
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 

MESLEK YÜKSEKOKULU 

MAKİNE PROGRAMI 

A. Amaçlar 

Makine Programında iki yıl süreli ön lisans eğitimi verilmektedir. Bu programdan mezun olan 

öğrenciler “Makine Teknikeri” unvanı almaktadır. Makine sektörü ülkemizde istikrarlı olarak 

büyümektedir. Bununla birlikte yarattığı katma değer, ulusal ve uluslararası geniş bir sanayi ağı 

oluşturması, dışa bağımlılığı azaltıcı ve teknoloji üretimini arttırmasıyla lokomotif bir sektördür. Bu 

programda mekanik ve kontrol sistemleri, tasarım, bakım ve onarım gibi çeşitli alanlarda yeteneklere 

sahip olabilecek teknik elemanların yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Verilen teorik ve pratik 

uygulamaların yanında endüstride yapılacak stajlarla öğrencilerimizin işe başlamadan deneyim 

kazanmalarına olanak sağlanması amaçlanmıştır. 

B. Hedefler  

 Sektörün gereksinimleri doğrultusunda Makine Bölümü; eğitim programı süresince, makine ile ilgili 

alanlardaki teknolojik ve bilimsel gelişmelerin takip edilmesini, alanla ilgili her türlü program, makine, 

ekipman ve malzemeyi kullanabilen nitelikli bireylerin yetiştirilmesini hedeflemektedir. 

C. Program Öğrenme Çıktıları 

1-Temel matematik ve fen bilimi bilgilerine sahip olma ve gerektiğinde kullanabilme,  

2-Talaşlı ve talaşsız üretim yöntemlerini bilerek, en uygun üretim yöntemini seçebilme,  

3-Malzemeyi tanıma, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verme ve imalat için uygun malzemeyi 

seçebilme, 

4-Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilerek istenilen özelliklere uygun şekilde makine 

parçalarını ve bir sistemi tasarlayabilme ve analiz edebilme,   

5-Bilgisayarda paket programlar kullanarak, kurallara uygun makine resimleri çizebilme,  

6-Bilgisayar denetimli takım tezgâhlarının çalışma sistemlerini bilme,  

7-Bilgisayar denetimli tezgâhlarda üretim programlarını hazırlayabilme,  

8-Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını bilgisayar denetimli tezgâha aktarabilme ve işleyebilme, 



9-Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda malzeme işleyebilme, üretilen 

parçalar için uygun kalite sistemine karar verebilme,  

10-Üretimi planlayabilme, işlem kartlarını hazırlayabilme, görev dağılımı yapabilme ve denetleme 

becerisini kullanabilme, 

11-Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip edebilme,  

12-Bir yabancı dili temel seviyede kullanabilme,  

13-Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde kullanabilme,  

14-Sözlü ve yazılı elektronik iletişim tekniklerini kullanabilme,  

15-Temel termodinamik kavramları, iş, termodinamik kanunlar ilgili yeterlikler kazanma  

16-Akışkanlarla ilgili problemleri karşılayabilme, formüle etme ve çözme becerisini kazanma  

17-Araştırma yapma yeterliklerini kazandırma  

18-Hidrolik-pnömatik devre elemanlarıyla devre sistemleri oluşturma ve tezgâhların bakım-onarımı 

ile ilgili yeterliliklerinin kazandırma   

19-Teorik bilgilerle, atölye ve endüstri tecrübelerini bir araya getirerek proje hazırlamak, kazanılan 

bilgi ve becerileri kullanarak, hazırlanan projeleri atölye ve okul imkânlarını kullanarak üretebilmek, 

araştırma ve tasarımla ilgili projelerde kaynak tarayabilmek ve elde edilen bilgileri kullanarak proje 

hazırlayıp, sunabilmek yeterliklerinin kazandırma 

D. Eğitim Öğretim Metotları 

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, 

gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin 

yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. 

Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat 

edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir: 

 

 Metot Başlıca öğrenme faaliyetleri Kullanılan Araçlar 

1 Ders Dinleme ve anlamlandırma Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 



bilgisayar, tepegöz 

2 

Tartışmalı Ders 

Dinleme ve anlamlandırma, 

gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, 

soru geliştirme 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

3 Özel Destek / 

Yapısal Örnekler 
Önceden planlanmış özel beceriler   

4 Rol Yapma / 

Drama 
Önceden planlanmış özel beceriler 

Standart derslik teknolojileri, 

özel donanım 

5 Problem Çözme Önceden planlanmış özel beceriler   

6 Vaka Çalışması Önceden planlanmış özel beceriler   

7 

Beyin Fırtınası 

Dinleme ve anlamlandırma, 

gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, 

soru geliştirme, takım çalışması 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

8 
Küçük Grup 

Tartışması 

Dinleme ve anlamlandırma, 

gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, 

soru geliştirme 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

9 
Gösterim 

Dinleme ve anlamlandırma, 

gözlem/durumları işleme 

Gözleme imkân verecek gerçek 

ya da sanal ortam 

10 
Benzetim 

Dinleme ve anlamlandırma, 

gözlem/durumları işleme, Bilişim becerileri 

Gözleme imkân verecek gerçek 

ya da sanal ortam 

11 

Seminer 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, 

okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, 

yönetsel beceriler 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, özel 

donanım 

12 

Grup Çalışması 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, 

okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru 

geliştirme, yönetsel beceriler, takım 

çalışması 

İnternet veri tabanları, 

kütüphane veri tabanları, e-

posta, çevrimiçi sohbet, 

Web tabanlı tartışma forumları 

13 Saha / Arazi 

Çalışması 

Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam 

boyu öğrenme, teknik gezi ve incelemeler 
  

14 
Laboratuar 

Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel 

beceriler, takım çalışması 
Özel donanım 



15 

Ödev 
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, 

okuma, Bilişim 

İnternet veri tabanları, 

kütüphane veri tabanları, e-

posta 

16 
Sözlü 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları 

işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum 
  

17 İnceleme / Anket 

Çalışması 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, 

okuma 
  

18 

Panel 
Dinleme ve anlamlandırma, 

gözlem/durumları işleme 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, özel 

donanım 

19 

Konuk Konuşmacı 
Dinleme ve anlamlandırma, 

gözlem/durumları işleme 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, 

özel donanım 

20 
Öğrenci 

Topluluğu 

Faaliyetleri / 

Projeleri 

Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, 

soru geliştirme, takım çalışması, Araştırma – 

yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, 

yönetsel beceriler, Önceden planlanmış özel 

beceriler 

  

 

E. Alınacak Derece 

Bu bölüm, yükseköğretimde 120 AKTS’lik bir eğitime tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, 

program yeterlilikleri sağlandığında Makine alanında Ön Lisans derecesine sahip olunur. 

 

F. Kabul Koşulları 

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde 

ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya 

dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. 

Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate 

alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Nişantaşı 

Üniversitesi tanıtım kataloğu ve internet sitesinden ulaşılabilir. 

 



G. Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş 

Makine programı mezunları fabrikaların ve işletmelerin tasarım, imalat, CNC ve takım tezgâhları, 

makine ve metal sanayi, otomotiv sektörü, kaynakçılık, robotik sistemler, iş makineleri ve beyaz eşya 

gibi geniş bir yelpazede iş bulabilme olanağına sahiptirler. Dikey Geçiş Sınavı ile Makine Mühendisliği, 

Otomotiv Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Gemi Makineleri gibi birçok bölümlere kayıt hakkı 

bulunmaktadır. 

H. Mezuniyet Koşulları 

Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için, her yarıyıl içinde ara sınavlar ve yarıyıl sonunda 

genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Bu 

sınavlardan gerekli başarı kriterleri sağlanmalıdır.  

J. Ölçme – Değerlendirme ve Puanlama 

Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders 

Planı bölümündeki ilgili derse bakınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAKİNE PROGRAMI 

DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 

1. SINIF GÜZ YARIYILI 

Ders Kodu DERS ADI T U 
Ders 

Saati 
Kredi AKTS 

OATA151 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  4 0 4 4 4 
OYDL151 Yabancı Dil Kurulu I 8 1 9 9 12 
OMAT153 Matematik 3 0 3 3 4 
OMAK155 Temel İmalat İşlemleri I 2 1 3 3 5 
OMAK153 Malzeme Teknolojisi  2 1 3 3 5 
 TOPLAM   22 22 30 

1. SINIF BAHAR YARIYILI 

Ders Kodu DERS ADI T U 
Ders 

Saati 
Kredi AKTS 

OTRD152 Türk Dili 4 0 4 4 4 
OYDL152 Yabancı Dil Kurulu II 8 1 9 9 12 
OFIZ152 Fizik 2 0 2 2 4 
OMAK152 Makine Meslek Resmi 2 1 3 3 5 
OMAK156 Temel İmalat İşlemleri II 2 1 3 3 5 
 TOPLAM   21 21 30 

2. SINIF GÜZ YARIYILI 

Ders Kodu DERS ADI T U 
Ders 

Saati 
Kredi AKTS 

OMAK251 

 

Bilgisayar Destekli Tasarım 2 2 4 3 4 
OMAK253 

 

Akışkanlar Mekaniği 2 1 3 3 3 
OMAK255 Dinamik 2 1 3 3 4 
OMAK257 Mukavemet 2 0 2 2 3 
OMAK259 CNC Teknolojisi 2 1 3 3 3 
OMAK261 Kaynak Teknolojisi 2 1 3 3 3 
OOTO255 Termodinamik 2 1 3 3 3 
OMAK263 Teknik İngilizce 1 1 2 2 3 
 Staj / Bitirme Projesi     4 
 TOPLAM   23 22 30 

2. SINIF BAHAR YARIYILI 

Ders Kodu DERS ADI T U Ders 

Saati 

Kredi AKTS 

OMAK252 Isı Transferi 2 1 3 3 4 
OMAK254 Bilgisayar Destekli Üretim 2 2 4 3 5 
OMAK256 Hidrolik ve Pnömatik 2 1 3 3 3 
OMAK258 Sistem Dinamiği ve Kontrol 2 1 3 3 4 
OMAK260 Kalite Yönetim Sistemleri 2 0 2 2 3 
OMAK262 Makine Elemanları 3 0 3 3 3 
OMAK264 Mezuniyet Projesi 2 2 4 3 4 
 Staj / Bitirme Projesi     4 
 TOPLAM   22 20 30 



L. GENEL TOPLAMLAR 

GENEL TOPLAMLAR 

TOPLAM TEORİK DERS SAATİ SAYISI 67 

TOPLAM UYGULAMA DERS SAATİ SAYISI 21 

TOPLAM SEÇMELİ DERS SAATİ SAYISI - 

TOPLAM SEÇMELİ DERS AKTS KREDİSİ - 

TOPLAM STAJ AKTS KREDİSİ - 

TOPLAM AKTS KREDİSİ 120 

 

M. AÇIKLAMALAR 

**: Yüksekokulda okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil zorunlu dersleri ile 

birlikte, ilgili yükseköğretim kurumunun ilgili program için tespit ettiği asgari eğitim ve öğretim 

çalışmalarını ihtiva eden ve tümüyle başarıldığında diploma almaya hak kazandıran eğitim ve öğretim 

çalışmalarının bütünü eğitim ve öğretim planlarında gösterilir ve Yüksekokulda eğitim ve öğretim, her 

yarıyıldaki derslerin adlarının ve haftalık kredi saatlerinin gösterildiği bu öğretim planlarına göre 

yapılır. 

**: Öğretim programında gösterilen derslerin tümünden başarılı olmuş ve GANO’sunu en az 2.00 

düzeyine çıkarmış, Yönetim Kurulunun kararı ile mezuniyet koşulunu sağlamış öğrencilere, Meslek 

Yüksekokulu ve program adı belirtilmek suretiyle önlisans diploması verilir. 

**:  Öğrencilerin almış olduğu derslerden başarılı sayılabilmeleri için; derse devam, dönem içi 

çalışmalar, ara sınav ve yarıyıl sonu (final) sınavları göz önüne alınır. Öğrencinin ders geçme ve ham 

başarı notuna bu faktörlerin hangi oranda etkili olacağı ve ölçme ve değerlendirme yöntemi, dersle 

ilgili kaynaklar o dersin müfredatında belirtilir ve yarıyıl başlarında dersin sorumlusu olan öğretim 

elemanı tarafından öğrencilere duyurulur. Dersin ham başarı notunun hesaplanmasında dersin ölçme 

ve değerlendirme kriterleri; her ders için, program başkanının teklifi, Yüksekokul Kurulunun onayı ile 

her program için ayrı ayrı belirlenir. 

**:Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri; zorunlu ve kredili ders olarak, 

haftada ikişer ders saati olmak üzere, iki yarıyılda okutulur. 

**: Burada ifade edilmeyen diğer hususla konusunda; (bknz: Nişantaşı Üniversitesi yönetmelikleri) 



N. DERS İÇERİKLERİ:   

Ders  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Kod  OATA151  

Course  Ataturk Principles and the History of 

Turkish Revolution  

Code  OATA151  

Krediler  Teori: 4 Uygulama: 0  Kredi: 4 AKTS: 4 

İçerik  Bu dersin amacı, yarının Türkiye’sinde önemli görevler üstlenmeye aday 

üniversite gençliğine Türk Milleti için haklı bir övünç kaynağı olan Türk 

İnkılabı’nın anlam ve önemini anlatmak ve kavratmaktır. 

İngilizce İçerik  The aim of this course is to understand the meaning and importance of the 

Turkish Revolution which is a rightful source of pride for the Turkish Nation. 

Ön Koşul  YOK  

Ölçme  

Değerlendirme ve  

Puanlama  

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60   

Eğitim  Öğretim  

Metotları  

13, 14, 16 

Haftalık Ders Konuları  

1.Hafta  Osmanlı Devleti’nin Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devleti’ni Kurtarma Çabaları 
(Islahat Hareketleri/ Fikir Akımları) 

2.Hafta  İkinci Meşrutiyet Döneminin Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti 

3.Hafta  Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi, Mondros Ateşkes Antlaşması ve 

Tepkiler, Milli Kurtuluş Savaşı, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış 

4.Hafta  Hazırlık Dönemi (Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrasında Genel Durum ve 
Kurulan Cemiyetler), Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı ve 
Teşkilatlandırma Faaliyetleri. 

5.Hafta  Amasya Genelgesi ve Kongreler Dönemi, Meclis-i Mebusan’ın İstanbul’da 

Toplanması ve Misak-ı Milli’yi Kabul Etmesi. T.B.M.M.’nin Açılması 

6.Hafta  Kurtuluş Savaşı Dönemi, Batı Cephesinde Türk Ordusunun Yunanlılarla Yaptığı 
Savaşlar, Sakarya Meydan Savaşı ve Sonuçları, Büyük Taarruz ve Zafer 

7.Hafta  Ara sınav 

8.Hafta  İlk Anayasa ve Anayasal Değişiklikler (20 Ocak 1921), Cumhuriyet Devrinde İlk 

Siyasi Partiler, Hukuk İnkılâbı, Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılâplar. 



