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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
ORMAN FAKÜLTESİ
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UYGULAMA ESASLARI
1. TANIMLAR VE AMAÇ
Mühendislerin ana görevi, bilimsel ve mühendislik bilgilerini teknik problem çözümlerine uygulamak ve
daha sonra bu çözümleri; malzeme, teknoloji, ekonomi, yasal, çevresel ve insan ilişkili hususlarda oluşan
ihtiyaç ve sınırlayıcılar ile optimize etmektir (Pahl ve ark., 2010).
Tasarım, “belirli istekleri, olası en iyi tarzda karşılamada harcanan tüm çabalar” olarak tanımlamak
mümkündür. Mühendislik faaliyeti olarak tasarım, insan yaşamının tüm alanlarını etkilemekte, bilimsel
görüş ve yasalara dayanmakta, kişisel tecrübe ve deneyime bağlı olarak gelişmekte, problem çözümü
gerçekleştirme koşullarını sağlamakta, işbirliği, takım çalışması ve sorumluluk gerektirmektedir (Pahl ve
ark., 2010).
Mühendislik Tasarımı’nı, “önceden çözümlenmemiş problemlere çözüm üretmek için ya da önceden başka
yollarla çözümlenmiş problemlere yeni çözümler getirmek için gerekli olan çalışmaların tamamı” olarak
tanımlamak mümkündür (Hurst, 2006). Mühendislik Tasarımı, teknik ve kültürel iki akımın ortasında yer
almaktadır (Pahl ve ark., 2010).
Mühendislik Tasarımı süreci ise; en basit şekilde, “sadece kendi alanında değil, birçok alandaki problemlere
uygulanabilen problem çözme işlemi” olarak tanımlanabilir. Tasarımı gerçekleştirecek bir mühendis;
problemleri teşhis etme yeteneğine, problemleri sadeleştirme yeteneğine, yaratıcılık yeteneğine, teknik bilgi
birikimine, ısrarcılık duygusuna, analitik beceriye, anlam yargılamasına, kesinlik kazandırabilme yeteneğine,
açık görüşlülüğe, iletişim kabiliyetine, tartışma (müzakere) becerisine ve yöneticilik yeteneğine sahip olması
gerekmektedir. Az ya da çok herkes yukarıda belirtilen yeteneklere sahip bulunmaktadır (Hurst, 2006).
Mühendislik Tasarımı dersinin amacı, bölümlerimiz lisans öğrencilerine öncelikle, mühendislik tasarımı
kavramı ve unsurlarını öğretmek, bu kapsamda genel olarak tasarım süreci, tasarım faaliyetleri ve tasarım
geliştirme süreçlerinin tanıtılması ve öğretilmesi ve ayrıca, her mühendis adayının mesleğiyle ilgili
konularda bir tasarım geliştirebilme, disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışması yapabilme, sözlü ve poster
sunumları hazırlayarak sunum ve kendini ifade edebilme yeteneği, bilgi ve becerisinin kazandırılmasıdır.
Bölümlerimiz lisans öğrencilerinin, almış oldukları önceki derslerde edindikleri bilgi ve becerileri
kullanacakları, mühendislik standartlarını ve gerçekçi kısıtları ve koşulları içerecek bir ana tasarım
deneyimiyle mühendislik uygulamalarına hazır hale gelmeleri amaçlanmaktadır. Ayrıca, bölümlerimiz
lisans öğrencilerine, Mühendislik Tasarımı dersi kapsamında, meslekleri ile ilgili tasarım çalışma
konularında;
a)
b)
c)
d)

Yeni bir sistem, süreç (işleyiş) ya da yöntem (metod-çözüm) tasarımı
Yeni bir ürün, alet ya da ekipman tasarımı
Var olan sistem, süreç ya da yöntemde iyileştirme tasarımı
Var olan ürün, alet ya da ekipmanlarda iyileştirme tasarımını

gerçekleştirebilme becerisini kazandırmak da amaçlanmaktadır.
Ana tasarım alanı, ilgili bölüm kurulları tarafından belirlenecek ana tasarım alanlarını ifade eder
(Örnek: Orman Mühendisliği için Teknik Ormancılık, Ekolojik Ormancılık gibi, Orman Endüstri
Mühendisliği için Ahşap Yapılar, Kağıt ve Selüloz Teknolojisi gibi).
Tasarım çalışma konusu, her bir ana tasarım alanı ile ilgili tasarım yapılacak konulardır. Örneğin
“Teknik Ormancılık” ana tasarım alanı içinde “Termal saksı tasarımı”veya “Ahşap Yapılar” ana
tasarım alanı içinde “Doğal afetler ve mülteciler için çadıra alternatif olarak hızlı kurulabilen demonte
ahşap yapı tasarımı ” bir tasarım çalışma konusu olabilir.

