, damage to the equipment/facilities)? What is the potential 

environmental impact of your project (e.g., pollution) and how will you minimize it? 

Türkçe: 

Projenizin topluma potansiyel etkileri nelerdir (yararlı etkiler icin örnek: yaşam kalitesi; zararlı etkiler 

icin örnek: mahremiyete aykırılık)? Proje üzerinde çalışırken almanız gereken güvenlik tedbirleri nelerdir 

(örneğin yaralanmalara karşı veya ekipmana/laboratuar ortamına gelebilecek zararlara karşı)? Projenizin 

çevreye potansiyel etkileri (örneğin kirlilik) nelerdir ve bunları azaltmak icin neler yapabilirsiniz? 

5.5 Itemized budget (Maddelenmiş Bütçe Dökümü) 

In English: 

Detailed budget of all costs expected to be incurred during the project (e.g., parts, fabrication services). 

Türkçe: 

Proje sırasında beklenen giderlerin ayrıntılı listesi (örneğin komponentler, üretim hizmetleri). 
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6 References (Referanslar) 

In English: 

Here you acknowledge all the documents that you used as references throughout the text.  Please use the 

IEEE reference format (http://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf)   

Türkçe: 

Bu bölümde metin içerisinde yararlandığınız dökümanları ve diğer referansları listelemelisiniz. Lütfen 

IEEE referans formatını kullanınız (http://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf).  

7 Appendices (Ekler) 

7.1 Product datasheets (Ürün Bilgi Katalogları) 

In English: 

Include product datasheets that may be particularly relevant to your proposed work.  Say you want to use 

a certain type of microcontroller, because it has just the right combination features (e.g., types of I/O 

ports, or power consumption, etc).  You would then attach datasheets for this product. 

NOTE: including a data sheet does not replace the need for explaining how the component works and 

how it will be integrated in the system (section 4.2). 

Türkçe: 

Önerdiğiniz proje ile ilgili ürün bilgilerinin kataloglarını buraya ekleyiniz. Gerekli özelliklerin 

kombinasyonuna sahip (örneğin I/O portları, güç tüketimi vs.) tipte bir mikrodenetleyici kullandığınızı 

farzedelim. Bu ürünün katalog bilgilerini bu bölüme eklemelisiniz.  

NOT: Katalog eklemiş olmak komponentin nasıl çalıştığı ve sistemin içinde nasıl kullanılacağı üzerine 

açıklamaları (Bölüm 4.2) ihmal etmeniz için bir neden olamaz. 

7.2 Bios and CVs 

In English: 

Include a brief bio-sketch and CV for each team member.  The bio-sketch is a brief summary of your 

professional / educational accomplishments, whereas the CV is a more comprehensive and detailed 

(itemized) description of you qualifications. Browse through some of the IEEE Transactions 

(http://ieeexplore.ieee.org/) for examples of typical bio-sketches. 

Türkçe: 

Takımdaki herbir üyenin kısa biyografisi veya özgeçmişi bu bölümde yer almalıdır. Kısa biyografi 

profesyonel/eğitim kapsamındaki başarıların bir özetidir, özgeçmiş ise teknik özelliklerinizin daha 

kapsamlı ve detaylı (maddelenmiş) bir listesidir. IEEE yayınlarına göz gezdirerek 

(http://ieeexplore.ieee.org/) kısa biyografilerin nasıl yazılması gerektiğini inceleyiniz. 

http://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf
http://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf
http://ieeexplore.ieee.org/
http://ieeexplore.ieee.org/