9.Hafta  Toplumsal Alandaki Çalışmalar (Tekkelerin Kapatılması, Kıyafet İnkılâbı, Soyadı 

Kanunun Kabulü) Ekonomik Alandaki Atılım ve Gelişmeler 

10.Hafta  Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasına Genel Bir Bakış, (Lozan Barışından Sonra 

1923-1932 Döneminde Türkiye’nin Dış Politikaları) 

11.Hafta  1932-1939 Döneminde Türkiye’nin Dış Politikasındaki Gelişmeler. (Türkiye’nin 

Milletler Cemiyetine Girmesi, Balkan Antantı, Montreux Sözleşmesi, Sadabat 

Paktı, Hatay Sorunu) 

12.Hafta  İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye (İkinci Dünya Savaşından Sonra Türkiye’nin Dış 

Politikası ve Demokrasiye Geçiş) 

13.Hafta  Türk İnkılabının Temel İlkeleri, Türk İnkılâbının Nitelikleri ve Hedefleri, Siyasal 

Alandaki İnkılâplar 

14.Hafta  Osmanlı Devleti’nin Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devleti’ni Kurtarma Çabaları 

(Islahat Hareketleri/ Fikir Akımları) 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O-DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi- Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Temel matematik ve fen bilimi bilgilerine sahip olma ve 

gerektiğinde kullanabilme, 

x     

2 Talaşlı ve talaşsız üretim yöntemlerini bilerek, en uygun üretim 

yöntemini seçebilme,  

x     

3 Malzemeyi tanıma, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verme ve 
imalat için uygun malzemeyi seçebilme, 

x     

4 Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilerek istenilen 

özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi 

tasarlayabilme ve analiz edebilme, 

x     

5 Bilgisayarda paket programlar kullanarak, kurallara uygun makine 

resimleri çizebilme, 

x     

6 Bilgisayar denetimli takım tezgâhlarının çalışma sistemlerini bilme,

  

x     

7 Bilgisayar denetimli tezgâhlarda üretim programlarını x     



hazırlayabilme, 

8 Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını bilgisayar denetimli 

tezgâha aktarabilme ve işleyebilme, 

x     

9 Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda 

malzeme işleyebilme, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine 

karar verebilme, 

x     

10 Üretimi planlayabilme, işlem kartlarını hazırlayabilme, görev 

dağılımı yapabilme ve denetleme becerisini kullanabilme, 

x     

11 Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip 
edebilme, 

x     

12 Bir yabancı dili temel seviyede kullanabilme, x     

13 Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde kullanabilme,   x    

14 Sözlü ve yazılı elektronik iletişim tekniklerini kullanabilme,  x     

15 Temel termodinamik kavramları, iş, termodinamik kanunlar ilgili 

yeterlikler kazanma 

x     

16 Araştırma yapma yeterliklerini kazandırma  x    

17 Hidrolik-pnömatik devre elemanlarıyla devre sistemleri oluşturma 

ve tezgâhların bakım-onarımı ile ilgili yeterliliklerinin kazandırma 

x     

18 Teorik bilgilerle, atölye ve endüstri tecrübelerini bir araya getirerek 

proje hazırlamak, kazanılan bilgi ve becerileri kullanarak, 

hazırlanan projeleri atölye ve okul imkânlarını kullanarak 

üretebilmek, araştırma ve tasarımla ilgili projelerde kaynak 

tarayabilmek ve elde edilen bilgileri kullanarak proje hazırlayıp, 

sunabilmek yeterliklerinin kazandırma  

x     

19 Tasarımda karşılaşılacak temel mukavemet bilgilerini 

kavrayabilmek, makine elemanlarını özelliklerine göre 

sınıflandırabilmek, makine elemanlarının dayanımlarını 

hesaplayabilmek ve uygun elemanı seçebilmek yeterliklerinin 

kazandırma. 

x     

 

 

 

 

 



N. DERS İÇERİKLERİ 

Ders  İngilizce Dil Bilgisi I Kod  OYDL155 

Course  Grammar I Code  OYDL155 

Krediler  Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik  Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip 

edebilmeleri, lisans sonrası ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; 

İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, 

okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik  They can follow professional English lessons students will see in the next year, 

after the license; and they will need in their professional life; English on the 

basis that the level of English grammar, vocabulary, reading comprehension, 

oral expression and writing skills are. 

Ön Koşul  YOK  

Ölçme  

Değerlendirme ve  

Puanlama  

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60   

Eğitim  Öğretim  

Metotları  

1, 2, 15, 16  

Haftalık Ders Konuları  

1.Hafta  To Be, Possessive Adjectives, Position of Adjectives 

2.Hafta  There is/are, Present Simple Tense, Wh- Questions 

3.Hafta  Adverbs of Frequency, Like+ing/Want+infinitive, In-On-At 

4.Hafta  Past Simple of To Be, Past Simple Tense positive form, Irregular Verbs 

5.Hafta  Going to (+, -,? Forms), Why&Because 

6.Hafta  Possessive ‘s, Noun Plurals 

7.Hafta  Can/Can’t, Countable/Uncountable Nouns, Much/Many/a/an/a lot of/any/ 

some 

8.Hafta  Ara sınav / Mid Term Exam 



9.Hafta  Object Pronouns, Modifiers (very, really, quite), Have got 

10.Hafta  Past Simple Negatives and Questions, Regular Verbs 

11.Hafta  Articles, Possessive Pronouns, Pronouns; one/ones 

12.Hafta  Present Continuous Tense in comparison with Present Simple 

13.Hafta  Comparative and Superlative Adjectives 

14.Hafta  Have to/Has to (Positive, Negative and Question Forms) 

General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İngilizce Dil Bilgisi I Dersi- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak 

Makine alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama 

araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki 

kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, 

verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları 

tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri 

geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım 

yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Makine alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 

becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, 

düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü 

olarak aktarabilir. 

 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen 

karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk 

alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini 

     



belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı 

düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler 

düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla 

aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde 

kullanarak, alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile 

iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı 

Temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim 

teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip 

olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel 

değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli 

bilince sahip olmak. 

     

15 Makine alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, 

bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

N. DERS İÇERİKLERİ 

Ders İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri I Kod OYDL153 

Course Reading ve Comprehension Skills I Code OYDL153 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip 

edebilmeleri, lisans sonrası ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; 

İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, 

okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileridir. 



İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, 

after the license; and they will need in their professional life; English on the 

basis that the level of English grammar, vocabulary, reading comprehension, 

oral expression and writing skills are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme 

ve Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. 

İşlenen konu başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta 1.3 What’s your favourite film?  

2.3 Friends Connect, 

2.Hafta 4.2 The Info-Bike  

5.2 Rebecca’s Blog 

3.Hafta 6.2 Housework 

7.2 Amazing Abilities 

4.Hafta 8.3 How was your weekend? 

9.2 Curt Degerman 

5.Hafta 10.3 Gifts around the world 

6.Hafta 2.1 Just an Ordinary Day 

7.Hafta 3.3 Mobile Order! 

4.1 Eating around the world 

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta 5.1 Unusual Homes for Sale 

10.Hafta 6.2 City Break Reviews 

11.Hafta 7.2 An email Home 



8.2 Street Fashion 

12.Hafta 9.3 Art or Vandalism 

10.2 An Adventure 

13.Hafta 11.2 Teachers together 

14.Hafta 12.3 Charity Champions 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri I Dersi- Program Öğrenme 

Çıktıları İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak 

Makine alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama 

araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki 

kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, 

verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları 

tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri 

geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım 

yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Makine alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 

becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, 

düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü 

olarak aktarabilir. 

 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen 

karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk 

alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini 

belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı      



düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilmek. 

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler 

düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla 

aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde 

kullanarak, alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile 

iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı 

Temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim 

teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip 

olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel 

değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli 

bilince sahip olmak. 

     

15 Makine alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, 

bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

N. DERS İÇERİKLERİ 

Ders İngilizce Yazma Becerileri I Kod OYDL151 

Course English Writing Skills I Code OYDL151 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip 

edebilmeleri, lisans sonrası ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; 

İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, 

okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, 

after the license; and they will need in their professional life; English on the 

basis that the level of English grammar, vocabulary, reading comprehension, 



oral expression and writing skills are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme 

ve Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. İşlenen ünite ve konu 

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Writing Bank- Writing a poem 

2.Hafta Writing Bank- How to ask /give phone numbers & repetitions 

3.Hafta Writing Bank-An email –using but and and 

4.Hafta Writing Bank-A product review –writing short sentences about a product 

5.Hafta Writing Bank-An online profile update –using capital letters and full stop 

6.Hafta Writing Bank-A letter –using common letter phrases 

7.Hafta Writing Bank-A day in the life of…-using then and after that 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Writing Bank-An email invitation –using common email phrases 

10.Hafta Writing Bank-A short Biography of a famous person-joining clauses with when 

11.Hafta Writing Bank-A blog-using commas and apostrophes 

 

12.Hafta Writing Bank-Text Messages- making holiday plans 

13.Hafta Writing Bank –Using international text expressions  

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Sınavları –Final exams 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İngilizce Yazma Becerileri I Dersi- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak 

Makine alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama 

araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki 

kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, 

verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları 

tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri 

geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım 

yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Makine alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 

becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, 

düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü 

olarak aktarabilir. 

 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen 

karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk 

alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini 

belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı 

düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler 

düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla 

aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde 

kullanarak, alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile 

iletişim kurabilmek. 

    X 



12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı 

Temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim 

teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip 

olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel 

değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli 

bilince sahip olmak. 

     

15 Makine alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, 

bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

N. DERS İÇERİKLERİ 

Ders  Matematik Kod  OMAT153 

Course  Mathematic Code  OMAT153 

Krediler  Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik  Tek Değişkenli Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, Eğri 
Çizimi, Asimptotlar, Integral, İntegral Hesabının Temel Teoremi, İntegralin 
Uygulamaları, Kutupsal Koordinatlar, Transandan Fonksiyonlar, İntegral 
Teknikleri, Belirsizlik Şekilleri, L’Hopital Kuralı 
 

İngilizce İçerik  Functions of a Single Variable, Limits and Continuity, Derivatives, Applications of 
Derivatives, Sketching Graphs of Functions, Asymptotes, Integration, 
Fundamental Theorem of Calculus, Applications of Integrals, Polar Coordinates, 
Transcendental Functions, Techniques of Integration, Indeterminate Forms, 
L’Hopital’s Rule. 
 

Ön Koşul  YOK  

Ölçme  

Değerlendirme ve  

Puanlama  

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60   



Eğitim  Öğretim  

Metotları  

1,5, 11 

Haftalık Ders Konuları  

1.Hafta  Limit ve Süreklilik 

2.Hafta  Limit ve Süreklilik 

3.Hafta  Türev 

4.Hafta  Türev 

5.Hafta  Türevin Uygulamaları 

6.Hafta  Türevin Uygulamaları 

7.Hafta  Ara Sınav 

8.Hafta  İntegral 

9.Hafta  İntegral ve Uygulamaları 

10.Hafta  Transandan Fonksiyonlar 

11.Hafta  İntegral Teknikleri 

12.Hafta  İntegral Teknikleri 

13.Hafta  L’Hopital Kuralı 

14.Hafta  L’Hopital Kuralı 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O-DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Matematik Dersi- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Temel matematik ve fen bilimi bilgilerine sahip olma ve 

gerektiğinde kullanabilme, 

    x 

2 Talaşlı ve talaşsız üretim yöntemlerini bilerek, en uygun üretim 

yöntemini seçebilme,  

x     

3 Malzemeyi tanıma, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verme ve 
imalat için uygun malzemeyi seçebilme, 

x     



4 Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilerek istenilen 

özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi 

tasarlayabilme ve analiz edebilme, 

x     

5 Bilgisayarda paket programlar kullanarak, kurallara uygun makine 

resimleri çizebilme, 

  x   

6 Bilgisayar denetimli takım tezgâhlarının çalışma sistemlerini bilme,

  

x     

7 Bilgisayar denetimli tezgâhlarda üretim programlarını 

hazırlayabilme, 

x     

8 Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını bilgisayar denetimli 

tezgâha aktarabilme ve işleyebilme, 

x     

9 Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda 

malzeme işleyebilme, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine 

karar verebilme, 

x     

10 Üretimi planlayabilme, işlem kartlarını hazırlayabilme, görev 

dağılımı yapabilme ve denetleme becerisini kullanabilme, 

x     

11 Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip 
edebilme, 

x     

12 Bir yabancı dili temel seviyede kullanabilme, x     

13 Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde kullanabilme, x      

14 Sözlü ve yazılı elektronik iletişim tekniklerini kullanabilme, x      

15 Temel termodinamik kavramları, iş, termodinamik kanunlar ilgili 

yeterlikler kazanma 

x     

16 Araştırma yapma yeterliklerini kazandırma x     

17 Hidrolik-pnömatik devre elemanlarıyla devre sistemleri oluşturma 

ve tezgâhların bakım-onarımı ile ilgili yeterliliklerinin kazandırma 

x     

18 Teorik bilgilerle, atölye ve endüstri tecrübelerini bir araya getirerek 

proje hazırlamak, kazanılan bilgi ve becerileri kullanarak, 

hazırlanan projeleri atölye ve okul imkânlarını kullanarak 

üretebilmek, araştırma ve tasarımla ilgili projelerde kaynak 

tarayabilmek ve elde edilen bilgileri kullanarak proje hazırlayıp, 

sunabilmek yeterliklerinin kazandırma  

x     

19 Tasarımda karşılaşılacak temel mukavemet bilgilerini 

kavrayabilmek, makine elemanlarını özelliklerine göre 

sınıflandırabilmek, makine elemanlarının dayanımlarını 

x     



hesaplayabilmek ve uygun elemanı seçebilmek yeterliklerinin 

kazandırma. 

 

N. DERS İÇERİKLERİ 

Ders  Temel İmalat İşlemleri I Kod  OMAK155 

Course  Basic Manufacturing Process I Code  OMAK155 

Krediler  Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik  Talaşlı imalatın esasları. İşleme kalitesi. Takım tezgâhları ve talaş kaldırma 
yöntemleri. Talaş kaldırma mekaniği ve etkileyen faktörler. İşleme zamanı, 
teknik ve ekonomik optimizasyon. Tezgâhlar, kesme takımları ve tutturma 
tertibatları. Proses planlama. İmalatta otomasyon. 
 

İngilizce İçerik  Fundamentals of Manufacturing, Machining Quality, Machine Tools and 
Machining Operations, Mechanics of Metal Cutting, Metal Cutting Factors, 
Operation Times, Technical and Economical Optimizations, Machine Tools, 
Tools, Jigs and Fixtures, Process Planning, Manufacturing Automation 
 

Ön Koşul  YOK  

Ölçme  

Değerlendirme ve  

Puanlama  

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60   

Eğitim  Öğretim  

Metotları  

1, 2, 15, 16  

Haftalık Ders Konuları  

1.Hafta  İmalatın esasları, işleme kalitesi, yüzey pürüzlülüğü 

2.Hafta  Takım tezgâhları, Talaş kaldırma yöntemleri, Tezgâh kalitesi 
 

3.Hafta  Talaş kaldırma mekaniği 

4.Hafta  Talaş kaldırmayı etkileyen faktörler, Malzemelerin işlenebilirliği 

5.Hafta  Kesme takımları, Takımlarda aşınma ve ömür, talaş kırma 



6.Hafta  İşleme zamanı, teknik ve ekonomik optimizasyon 

7.Hafta  Ara Sınav 

8.Hafta  Kesme sıvıları 

9.Hafta  Torna tezgâhları, takımları ve tutturma tertibatları 

10.Hafta  Planya, vargel tezgâhları, takımları, tutturma tertibatları 

11.Hafta  Delik delme ve delik işleme tezgâhları, takımları, tutturma tertibatları 

12.Hafta  Frezeleme tezgâhları, takımları, tutturma tertibatları 

13.Hafta  Broşlama tezgâhları, taşlama tezgâhları, takımları, tutturma tertibatları 

14.Hafta  Tezgâhlarda titreşim, Proses planlama 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O-DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Temel İmalat İşlemleri I Dersi- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Temel matematik ve fen bilimi bilgilerine sahip olma ve 

gerektiğinde kullanabilme, 

x     

2 Talaşlı ve talaşsız üretim yöntemlerini bilerek, en uygun üretim 

yöntemini seçebilme,  

   x  

3 Malzemeyi tanıma, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verme ve 
imalat için uygun malzemeyi seçebilme, 

 x    

4 Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilerek istenilen 

özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi 

tasarlayabilme ve analiz edebilme, 

  x   

5 Bilgisayarda paket programlar kullanarak, kurallara uygun makine 

resimleri çizebilme, 

  x   

6 Bilgisayar denetimli takım tezgâhlarının çalışma sistemlerini bilme,

  

  x   

7 Bilgisayar denetimli tezgâhlarda üretim programlarını 

hazırlayabilme, 

 x    



8 Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını bilgisayar denetimli 

tezgâha aktarabilme ve işleyebilme, 

 x    

9 Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda 

malzeme işleyebilme, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine 

karar verebilme, 

 x    

10 Üretimi planlayabilme, işlem kartlarını hazırlayabilme, görev 

dağılımı yapabilme ve denetleme becerisini kullanabilme, 

   x  

11 Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip 
edebilme, 

  x   

12 Bir yabancı dili temel seviyede kullanabilme, x     

13 Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde kullanabilme, x      

14 Sözlü ve yazılı elektronik iletişim tekniklerini kullanabilme, x      

15 Temel termodinamik kavramları, iş, termodinamik kanunlar ilgili 

yeterlikler kazanma 

x     

16 Araştırma yapma yeterliklerini kazandırma x     

17 Hidrolik-pnömatik devre elemanlarıyla devre sistemleri oluşturma 

ve tezgâhların bakım-onarımı ile ilgili yeterliliklerinin kazandırma 

x     

18 Teorik bilgilerle, atölye ve endüstri tecrübelerini bir araya getirerek 

proje hazırlamak, kazanılan bilgi ve becerileri kullanarak, 

hazırlanan projeleri atölye ve okul imkânlarını kullanarak 

üretebilmek, araştırma ve tasarımla ilgili projelerde kaynak 

tarayabilmek ve elde edilen bilgileri kullanarak proje hazırlayıp, 

sunabilmek yeterliklerinin kazandırma  

  x   

19 Tasarımda karşılaşılacak temel mukavemet bilgilerini 

kavrayabilmek, makine elemanlarını özelliklerine göre 

sınıflandırabilmek, makine elemanlarının dayanımlarını 

hesaplayabilmek ve uygun elemanı seçebilmek yeterliklerinin 

kazandırma. 

x     

 

 

 

 

 

 



N. DERS İÇERİKLERİ 

Ders  Malzeme Teknolojisi Kod  OMAK153 

Course  Materials Technology Code  OMAK153 

Krediler  Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik  Malzemeler bilimine giriş ve malzemelerin atomik yapıların sınıflandırılması. 
Kristal yapıları ve kusurlar. Mühendislik malzemelerinin mekanik ve fiziksel 
özellikleri. Katı-hal difüzyonu. Faz diyagramları ve katılaşım. Demirli ve demirsiz 
alaşımlar ve ısı muamelesi. Malzemelerin elektron bağ yapıları ile ilişkili elektrik, 
optik, ısıl ve manyetik özellikler. Metalik korozyon ve korozyonun önlenmesi.  