Tasarım çalışma grubu, her bir tasarım çalışma konusu için öğrencilerden ve dersi veren öğretim
üyelerinden oluşturulan ekiptir.
2. DERS İŞLEYİŞ YÖNTEMİ
Mühendislik Tasarımı dersi; Bölüm Başkanlıklarının koordinasyonunda, her bir ana tasarım alanının ve
tasarım konusunun kapsam ve amacına uygun bir şekilde, Bölüm Başkanlıklarının talebi üzerine ilgili
anabilim dallarından görevlendirilecek yeterli sayıdaki öğretim üyeleri ile yapılır.
2.1 Ana Tasarım Alanlarının ve Tasarım Çalışma Gruplarının Oluşturulması
a) Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm kurullarında ana tasarım alanları
belirlenir.
b) Bölümlerde en az 3 ana tasarım alanı oluşturulur. Her bir ana tasarım alanı altında birden fazla
tasarım çalışma konusu ve tasarım çalışma grubu olabilir.
c) Her bir tasarım çalışma grubunda en az 3 öğretim üyesi yer alır. Bölüm Başkanlıkları tasarım
çalışma gruplarında öğretim üyelerini görevlendirirken her grupta bölümün ilgili anabilim dallarının temsil
edilmesine dikkat eder.
d) Bölüm başkanlıkları bölümler arasında en az 2 ortak tasarım çalışma grubu belirler. Ortak tasarım
çalışma gruplarından biri Orman Mühendisliği Bölümü’nden bir öğretim üyesinin grup başkanlığında ve 3
öğretim üyesi (2 OM + 1 OEM öğretim üyesi) ile, diğeri ise Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden
bir öğretim üyesinin grup başkanlığında ve 3 öğretim üyesi (2 OEM + 1 OM öğretim üyesi) ile yürütülür.
e) Tasarım çalışma gruplarında öğrenci sayılarının eşit olmasına dikkat edilir. OM ve OEM Bölüm ortak
gruplarında her bölümden en az iki öğrenci yer alır. Bölüm başkanlıkları, ortak tasarım çalışma
gruplarında yer alacak öğrencileri belirlerken OM ve OEM çift anadal programına kayıtlı öğrencilere
öncelik verir.
f) Bölüm başkanlıkları, öğretim üyelerinden gelecek teklifler doğrutusunda fakültemizin diğer bölümleri ya
da üniversitemiz ve diğer üniversitelerdeki farklı fakülte-bölümler ile de ortak ana tasarım alanları
belirleyebilir ve tasarım çalışma grubu oluşturabilir. Fakülte dışından yapılacak öğretim üyesi
görevlendirmelerinde ve öğrencilerin belirlenmesinde gerekli prosedürlerinin yerine getirilebilmesi için,
ortak çalışma önerilerinin en geç Mayıs ayı içinde Bölüm Başkanlıklarına teklif edilmesi gereklidir.
g) Ortak tasarım çalışma gruplarında çalışılacak tasarım konuları, her iki disiplini ilgilendiren çalışma
konularından seçilmelidir. Bölüm başkanlıkları tarafından, öğretim üyelerinden her yıl Mayıs ayı içinde
ortak çalışma grupları için tasarım konu önerileri Ek-1 formu aracılığı ile istenir. Ortak çalışma grupları için
yeterli çalışma konu önerisi oluşmadığı takdirde, Bölüm Başkanlıkları ortak çalışma gruplarının
belirlenmesinde yetkilidir.

2.2. Tasarım Konusunun Belirlenmesi, Tasarım Geliştirme Süreci, Derse Devam ve Etik Kurallar
a) Dersin ilk iki haftasında, öğrencilere dersin amacı, kapsamı, beklenen çıktılar ve mühendislik tasarımı
teorik bilgileri anlatılır. Bu süre içinde, öğrencilere bir yandan dersle ilgili temel bigiler verilirken, bir
yandan da öğretim üyeleri ve öğrenciler birlikte ana tasarım alanı kapsamına giren sorunları /
iyileştirilmesi gereken süreçleri / mevcut ihtiyaçları / geliştirilecek yöntemleri tartışarak tasarım
konusunu belirler.
b) Belirlenen tasarım konusu en geç ders yılının üçüncü haftasında Ek-1 formu aracılığı ile Bölüm
başkanlığına bildirilir.
c) Öğretim üyeleri ve öğrencilerden oluşan tasarım çalışma grupları her hafta ilgili ders saatinde bir araya
gelerek tasarım süreçlerini tartışır ve tasarımın sonraki aşamasını planlar.
d) Diğer derslerde olduğu gibi, her hafta yoklama alınır ve yapılan dersler Ek-2 formu aracılığı ile kayıt
altına alınır. Dönem sonu devamsız öğrencilerin isimleri öğrenci işlerine bildirilir.
e) Tasarım çalışmaları sırasında bilimsel etik kurallarına dikkat edilir. Konuyla ilgili yararlanılan kaynaklar
kaynakçada belirtilmelidir.