İngilizce İçerik  Introduction to materials science and classification of atomic structures of the 
materials. Crystal structures and imperfections. Mechanical and physical 
properties of the engineering materials. Solid-state diffusion. Phase diagrams 
and solidification. Ferrous / non-ferrous alloys and heat treatment. Electrical, 
optical, thermal and magnetic properties associated with electron band 
structures of the materials. Metallic corrosion and prevention from corrosion.  
 

Ön Koşul  YOK  

Ölçme  

Değerlendirme ve  

Puanlama  

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60   

Eğitim  Öğretim  

Metotları  

1, 2, 15, 16  

Haftalık Ders Konuları  

1.Hafta  Giriş, Malzeme Türleri, Malzeme Seçimi, Atomsal Yapı 

2.Hafta  İyonik Bağ, Kovalent Bağ, Metalik Bağ, İkincil Bağlar 

3.Hafta  Kristal Yapı, Doğrultu ve Düzlemlere Ait Miller İndisleri 

4.Hafta  Metal ve Seramik Yapılar 

5.Hafta  Polimer Yapılar 

6.Hafta  Kristal Kusurları, Noktasal Kusurlar  

7.Hafta  Ara Sınav 

8.Hafta  Yayınma, Katı Hal Yayınması 



9.Hafta  Çizgisel Kusurlar. Dislokasyonlar, Kayma Sistemleri 

10.Hafta  Yüzeysel Kusurlar. Tane Yapısı. Elektron Mikroskobu 

11.Hafta  Malzemelerin Mekanik Özellikleri, Çekme Özellikleri 

12.Hafta  Sertlik Özellikleri ve Darbe Özellikleri 

13.Hafta  Kırılma Özellikleri, Yorulma Özellikleri, Sürünme Özellikleri 

14.Hafta  Faz Kavramı, Faz Diyagramları 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O-DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Malzeme Teknolojisi- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Temel matematik ve fen bilimi bilgilerine sahip olma ve 

gerektiğinde kullanabilme, 

x     

2 Talaşlı ve talaşsız üretim yöntemlerini bilerek, en uygun üretim 

yöntemini seçebilme,  

x     

3 Malzemeyi tanıma, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verme ve 
imalat için uygun malzemeyi seçebilme, 

    x 

4 Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilerek istenilen 

özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi 

tasarlayabilme ve analiz edebilme, 

x     

5 Bilgisayarda paket programlar kullanarak, kurallara uygun makine 

resimleri çizebilme, 

x     

6 Bilgisayar denetimli takım tezgâhlarının çalışma sistemlerini bilme,

  

x     

7 Bilgisayar denetimli tezgâhlarda üretim programlarını 

hazırlayabilme, 

x     

8 Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını bilgisayar denetimli 

tezgaha aktarabilme ve işleyebilme, 

x     

9 Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda 

malzeme işleyebilme, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine 

karar verebilme, 

  x   



10 Üretimi planlayabilme, işlem kartlarını hazırlayabilme, görev 

dağılımı yapabilme ve denetleme becerisini kullanabilme, 

x     

11 Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip 
edebilme, 

x     

12 Bir yabancı dili temel seviyede kullanabilme, x     

13 Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde kullanabilme, x      

14 Sözlü ve yazılı elektronik iletişim tekniklerini kullanabilme, x      

15 Temel termodinamik kavramları, iş, termodinamik kanunlar ilgili 

yeterlikler kazanma 

x     

16 Araştırma yapma yeterliklerini kazandırma x     

17 Hidrolik-pnömatik devre elemanlarıyla devre sistemleri oluşturma 

ve tezgâhların bakım-onarımı ile ilgili yeterliliklerinin kazandırma 

x     

18 Teorik bilgilerle, atölye ve endüstri tecrübelerini bir araya getirerek 

proje hazırlamak, kazanılan bilgi ve becerileri kullanarak, 

hazırlanan projeleri atölye ve okul imkânlarını kullanarak 

üretebilmek, araştırma ve tasarımla ilgili projelerde kaynak 

tarayabilmek ve elde edilen bilgileri kullanarak proje hazırlayıp, 

sunabilmek yeterliklerinin kazandırma  

x     

19 Tasarımda karşılaşılacak temel mukavemet bilgilerini 

kavrayabilmek, makine elemanlarını özelliklerine göre 

sınıflandırabilmek, makine elemanlarının dayanımlarını 

hesaplayabilmek ve uygun elemanı seçebilmek yeterliklerinin 

kazandırma. 

x     

 

N. DERS İÇERİKLERİ 

Ders  Türk Dili  Kod  OTRD152  

Course  Turkish Language Code  OTRD152  

Krediler  Teori: 4 Uygulama: 0  Kredi: 4  AKTS: 4  

İçerik  Türk dilinin şekil bilgisi, cümlenin ögeleri ve cümle çeşitleri, anlatım bozuklukları, 

imlâ-noktalama işaretleri; sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, 

dergi çalışmaları ve uygulamaları. 

İngilizce İçerik  The morphology of Turkish language, types of sentences and sentence types, 

expression disturbances, punctuation marks; Presentation, poem, essay, story, 



newspaper, magazine studies and applications. 

Ön Koşul  YOK  

Ölçme  

Değerlendirme ve  

Puanlama  

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60   

Eğitim  Öğretim  

Metotları  

13  

Haftalık Ders Konuları  

1.Hafta  Cümle türler, yapısına göre cümlelerin özellikleri 

2.Hafta  Yazım kuralları 

3.Hafta  Birleşik sözcüklerin yazımı 

4.Hafta  Noktalama işaretleri ve özellikleri 

5.Hafta  Anlatım bozuklukları 

6.Hafta  Yapı bakımından anlatım bozuklukları 

7.Hafta  Ara sınav 

8.Hafta  Kompozisyon bilgisi 

9.Hafta  Anlatım biçimleri 

10.Hafta  Düşünceyi geliştirme yolları 

11.Hafta  Yazılı anlatım türleri 

12.Hafta  Sözlü anlatım türleri 

13.Hafta  Sözlü anlatım türleri 

14.Hafta  Bilimsel yazı yazma teknikleri; atasözleri ve deyimlerin önemi, anlamları 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 



O-DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Türk Dili- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Temel matematik ve fen bilimi bilgilerine sahip olma ve 

gerektiğinde kullanabilme, 

x     

2 Talaşlı ve talaşsız üretim yöntemlerini bilerek, en uygun üretim 

yöntemini seçebilme,  

x     

3 Malzemeyi tanıma, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verme ve 
imalat için uygun malzemeyi seçebilme, 

x     

4 Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilerek istenilen 

özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi 

tasarlayabilme ve analiz edebilme, 

x     

5 Bilgisayarda paket programlar kullanarak, kurallara uygun makine 

resimleri çizebilme, 

x     

6 Bilgisayar denetimli takım tezgâhlarının çalışma sistemlerini bilme,

  

x     

7 Bilgisayar denetimli tezgâhlarda üretim programlarını 

hazırlayabilme, 

x     

8 Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını bilgisayar denetimli 

tezgâha aktarabilme ve işleyebilme, 

x     

9 Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda 

malzeme işleyebilme, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine 

karar verebilme, 

x     

10 Üretimi planlayabilme, işlem kartlarını hazırlayabilme, görev 

dağılımı yapabilme ve denetleme becerisini kullanabilme, 

x     

11 Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip 
edebilme, 

x     

12 Bir yabancı dili temel seviyede kullanabilme, x     

13 Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde kullanabilme,      x 

14 Sözlü ve yazılı elektronik iletişim tekniklerini kullanabilme, x      

15 Temel termodinamik kavramları, iş, termodinamik kanunlar ilgili 

yeterlikler kazanma 

x     



16 Araştırma yapma yeterliklerini kazandırma x     

17 Hidrolik-pnömatik devre elemanlarıyla devre sistemleri oluşturma 

ve tezgâhların bakım-onarımı ile ilgili yeterliliklerinin kazandırma 

x     

18 Teorik bilgilerle, atölye ve endüstri tecrübelerini bir araya getirerek 

proje hazırlamak, kazanılan bilgi ve becerileri kullanarak, 

hazırlanan projeleri atölye ve okul imkânlarını kullanarak 

üretebilmek, araştırma ve tasarımla ilgili projelerde kaynak 

tarayabilmek ve elde edilen bilgileri kullanarak proje hazırlayıp, 

sunabilmek yeterliklerinin kazandırma  

x     

19 Tasarımda karşılaşılacak temel mukavemet bilgilerini 

kavrayabilmek, makine elemanlarını özelliklerine göre 

sınıflandırabilmek, makine elemanlarının dayanımlarını 

hesaplayabilmek ve uygun elemanı seçebilmek yeterliklerinin 

kazandırma. 

x     

 

N. DERS İÇERİKLERİ: 

Ders İngilizce Dil Bilgisi II Kod OYDL156 

Course Grammar II Code OYDL156 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip 

edebilmeleri, lisans sonrası ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; 

İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, 

okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, 

after the license; and they will need in their professional life; English on the 

basis that the level of English grammar, vocabulary, reading comprehension, 

oral expression and writing skills are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme 

ve Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

11 



Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Past Simple of To Be, Past Simple Tense positive, negative and question forms, 

Irregular Verbs 

2.Hafta Future plans with ‘Going to’ Positive, Negative and Question form, Why and 
Because 

3.Hafta To be: Positive, Negative and Question, Possessive ‘s, Possessive Adjectives, 
A/An 

4.Hafta Present Simple Tense, Noun Plurals, This/That/These/Those 

5.Hafta Adverbs of Frequency, Modal Verbs; Can/Can’t 

6.Hafta There is /There are, Modifiers; very, really, quite, Have Got/Has Got  

7.Hafta Past Simple of To Be all forms, Regular Verbs  

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta Articles, Possessive Pronouns, Pronouns; one/ones 

10.Hafta Present Continuous, Position of adjectives, Present Simple and Present 
Continuous 

11.Hafta Comparison of adjectives, Superlative adjectives, Like/love/hate/prefer 

12.Hafta -ing form as noun, Present Perfect with been: I/we/you/they, Present Perfect: 
he/she/it 

13.Hafta Can/can’t, have to/don’t have to, Review of wh- questions, The imperative 

14.Hafta Be going to, Infinitive of purpose, Like and would like 

General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İngilizce Dil Bilgisi II Dersi- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak 

Makine alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama 

araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki 

kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilir. 

X     



2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, 

verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları 

tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri 

geliştirebilmek. 

X     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım 

yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

X     

4 Makine alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 

becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, 

düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü 

olarak aktarabilir. 

X     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen 

karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk 

alabilmek. 

X     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini 

belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

X     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı 

düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilmek. 

X     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak. X     

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler 

düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla 

aktarabilmek. 

X     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

X     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde 

kullanarak, alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile 

iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı 

Temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim 

teknolojilerini kullanabilmek 

X     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip 

olmak. 

X     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel 

değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli 

bilince sahip olmak. 

X     



15 Makine alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, 

bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

X     

 

N. DERS İÇERİKLERİ: 

Ders İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri II Kod OYDL154 

Course Reading & Comprehension Skills II Code OYDL154 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip 

edebilmeleri, lisans sonrası ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; 

İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, 

okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, 

after the license; and they will need in their professional life; English on the 

basis that the level of English grammar, vocabulary, reading comprehension, 

oral expression and writing skills are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme 

ve Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

11 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. İşlenen ünite ve konu 

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Unit 1 Your Life-Reading about daily life 

2.Hafta Unit 2 Routines-Reading activities about routine works 

3.Hafta Unit 3 Activities-Free time activities 

4.Hafta Unit 4 Food- Readings about local an international cousines 

5.Hafta Unit 5 Home- Description of houses and furnitures 



6.Hafta Unit 6 City Life- Readings about modern lives in cities 

7.Hafta Unit 7 People-Simple stories about people 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Unit 8 Seasons- Extreme weather conditions 

10.Hafta Unit 9 Culture- Passages about Internet and Graffiti  

11.Hafta Unit 10 Journeys- Describing a trip  

12.Hafta Unit 11 Learning- Teachers together, Lifelong learning 

13.Hafta Unit 12 Ambitions- Charity Champions, No more continents?  

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri II - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak 

Makine alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama 

araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki 

kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilir. 

X     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, 

verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları 

tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri 

geliştirebilmek. 

X     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım 

yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

X     

4 Makine alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 

becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, 

düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü 

olarak aktarabilir. 

X     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen 

karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk 

alabilmek. 

X     



6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini 

belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

X     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı 

düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilmek. 

X     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak. X     

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler 

düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla 

aktarabilmek. 

X     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

X     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde 

kullanarak, alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile 

iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı 

Temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim 

teknolojilerini kullanabilmek 

X     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip 

olmak. 

X     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel 

değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli 

bilince sahip olmak. 

X     

15 Makine alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, 

bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

X     

 

 

 

 

 

 

 

 



N. DERS İÇERİKLERİ: 

Ders İngilizce Yazma Becerileri II Kod OYDL152 

Course English Writing Skills II Code OYDL152 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip 

edebilmeleri, lisans sonrası ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; 

İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, 

okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, 

after the license; and they will need in their professional life; English on the 

basis that the level of English grammar, vocabulary, reading comprehension, 

oral expression and writing skills are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme 

ve Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

11 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. İşlenen ünite ve konu 

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Writing Bank 1 –A form; how to use capital letters 

2.Hafta Writing Bank 2 – A diary entry; joining sentences with and, then, after that 

3.Hafta Writing Bank 3- Short messages; using full stops and question marks 

4.Hafta Writing Bank 4- A personal profile on a website; using pronouns 

5.Hafta Writing Bank 5 –An email to a friend; how to join sentences with and /but 

6.Hafta Writing Bank 6- A travel review; joining sentences with because /so 

7.Hafta Writing Bank 7- Short messages on cards and notes; using dashes and 

exclamation marks 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 



9.Hafta Writing Bank 8-A postcard; how to make your writing more interesting 

10.Hafta Writing Bank 9 –A biography; how to use paragraphs  

11.Hafta Writing Bank 10- An internet blog; joining sentences with first, later, in the end 

12.Hafta Writing Bank 11-An internet message board; using pronouns meaningfully 

13.Hafta Writing Bank 12-A short informal letter; how to use apostrophes 

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Sınavları –Final exams 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İngilizce Yazma Becerileri II Dersi- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak 

Makine alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama 

araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki 

kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilir. 

X     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, 

verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları 

tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri 

geliştirebilmek. 

X     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım 

yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

X     

4 Makine alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 

becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, 

düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü 

olarak aktarabilir. 

X     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen 

karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk 

alabilmek. 

X     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini 

belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

X     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı 

düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilmek. 

X     



8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak. X     

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler 

düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla 

aktarabilmek. 

X     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

X     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde 

kullanarak, alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile 

iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı 

Temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim 

teknolojilerini kullanabilmek 

X     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip 

olmak. 

X     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel 

değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli 

bilince sahip olmak. 

X     

15 Makine alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, 

bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

X     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N. DERS İÇERİKLERİ: 

Ders Fizik Kod OFIZ152 

Course Physics Code OFIZ152 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik Vektörler. Bir ve iki boyutta hareket. Newton`un hareket yasaları ve 
uygulamaları. İş ve enerji. Enerjinin korunumu. Momentum ve sistemlerin 
hareketi. Katı cisimlerin statik dengesi. Açısal momentum ve dönme. Newton` 
un evrensel yer çekimi yasası. 

İngilizce İçerik Vectors. Motion in one and two dimensions. Newton's laws and its 
applications. Work and energy. Conservation of mechanical energy. 
Momentum and motion of systems. Static equilibrium of rigid bodies. 
Rotation and angular momentum. Newton's law universal gravitation. 

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme 

ve Puanlama 

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Vektörler 

2.Hafta Bir ve İki Boyutta Hareket 

3.Hafta Newton’un hareket yasaları 

4.Hafta Newton’un hareket yasalarının uygulamaları 

5.Hafta İş ve Kinetik Enerji 

6.Hafta Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu 

7.Hafta Ara Sınav 

8.Hafta Momentum ve Sistemlerin Hareketi 

9.Hafta Momentum ve Sistemlerin Hareketi 

10.Hafta Dönme 1 

11.Hafta Dönme 2 Açısal Momentum 

12.Hafta Dönme 2 Açısal Momentum Uygulamaları 



13.Hafta Katı Cisimlerin Statik Dengesi 

14.Hafta Newton Enerji Kütle Çekim Yasası 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O-DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Fizik Dersi- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Temel matematik ve fen bilimi bilgilerine sahip olma ve 

gerektiğinde kullanabilme, 

    x 

2 Talaşlı ve talaşsız üretim yöntemlerini bilerek, en uygun üretim 

yöntemini seçebilme,  

x     

3 Malzemeyi tanıma, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verme ve 
imalat için uygun malzemeyi seçebilme, 

x     

4 Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilerek istenilen 

özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi 

tasarlayabilme ve analiz edebilme, 

x     

5 Bilgisayarda paket programlar kullanarak, kurallara uygun makine 

resimleri çizebilme, 

x     

6 Bilgisayar denetimli takım tezgâhlarının çalışma sistemlerini bilme,

  

x     

7 Bilgisayar denetimli tezgâhlarda üretim programlarını 

hazırlayabilme, 

x     

8 Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını bilgisayar denetimli 

tezgâha aktarabilme ve işleyebilme, 

x     

9 Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda 

malzeme işleyebilme, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine 

karar verebilme, 

x     

10 Üretimi planlayabilme, işlem kartlarını hazırlayabilme, görev 

dağılımı yapabilme ve denetleme becerisini kullanabilme, 

x     

11 Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip 
edebilme, 

x     

12 Bir yabancı dili temel seviyede kullanabilme, x     



13 Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde kullanabilme,  x     

14 Sözlü ve yazılı elektronik iletişim tekniklerini kullanabilme, x      

15 Temel termodinamik kavramları, iş, termodinamik kanunlar ilgili 

yeterlikler kazanma 

x     

16 Araştırma yapma yeterliklerini kazandırma x     

17 Hidrolik-pnömatik devre elemanlarıyla devre sistemleri oluşturma 

ve tezgâhların bakım-onarımı ile ilgili yeterliliklerinin kazandırma 

x     

18 Teorik bilgilerle, atölye ve endüstri tecrübelerini bir araya getirerek 

proje hazırlamak, kazanılan bilgi ve becerileri kullanarak, 

hazırlanan projeleri atölye ve okul imkânlarını kullanarak 

üretebilmek, araştırma ve tasarımla ilgili projelerde kaynak 

tarayabilmek ve elde edilen bilgileri kullanarak proje hazırlayıp, 

sunabilmek yeterliklerinin kazandırma  

x     

19 Tasarımda karşılaşılacak temel mukavemet bilgilerini 

kavrayabilmek, makine elemanlarını özelliklerine göre 

sınıflandırabilmek, makine elemanlarının dayanımlarını 

hesaplayabilmek ve uygun elemanı seçebilmek yeterliklerinin 

kazandırma. 

x     

 

N. DERS İÇERİKLERİ: 

Ders Makine Meslek Resmi Kod OMAK152 

Course Mechanical Drawing Code OMAK152 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik Çizgilerin Anlamları, Teknik Yazı, Ölçülendirme Esasları, İzdüşüm Prensipleri, 
Görünüşlerin Çizilmesi, Kesit Görünüşler, Perspektif Resimler, Yüzey İşleme 
Sembolleri, Makina Malzemesi Sembolleri, Makina Montaj Resmi, Bağlama 
Elemanlarının Çizimi, Kaynak Sembolleri, Boyut Toleransları, Geometrik 
Toleranslar. 

İngilizce İçerik Meanings of Line Types, Lettering, Fundamentals of Dimensioning, Principles 
of Projection, Orthographic views, Section Views, Isometric Perspectives, 
Surface Finishing Symbols, Symbols of Materials, Mechanical Assembly 
Drawing, Fasteners, Welding Symbols, Limits and fits, Geometric Tolerances  

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme 

ve Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  



Eğitim Öğretim 

Metotları 

4,16,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Mesleki Resme Giriş, Teknik Yazı 

2.Hafta 
Ölçülendirmenin Esasları ve Yassı Parçalar 

3.Hafta 
İzdüşüm Prensipleri ve Görünüşler 

4.Hafta Görünüşler 

5.Hafta Kesit Görünüşler 

6.Hafta 
Yüzey Pürüzlülüğü ve Yüzey İşleme Sembolleri 

7.Hafta Ara Sınav 

8.Hafta Perspektif Resimler 

9.Hafta Makine Montaj Resmi 

10.Hafta Bağlama Elemanlarının Çizimi 

11.Hafta Makine Elemanlarının Çizimi  

12.Hafta Makine Elemanlarının Çizimi 

13.Hafta Kaynak Sembolleri 

14.Hafta Boyut Toleransları 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O-DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Makine Meslek Resmi- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Temel matematik ve fen bilimi bilgilerine sahip olma ve 

gerektiğinde kullanabilme, 

x     

2 Talaşlı ve talaşsız üretim yöntemlerini bilerek, en uygun üretim 

yöntemini seçebilme,  

x     

3 Malzemeyi tanıma, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verme ve 
imalat için uygun malzemeyi seçebilme, 

x     



4 Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilerek istenilen 

özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi 

tasarlayabilme ve analiz edebilme, 

    x 

5 Bilgisayarda paket programlar kullanarak, kurallara uygun makine 

resimleri çizebilme, 

x     

6 Bilgisayar denetimli takım tezgâhlarının çalışma sistemlerini bilme,

  

x     

7 Bilgisayar denetimli tezgâhlarda üretim programlarını 

hazırlayabilme, 

x     

8 Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını bilgisayar denetimli 

tezgâha aktarabilme ve işleyebilme, 

x     

9 Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda 

malzeme işleyebilme, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine 

karar verebilme, 

x     

10 Üretimi planlayabilme, işlem kartlarını hazırlayabilme, görev 

dağılımı yapabilme ve denetleme becerisini kullanabilme, 

x     

11 Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip 
edebilme, 

x     

12 Bir yabancı dili temel seviyede kullanabilme, x     

13 Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde kullanabilme,  x     

14 Sözlü ve yazılı elektronik iletişim tekniklerini kullanabilme, x      

15 Temel termodinamik kavramları, iş, termodinamik kanunlar ilgili 

yeterlikler kazanma 

x     

16 Araştırma yapma yeterliklerini kazandırma  x    

17 Hidrolik-pnömatik devre elemanlarıyla devre sistemleri oluşturma 

ve tezgâhların bakım-onarımı ile ilgili yeterliliklerinin kazandırma 

x     

18 Teorik bilgilerle, atölye ve endüstri tecrübelerini bir araya getirerek 

proje hazırlamak, kazanılan bilgi ve becerileri kullanarak, 

hazırlanan projeleri atölye ve okul imkânlarını kullanarak 

üretebilmek, araştırma ve tasarımla ilgili projelerde kaynak 

tarayabilmek ve elde edilen bilgileri kullanarak proje hazırlayıp, 

sunabilmek yeterliklerinin kazandırma  

x     

19 Tasarımda karşılaşılacak temel mukavemet bilgilerini 

kavrayabilmek, makine elemanlarını özelliklerine göre 

sınıflandırabilmek, makine elemanlarının dayanımlarını 

   x  



hesaplayabilmek ve uygun elemanı seçebilmek yeterliklerinin 

kazandırma. 

 

N. DERS İÇERİKLERİ: 

Ders Temel İmalat İşlemleri II Kod OMAK156 

Course Basic Manufacturing II Code OMAK156 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik Ölçü ve kontrol aletlerinin tanıtımı ve kullanımı Ölçü ve kontrol aletleri ile 
uygulama örnekleri. Talaş Kaldırma Yöntemlerinin esası. Talaş Kaldırma 
faktörlerinin etkileri ve analizi. Takım Malzemeleri, Parça Malzemeleri ve 
Kesme Sıvıları. Tornalama işleminin özellikleri Tornada yapılan işlemler ve 
tezgâhın parçaları. Frezeleme işleminin özellikleri. Frezede yapılan işlemler ve 
tezgâhın parçaları. Vargelleme-Planyalama işleminin özellikleri. Vargel-
Planyada yapılan işlemler ve tezgâhın parçaları. Elektrik ark kaynağı özellikleri. 
Oksi asetilen kaynak teknolojisi. 

İngilizce İçerik Introduction and use of measuring and control instruments. Measurement 
and control tools and application examples. It is the basis of the Chip Lifting 
Methods. Effects and analysis of chip removal factors. Tool materials, part 
materials and cutting liquids Properties of the taping process. On-board 
processes and parts of the counter. Properties of the milling process. The 
milling operations and parts of the counter are done. Evolution-Plan features. 
Varge and Planda Processes and Machine Parts. Electrical arc welding 
properties. Oxyacetylene welding technology. 

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme 

ve Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  

Eğitim Öğretim 

Metotları 

2, 3, 9 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Makine atölyesi ve imalat tezgâhlarında genel çalışma kurallarının ve iş 

güvenliği esaslarının kavratılması. Kremayer dişli açmak 

2.Hafta 
Kremayer dişli taslaklarının hazırlanması 

3.Hafta 
Frezede Kremayer dişli açılması 

4.Hafta Frezede Kremayer dişli açılması 



5.Hafta Konik dişli açılması 

6.Hafta 
Konik dişli açılması 

7.Hafta Ara Sınav 

8.Hafta Konik dişli açılması 

9.Hafta Sonsuz vida ve karşılık dişlisi açmak 

10.Hafta Sonsuz vida ve karşılık dişlisi açmak 

11.Hafta Delik taşlama yapmak 

12.Hafta Puntasız taşlama yapmak 

13.Hafta Alet bileme yapmak 

14.Hafta Alet bileme yapmak 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O-DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Temel İmalat İşlemleri II- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Temel matematik ve fen bilimi bilgilerine sahip olma ve 

gerektiğinde kullanabilme, 

x     

2 Talaşlı ve talaşsız üretim yöntemlerini bilerek, en uygun üretim 

yöntemini seçebilme,  

    x 

3 Malzemeyi tanıma, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verme ve 
imalat için uygun malzemeyi seçebilme, 

   x  

4 Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilerek istenilen 

özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi 

tasarlayabilme ve analiz edebilme, 

 x    

5 Bilgisayarda paket programlar kullanarak, kurallara uygun makine 

resimleri çizebilme, 

x     

6 Bilgisayar denetimli takım tezgâhlarının çalışma sistemlerini bilme,

  

x     

7 Bilgisayar denetimli tezgâhlarda üretim programlarını 

hazırlayabilme, 

x     



8 Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını bilgisayar denetimli 

tezgâha aktarabilme ve işleyebilme, 

x     

9 Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda 

malzeme işleyebilme, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine 

karar verebilme, 

   x  

10 Üretimi planlayabilme, işlem kartlarını hazırlayabilme, görev 

dağılımı yapabilme ve denetleme becerisini kullanabilme, 

  x   

11 Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip 
edebilme, 

 x    

12 Bir yabancı dili temel seviyede kullanabilme, x     

13 Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde kullanabilme,  x     

14 Sözlü ve yazılı elektronik iletişim tekniklerini kullanabilme, x      

15 Temel termodinamik kavramları, iş, termodinamik kanunlar ilgili 

yeterlikler kazanma 

x     

16 Araştırma yapma yeterliklerini kazandırma  x    

17 Hidrolik-pnömatik devre elemanlarıyla devre sistemleri oluşturma 

ve tezgâhların bakım-onarımı ile ilgili yeterliliklerinin kazandırma 

x     

18 Teorik bilgilerle, atölye ve endüstri tecrübelerini bir araya getirerek 

proje hazırlamak, kazanılan bilgi ve becerileri kullanarak, 

hazırlanan projeleri atölye ve okul imkânlarını kullanarak 

üretebilmek, araştırma ve tasarımla ilgili projelerde kaynak 

tarayabilmek ve elde edilen bilgileri kullanarak proje hazırlayıp, 

sunabilmek yeterliklerinin kazandırma  

 x    

19 Tasarımda karşılaşılacak temel mukavemet bilgilerini 

kavrayabilmek, makine elemanlarını özelliklerine göre 

sınıflandırabilmek, makine elemanlarının dayanımlarını 

hesaplayabilmek ve uygun elemanı seçebilmek yeterliklerinin 

kazandırma. 

 x    

 

 

 

 

 

 



N. DERS İÇERİKLERİ: 

Ders Bilgisayar Destekli Tasarım Kod OMAK251 

Course Computer Aided Design Code OMAK251 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 2 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Bilgisayar destekli iki boyutlu çizim yapmak yeterliklerinin kazandırılması 

İngilizce İçerik Ability to gain computer-aided two-dimensional drawing skills 

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme 

ve Puanlama 

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  

Eğitim Öğretim 

Metotları 

2,3,4,5 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Ekran düzenleme ve çizim yardımcı komutlarıyla kullanma 

2.Hafta Ekran görüntü ve çizim ayarlarının yapma ve BDT yazılımını kapatma  

3.Hafta Temel çizim komutlarını kullanarak çizim yapma ve koordinat sistemlerini 
kullanma 

4.Hafta Çizim komutlarını kullanarak teknik resim çizme ve çizimlere yazı ekleme 

5.Hafta Çizim komutlarını kullanarak teknik resim çizme 

6.Hafta 
Düzenleme komutlarını kullanabilme 

7.Hafta Ara Sınav 

8.Hafta Çizim elemanlarının özelliklerini değiştirme 

9.Hafta Ölçülendirme ayarlamasını yapma 

10.Hafta Ölçülendirme komutlarını kullanma 

11.Hafta Ölçüleri değiştirmek, yüzey işleme işareti eklemek ve tolerans ekleme 

12.Hafta BDÇ yazılımları arasında 2B (iki boyutlu) veri transferi yapabilme 



13.Hafta 2B (iki boyutlu) veri transferi için dosya uzantılarını kullanma 

14.Hafta Çıktı alınarak tanımlanmış yazıcı seçimini yapma, çıktı almada kullanılacak 

kâğıt boyutunun seçimini yapma, çıktı alınacak alanı belirlemek, yazdırma 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O-DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Bilgisayar Destekli Tasarım- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Temel matematik ve fen bilimi bilgilerine sahip olma ve 

gerektiğinde kullanabilme, 

x     

2 Talaşlı ve talaşsız üretim yöntemlerini bilerek, en uygun üretim 

yöntemini seçebilme,  

    x 

3 Malzemeyi tanıma, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verme ve 
imalat için uygun malzemeyi seçebilme, 

   x  

4 Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilerek istenilen 

özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi 

tasarlayabilme ve analiz edebilme, 

    x 

5 Bilgisayarda paket programlar kullanarak, kurallara uygun makine 

resimleri çizebilme, 

    x 

6 Bilgisayar denetimli takım tezgâhlarının çalışma sistemlerini bilme,

  

x     

7 Bilgisayar denetimli tezgâhlarda üretim programlarını 

hazırlayabilme, 

x     

8 Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını bilgisayar denetimli 

tezgâha aktarabilme ve işleyebilme, 

x     

9 Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda 

malzeme işleyebilme, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine 

karar verebilme, 

x     

10 Üretimi planlayabilme, işlem kartlarını hazırlayabilme, görev 

dağılımı yapabilme ve denetleme becerisini kullanabilme, 

x     

11 Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip 
edebilme, 

x     



12 Bir yabancı dili temel seviyede kullanabilme, x     

13 Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde kullanabilme,  x     

14 Sözlü ve yazılı elektronik iletişim tekniklerini kullanabilme, x      

15 Temel termodinamik kavramları, iş, termodinamik kanunlar ilgili 

yeterlikler kazanma 

  x   

16 Araştırma yapma yeterliklerini kazandırma  x    

17 Hidrolik-pnömatik devre elemanlarıyla devre sistemleri oluşturma 

ve tezgâhların bakım-onarımı ile ilgili yeterliliklerinin kazandırma 

 x    

18 Teorik bilgilerle, atölye ve endüstri tecrübelerini bir araya getirerek 

proje hazırlamak, kazanılan bilgi ve becerileri kullanarak, 

hazırlanan projeleri atölye ve okul imkânlarını kullanarak 

üretebilmek, araştırma ve tasarımla ilgili projelerde kaynak 

tarayabilmek ve elde edilen bilgileri kullanarak proje hazırlayıp, 

sunabilmek yeterliklerinin kazandırma  

x     

19 Tasarımda karşılaşılacak temel mukavemet bilgilerini 

kavrayabilmek, makine elemanlarını özelliklerine göre 

sınıflandırabilmek, makine elemanlarının dayanımlarını 

hesaplayabilmek ve uygun elemanı seçebilmek yeterliklerinin 

kazandırma. 