2.3. Tasarım Çalışmalarının Rapor ve Poster Halinde Sunulması
Her tasarım grubu gerçekleştirdiği tasarım çalışması kapsamında hazırladığı ara raporu, sonuç raporunu ve
poster çalışmasını grup başkanına ya da grup başkanının yetkilendirdiği bir öğretim üyesine zamanında
teslim etmek zorundadır. Raporların ve posterin hazırlanmasıyla ilgili format ve kurallar Ek-3, Ek-4 ve Ek5’de verilmiş olup, ayrıca Fakültemizin web sayfasında yayınlanır.
a) Ara Rapor: Öğrenciler; ara raporda, tasarım çalışmasının amacını, hedeflerini, gerekçelerini, konu
hakkındaki genel bilgileri (tasarım konusunun tanıtımı ve amacı, literatür çalışması, çözüme ilişkin
yöntemler, alan tanıtımı, kullanılan materyal ve metodlar vb), yapılan ön çalışmaları ve kaynakçayı
içerecek şekilde hazırlar. Ek-3’deki formata göre hazırlanan ara rapor, ara sınav tarihinden önce sorumlu
öğretim üyesi veya üyeleri tarafından kontrol edilir. Hazırlanan ara rapor, Mühendislik Tasarımı dersinin
ara sınav tarihinde sorumlu öğretim üyelerine veya grup başkanına teslim edilir. Ara rapor, sorumlu
öğretim üyelerine sözlü olarak sunulur. Ara raporun değerlendirilmesinde Ek-6’da verilen ara rapor
değerlendirme formu kullanılır.
b) Sonuç Raporu ve Poster Sunumu: Gerçekleştirilen tasarım çalışması ile ilgili tüm detayları içerecek
şekilde (ara raporda verilen tüm hususlar, tasarımda beklenen ve ulaşılan sonuçlar, sonuçların
değerlendirilmesi vb) ve Ek-3 ve Ek-4’de belirtilen formata uygun olarak hazırlanan sonuç raporu ve
poster, tüm kontrolleri yapılarak en geç ders döneminin son haftasında sorumlu öğretim üyelerine teslim
edilir. Sonuç raporu ve poster, ilan edilen sınav tarihinde sözlü olarak sorumlu öğretim üyelerine sunulur.
Sonuç raporu ve poster, sorumlu öğretim üyeleri tarafından Ek-7’de verilen değerlendirme formuna göre
puanlanır.
3. DEĞERLENDİRME
3.1 Ara Sınav ve Mazeret Sınavı
Ara sınav notu her öğrenci için, Ek-6’da verilen ara rapor değerlendirme formu dikkate alınarak belirlenir.
Mazereti nedeniyle ara sınava giremeyen öğrenciler mazeret sınavı tarihinde, Ek-6’da verilen ara rapor
değerlendirme formuna göre puanlandırılır. Her öğrenci için ayrı değerlendirme formu oluşturulur.
3.2 Bitirme Sınavı, Bütünleme Sınavı ve Üç Ders Sınavı
Bitirme sınav notu her öğrenci için, Ek-7’de verilen sonuç raporu ve poster değerlendirme formuna göre
belirlenir. Bitirme sınavına giremeyen veya başarısız olan öğrencilerin hazırlayacakları yeni sonuç raporu ve
poster, bütünleme sınav tarihinde Ek-7’de verilen sonuç raporu ve poster değerlendirme formuna göre
puanlandırılır.
Ara sınav, mazeret sınavı, bitirme sınavı ve bütünleme sınavı notları, bölüm başkanlığı sekreterliğine
zamanında teslim edilerek öğrenci otomasyon sisteminde ilan edilir.
Her öğrenci için ayrı değerlendirme formu oluşturulur. Değerlendirme formları doldurulurken her öğretim
üyesi, öğrencilerin hazırladığı tasarım raporlarını ve poster sunumunu; bilimsel yeterlilik, şekilsel yeterlilik
ve sunum yeterliliğine ait alt maddeleri en yüksek ağırlık puanına göre değerlendirir ve her bir madde için
ortalama not hesaplanır. Ortalama notların toplamı ise, öğrencinin başarı notunu belirler. Yukarıda belirtilen
her bir sınav için sınav tutanakları oluşturulur ve bölüm başkanlığı sekreterliğine zamanında teslim edilir.
Mühendislik tasarımı dersinden başarısız olup üç ders sınavına girecek olan öğrencilerin sınavı, en son
başarısız olduğu tasarım çalışması esas alınarak yine en son başarısız olduğu gruptaki öğretim üyeleri
tarafından yapılır. Öğrenci tarafından sunulan tasarım sonuç raporu ve sınav sonucu sorumlu öğretim üyesi
tarafından öğrenci işlerine bildirilir.
3.3. En İyi İlk Üç Tasarımın Belirlenmesi ve Poster Sunum Etkinliğinin Gerçekleştirilmesi
Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği Bölümlerinde okutulmakta olan Mühendislik
Tasarımı dersi kapsamında hazırlanan en iyi ilk üç tasarımın seçilmesinde uygulanması gereken temel ilkeler
aşağıda sıralanmıştır (Orman Mühendisliği Bölüm Kurulu’nun 15.11.2017 tarih ve 6 sayılı kararı / Orman
Endüstri Mühendisliği Bölüm Kurulu’nun 27/11/2017 tarih ve 6 sayılı kararı):