x     

 

N. DERS İÇERİKLERİ: 

Ders Akışkanlar Mekaniği Kod OMAK253 

Course Fluid Mechanics Code OMAK253 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 3 

İçerik Temel Bilgiler / Hidro-Aerostatik / Integral Analizde Korunum Denklemleri / 
Bernoulli ve Enerji Denklemleri / Diferansiyel Korunum Denklemleri ve Sınır 
Şartları / Benzerlik ve Boyut Analizi / Borularda Ağdalı (Viskoz) Akış / Açık 
Kanal Akımına Giriş / Türbomakinalara Giriş 

İngilizce İçerik Basics / Hydro-Aerostatics / Conservation Equations in Integral Analysis / 
Bernoulli and Energy Equations / Viscous Flow in Borrows / Introduction to 
Open Channel Flow / Introduction to Turbomachines 

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme 

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  



ve Puanlama 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1, 3,5, 15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Temel kavram ve tanımlar: Akışkanların molekülsel yapısı, Sürekli Ortam 

Yaklaşımı, Viskozite, Fourier Yasası, Yüzey gerilmesi 

2.Hafta Temel kavram ve tanımlar: Hareketin Lagrange ve Euler yöntemlerinde 
tanımlanması, İvme, Toplam türev, Yörüngeler, Akım çizgileri 
 

3.Hafta Akışkan içindeki basınç dağılımı (Hidrostatik): Pascal yasası, Düzlemsel ve 
eğrisel yüzeylere etkiyen kuvvetler, Katmanlı akışkanlar, Katı cisim ötelemesi 
ve dönmesinde basınç dağılımı 

4.Hafta Akışkan içindeki basınç dağılımı (Hidrostatik): Pascal yasası, Düzlemsel ve 

eğrisel yüzeylere etkiyen kuvvetler, Katmanlı akışkanlar, Katı cisim ötelemesi 

ve dönmesinde basınç dağılımı 

5.Hafta Bir kontrol hacmi için İntegral korunum denklemleri (İntegral Analiz): Lagrange 

ve Euler kontrol hacimleri için kütle, momentum ve enerjinin korunumu, 

Lineer momentum denklemi (Hareket miktarı teoremi), Bernoulli denklemi, 

Enerji denklemi 

6.Hafta Bir kontrol hacmi için İntegral korunum denklemleri (İntegral Analiz): Lagrange 
ve Euler kontrol hacimleri için kütle, momentum ve enerjinin korunumu, 
Lineer momentum denklemi (Hareket miktarı teoremi), Bernoulli denklemi, 
Enerji denklemi 

7.Hafta Ara Sınav 

8.Hafta Bir akışkan parçacığı için diferansiyel korunum denklemleri (Diferansiyel 

Analiz): Süreklilik denklemi, Euler ve Navier-Stokes denklemleri, Serbest ve 

katı yüzeylerdeki sınır şartları 

9.Hafta Benzeşim ve Boyut Analizi (Deneysel Analiz): Benzeşim, Boyutsuz sayılar, 

Buckingham Pi teoremi 

10.Hafta Borularda ağdalı (viskoz) akış (İç akımlar): Laminer ve türbülanslı akımlar, 

Couette akımı, Poiseuille akımı, Moody diyagramı, Hidrolik çap, Boru, vana ve 

dirseklerdeki sürtünme kayıpları, Venturi tübü, Orifismetre, Boru Şebekeleri 

11.Hafta Açık Kanal Akımına Giriş: Dalga hızı, Froude sayısı, Chezy ve Manning 

formülleri, Özgül enerji, Kritik derinlik, Sel ve sakin akım rejimleri, Hidrolik 

sıçrama 

12.Hafta Açık Kanal Akımına Giriş: Dalga hızı, Froude sayısı, Chezy ve Manning 



formülleri, Özgül enerji, Kritik derinlik, Sel ve sakin akım rejimleri, Hidrolik 

sıçrama 

13.Hafta Türbomakinalara Giriş: Santrifüj pompa, Pompa karakteristik eğrileri ve 

Benzeşim kuralları, Özgül Hız 

14.Hafta Türbomakinalara Giriş: Santrifüj pompa, Pompa karakteristik eğrileri ve 

Benzeşim kuralları, Özgül Hız 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O-DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Akışkanlar Mekaniği Dersi- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Temel matematik ve fen bilimi bilgilerine sahip olma ve 

gerektiğinde kullanabilme, 

   x  

2 Talaşlı ve talaşsız üretim yöntemlerini bilerek, en uygun üretim 

yöntemini seçebilme,  

x     

3 Malzemeyi tanıma, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verme ve 
imalat için uygun malzemeyi seçebilme, 

 x    

4 Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilerek istenilen 

özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi 

tasarlayabilme ve analiz edebilme, 

 x    

5 Bilgisayarda paket programlar kullanarak, kurallara uygun makine 

resimleri çizebilme, 

  x   

6 Bilgisayar denetimli takım tezgâhlarının çalışma sistemlerini bilme,

  

x     

7 Bilgisayar denetimli tezgâhlarda üretim programlarını 

hazırlayabilme, 

x     

8 Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını bilgisayar denetimli 

tezgâha aktarabilme ve işleyebilme, 

x     

9 Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda 

malzeme işleyebilme, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine 

karar verebilme, 

x     

10 Üretimi planlayabilme, işlem kartlarını hazırlayabilme, görev 

dağılımı yapabilme ve denetleme becerisini kullanabilme, 

x     



11 Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip 
edebilme, 

x     

12 Bir yabancı dili temel seviyede kullanabilme, x     

13 Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde kullanabilme,  x     

14 Sözlü ve yazılı elektronik iletişim tekniklerini kullanabilme, x      

15 Temel termodinamik kavramları, iş, termodinamik kanunlar ilgili 

yeterlikler kazanma 

  x   

16 Araştırma yapma yeterliklerini kazandırma  x    

17 Hidrolik-pnömatik devre elemanlarıyla devre sistemleri oluşturma 

ve tezgâhların bakım-onarımı ile ilgili yeterliliklerinin kazandırma 

 x    

18 Teorik bilgilerle, atölye ve endüstri tecrübelerini bir araya getirerek 

proje hazırlamak, kazanılan bilgi ve becerileri kullanarak, 

hazırlanan projeleri atölye ve okul imkânlarını kullanarak 

üretebilmek, araştırma ve tasarımla ilgili projelerde kaynak 

tarayabilmek ve elde edilen bilgileri kullanarak proje hazırlayıp, 

sunabilmek yeterliklerinin kazandırma  

x     

19 Tasarımda karşılaşılacak temel mukavemet bilgilerini 

kavrayabilmek, makine elemanlarını özelliklerine göre 

sınıflandırabilmek, makine elemanlarının dayanımlarını 

hesaplayabilmek ve uygun elemanı seçebilmek yeterliklerinin 

kazandırma. 

x     

 

N. DERS İÇERİKLERİ: 

Ders Dinamik Kod OMAK255 

Course Dynamics Code OMAK255 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Vektör Fonksiyonları /Eğrilerde Diferansiyel Özellikler/Kinematik: Parçacıkların 
Kinematiği; Doğrusal, Düzlemsel ve Genel Hareket/Bağıl Hareketler/Rijit 
Cismin Kinematiği: Ötelenme, Sabit Eksen Etrafında Dönme ve Genel 
Düzlemsel Hareket, Dönen Eksen Sistemine Göre Bir Maddenin Noktasal 
Hareketi/Kinetik: Maddesel Noktanın Kinetiği, Newton Yasaları, İmpuls ve 
Momentum İlkesi/İş ve Enerji İlkesi/Rijit Cismin Kinetiği: Rijit Cismin Sabit 
Eksen Etrafındaki Hareketi/Rijit Cismin Düzlemsel Hareketi, İş ve Enerji 
İlkesi/İmpuls ve Momentum İlkesi 

İngilizce İçerik Vector Functions / Differential Properties in Curves / Kinematics: Kinematics 
of Particles; Linear, Planar and General Motion / Relative Motion / Rigid of the 
body Kinematics: Rotation, Rotation around a Fixed Axis and General Planar 



Motion, Point Movement of a Material by a Rotating Axis System / Kinetic: 
Kinematics of Materials, Newton's Law, Impulse and Momentum Energy 
Principles / Rigid of the body Kinetic: Rigid of the body Motion around a Fixed 
Axis / Rigid of the body Planar Motion, Work and Energy Principles / Impulse 
and Momentum Principle 

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme 

ve Puanlama 

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,16,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Dinamiğe Giriş, Maddesel Noktanın Kinematiği 

2.Hafta Maddesel Noktanın Doğrusal Hareketi 

3.Hafta 
Maddesel Noktanın Eğrisel Hareketi 

4.Hafta Maddesel Noktanın Eğrisel Hareketi 

5.Hafta Rijit Cismin Kinematiği 

6.Hafta 
Rijit Cismin Kinematiği 

7.Hafta Ara Sınav 

8.Hafta Rijit Cismin Kinematiği 

9.Hafta Maddesel Nokta Sistemlerinin Kinetiği 

10.Hafta Rijit Cismin Düzlemsel Hareketi; Kuvvetler ve İvmeler 

11.Hafta Rijit Cismin Düzlemsel Hareketi; İş ve Enerji 

12.Hafta Rijit Cismin Düzlemsel Hareketi; İş ve Enerji 

13.Hafta Rijit Cismin Düzlemsel Hareketi; İmpuls ve Momentum 

14.Hafta Rijit Cismin Düzlemsel Hareketi; İmpuls ve Momentum 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 



O-DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Dinamik Dersi- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Temel matematik ve fen bilimi bilgilerine sahip olma ve 

gerektiğinde kullanabilme, 

   x  

2 Talaşlı ve talaşsız üretim yöntemlerini bilerek, en uygun üretim 

yöntemini seçebilme,  

x     

3 Malzemeyi tanıma, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verme ve 
imalat için uygun malzemeyi seçebilme, 

x     

4 Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilerek istenilen 

özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi 

tasarlayabilme ve analiz edebilme, 

x     

5 Bilgisayarda paket programlar kullanarak, kurallara uygun makine 

resimleri çizebilme, 

x     

6 Bilgisayar denetimli takım tezgâhlarının çalışma sistemlerini bilme,

  

x     

7 Bilgisayar denetimli tezgâhlarda üretim programlarını 

hazırlayabilme, 

x     

8 Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını bilgisayar denetimli 

tezgâha aktarabilme ve işleyebilme, 

x     

9 Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda 

malzeme işleyebilme, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine 

karar verebilme, 

x     

10 Üretimi planlayabilme, işlem kartlarını hazırlayabilme, görev 

dağılımı yapabilme ve denetleme becerisini kullanabilme, 

x     

11 Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip 
edebilme, 

x     

12 Bir yabancı dili temel seviyede kullanabilme, x     

13 Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde kullanabilme,  x     

14 Sözlü ve yazılı elektronik iletişim tekniklerini kullanabilme, x      

15 Temel termodinamik kavramları, iş, termodinamik kanunlar ilgili 

yeterlikler kazanma 

x     



16 Araştırma yapma yeterliklerini kazandırma  x    

17 Hidrolik-pnömatik devre elemanlarıyla devre sistemleri oluşturma 

ve tezgâhların bakım-onarımı ile ilgili yeterliliklerinin kazandırma 

x     

18 Teorik bilgilerle, atölye ve endüstri tecrübelerini bir araya getirerek 

proje hazırlamak, kazanılan bilgi ve becerileri kullanarak, 

hazırlanan projeleri atölye ve okul imkânlarını kullanarak 

üretebilmek, araştırma ve tasarımla ilgili projelerde kaynak 

tarayabilmek ve elde edilen bilgileri kullanarak proje hazırlayıp, 

sunabilmek yeterliklerinin kazandırma  

x     

19 Tasarımda karşılaşılacak temel mukavemet bilgilerini 

kavrayabilmek, makine elemanlarını özelliklerine göre 

sınıflandırabilmek, makine elemanlarının dayanımlarını 

hesaplayabilmek ve uygun elemanı seçebilmek yeterliklerinin 

kazandırma. 

  x   

 

N. DERS İÇERİKLERİ: 

Ders Mukavemet Kod OMAK257 

Course Strenght of Materials Code OMAK257 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Cisimlerin Mukavemeti. Cisimlere Uygulanan Dış Yükler. Gerilmeler ve 
Çeşitleri. Basma, Çekme, Eğilme, Burulma ve Burkulma Gerilmeleri. Düşey 
Yüklü Kirişlerde Normal Kuvvet, Kesme Kuvveti ve Moment Diyagramları. 
Düzlemde Gerilme Analizi, Mohr çemberi. Birleşik Gerilmeler. 

İngilizce İçerik Strength of Objects. External Loads Applied to Objects. Stresses and Types. 
Compression, Tension, Bending, Torsion and Buckling Stresses. Normal Force, 
Shear Force and Moment Diagrams in Vertically Loaded Beams. Stress Analysis 
in the Plane, Mohr Circle. Combined Stresses. 

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme 

ve Puanlama 

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,4,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Kuvvetler: Dış ve iç kuvvetler, mesnet çeşitleri ve reaksiyon kuvvetleri 



2.Hafta Mukavemet genel kavramlar: Gerilme türleri, basit çekme deneyi, gerinme, 

malzemelerin mukavemet değerleri 

3.Hafta 
Mukavemet genel kavramlar: Hooke kanunu, Isıl gerilmeler, 

4.Hafta Kesitlerin atalet momentlerin hesaplanması 

5.Hafta Düşey yüklü kirişlerde kesme kuvveti eğilme momenti 

6.Hafta 
Düşey yüklü kirişlerde kesme kuvveti eğilme momenti 

7.Hafta Ara Sınav 

8.Hafta Düşey yüklü kirişlerde kesme kuvveti eğilme momenti 

9.Hafta Burulma gerilmesi ve ilgili hesaplamalar 

10.Hafta Burulma gerilmesi ve ilgili hesaplamalar 

11.Hafta Burkulma gerilmesi ve ilgili hesaplamalar (Kararlılık kontrolü) 

12.Hafta Burkulma gerilmesi ve ilgili hesaplamalar (Kararlılık kontrolü) 

13.Hafta İnce cidarlı basınçlı kaplarda gerilmeler 

14.Hafta İnce cidarlı basınçlı kaplarda gerilmeler 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O-DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Mukavemet- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Temel matematik ve fen bilimi bilgilerine sahip olma ve 

gerektiğinde kullanabilme, 

 x    

2 Talaşlı ve talaşsız üretim yöntemlerini bilerek, en uygun üretim 

yöntemini seçebilme,  

x     

3 Malzemeyi tanıma, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verme ve 
imalat için uygun malzemeyi seçebilme, 

x     

4 Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilerek istenilen 

özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi 

tasarlayabilme ve analiz edebilme, 

  x   

5 Bilgisayarda paket programlar kullanarak, kurallara uygun makine x     



resimleri çizebilme, 

6 Bilgisayar denetimli takım tezgâhlarının çalışma sistemlerini bilme,

  

x     

7 Bilgisayar denetimli tezgâhlarda üretim programlarını 

hazırlayabilme, 

x     

8 Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını bilgisayar denetimli 

tezgâha aktarabilme ve işleyebilme, 

x     

9 Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda 

malzeme işleyebilme, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine 

karar verebilme, 

x     

10 Üretimi planlayabilme, işlem kartlarını hazırlayabilme, görev 

dağılımı yapabilme ve denetleme becerisini kullanabilme, 

x     

11 Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip 
edebilme, 

x     

12 Bir yabancı dili temel seviyede kullanabilme, x     

13 Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde kullanabilme,  x     

14 Sözlü ve yazılı elektronik iletişim tekniklerini kullanabilme, x      

15 Temel termodinamik kavramları, iş, termodinamik kanunlar ilgili 

yeterlikler kazanma 

x     

16 Araştırma yapma yeterliklerini kazandırma x     

17 Hidrolik-pnömatik devre elemanlarıyla devre sistemleri oluşturma 

ve tezgâhların bakım-onarımı ile ilgili yeterliliklerinin kazandırma 

x     

18 Teorik bilgilerle, atölye ve endüstri tecrübelerini bir araya getirerek 

proje hazırlamak, kazanılan bilgi ve becerileri kullanarak, 

hazırlanan projeleri atölye ve okul imkânlarını kullanarak 

üretebilmek, araştırma ve tasarımla ilgili projelerde kaynak 

tarayabilmek ve elde edilen bilgileri kullanarak proje hazırlayıp, 

sunabilmek yeterliklerinin kazandırma  

x     

19 Tasarımda karşılaşılacak temel mukavemet bilgilerini 

kavrayabilmek, makine elemanlarını özelliklerine göre 

sınıflandırabilmek, makine elemanlarının dayanımlarını 

hesaplayabilmek ve uygun elemanı seçebilmek yeterliklerinin 

kazandırma. 

   x  

 



N. DERS İÇERİKLERİ: 

Ders CNC Teknolojisi Kod OMAK259 

Course CNC Technology Code OMAK259 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 3 

İçerik CNC torna tezgâhının özellikleri. CNC torna tezgâhının kısımları. CNC torna 
tezgâhının çalışma prensipleri. CNC freze tezgâhının özellikleri, kısımları ve 
çalışma prensipleri. Tezgâh koordinat eksenleri, Referans noktaları. Kontrol 
panel çeşitleri. Kesici ve iş parçası malzemesi ilişkisi. Simülasyonun tanımı ve 
önemi. Simülasyon programları. Program çalıştırmak. Alt programlama tekniği. 
Alt programlama yapısı. 