a) Mühendislik Tasarımı dersi kapsamında hazırlanan en iyi ilk üç tasarımın belirlenmesinde, Bölüm
Başkanlıkları tarafından her bir bölüm için en az 5 kişilik Değerlendirme Jürisi oluşturulur.
b) Değerlendirme Jürisi, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinin kadrolu öğretim üyeleri ve en az ikisi
ilgili bölümlerin dış paydaş temsilcilerinden oluşturulur.
c) Orman Fakültesi Dekanı, Dekan yardımcıları, Bölüm başkanı, Bölüm başkan yardımcıları, Ormancılık
Meslek Yüksekokul Müdürü vb. idari görevlerde bulunan öğretim üyeleri değerlendirme jürisinde yer
almazlar.
d) Mühendislik Tasarımı dersinde hazırlanan tasarımların değerlendirilmesi, Fakültemiz kampüsünde ve
İ.Ü.C. Orman Fakültesi Dekanlığı tarafından ilan edilen Bitirme Sınavı programında belirtilen gün, saat
ve yerde gerçekleştirilir. Değerlendirme sırasında tasarımın danışman öğretim üyeleri hazır bulunur.
Değerlendirme Jürisi’ne tasarımların değerlendirilmesi için tanınan süre en çok 3 saattir.
e) Değerlendirme Jürisi, tasarımları değerlendirmek için Bölüm Başkanlıklarınca oluşturulan ve Ek-8’de
verilen değerlendirme formuna göre puanlama yapar.
f) Değerlendirme jürisi değerlendirmesini tamamladıktan sonra, ilgili bölümün Bölüm Başkanı ve
Yardımcılarından oluşun üç kişilik kurul her bir tasarım çalışması için değerlendirme jürisinin
belirledikleri puanları Ek-9’da verilen forma aktararak jüri puanlarının toplamına göre en yüksek puan
alan birinci, ikinci ve üçüncü projeyi belirler ve aynı gün içerisinde ilan eder. Eşitlik durumunda
değerlendirme jürisi dereceye giren tasarımları oy çokluğuyla belirler.
g) Mühendislik Tasarımı dersinde ortaya çıkan tasarımları ödüllendirmek isteyen özel kuruluş, dernek,
sponsorlar vb. ödüllerini Fakültemizde aynı gün düzenlenecek ödül töreninde verir.
h) Mühendislik Tasarımı dersinde hazırlanan tasarımlar, herhangi bir özel kuruluş, dernek, sivil toplum
kuruluşu veya vakıf kapsamında yapılacak başka yarışmalara İlgili Bölüm Başkanlıklarının izniyle
katılabilir. Yarışmaya katılan sunum ve görsellerde “Bu tasarım, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi
Orman Mühendisliği Bölümü / Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Mühendislik Tasarımı dersi
kapsamında geliştirilmiştir.” ibaresi konulmalıdır.
i) Ödül kazanan ve sergilenmeye uygun görülen tasarım posterleri ve ürünleri çeşitli etkinliklerde (fuarlar,
proje pazarları, mezuniyet töreni vb.)Bölüm Başkanlığı izni ile sergilenebilir. Ayrıca, mezuniyet
töreninde ödül kazanan ilk üç tasarımı yapan öğrencilere ve danışman öğretim üye/üyelerine Fakülte
Dekanlığınca plaket, ödül vb. verilir.
j) Tasarımın fikri sınai mülki haklarının paylaşımında, İstanbul Üniversitesinin Fikri Sınai Mülki Hakların
Paylaşımı Sözleşmesi geçerlidir.
4. Bu uygulama esasları 2018 – 2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren yürürlüğe girer.
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 Evet (Cevabınız evet ise, dönem sonunda patent başvurusu için
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Öğretim Üyesinin Ünvanı, Adı ve Soyadı, Bölümü
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4)

(Öğretim üyesi)
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Tasarım önerisi, Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği Bölümleri
Mühendislik Tasarımı Uygulama Esaslarına:

Bu bölüm, Orman Mühendisliği /
Orman Endüstri Mühendisliği
Bölüm Başkanlığı tarafından
doldurulacaktır:




UYGUNDUR.
Tasarım önerisinde aşağıda belirtilen değişikliklerin yapılması gereklidir:
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MÜHENDİSLİK TASARIMI DERSİ ARA VE SONUÇ RAPORU YAZIM KILAVUZU
1. GENEL YAZIM KURALLARI
1.1. Kullanılacak Kağıt ve Yazım
Raporlar A4 boyutlarındaki beyaz kağıtlara önlü arkalı olarak yazılır.
1.2. Dış ve İç Kapak
Raporların dış ve iç kapakları aynı olup, ara rapor ve sonuç raporu Ek-3’deki örneğe göre hazırlanır.
1.3. Tasarım Raporlarının Yazım Şekli
Rapor metninin tamamı Times New Roman (12 punto) yazı karakteri ile yazılır. Koyu harfler başlıklarda kullanılır.
Başlıklar haricinde gereksiz koyu (bold) ve eğik (italik) karakter kullanımından kaçınılır.
1.4. Sayfa Düzeni
A4 boyutundaki kağıdın solundan 3 cm, sağından 2 cm, üstünden 2,5 cm ve altından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.
Rapor metni ve başlıklar, sağ ve sol olmak üzere iki yana yaslanır.
1.5. Satır Aralıkları ve Düzeni
Rapor metni tek (1,0) aralıkla yazılmalıdır. Paragraf başlangıcıları 1,25 cm asılı olur.
1.6. Başlıklar
Bölüm başlıkları (Önsöz, İçindekiler, ... , Giriş, Malzeme ve Yöntem, ... , Ekler, Özgeçmiş) birinci derece başlıklar
olarak yazılırlar. Birinci derece başlıklardan Önsöz, İçindekiler, Giriş ve Kaynaklar her zaman sayfa başlarında yer
almalıdır. Tüm başlıklar sağa ve sola dayalı olarak yazılır.