İngilizce İçerik Features of the CNC lathe. Parts of a CNC lathe. Working principles of CNC 
lathe. Features, parts and working principles of the CNC milling machine. 
Counter coordinate axes, Reference points. Control panel types. Cutter and 
workpiece relationship. Definition and importance of simulation. Simulation 
programs. Run the program. Subprogramming technique. Subprogram 
structure. 

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme 

ve Puanlama 

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  

Eğitim Öğretim 

Metotları 

2,5,6,7,8,9 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta CNC torna tezgâhının özellikleri, kısımları ve çalışma prensipleri. 

2.Hafta Tezgâh koordinat eksenleri, Referans noktaları. Kontrol panel çeşitleri. Kesici 

ve iş parçası malzemesi ilişkisi  

3.Hafta Kesici ve iş parçası malzemesi ilişkisi, Kesici çeşitleri, özellikleri ve kullanım 
yerleri, Takım telafi ayarları, Takım tutucular ve bağlama elemanları. 

4.Hafta CNC torna tezgâhlarında programlama esasları, Konumlama sistemleri, İşlem 

ve hazırlık komutları, Yardımcı komutlar 

5.Hafta CNC tornada çevrimleri kullanılarak programlama. Alın tornalama çevrimi. 

Boyuna kaba tornalama çevrimi. Yarıçap pah çevrimi. Kanal açma çevrimi. 

6.Hafta CNC tornada çevrimleri kullanılarak programlama. Profil kaba çevrimi. Boşluk 
kanal çevrimi. Derin delik delme çevrimi. Diş açma çevrimi. 

7.Hafta Ara Sınav 

8.Hafta CNC freze tezgâhının özellikleri, kısımları ve çalışma prensipleri. 



9.Hafta Tezgâh koordinat eksenleri, Referans noktaları. Kontrol panel çeşitleri. Kesici 

ve iş parçası malzemesi ilişkisi 

10.Hafta CNC Freze tezgâhlarında programlama esasları 

11.Hafta CNC Freze tezgâhlarında hareket sistemleri 

12.Hafta Simülasyonun tanımı ve önemi. Simülasyon programları. Program çalıştırmak 

13.Hafta CNC frezede çevrimleri kullanılarak programlama. Dairesel cep frezeleme 

çevrimi. Dikdörtgen cep frezeleme çevrimi 

14.Hafta CNC frezede alt program kullanarak programlama 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O-DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

CNC Teknolojisi Dersi- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Temel matematik ve fen bilimi bilgilerine sahip olma ve 

gerektiğinde kullanabilme, 

x     

2 Talaşlı ve talaşsız üretim yöntemlerini bilerek, en uygun üretim 

yöntemini seçebilme,  

    x 

3 Malzemeyi tanıma, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verme ve 
imalat için uygun malzemeyi seçebilme, 

 x    

4 Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilerek istenilen 

özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi 

tasarlayabilme ve analiz edebilme, 

 x    

5 Bilgisayarda paket programlar kullanarak, kurallara uygun makine 

resimleri çizebilme, 

    x 

6 Bilgisayar denetimli takım tezgâhlarının çalışma sistemlerini bilme,

  

    x 

7 Bilgisayar denetimli tezgâhlarda üretim programlarını 

hazırlayabilme, 

    x 

8 Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını bilgisayar denetimli 

tezgâha aktarabilme ve işleyebilme, 

    x 

9 Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda 

malzeme işleyebilme, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine 

    x 



karar verebilme, 

10 Üretimi planlayabilme, işlem kartlarını hazırlayabilme, görev 

dağılımı yapabilme ve denetleme becerisini kullanabilme, 

  x   

11 Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip 
edebilme, 

  x   

12 Bir yabancı dili temel seviyede kullanabilme, x     

13 Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde kullanabilme,  x     

14 Sözlü ve yazılı elektronik iletişim tekniklerini kullanabilme, x      

15 Temel termodinamik kavramları, iş, termodinamik kanunlar ilgili 

yeterlikler kazanma 

x     

16 Araştırma yapma yeterliklerini kazandırma  x    

17 Hidrolik-pnömatik devre elemanlarıyla devre sistemleri oluşturma 

ve tezgâhların bakım-onarımı ile ilgili yeterliliklerinin kazandırma 

x     

18 Teorik bilgilerle, atölye ve endüstri tecrübelerini bir araya getirerek 

proje hazırlamak, kazanılan bilgi ve becerileri kullanarak, 

hazırlanan projeleri atölye ve okul imkânlarını kullanarak 

üretebilmek, araştırma ve tasarımla ilgili projelerde kaynak 

tarayabilmek ve elde edilen bilgileri kullanarak proje hazırlayıp, 

sunabilmek yeterliklerinin kazandırma  

  x   

19 Tasarımda karşılaşılacak temel mukavemet bilgilerini 

kavrayabilmek, makine elemanlarını özelliklerine göre 

sınıflandırabilmek, makine elemanlarının dayanımlarını 

hesaplayabilmek ve uygun elemanı seçebilmek yeterliklerinin 

kazandırma. 

   x  

 

N. DERS İÇERİKLERİ: 

Ders Kaynak Teknolojisi Kod OMAK261 

Course Welding Technology Code OMAK261 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 3 

İçerik Oksi asetilen kaynağı uygulamaları. Elektrik ark kaynağı uygulamaları. Mig – 
Tig kaynağı uygulamaları. 



İngilizce İçerik Oxyacetylene source applications. Electric arc welding applications. Mig - Tig 
source applications. 

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme 

ve Puanlama 

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  

Eğitim Öğretim 

Metotları 

2,3,9,18,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Gaz ergitme kaynağı 

2.Hafta Gaz ergitme kaynağı  

3.Hafta 
Elektrik ark kaynağı 

4.Hafta Elektrik ark kaynağı 

5.Hafta Elektrik ark kaynağı 

6.Hafta 
MIG/MAG kaynağı 

7.Hafta Ara Sınav 

8.Hafta MIG/MAG kaynağı 

9.Hafta TIG kaynağı 

10.Hafta TIG kaynağı 

11.Hafta TIG kaynağı 

12.Hafta TIG kaynağı 

13.Hafta Yapıştırma Tekniği 

14.Hafta Kaynak-Dolgu Esasları 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 



O-DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Kaynak Teknolojisi- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Temel matematik ve fen bilimi bilgilerine sahip olma ve 

gerektiğinde kullanabilme, 

 x    

2 Talaşlı ve talaşsız üretim yöntemlerini bilerek, en uygun üretim 

yöntemini seçebilme,  

    x 

3 Malzemeyi tanıma, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verme ve 
imalat için uygun malzemeyi seçebilme, 

    x 

4 Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilerek istenilen 

özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi 

tasarlayabilme ve analiz edebilme, 

 x    

5 Bilgisayarda paket programlar kullanarak, kurallara uygun makine 

resimleri çizebilme, 

  x   

6 Bilgisayar denetimli takım tezgâhlarının çalışma sistemlerini bilme,

  

  x   

7 Bilgisayar denetimli tezgâhlarda üretim programlarını 

hazırlayabilme, 

x     

8 Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını bilgisayar denetimli 

tezgâha aktarabilme ve işleyebilme, 

x     

9 Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda 

malzeme işleyebilme, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine 

karar verebilme, 

    x 

10 Üretimi planlayabilme, işlem kartlarını hazırlayabilme, görev 

dağılımı yapabilme ve denetleme becerisini kullanabilme, 

x     

11 Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip 
edebilme, 

x     

12 Bir yabancı dili temel seviyede kullanabilme, x     

13 Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde kullanabilme,  x     

14 Sözlü ve yazılı elektronik iletişim tekniklerini kullanabilme, x      

15 Temel termodinamik kavramları, iş, termodinamik kanunlar ilgili 

yeterlikler kazanma 

x     



16 Araştırma yapma yeterliklerini kazandırma  x    

17 Hidrolik-pnömatik devre elemanlarıyla devre sistemleri oluşturma 

ve tezgâhların bakım-onarımı ile ilgili yeterliliklerinin kazandırma 

x     

18 Teorik bilgilerle, atölye ve endüstri tecrübelerini bir araya getirerek 

proje hazırlamak, kazanılan bilgi ve becerileri kullanarak, 

hazırlanan projeleri atölye ve okul imkânlarını kullanarak 

üretebilmek, araştırma ve tasarımla ilgili projelerde kaynak 

tarayabilmek ve elde edilen bilgileri kullanarak proje hazırlayıp, 

sunabilmek yeterliklerinin kazandırma  

    x 

19 Tasarımda karşılaşılacak temel mukavemet bilgilerini 

kavrayabilmek, makine elemanlarını özelliklerine göre 

sınıflandırabilmek, makine elemanlarının dayanımlarını 

hesaplayabilmek ve uygun elemanı seçebilmek yeterliklerinin 

kazandırma. 

    x 

 

N. DERS İÇERİKLERİ: 

Ders Termodinamik Kod OOTO255 

Course Thermodynamics Code OOTO255 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 3 

İçerik Termodinamik Kanunlarının uygulaması ve temel termodinamik hesaplarının 
yapılması 

İngilizce İçerik Application of thermodynamic laws and basic thermodynamic calculations 

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme 

ve Puanlama 

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1, 15, 16 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Tanımlar ve Temel Kavramlar 



2.Hafta Saf Maddenin Özellikleri  

3.Hafta 
Termodinamiğin I. Yasası Kapalı Sistemler 

4.Hafta Termodinamiğin I. Yasası Açık Sistemler 

5.Hafta Termodinamiğin İkinci Yasası Kapalı Sistemler 

6.Hafta 
Entropi/h-S diyagramı 

7.Hafta Ara Sınav 

8.Hafta Gaz Akışkanlı Güç Çevrimleri 

9.Hafta Gaz Akışkanlı Güç Çevrimleri 

10.Hafta Buharlı Güç Çevrimleri 

11.Hafta Soğutma Çevrimleri 

12.Hafta Gaz Buhar Karışımları ve İklimlendirme 

13.Hafta Kimyasal Reaksiyonlar 

14.Hafta Yakıtlar ve Yanma 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O-DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Termodinamik Dersi- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Temel matematik ve fen bilimi bilgilerine sahip olma ve 

gerektiğinde kullanabilme, 

   x  

2 Talaşlı ve talaşsız üretim yöntemlerini bilerek, en uygun üretim 

yöntemini seçebilme,  

x     

3 Malzemeyi tanıma, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verme ve 
imalat için uygun malzemeyi seçebilme, 

 x    

4 Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilerek istenilen 

özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi 

tasarlayabilme ve analiz edebilme, 

x     

5 Bilgisayarda paket programlar kullanarak, kurallara uygun makine 

resimleri çizebilme, 

 x    



6 Bilgisayar denetimli takım tezgâhlarının çalışma sistemlerini bilme,

  

x     

7 Bilgisayar denetimli tezgâhlarda üretim programlarını 

hazırlayabilme, 

x     

8 Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını bilgisayar denetimli 

tezgâha aktarabilme ve işleyebilme, 

x     

9 Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda 

malzeme işleyebilme, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine 

karar verebilme, 

x     

10 Üretimi planlayabilme, işlem kartlarını hazırlayabilme, görev 

dağılımı yapabilme ve denetleme becerisini kullanabilme, 

x     

11 Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip 
edebilme, 

x     

12 Bir yabancı dili temel seviyede kullanabilme, x     

13 Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde kullanabilme,  x     

14 Sözlü ve yazılı elektronik iletişim tekniklerini kullanabilme, x      

15 Temel termodinamik kavramları, iş, termodinamik kanunlar ilgili 

yeterlikler kazanma 

    x 

16 Araştırma yapma yeterliklerini kazandırma  x    

17 Hidrolik-pnömatik devre elemanlarıyla devre sistemleri oluşturma 

ve tezgâhların bakım-onarımı ile ilgili yeterliliklerinin kazandırma 

x     

18 Teorik bilgilerle, atölye ve endüstri tecrübelerini bir araya getirerek 

proje hazırlamak, kazanılan bilgi ve becerileri kullanarak, 

hazırlanan projeleri atölye ve okul imkânlarını kullanarak 

üretebilmek, araştırma ve tasarımla ilgili projelerde kaynak 

tarayabilmek ve elde edilen bilgileri kullanarak proje hazırlayıp, 

sunabilmek yeterliklerinin kazandırma  

x     

19 Tasarımda karşılaşılacak temel mukavemet bilgilerini 

kavrayabilmek, makine elemanlarını özelliklerine göre 

sınıflandırabilmek, makine elemanlarının dayanımlarını 

hesaplayabilmek ve uygun elemanı seçebilmek yeterliklerinin 

kazandırma. 

x     

 

 



N. DERS İÇERİKLERİ: 

Ders Teknik İngilizce Kod OMAK263 

Course Technical English Code OMAK263 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 1 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Bu ders kapsamında, makine ile ilgili temel kavramların ingilizce karşılıkları, 
ingilizce kullanım kılavuzlarının okunması ve anlaşılması, tercüme tekniklerini 
kullanarak orta ve üst düzeyde parçaların çevrilmesi gibi konular ele 
alınacaktır. 

İngilizce İçerik In this course, issues such as english equivalents of basic concepts related to 

machine, reading and understanding of the english user manual, the 

conversion of parts of the middle and upper levels using translation 

techniques will be discussed. 

 

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme 

ve Puanlama 

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  

Eğitim Öğretim 

Metotları 

12,16 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Gramer konularına genel bakış, comparisons, conditionals, imperatives 

2.Hafta Gramer konularına genel bakış, passive voice, realtive clauses, reported 

speech 

3.Hafta 
Makine ile ilgili temel kavramlar ve ingilizce karşılıkları 

4.Hafta Makine ile ilgili temel kavramlar ve ingilizce karşılıkları 

5.Hafta Makine cihazlarının ingilizce kullanım kılavuzlarının okunması ve anlaşılması 

6.Hafta 
Makine cihazlarının ingilizce kullanım kılavuzlarının okunması ve anlaşılması 

7.Hafta Ara Sınav 

8.Hafta Makine cihazlarının ingilizce kullanım kılavuzlarının okunması ve anlaşılması 

9.Hafta Yayınlanmış orta ve üst seviyedeki metinlerin okunabilmesi anlaşılması 

10.Hafta Yayınlanmış orta ve üst seviyedeki metinlerin okunabilmesi anlaşılması 



11.Hafta Tercüme tekniklerini kullanarak orta ve üst düzeyde parçaların çevrilmesi 

12.Hafta Tercüme tekniklerini kullanarak orta ve üst düzeyde parçaların çevrilmesi 

13.Hafta Tercüme tekniklerini kullanarak orta ve üst düzeyde parçaların çevrilmesi 

14.Hafta Tercüme tekniklerini kullanarak orta ve üst düzeyde parçaların çevrilmesi 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O-DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Teknik İngilizce Dersi- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Temel matematik ve fen bilimi bilgilerine sahip olma ve 

gerektiğinde kullanabilme, 

x     

2 Talaşlı ve talaşsız üretim yöntemlerini bilerek, en uygun üretim 

yöntemini seçebilme,  

x     

3 Malzemeyi tanıma, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verme ve 
imalat için uygun malzemeyi seçebilme, 

x     

4 Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilerek istenilen 

özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi 

tasarlayabilme ve analiz edebilme, 

x     

5 Bilgisayarda paket programlar kullanarak, kurallara uygun makine 

resimleri çizebilme, 

x     

6 Bilgisayar denetimli takım tezgâhlarının çalışma sistemlerini bilme,

  

x     

7 Bilgisayar denetimli tezgâhlarda üretim programlarını 

hazırlayabilme, 

x     

8 Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını bilgisayar denetimli 

tezgâha aktarabilme ve işleyebilme, 

x     

9 Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda 

malzeme işleyebilme, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine 

karar verebilme, 

x     

10 Üretimi planlayabilme, işlem kartlarını hazırlayabilme, görev 

dağılımı yapabilme ve denetleme becerisini kullanabilme, 

x     



11 Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip 
edebilme, 

x     

12 Bir yabancı dili temel seviyede kullanabilme,     x 

13 Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde kullanabilme,  x     

14 Sözlü ve yazılı elektronik iletişim tekniklerini kullanabilme, x      

15 Temel termodinamik kavramları, iş, termodinamik kanunlar ilgili 

yeterlikler kazanma 

x     

16 Araştırma yapma yeterliklerini kazandırma  x    

17 Hidrolik-pnömatik devre elemanlarıyla devre sistemleri oluşturma 

ve tezgâhların bakım-onarımı ile ilgili yeterliliklerinin kazandırma 

x     

18 Teorik bilgilerle, atölye ve endüstri tecrübelerini bir araya getirerek 

proje hazırlamak, kazanılan bilgi ve becerileri kullanarak, 

hazırlanan projeleri atölye ve okul imkânlarını kullanarak 

üretebilmek, araştırma ve tasarımla ilgili projelerde kaynak 

tarayabilmek ve elde edilen bilgileri kullanarak proje hazırlayıp, 

sunabilmek yeterliklerinin kazandırma  

x     

19 Tasarımda karşılaşılacak temel mukavemet bilgilerini 

kavrayabilmek, makine elemanlarını özelliklerine göre 

sınıflandırabilmek, makine elemanlarının dayanımlarını 

hesaplayabilmek ve uygun elemanı seçebilmek yeterliklerinin 

kazandırma. 

x     

 

N. DERS İÇERİKLERİ:   

Ders  Isı Transferi Kod  OMAK252 

Course  Heat Transfer Code  OMAK252 

Krediler  Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik  Genel Tanımlar ve Kavramlar / Fourier Isı İletimi Denklemi / Isı İletimi 

Diferansiyel Denklemi Ve Sıcaklık Dağılımları / Tek Boyutlu Isı İletimi Ve Birleşik 

Duvar Sistemleri /Süreksiz rejimde ısı transferi/ Taşınım Temel Denklemleri / 

Sınır Tabaka / Cebri Taşınım-İç Akımlar, Dış Akımlar, Boru Demetleri / Doğal 

Taşınım /Kaynama ve yoğuşmanın temelleri/ Isı Değiştiricileri / Işıma. 

İngilizce İçerik  General Definitions and Concepts / Fourier Heat Conduction Equation / Heat 

Conduction Differential Equation and Temperature Distributions / One 

Dimensional Heat Conduction and Combined Wall Systems / Heat Transfer in 



Discontinuous Regime / Basic Convection Equations / Boundary Layer / Internal 

Flows, External Flows, Pipe Bundles Natural convection / Foundation of boiling 

and condensation / Heat exchangers / Radiation. 

Ön Koşul  YOK  

Ölçme  

Değerlendirme ve  

Puanlama  

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60   

Eğitim  Öğretim  

Metotları  

1,15,16 

Haftalık Ders Konuları  

1.Hafta  Genel Tanımlar ve Kavramlar 

2.Hafta  Fourier ısı iletimi denklemi/Isı iletimi diferansiyel denklemi ve sıcaklık dağılımları 

3.Hafta  Tek boyutlu ısı iletimi ve birleşik duvar sistemleri 
  

4.Hafta  Süreksiz rejimde ısı transferi 

5.Hafta  Süreksiz rejimde ısı transferi 

6.Hafta  Taşınım temel denklemleri, Sınır tabaka 

7.Hafta  Ara sınav 

8.Hafta  Cebri taşınım 

9.Hafta  Cebri taşınım, İç akımlar 

10.Hafta  Dış akımlar, Boru demetleri 

11.Hafta  Doğal taşınım 

12.Hafta  Kaynamanın Temelleri 

13.Hafta  Yoğuşmanın temelleri 

14.Hafta  Isı değiştiricileri/Işıma 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 



O-DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Isı Transferi Dersi- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Temel matematik ve fen bilimi bilgilerine sahip olma ve 

gerektiğinde kullanabilme, 

   x  

2 Talaşlı ve talaşsız üretim yöntemlerini bilerek, en uygun üretim 

yöntemini seçebilme,  

x     

3 Malzemeyi tanıma, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verme ve 
imalat için uygun malzemeyi seçebilme, 

x     

4 Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilerek istenilen 

özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi 

tasarlayabilme ve analiz edebilme, 

x     

5 Bilgisayarda paket programlar kullanarak, kurallara uygun makine 

resimleri çizebilme, 

x     

6 Bilgisayar denetimli takım tezgâhlarının çalışma sistemlerini bilme,

  

x     

7 Bilgisayar denetimli tezgâhlarda üretim programlarını 

hazırlayabilme, 

x     

8 Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını bilgisayar denetimli 

tezgâha aktarabilme ve işleyebilme, 

x     

9 Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda 

malzeme işleyebilme, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine 

karar verebilme, 

x     

10 Üretimi planlayabilme, işlem kartlarını hazırlayabilme, görev 

dağılımı yapabilme ve denetleme becerisini kullanabilme, 

x     

11 Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip 
edebilme, 

x     

12 Bir yabancı dili temel seviyede kullanabilme, x     

13 Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde kullanabilme,   x    

14 Sözlü ve yazılı elektronik iletişim tekniklerini kullanabilme,  x     

15 Temel termodinamik kavramları, iş, termodinamik kanunlar ilgili 

yeterlikler kazanma 

   x  



16 Araştırma yapma yeterliklerini kazandırma  x    

17 Hidrolik-pnömatik devre elemanlarıyla devre sistemleri oluşturma 

ve tezgâhların bakım-onarımı ile ilgili yeterliliklerinin kazandırma 

x     

18 Teorik bilgilerle, atölye ve endüstri tecrübelerini bir araya getirerek 

proje hazırlamak, kazanılan bilgi ve becerileri kullanarak, 

hazırlanan projeleri atölye ve okul imkânlarını kullanarak 

üretebilmek, araştırma ve tasarımla ilgili projelerde kaynak 

tarayabilmek ve elde edilen bilgileri kullanarak proje hazırlayıp, 

sunabilmek yeterliklerinin kazandırma  

  x   

19 Tasarımda karşılaşılacak temel mukavemet bilgilerini 

kavrayabilmek, makine elemanlarını özelliklerine göre 

sınıflandırabilmek, makine elemanlarının dayanımlarını 

hesaplayabilmek ve uygun elemanı seçebilmek yeterliklerinin 

kazandırma. 

x     

 

N. DERS İÇERİKLERİ: 

Ders Bilgisayar Destekli Üretim Kod OMAK254 

Course Computer Aided Design Code OMAK254 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 2 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik Bilgisayar destekli üretim(BDÜ-CAM)için yazılım, donanım ve imalattaki yeri 
konusunda bilgilenme, CAM programlarında modelleme, takım ve kesme 
parametrelerinin seçimi, takım yolları oluşturma algoritmaları ve son işlemci 
kullanarak nümerik kontrollü tezgâhlar için parça programı eldesi, CAM 
programlarını kullanma kabiliyeti kazanmak. 

İngilizce İçerik To gain knowledge about software, hardware and manufacturing place for 
computer aided manufacturing (CAD / CAM), modeling in CAM programs, 
selection of tool and cut parameters, tool path generation algorithms and part 
program for numerical controlled looms using finishing machine, ability to use 
CAM programs. 

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme 

ve Puanlama 

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  

Eğitim Öğretim 

Metotları 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,18,19 

Haftalık Ders Konuları 



1.Hafta CAD kavramı -avantajları, CAD programı ekranı -ara yüz tanıtımı ve kullanımı 

2.Hafta Ekran, çizgi tipleri, katman, sembol ikonları ayarları, CAD-CAM de koordinat 

sistemleri  

3.Hafta Draw-çizim komutları (line, 
multilne,spline,pline,rectangle,polygon,ellipse,circle,arc, 
divide,measure,donut,region,hatch) 

4.Hafta Text -yazı yazma -Text style-text edit komutları 

5.Hafta Modify-düzenleme komutları(properties, 

erase,copy,explode,mirror,rotate,offset, move 

scale,array,trim,extend,fillet,chamfer,break,strecth) 

6.Hafta Dimension -ölçülendirme komutları ve ölçülendirmenin tasarım üzerinde 
yapılması-2D çizim ve tasarım uygulamaları 

7.Hafta Ara Sınav 

8.Hafta Plot-çıktı alma komutu ve çıktının alınması, hazır blokların kullanılması, Blok 

oluşturma ve tasarım üzerine yerleştirme 

9.Hafta Analiz komutları (id point,list,dist,area, mass properties)-2D tasarım 

uygulamaları 

10.Hafta Cad ortamında 3D üç boyutlu tasarımın önemi ve 3D komutlarının tanıtılması 

11.Hafta Modeling Komutları ile katı model tasarımı -3D operation ve Solid editing 

komutları ile katı modeller üzerinde düzenleme ve değişiklik yapma. 

12.Hafta Katı modellere malzeme atama, Işık verme. 

13.Hafta Makine parçalarının katı modelleme ile 3D tasarımlarının yapılması. 

14.Hafta Yüzey modelleme teknikleri ve katı modellerin analiz işlemleri. 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O-DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Bilgisayar Destekli Üretim Dersi- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Temel matematik ve fen bilimi bilgilerine sahip olma ve 

gerektiğinde kullanabilme, 

 x    

2 Talaşlı ve talaşsız üretim yöntemlerini bilerek, en uygun üretim 

yöntemini seçebilme,  

    x 



3 Malzemeyi tanıma, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verme ve 
imalat için uygun malzemeyi seçebilme, 

   x  

4 Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilerek istenilen 

özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi 

tasarlayabilme ve analiz edebilme, 

    x 

5 Bilgisayarda paket programlar kullanarak, kurallara uygun makine 

resimleri çizebilme, 

    x 

6 Bilgisayar denetimli takım tezgâhlarının çalışma sistemlerini bilme,

  

    x 

7 Bilgisayar denetimli tezgâhlarda üretim programlarını 

hazırlayabilme, 

    x 

8 Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını bilgisayar denetimli 

tezgâha aktarabilme ve işleyebilme, 

    x 

9 Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda 

malzeme işleyebilme, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine 

karar verebilme, 

   x  

10 Üretimi planlayabilme, işlem kartlarını hazırlayabilme, görev 

dağılımı yapabilme ve denetleme becerisini kullanabilme, 

    x 

11 Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip 
edebilme, 

    x 

12 Bir yabancı dili temel seviyede kullanabilme, x     

13 Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde kullanabilme,  x     

14 Sözlü ve yazılı elektronik iletişim tekniklerini kullanabilme, x      

15 Temel termodinamik kavramları, iş, termodinamik kanunlar ilgili 

yeterlikler kazanma 

x     

16 Araştırma yapma yeterliklerini kazandırma  x    

17 Hidrolik-pnömatik devre elemanlarıyla devre sistemleri oluşturma 

ve tezgâhların bakım-onarımı ile ilgili yeterliliklerinin kazandırma 

x     

18 Teorik bilgilerle, atölye ve endüstri tecrübelerini bir araya getirerek 

proje hazırlamak, kazanılan bilgi ve becerileri kullanarak, 

hazırlanan projeleri atölye ve okul imkânlarını kullanarak 

üretebilmek, araştırma ve tasarımla ilgili projelerde kaynak 

tarayabilmek ve elde edilen bilgileri kullanarak proje hazırlayıp, 

sunabilmek yeterliklerinin kazandırma  

    x 



19 Tasarımda karşılaşılacak temel mukavemet bilgilerini 

kavrayabilmek, makine elemanlarını özelliklerine göre 

sınıflandırabilmek, makine elemanlarının dayanımlarını 

hesaplayabilmek ve uygun elemanı seçebilmek yeterliklerinin 

kazandırma. 

    x 

 

N. DERS İÇERİKLERİ:   

Ders  Hidrolik ve Pnömatik Kod  OMAK256 

Course  Hydraulic and Pneumatic Code  OMAK256 

Krediler  Teori: 2 Uygulama: 1  Kredi: 3 AKTS: 3 

İçerik  Hidroliğin Temelleri, hidrolik akışkanlar ve özellikleri, hidrolik semboller, hidrolik 

silindirler ve hesabı, hidrolik pompalar ve hesabı, basınç, yön ve akış kontrol 

valfleri, hidrolik devre tasarımı. Pnömatiğin temel ilkeleri, pnömatik valfler, 

pnömatik devreler, kontrol sistemleri. 

İngilizce İçerik  Hydraulics Basics, hydraulic fluids and their properties, hydraulic symbols, 

hydraulic cylinders and account, hydraulic pumps and account, pressure, 

direction and flow control valves, hydraulic circuit design. Basic principles of 

pneumatics, pneumatic valves, pneumatic circuits, control systems. 

Ön Koşul  YOK  

Ölçme  

Değerlendirme ve  

Puanlama  

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60   

Eğitim  Öğretim  

Metotları  

1, 17,18 

Haftalık Ders Konuları  

1.Hafta  Temel Kavramlar 

2.Hafta  Akışkanlar, özellikleri, hidrolik ve pnömatik güç iletimi 

3.Hafta  Hidrolik ve Pnömatik semboller 

4.Hafta  Hidrolik silindirler ve hesabı 



5.Hafta  Basınç kontrol valfleri 

6.Hafta  Yön akış kontrol valfleri 

7.Hafta  Ara sınav 

8.Hafta  Hidrolik devre tasarımı 

9.Hafta  Hidrolik devre uygulamaları 

10.Hafta  Pnömatiğin temel ilkeleri 

11.Hafta  Pnömatik valfler ve uygulamaları 

12.Hafta  Pnömatik devreler 

13.Hafta  Pnömatik devreler 

14.Hafta  Pnömatik devreler 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O-DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Hidrolik ve Pnömatik Dersi- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Temel matematik ve fen bilimi bilgilerine sahip olma ve 

gerektiğinde kullanabilme, 

  x   

2 Talaşlı ve talaşsız üretim yöntemlerini bilerek, en uygun üretim 

yöntemini seçebilme,  

x     

3 Malzemeyi tanıma, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verme ve 
imalat için uygun malzemeyi seçebilme, 

x     

4 Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilerek istenilen 

özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi 

tasarlayabilme ve analiz edebilme, 

x     

5 Bilgisayarda paket programlar kullanarak, kurallara uygun makine 

resimleri çizebilme, 

x     

6 Bilgisayar denetimli takım tezgâhlarının çalışma sistemlerini bilme,

  

x     

7 Bilgisayar denetimli tezgâhlarda üretim programlarını 

hazırlayabilme, 

x     



8 Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını bilgisayar denetimli 

tezgâha aktarabilme ve işleyebilme, 

x     

9 Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda 

malzeme işleyebilme, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine 

karar verebilme, 

x     

10 Üretimi planlayabilme, işlem kartlarını hazırlayabilme, görev 

dağılımı yapabilme ve denetleme becerisini kullanabilme, 

x     

11 Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip 
edebilme, 

x     

12 Bir yabancı dili temel seviyede kullanabilme, x     

13 Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde kullanabilme, x      

14 Sözlü ve yazılı elektronik iletişim tekniklerini kullanabilme, x      

15 Temel termodinamik kavramları, iş, termodinamik kanunlar ilgili 

yeterlikler kazanma 

x     

16 Araştırma yapma yeterliklerini kazandırma  x    

17 Hidrolik-pnömatik devre elemanlarıyla devre sistemleri oluşturma 

ve tezgâhların bakım-onarımı ile ilgili yeterliliklerinin kazandırma 

    x 

18 Teorik bilgilerle, atölye ve endüstri tecrübelerini bir araya getirerek 

proje hazırlamak, kazanılan bilgi ve becerileri kullanarak, 

hazırlanan projeleri atölye ve okul imkânlarını kullanarak 

üretebilmek, araştırma ve tasarımla ilgili projelerde kaynak 

tarayabilmek ve elde edilen bilgileri kullanarak proje hazırlayıp, 

sunabilmek yeterliklerinin kazandırma  

    x 

19 Tasarımda karşılaşılacak temel mukavemet bilgilerini 

kavrayabilmek, makine elemanlarını özelliklerine göre 

sınıflandırabilmek, makine elemanlarının dayanımlarını 

hesaplayabilmek ve uygun elemanı seçebilmek yeterliklerinin 

kazandırma. 

x     

 

 

 

 

 

 



N. DERS İÇERİKLERİ:   

Ders  Sistem Dinamiği ve Kontrol Kod  OMAK258 

Course  System Dynamics and Control  Code  OMAK258 

Krediler  Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik  Mekanik ve elektrik sistemlerin modellenmesi, analizi ve simülasyonu 