1.7. Sayfa Numaralama
Raporların dış ve iç kapağı dışındaki tüm sayfaları numaralanır. Tasarım raporlarının Giriş’ten başlayarak tüm sayfaları
Arap rakamları (1, 2, 3, ...) ile sayfanın alt ortasından numaralanır.
1.8. Tablolar ve Şekiller
Tablo başlıkları tablonun üstünde, şekil başlıkları ise şeklin altında ve satırbaşlarından başlayarak yer alır. Tüm tablo ve
şekillere tasarım raporundaki yerleri dikkate alarak numara verilir. Tablolar ve şekiller metinde ilk söz edildikleri yere
mümkün olduğunca yakın yerleştirilmelidir. Bir ya da birkaç tablo/şekil aynı sayfada yer alabilir. Grafik, resim ve
haritalar şekil olarak adlandırılır. Tasarım raporlarında, tablo ve şekillere metin içerisinde atıf yapılmalıdır.

1.9. Denklemler
Denklemler altta ve üstte 12 punto boşluk bırakılarak yazılır. Denklemler yazı alanının sol kenarının 1 cm içinden
başlanarak yazılır. Denklemler denklem düzenleyici ile düzenlenir. Denklemlere formüllerdeki gibi sıra numarası
verilir. Denklem numaraları yazı alanının sağına, parantez içinde ve yazı alanının sağ kenarına göre hizalanarak
raporların yazım şeklinde belirtilen kurala göre yazılır.

1.10. Ciltleme
Raporlar sorumlu öğretim üyelerinin onayı aldıktan sonra, şeffaf plastik üst kapak ve beyaz plastik arka kapak ve
plastik/metal spiral ile ciltlenir.
2. İÇERİK BİLGİLERİ
2.1. Genel Bilgiler
Noktalama ve yazım için, Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzuna ve Türkçe Sözlüğüne uyulur. Raporlarda genellikle
üçüncü şahıs kullanılmaya özen gösterilir. Ölçü birimleri için SI sistemi kullanılır.

2.2. Bölümlerin İçerikleri
Tasarım çalışmasında aşağıda belirtilen bölümlere ekleme ya da çıkarma yapılabilir. Sorumlu öğretim üyeleri içeriğin
belirlenmesinde karar verme yetkisine sahiptir. Aşağıda belirtilen içerik öneri niteliği taşımaktadır.
Bölüm Adı

İçerik

Önsöz

Tasarım konusu ile ilgili tanıtıcı kısa bir paragrafı takiben çalışmayı
destekleyen kişi, kurum vb. teşekkür edilir.

İçindekiler

Tasarım çalışmasında yer alan bölüm ve alt bölüm başlıklarının ve sayfa
numaralarının gösterildiği bölümdür. İki yana yaslanmış olarak yazılır.

Giriş

Tasarım çalışması tanıtımının yapıldığı bölümdür. Bu bölümde, tasarım
konusu, önemi ve tasarım bölümlerinin içerikleri hakkında kısa bilgi
verilir. Son paragrafta tasarımda yapılması düşünülen çalışmanın amacı
belirtilir.

Genel Kısımlar

Bu bölümde tasarım konusu ile ilgili bugüne kadar yapılmış olan
çalışmalar açıklanmalıdır.

Materyal ve
Yöntem

Tasarım çalışmasının metodolojisinin ve alanının açıklandığı bölümdür.
Tasarım çalışmasında kullanılan her türlü deney aleti, araç, malzeme, teori
vb bu bölümde anlatılır.

Bulgular

Tasarım çalışmasının bulguları bu bölümde açıklanır.

Tartışma ve
Sonuç

Tasarım çalışması bulgularının değerlendirilmesi ile varılan sonuçlar
mevcut literatür bilgisi ile birlikte yorumlanır. Tasarım çalışmasının
geliştirilmesi için ileride yapılacak araştırmalara yönelik önerilerde
bulunulur.

Kaynaklar

Tasarım çalışmasında kullanılan kaynaklar (kitap, makale, bildiri, tez,
patent, rapor vb) belirtilir.

Ekler

Tasarım çalışmasında kullanılan hesaplamalar, tablolar, şekiller metin
içinde akışı bölecek kadar çoksa bu bölümde yer alır.

2.3. Kaynaklar/Atıf
Bilimsel çalışma ilkelerine uygun olarak hazırlanması gereken tasarım çalışmasında kullanılan kaynaklar veya atıfta
bulunulan yazarlar net bir şekilde gösterilmelidir. Kaynaklar, aşağıda açıklanan Harvard Referans Tekniği kullanılarak
verilir.
2.3.1. HARVARD Referans Tekniği
Bu tekniğe göre metin içinde geçen atıflar yazar soyadı ve parantez içinde yer alan yayın yılı ile belirtilir. Yayınlar,
Kaynaklar bölümünde sırasıyla; Yazar/lar, Yayın yılı, Başlık, Yayın yeri, Basım detayları ile verilir.
Metinde:
 Yazar adı cümlenin doğal bir parçası olarak kullanılmışsa yayın yılı parantez içinde belirtilir.
Örnek: Gürkaynak (2002) kimyasal çözeltiler üzerinde yapmış olduğu ...


Yazar adı cümlenin doğal bir parçası olarak kullanılmamışsa yazar adı ve basım yılı parantez içinde verilir.
Örnek: En son çalışmalar (Pınar, 2003) uygulamanın ...



İki yazarın bulunması durumunda her iki yazarın soyadı da kullanılır.
Örnek: Cinicioglu ve Keleşoğlu (1993) yumuşak dolgular üzerinde ...



İkiden fazla yazar olması durumunda ilk yazarın soyadını “ve diğ.” ifadesi takip eder.
Örnek: Öztoprak ve diğ. (1999) tarafından öne sürülen ...