İngilizce İçerik  Modeling, analysis and simulation of mechanical and electrical systems 

Ön Koşul  YOK  

Ölçme  

Değerlendirme ve  

Puanlama  

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60   

Eğitim  Öğretim  

Metotları  

1,4,5 

Haftalık Ders Konuları  

1.Hafta  Sistem Dinamiğine Giriş 

2.Hafta  Mekanik sistemler ve sistem elemanları 

3.Hafta  Mekanik impedans 

4.Hafta  Elektrik sistemleri ve sistem elamanları 

5.Hafta  Elektriksel impedans 

6.Hafta  Birinci dereceden sistemler 

7.Hafta  Ara sınav 

8.Hafta  Birinci dereceden elektriksel sistemler 

9.Hafta  İkinci dereceden elektriksel sistemler  

10.Hafta  İkinci dereceden elektriksel sistemler 

11.Hafta  Mekanik ikinci dereceden sistemler 

12.Hafta  Elektriksel ikinci dereceden sistemler 



13.Hafta  Lineer sistemler dinamiği 

14.Hafta  Genel frekans cevabı 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O-DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Sistem Dinamiği ve Kontrol Dersi- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Temel matematik ve fen bilimi bilgilerine sahip olma ve 

gerektiğinde kullanabilme, 

  x   

2 Talaşlı ve talaşsız üretim yöntemlerini bilerek, en uygun üretim 

yöntemini seçebilme,  

x     

3 Malzemeyi tanıma, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verme ve 
imalat için uygun malzemeyi seçebilme, 

x     

4 Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilerek istenilen 

özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi 

tasarlayabilme ve analiz edebilme, 

   x  

5 Bilgisayarda paket programlar kullanarak, kurallara uygun makine 

resimleri çizebilme, 

  x   

6 Bilgisayar denetimli takım tezgâhlarının çalışma sistemlerini bilme,

  

x     

7 Bilgisayar denetimli tezgâhlarda üretim programlarını 

hazırlayabilme, 

x     

8 Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını bilgisayar denetimli 

tezgâha aktarabilme ve işleyebilme, 

x     

9 Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda 

malzeme işleyebilme, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine 

karar verebilme, 

x     

10 Üretimi planlayabilme, işlem kartlarını hazırlayabilme, görev 

dağılımı yapabilme ve denetleme becerisini kullanabilme, 

x     

11 Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip 
edebilme, 

x     

12 Bir yabancı dili temel seviyede kullanabilme, x     



13 Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde kullanabilme, x      

14 Sözlü ve yazılı elektronik iletişim tekniklerini kullanabilme, x      

15 Temel termodinamik kavramları, iş, termodinamik kanunlar ilgili 

yeterlikler kazanma 

x     

16 Araştırma yapma yeterliklerini kazandırma  x    

17 Hidrolik-pnömatik devre elemanlarıyla devre sistemleri oluşturma 

ve tezgâhların bakım-onarımı ile ilgili yeterliliklerinin kazandırma 

 x    

18 Teorik bilgilerle, atölye ve endüstri tecrübelerini bir araya getirerek 

proje hazırlamak, kazanılan bilgi ve becerileri kullanarak, 

hazırlanan projeleri atölye ve okul imkânlarını kullanarak 

üretebilmek, araştırma ve tasarımla ilgili projelerde kaynak 

tarayabilmek ve elde edilen bilgileri kullanarak proje hazırlayıp, 

sunabilmek yeterliklerinin kazandırma  

   x  

19 Tasarımda karşılaşılacak temel mukavemet bilgilerini 

kavrayabilmek, makine elemanlarını özelliklerine göre 

sınıflandırabilmek, makine elemanlarının dayanımlarını 

hesaplayabilmek ve uygun elemanı seçebilmek yeterliklerinin 

kazandırma. 

x     

 

N. DERS İÇERİKLERİ:   

Ders  Kalite Yönetim Sistemleri Kod  OMAK260 

Course  Quality Management Systems  Code  OMAK260 

Krediler  Teori: 2 Uygulama: 0  Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik  Kalite ve Toplam Kaliteye Giriş, Kalite, Tarihçesi ve İlgili Kavramları, Kalite 

Felsefeleri ve Sistemleri, Toplam Kalite Yönetimi, Süreç Yönetimi, Süreç 

İyileştirme, Süreç Ölçüm Sistemleri 

İngilizce İçerik  Introduction to Quality and Total Quality, Quality, Historical and Related 

Concepts, Quality Philosophies and Systems, Total Quality Management, 

Process Management, Process Improvement, Process Measurement Systems 

Ön Koşul  YOK  



Ölçme  

Değerlendirme ve  

Puanlama  

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60   

Eğitim  Öğretim  

Metotları  

3, 10, 18 

Haftalık Ders Konuları  

1.Hafta  Kalite Kavramı 

2.Hafta  Standart ve Standardizasyon 

3.Hafta  Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi 

4.Hafta  Yönetim kalitesi ve standartları 

5.Hafta  Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri 

6.Hafta  Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim 

7.Hafta  Ara sınav 

8.Hafta  Stratejik yönetim, Yönetime katılma 

9.Hafta  Süreç yönetim sistemi 

10.Hafta  Kaynak yönetimi sistemi 

11.Hafta  Üretimde kalite kontrolü 

12.Hafta  Muayene ve örnekleme 

13.Hafta  Toplam kalite kontrol 

14.Hafta  Toplam kalite kontrol 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O-DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Kalite Yönetim Sistemleri Dersi- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Temel matematik ve fen bilimi bilgilerine sahip olma ve x     



gerektiğinde kullanabilme, 

2 Talaşlı ve talaşsız üretim yöntemlerini bilerek, en uygun üretim 

yöntemini seçebilme,  

x     

3 Malzemeyi tanıma, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verme ve 
imalat için uygun malzemeyi seçebilme, 

 x    

4 Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilerek istenilen 

özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi 

tasarlayabilme ve analiz edebilme, 

x     

5 Bilgisayarda paket programlar kullanarak, kurallara uygun makine 

resimleri çizebilme, 

x     

6 Bilgisayar denetimli takım tezgâhlarının çalışma sistemlerini bilme,

  

x     

7 Bilgisayar denetimli tezgâhlarda üretim programlarını 

hazırlayabilme, 

x     

8 Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını bilgisayar denetimli 

tezgâha aktarabilme ve işleyebilme, 

x     

9 Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda 

malzeme işleyebilme, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine 

karar verebilme, 

x     

10 Üretimi planlayabilme, işlem kartlarını hazırlayabilme, görev 

dağılımı yapabilme ve denetleme becerisini kullanabilme, 

    x 

11 Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip 
edebilme, 

x     

12 Bir yabancı dili temel seviyede kullanabilme, x     

13 Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde kullanabilme,   x    

14 Sözlü ve yazılı elektronik iletişim tekniklerini kullanabilme, x      

15 Temel termodinamik kavramları, iş, termodinamik kanunlar ilgili 

yeterlikler kazanma 

x     

16 Araştırma yapma yeterliklerini kazandırma  x    

17 Hidrolik-pnömatik devre elemanlarıyla devre sistemleri oluşturma 

ve tezgâhların bakım-onarımı ile ilgili yeterliliklerinin kazandırma 

x     

18 Teorik bilgilerle, atölye ve endüstri tecrübelerini bir araya getirerek 

proje hazırlamak, kazanılan bilgi ve becerileri kullanarak, 

hazırlanan projeleri atölye ve okul imkânlarını kullanarak 

    x 



üretebilmek, araştırma ve tasarımla ilgili projelerde kaynak 

tarayabilmek ve elde edilen bilgileri kullanarak proje hazırlayıp, 

sunabilmek yeterliklerinin kazandırma  

19 Tasarımda karşılaşılacak temel mukavemet bilgilerini 

kavrayabilmek, makine elemanlarını özelliklerine göre 

sınıflandırabilmek, makine elemanlarının dayanımlarını 

hesaplayabilmek ve uygun elemanı seçebilmek yeterliklerinin 

kazandırma. 

x     

 

N. DERS İÇERİKLERİ:   

Ders  Makine Elemanları Kod  OMAK262 

Course  Machine Elements  Code  OMAK262 

Krediler  Teori: 3 Uygulama: 0  Kredi: 3 AKTS: 3 

İçerik  Dinamik yükler etkisi altındaki elemanların boyutlandırılması/Miller, akslar/Mil 

göbek bağlantıları/Kamalı bağlantılar/Sıkı geçmeler/Vidalı bağlama 

elemanları/Kaynak bağlantıları/Yapıştırma/Yaylar/Kavramalar/Yağlama teorisi ve 

yağlayıcılar/Kaymalı yataklar/Rulmanlı yataklar/Kayış-kasnak 

mekanizmaları/Zincir-Dişli Mekanizmaları/Dişli çarklar 

İngilizce İçerik  Dimensioning of elements subjected to dynamic loads / Miller, Axles / Shaft hub 

connections / Shielded connections / Rigid connections / Vented fasteners / 

Welding connections / Gluing / Springs / Concepts / Lubrication theory / 

Lubricants / Bearings / Bearings / Belt / pulley mechanisms / Chain-Gear 

Mechanisms / Gear wheels 

Ön Koşul  YOK  

Ölçme  

Değerlendirme ve  

Puanlama  

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60   

Eğitim  Öğretim  

Metotları  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19 

Haftalık Ders Konuları  

1.Hafta  Dinamik zorlamalarda elemanların boyutlandırılması 



2.Hafta  Akslar-Miller 

3.Hafta  Mil- Göbek Bağlantıları 

4.Hafta  Kamalı mil-göbek bağlantıları 

5.Hafta  Vidalı bağlama elemanları 

6.Hafta  Kaynak Bağlantıları 

7.Hafta  Ara sınav 

8.Hafta  Yapıştırma ve lehim 

9.Hafta  Yaylar 

10.Hafta  Kavramalar 

11.Hafta  Sürtünme ve aşınma teorileri 

12.Hafta  Rulmanlı yataklar 

13.Hafta  Kayış-kasnak mekanizmaları 

14.Hafta  Dişli çarkalar 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O-DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Makine Elemanları Dersi- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Temel matematik ve fen bilimi bilgilerine sahip olma ve 

gerektiğinde kullanabilme, 

   x  

2 Talaşlı ve talaşsız üretim yöntemlerini bilerek, en uygun üretim 

yöntemini seçebilme,  

    x 

3 Malzemeyi tanıma, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verme ve 
imalat için uygun malzemeyi seçebilme, 

    x 

4 Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilerek istenilen 

özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi 

tasarlayabilme ve analiz edebilme, 

    x 

5 Bilgisayarda paket programlar kullanarak, kurallara uygun makine 

resimleri çizebilme, 

    x 



6 Bilgisayar denetimli takım tezgâhlarının çalışma sistemlerini bilme,

  

    x 

7 Bilgisayar denetimli tezgâhlarda üretim programlarını 

hazırlayabilme, 

   x  

8 Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını bilgisayar denetimli 

tezgâha aktarabilme ve işleyebilme, 

   x  

9 Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda 

malzeme işleyebilme, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine 

karar verebilme, 

  x   

10 Üretimi planlayabilme, işlem kartlarını hazırlayabilme, görev 

dağılımı yapabilme ve denetleme becerisini kullanabilme, 

  x   

11 Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip 
edebilme, 

  x   

12 Bir yabancı dili temel seviyede kullanabilme, x     

13 Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde kullanabilme, x      

14 Sözlü ve yazılı elektronik iletişim tekniklerini kullanabilme, x      

15 Temel termodinamik kavramları, iş, termodinamik kanunlar ilgili 

yeterlikler kazanma 

x     

16 Araştırma yapma yeterliklerini kazandırma    x  

17 Hidrolik-pnömatik devre elemanlarıyla devre sistemleri oluşturma 

ve tezgâhların bakım-onarımı ile ilgili yeterliliklerinin kazandırma 

  x   

18 Teorik bilgilerle, atölye ve endüstri tecrübelerini bir araya getirerek 

proje hazırlamak, kazanılan bilgi ve becerileri kullanarak, 

hazırlanan projeleri atölye ve okul imkânlarını kullanarak 

üretebilmek, araştırma ve tasarımla ilgili projelerde kaynak 

tarayabilmek ve elde edilen bilgileri kullanarak proje hazırlayıp, 

sunabilmek yeterliklerinin kazandırma  

    x 

19 Tasarımda karşılaşılacak temel mukavemet bilgilerini 

kavrayabilmek, makine elemanlarını özelliklerine göre 

sınıflandırabilmek, makine elemanlarının dayanımlarını 

hesaplayabilmek ve uygun elemanı seçebilmek yeterliklerinin 

kazandırma. 

    x 

 

 



N. DERS İÇERİKLERİ:   

Ders  Mezuniyet Projesi Kod  OMAK264 

Course  Graduation Project Code  OMAK264 

Krediler  Teori: 2 Uygulama: 2 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik  Makine programı öğrencilerin elde ettikleri bilgileri kapsayarak, projenin 

seçiminden tamamlanmasına kadar uygulamayı içerir. 

İngilizce İçerik  The machine program encompasses the application of the knowledge gained by 

students to the completion of the selection of the project. 

Ön Koşul  YOK  

Ölçme  

Değerlendirme ve  

Puanlama  

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60   

Eğitim  Öğretim  

Metotları  

1, 2, 4, 6, 12, 15 

Haftalık Ders Konuları  

1.Hafta  Bitirme Projesi Tasarımı 

2.Hafta  Bitirme Projesi Tasarımı 

3.Hafta  Bitirme Projesi Tasarımı 

4.Hafta  Bitirme Projesi Tasarımı 

5.Hafta  Bitirme Projesi Tasarımı 

6.Hafta  Bitirme Projesi Tasarımı 

7.Hafta  Ara sınav 

8.Hafta  Bitirme Projesi Tasarımı 

9.Hafta  Bitirme Projesi Tasarımı 

10.Hafta  Bitirme Projesi Tasarımı 

11.Hafta  Bitirme Projesi Tasarımı 



12.Hafta  Bitirme Projesi Tasarımı 

13.Hafta  Bitirme Projesi Tasarımı 

14.Hafta  Bitirme Projesi Tasarımı 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O-DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Mezuniyet Projesi Dersi- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Temel matematik ve fen bilimi bilgilerine sahip olma ve 

gerektiğinde kullanabilme, 

  x   

2 Talaşlı ve talaşsız üretim yöntemlerini bilerek, en uygun üretim 

yöntemini seçebilme,  

    x 

3 Malzemeyi tanıma, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verme ve 
imalat için uygun malzemeyi seçebilme, 

    x 

4 Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilerek istenilen 

özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi 

tasarlayabilme ve analiz edebilme, 

    x 

5 Bilgisayarda paket programlar kullanarak, kurallara uygun makine 

resimleri çizebilme, 

    x 

6 Bilgisayar denetimli takım tezgâhlarının çalışma sistemlerini bilme,

  

    x 

7 Bilgisayar denetimli tezgâhlarda üretim programlarını 

hazırlayabilme, 

    x 

8 Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını bilgisayar denetimli 

tezgâha aktarabilme ve işleyebilme, 

    x 

9 Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda 

malzeme işleyebilme, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine 

karar verebilme, 

    x 

10 Üretimi planlayabilme, işlem kartlarını hazırlayabilme, görev 

dağılımı yapabilme ve denetleme becerisini kullanabilme, 

    x 

11 Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip 
edebilme, 

    x 



12 Bir yabancı dili temel seviyede kullanabilme,  x    

13 Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde kullanabilme,   x    

14 Sözlü ve yazılı elektronik iletişim tekniklerini kullanabilme,  x     

15 Temel termodinamik kavramları, iş, termodinamik kanunlar ilgili 

yeterlikler kazanma 

    x 

16 Araştırma yapma yeterliklerini kazandırma    x  

17 Hidrolik-pnömatik devre elemanlarıyla devre sistemleri oluşturma 

ve tezgâhların bakım-onarımı ile ilgili yeterliliklerinin kazandırma 

    x 

18 Teorik bilgilerle, atölye ve endüstri tecrübelerini bir araya getirerek 

proje hazırlamak, kazanılan bilgi ve becerileri kullanarak, 

hazırlanan projeleri atölye ve okul imkânlarını kullanarak 

üretebilmek, araştırma ve tasarımla ilgili projelerde kaynak 

tarayabilmek ve elde edilen bilgileri kullanarak proje hazırlayıp, 

sunabilmek yeterliklerinin kazandırma  

    x 

19 Tasarımda karşılaşılacak temel mukavemet bilgilerini 

kavrayabilmek, makine elemanlarını özelliklerine göre 

sınıflandırabilmek, makine elemanlarının dayanımlarını 

hesaplayabilmek ve uygun elemanı seçebilmek yeterliklerinin 

kazandırma. 

    x 

 

 