Eğer aynı yazarın aynı yılda basılmış birden fazla yayını kullanılmışsa basım yıllarının sonuna alfabetik bir
karakter ilave edilir. Örnek: Bozbey ve diğ. (2003a) tarafından yapılan çalışmalar bu sonucu ...



Eğer anonim bir kaynak kullanılmışsa “Anon” ifadesi kullanılır.

Örnek: Son zamanlarda konuşulan gerçekler (Anon 1998, syf.153) ...


Eğer yazarı belirsiz bir gazete yazısı kullanılacaksa gazete adı, basım yılı ve sayfa no belirtilir.
Örnek: Bölgede görülen sel baskınları yapısal özellikleri etkilemektedir (Atlas 1998, syf.16)

Kaynaklarda:
 Tasarım çalışmasında faydalanılan yayınlar yazar soyadlarına göre alfabetik sırayla sıralanır. Yayının basıldığı
derginin, kongre kitapçığının, kitabın vb. adı eğik (italik) olarak yazılır.


Kitap referansı için gösterim
Yazarın SOYADI, ADI., Yayın yılı, Kitap adı, Yayınevi, Basım Yeri, ISBN.
MERCER, P.A. and SMITH, G., 1993, Private viewdata in the UK, 2nd ed., Longman, London, 123-4567-890.



Kitap içinde yer alan bölüm referansı için gösterim
Yazarın SOYADI, ADI., Yayın yılı, Kitaptaki Bölüm adı, Kitap adı, Yayınevi, Basım Yeri, Sayfa numarası.
“Hasle G.R. and Syvertsen E.E. 1997: Marine Diatoms. In: Tomas C.R. (ed.), Identifying marine
phytoplankton, Chapter 2, Academic Press, A division of Harcourt Brace & Company, San Diego, USA, pp.5385.”



Dergilerdeki makaleler için gösterim
Yazarın SOYADI, ADI., Yayın yılı, Makalenin adı, Derginin Adı, Cilt no ve (bölüm no), sayfa numaraları.
EVANS, W.A., 1994, Approaches to intelligent information retrieval, Information processing and
management, 7 (2), 147-168.



Konferans bildirileri için gösterim
Yazarın SOYADI, ADI., Yayın yılı, Bildiri Adı, Konferans Kitapçığının Adı, Tarih ve Kongre Yeri, Basım
Yeri: Yayınevi, sayfa numaraları.
SILVER, K., 1991, Electronic mail: the new way to communicate, 9th International Online Information
Meeting, 3-5 December 1990 London, Oxford: Learned Information, 323-330.



Tezler için gösterim
Yazarın SOYADI, ADI., Yayın yılı, Tezin Adı, Yüksek Lisans/Doktora, Enstitü Adı.
AGUTTER, A.J., 1995, The linguistic significance of current British slang, Thesis (PhD), Edinburgh
University.



Haritalar için gösterim
SOYADI, ADI., Yayın Yılı, Başlık, Ölçek, Basım Yeri:Yayınevi.
MASON, James, 1832, Map of the countries lying between Spain and India,
1:8.000.000, London: Ordnance Survey.



Web sayfaları için gösterim
Yazarın SOYADI, ADI., Yıl, Başlık [online], (Edition), Yayın Yeri, Web adresi:URL [Ziyaret Tarihi].
HOLLAND, M., 2002, Guide to citing Internet sources [online], Poole,
Bournemouth University, http://www.bournemouth.ac.uk/library/using/ guide_to_citing_internet_sourc.html
[Ziyaret Tarihi: 4 Kasım 2002].

EK-4
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA ORMAN FAKÜLTESİ
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ / ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİ
MÜHENDİSLİK TASARIMI DERSİ POSTER HAZIRLAMA KURALLARI
TASARIM KONUSUNUN ADI (En az 48 Punto)
ÖĞRENCİLERİN ADI SOYADI ve NUMARALARI
(26 - 30 Punto)
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
(20-24 Punto)
Sorumlu Öğretim Üyelerinin Ünvanı, Adı ve Soyadı
(18 punto)
Bu kısım posterin en üstüne ve ortalanmış olarak yerleştirilecek ve her iki
tarafında Üniversite ve Fakültemizin Logoları yer alacaktır.

ÖZET (16 – 20 PUNTO, BAŞLIK KOYU)
Bu bölüm içerisinde, yapılan çalışmanın amacı ve önemi kısaca anlatılacak; kullanılan yöntem ve teknikler belirtilerek
elde edilen sonuçlar verilecektir. Özet, kısa, anlaşılır, açık ve yapılan çalışma hakkında bilgilendirici olmalıdır. En fazla
200 kelime kullanılacaktır.
1. GİRİŞ (16 – 20 PUNTO, BAŞLIK KOYU)
Bu bölümde tasarımı yapan öğrencilerin üzerinde durduğu konuyla ilgili yapılan çalışmalar, literatür taraması ve özeti
yapılacaktır. Konuyla ilgili temel bilgileri temin etmelidir. Tasarımın amacı ve önemi özet bölümüne göre daha detaylı
ele alınacaktır. Ayrıca Tasarımın hedefleri maddeler halinde bu kısımda verilecek ve tasarım çalışmasının bilimsel ve
teknolojik araştırmalara ve gelişmelere yararı belirtilecektir.
2. MATERYAL VE YÖNTEM (16 – 20 PUNTO, BAŞLIK KOYU)
Bu bölüm içinde, tasarım çalışması sırasında kullanılan malzemeler, araçlar, (varsa sayısal bilgisayar modelleri,
programlar gibi), alan tanıtımı ve uygulanan yöntemler açıklanacaktır.
3. BULGULAR (16 -20 PUNTO, BAŞLIK KOYU)
Tasarım çalışmasında elde edilen veriler ve bulgular açıklanacaktır. Bu bölümde eğer araştırmanızda herhangi bir
sayısal veri elde etmişseniz, bu verilerin analizi yapılır. Bunun yanı sıra, sözel içerikli tasarımlarda bulgu kısmı
araştırmacının yorumlarından ve/veya yapmış olduğu görüşmelerden çıkardığı sonuçlardan oluşabilir. İster sayısal, ister
sözel olsun tasarımın bulgu kısmında sonuçlar açık, düzenli bir şekilde, varsa şekil, resim tablo ve grafiklerle birlikte
açıklanmalıdır.
4. SONUÇ ve ÖNERİLER (16 – 20 PUNTO, BAŞLIK KOYU)
Çalışmada elde edilen sonuçlar ve öneriler kısaca yazılacaktır. Sonuç ve öneriler kısmında, araştırmada elde edilen
bulgular daha önceki araştırmalarla karşılaştırılarak benzerlikler ve farklılıklar ortaya konulur. Elde edilen bulguların ne
anlama geldiği yorumlanır ve öneriler ortaya konulur.
Bu kısım tasarımın son bölümüdür. Burada; tasarım sırasında elde ettiğiniz bulgular doğrultusunda, kısa bir
değerlendirme yapılır. Sonuca bağlı önerilerde de bulunulabilir. Ancak öneri ve kararların mutlaka araştırma
bulgularına dayandırılması gerekir.
5. KAYNAKÇA (14 - 16 PUNTO, BAŞLIK KOYU)
Bu bölümde, daha önceki sayfalarda çalışmalarına atıfta bulunulan yazarların yayınları hakkında detaylı bilgi (yayın
adı, yayınlanma tarihi, sayfa numarası) verilir.

DİĞER ŞARTLAR


Metin kısmı 1.5 aralıklı olarak yazılacaktır.



Posterler dikey olarak bulunan A0 büyüklüğündeki bir alana (yaklaşık 70x 100 cm) sığacak şekilde
hazırlanacaktır. Poster yalnızca bir sayfa olarak hazırlanacaktır.



Şekiller ve tablolar da renkli olabilir.

Şekil.1: Bilimsel araştırma için poster sunum örneği

EK-5
MÜHENDİSLİK TASARIMI DERSİ
ARA RAPOR VE SONUÇ RAPORU İÇ VE DIŞ KAPAK SAYFASI

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
ORMAN FAKÜLTESİ
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ /
ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ

TASARIM KONUSU BAŞLIĞI

MÜHENDİSLİK TASARIMI DERSİ
TASARIM ÇALIŞMASI
ARA RAPOR / SONUÇ RAPORU

Tasarım Çalışmasını Hazırlayan
Öğrenci No
Adı Soyadı

Sorumlu Öğretim Üyeleri
Ünvanı
Adı Soyadı

Raporun Sunulduğu Tarih

EK-6
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA ORMAN FAKÜLTESİ
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ / ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
MÜHENDİSLİK TASARIMI DERSİ ARA SINAV / MAZERET SINAVI
DEĞERLENDİRME FORMU
(Ara Rapor)
Ara Sınav

□

Mazeret Sınavı

□

Değerlendirme ve Sunum Tarihi:
Öğrencinin Adı Soyadı, No’su:
Tasarım Konusu:

Alanında edinilmiş temel bilim ve mühendislik bilgilerini karmaşık mühendislik
problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi (PÖÇ 1).
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözmek
için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi (PÖÇ 2).
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında,
belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern
tasarım yöntemlerini uygulama becerisi (POÇ 3).
Karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları
geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde
kullanma becerisi (PÖÇ 4).
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama
becerisi (PÖÇ 5).
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel
çalışma becerisi (PÖÇ 6).
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincini yansıtması
(PÖÇ 9).

15
10
10

10
10
20
10

Ara Raporun Şekilsel Yeterliliği
Ara raporun, Mühendislik Tasarımı dersine ait yazım kılavuzuna uygunluğu ve
yazım şekli (PÖÇ 7).

3

Ara raporda kaynak kullanım doğruluğu ve yeterliliği (PÖÇ 7)

4

Ara Raporun Sunum Yeterliliği
Ara raporu sunumunun akıcı ve anlaşılır bir biçimde yapılması ve belirtilen sürenin
etkin kullanılması (PÖÇ 7)
Tasarım konusu ile ilgili sorulan sorulara doğru ve açık bir şekilde cevap verilmesi
(PÖÇ 7)
Toplam

4
4
100
BAŞARI NOTU

Sıra No
1
2
3
4
5
6

Sorumlu Öğretim Üyesinin Ünvanı, Adı ve Soyadı

İmza

Ortalama Not

Öğretim Üyesi-6

Öğretim Üyesi-5

Öğretim Üyesi-4

Öğretim Üyesi-3

Öğretim Üyesi-2

Öğretim Üyesi-1

Ara Raporun ve Öğrencinin Bilimsel Yeterliliği

Ağırlık
(en yüksek)

DEĞERLENDİRME KONULARI VE PUANLAMA

EK-7
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA ORMAN FAKÜLTESİ
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ / ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
MÜHENDİSLİK TASARIMI DERSİ BİTİRME / BÜTÜNLEME SINAVI
DEĞERLENDİRME FORMU
(Sonuç Raporu ve Poster Sunumu)
Bitirme Sınavı

□

Bütünleme Sınavı

□

Değerlendirme ve Sunum Tarihi:
Öğrencinin Adı Soyadı, No’su:
Tasarım Konusu:

Alanında edinilmiş temel bilim ve mühendislik bilgilerini karmaşık mühendislik
problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi (PÖÇ 1).
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözmek
için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi (PÖÇ 2).
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında,
belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern
tasarım yöntemlerini uygulama becerisi (POÇ 3).
Karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları
geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde
kullanma becerisi (PÖÇ 4).
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama
becerisi (PÖÇ 5).
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel
çalışma becerisi (PÖÇ 6).
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincini yansıtması
(PÖÇ 9)

15
10
10

10
10
20
10

Sonuç Raporu ve Posterin Şekilsel Yeterliliği
Sonuç raporu ve posterin, Mühendislik Tasarımı dersine ait yazım kılavuzuna ve
poster hazırlama şablonuna uygunluğu ve yazım şekli (PÖÇ 7)

3

Sonuç raporu ve posterin kaynak kullanım doğruluğu ve yeterliliği (PÖÇ 7)

4

Sonuç Raporu ve Posterin Sunum Yeterliliği
Sonuç raporu ve posterin sunumunda sunumun akıcı ve anlaşılır bir biçimde
yapılması ve belirtilen sürenin etkin kullanılması (PÖÇ 7)
Tasarım konusu ile ilgili sorulan sorulara doğru ve açık bir şekilde cevap verilmesi
(PÖÇ 7)
Toplam

4
4
100
BAŞARI NOTU

Sıra No
1
2
3
4
5
6

Sorumlu Öğretim Üyesinin Ünvanı, Adı ve Soyadı

İmza

Ortalama Not

Öğretim Üyesi-6

Öğretim Üyesi-5

Öğretim Üyesi-4

Öğretim Üyesi-3

Öğretim Üyesi-2

Öğretim Üyesi-1

Sonuç Raporu, Poster ve Öğrencinin Bilimsel Yeterliliği

Ağırlık
(en yüksek)

DEĞERLENDİRME KONULARI VE PUANLAMA

EK-8
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA ORMAN FAKÜLTESİ
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ / ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
MÜHENDİSLİK TASARIMI DERSİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN TASARIMLAR İÇİN
JÜRİ DEĞERLENDİRME FORMU
Sunum ve Değerlendirme
Tarihi:

Tasarım Grup No:

Tasarım Konusu:
DEĞERLENDİRME KONULARI VE PUANLAMA
Değerlendirme Kriterleri

Ağırlık
(en yüksek)

Tasarım özgün/yenilikçi bir fikir mi?Problem net olarak saptanıp tanımlanmış mı? Hangi gereksinimleri
karşılayacağı belirtilmiş mi? Benzer ya da rakip ürün/hizmetlerle karşılaştırma yapılmış mı?

20

Tasarım çalışmasında, uygulanan yöntemler doğru seçilmiş mi?Model kurma becerisi sağlanmış mı?
Mesleğin gerektirdiği çağdaş yöntem ve araçları etkin bir şekilde kullanılabilmiş mi?

15

Tasarım çalışması yapılabilir/uygulanabilir mi? Ürüne ya da hizmete dönüşme potansiyeli var mı? Tasarım,
geliştirme ve üretim aşamalarına ilişkin çözülmesi gereken temel problemler ve çözümleri tanımlanmış mı?
Mali analiz yapılmış mı? Talep oluşturma potansiyeli var mı?

15

Tasarım çalışmasına ait çözümler ve sonuçlar doğru ve doyurucu bir biçimde yorumlanmış ve tartışılmış mı?

10

Tasarımın yararlılığı var mı? Ulusal ekonomiye/bilime katkısı var mı? Toplumsal bir ihtiyaca/soruna çözüm
üretme potansiyeli var mı? Faydalanıcılar tanımlanmış mı? Ülkenin rekabet gücüne katkısı var mı?

15

Evrensel ve bilimsel etik ilkelerine ve sorumluluklarına uyulmuş mu?

15

Tasarım etkili ve başarılı bir şekilde sunulmuş mu?

10

TOPLAM
Jüri Üyesinin
Adı ve Soyadı

:

İmzası

:

100

Taktir
Olunan Puan

EK-9
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA ORMAN FAKÜLTESİ
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ / ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
MÜHENDİSLİK TASARIMI DERSİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN TASARIMLAR İÇİN
JÜRİ DEĞERLENDİRME SONUÇ FORMU

Derece

Tasarım Grup No ve Tasarım Konusu

Öğrencilerin Adı Soyadı

Sorumlu Öğretim Üyeleri
Adı Soyadı

1

2

3

Bölüm Başkanı

Bölüm Başkan Yrd.

Bölüm Başkan Yrd.

Toplam Puan

Jüri Üyesi-5

Jüri Üyesi-4

Jüri Üyesi-3

Tasarım Konusu

Jüri Üyesi-2

Tasarım
Grup No

Jüri Üyesi-1

Sunum ve Değerlendirme Tarihi:

