
 

               

 

 

DERS BİLGİ FORMU 

 

ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: 

DERS BİLGİLERİ 

Adı Kodu  Dili 
Türü 

Zorunlu/  

Seçmeli 

Yarıyılı 
T+U 

Saati 
Kredisi AKTS 

Makine Tasarımı MM469 Türkçe Seçmeli  3 3 4 

Ön Koşul Dersleri 
- 

Ders Sorumluları  

Ders Sorumlu Yardımcıları - 

Dersin Amacı 

Mühendislik faaliyetleri genel olarak tasarım, imalat ve işletme şeklinde 

sınıflandırılmaktadır. Tasarım, her dönemde en önemli insanlık uğraşısıdır ve katma değeri 

en yüksek alanların başında gelmektedir. Özellikle enerji ve malzeme yoğunluğunun 

düşük, bilgi yoğunluğunun yüksek olması bu alanın gelişmiş ülkelerin kontrolüne 

geçmesine neden olmaktadır. Ülkemizde de gelişen imalat sektörüne paralel olarak tasarım 

sektörünün de geliştirilmesi gerekmektedir. Bunun en önemli araçlarından birisi 

üniversitelerimizde tasarım öğretiminin ağırlığının artırılmasıdır.  

Bu dersin temel amacı, tasarımı her yönüyle sistematik bir şekilde öğrencilerimize 

aktarmaktır. Mühendislik adaylarına, fonksiyonel tasarım, mukavemet açısından tasarım, 

kullanım kolaylığı açısından tasarım, transport, geri dönüşüm, enerji kullanım oranı, enerji 

geri kazanımı, sanatsal, tribolojik ve imalat açısından tasarım kavramlarının sistematik 

olarak kazandırılması ve imalatçı ülke konumundan tasarımcı ülke konumuna geçişin alt 

yapısının hazırlanmasıdır. 

Dersin Öğrenme Çıktıları  

1. Tasarım altyapısı ve bileşenlerini oluşturur 
2. Tasarım araçlarını seçer ve kullanır 
3. Tasarım algoritması geliştirir 

                                                                        DERS PLANI 

Hafta Ön Hazırlık  Konular/Uygulamalar Metot 

1  

Dersin tanıtımı, işleyiş tarzının aktarılması. Öğrenci önerilerinin ve beklentilerinin 

alınması. Fonksiyonel tasarım, mukavemet açısından tasarım, kullanım kolaylığı 

açısından tasarım, transport, geri dönüşüm, enerji kullanım oranı, enerji geri 

kazanımı, 

 

2  Tasarım kavramı, tasarımın bileşenleri, tasarımın aşamaları, fikir oluşumu, 

şekillendirme, örnek tasarım çalışması 
 

3 
 Tasarım aşamalarının örneklerle açıklanması, ihtiyaç ve isteklerin belirlenmesi, 

ödevin tanımlanması, fiziksel vb. prensiplerin belirlenmesi, ön şekillendirme, 

hesaplamalar, kontroller, son şekillendirme, prototip, model, test, analiz, 

 

4 

 Tasarımda kullanılan fiziksel prensiplerin kısa tekrarı (sürtünme, yer çekimi vb.), 

Ölçüm sistemi tasarımı, Uygulama: Bir odadaki sıcaklığın ölçülmesini sağlayacak 

eleman veya sistemin tasarımı, tüm aşamaları ile Mühendislik malzemeleri ve 

seçimi. 

 

5  Oturma ihtiyacının tanımlanması ve ihtiyaç türüne uygun tasarımın 

gerçekleştirilmesi 
 

6 
 Makine elemanları: Tanımlama, sınıflandırma, şekillendirme ve mukavemet 

kriterleri. Vidalar (birleştirme, hareket iletimi, malzeme iletimi, ayar vb.), Volanlar 

(enerji biriktirme, enerji depolama, hareket dengeleme,  

 

7  Tasarımda emniyet ve güvenilirlik kavramı. Güvenlik katsayısı ve optimum şekilde 

belirlenmesi; Dayanım ve Zorlanma kavramları 
 

8  Arasınav   

9  İmalat ihtiyacının tanımlanması ve ihtiyaç türüne uygun tasarımın gerçekleştirilmesi  

10 
 Tahrik sistemleri ve uygulamaları: Mekanik tahrik, Hidrolik Tahrik, Pnomatik 

tahrik, Elektriksel Tahrik, Elektro-Mekanik, Elektro-Hidrolik, Elektro-Pnomatik, 

Elektro-Hidro-Mekanik tahrik, vb. 

 

11  Deney tasarımı, deney bileşenlerinin tasarımı, deney setinin tasarımı, ölçüm 

sisteminin tasarımı, deney felsefesinin tasarımı, deney sonuçlarının alınması, 
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deneyin sonuçlarının analizi, deney sonuçlarının yorumlanması. 

12  Tasarımda çözüm arama yöntemleri ve uygulama (Brain Storming)  

13  Tasarımda bilgisayar kullanımı, tasarımda sensör kullanımı, motor seçimi, aktarma 

organları seçimi, hız/moment değiştirme sistemi seçimi vb. Uygulama 
 

14 
 Transport ihtiyacının tanımlanması ve ihtiyaç türüne uygun tasarımın 

gerçekleştirilmesi. Uygulama: Bir fabrika içi transport sisteminin tüm aşamaları ile 

tasarlanması 

 

                                                                                KAYNAKLAR 

Ders Kitabı veya Notu 
Pahl G. (çeviren: Börklü H.R.), Mühendislik Tasarımı, Sistematik yaklaşım, Hatipoğlu,  

Diğer Kaynaklar 
 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Etkinlik Türleri Katkı Yüzdesi 

Ara Sınav 40 

Kısa Sınav  

Ödev, Proje  

Yarıyıl Sonu Sınavı 60 

Toplam 100 

                                                 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

No Program Çıktıları 
Katkı Düzeyi 

1 2 3 4 5 

1 Matematik, fen ve kimya bilgilerini uygulama becerisi  x    

2 Deney tasarlama ve yapma ile deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama x     

3 İstenilen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı yada süreci tasarlama becerisi x     

4 Disiplinler arası çalışabilme becerisi    x  

5 Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi x     

6 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma      

7 İngilizce ve Türkçe etkin iletişim kurma      

8 
Mühendislik çözümlerinin, küresel ve toplumsal boyutta etkilerini anlamak için geniş kapsamlı 

eğitim   x    

9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve uygulayabilme becerisi x     

10 Çağın sorunları hakkında bilgi  x     

11 
Mühendislik tasarım uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları 

kullanabilme becerisi 
  x   

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU İş Yükü (Saat) 

Ders İçi  
Ders Saati ( 14 x Haftalık Ders Saati) 

42 

 

Ders Dışı 
Ödev 

20 

Araştırma  
10 

Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları 
10 

Diğer Faaliyetler  
 

Sınavlar 
Ara Sınav (Ara Sınav Sayısı x Ara Sınav Süresi) 

10 

Yarıyıl Sonu Sınavı  
10 

Toplam İş Yükü 102 

Toplam İş Yükü / 25,5 (s) 4 

Dersin AKTS Kredisi 4 
 

 



 

 

 

 

COURSE INFORMATION FORM 

INSTITUTE / FACULTY / VOCATIONAL SCHOOL and PROGRAMME: 

COURSE INFORMATION 

Name Code 
Medium of 

Instruction 

Type 
Required/  

Optional 

Semester 
T+P 

Hour  

Local 

Credit 
ECTS 

Machine Design MM469 Turkish Optional  3+0 3 4 

Prerequisite Courses 
- 

Course Instructor  

Instructor Assistants - 

Course Objective 

Engineering activities are generally classified as design, manufacturing and operation. Design 

is one of the most important areas of humanity in every era and is at the top of the highest 

added value areas. Especially the low concentration of energy and materials and the high 

concentration of knowledge cause this area to be controlled by the developed countries. 

Parallel to the developing manufacturing sector in our country, the design sector also needs to 

be developed. One of the most important tools of this is to increase the weight of design 

education in our universities.The main aim of this course is to transfer design to our students 

systematically in every way. It is aimed to systematically acquire the design concepts in 

terms of design, transport, recycling, energy utilization rate, energy recovery, artistic, 

tribological and manufacturing in terms of functional design, strength design, ease of use and 

preparing the substructure to pass from the manufacturing country to the designer country . 

Course Learning Outcomes 

1. Create the design infrastructure and its components 

2. Select and use design tools 

3. Develop a design algorithm 

                                                                        COURSE PLAN 

Week  Preparation  Subjects/Applications Method 

1  

Introducing the course, transferring the way it works. Acquisition of student 

proposals and expectations. Functional design, design in terms of strength, design 

in terms of ease of use, transportation, recycling, energy use rate, energy recovery, 

 

2  
Design concept, components of design, stages of design, idea formation, shaping, 

sample design work 
 

3  
Explanation of design stages with examples, identification of needs and requests, 

identification of assignments, physical etc. Pre-shaping, calculations, controls, final 

shaping, prototype, model, test, analysis, 
 

4  
Design of the measurement system, Application: Design of the element or system 

to measure the temperature in one room, all phases and engineering materials and 

selection. 
 

5  Identification of seating needs and realization of design according to need  

6  
Machine elements: Definition, classification, shaping and strength criteria. Screws 

(joining, motion transmission, material conveyance, setting etc.), Volcanoes 

(energy accumulation, energy storage, motion balancing 
 

7  
The concept of safety and reliability in design. Safety factor and optimum setting; 

Concepts of Strength and Strenght 
 

8  Midterm  

9  
Identification of manufacturing needs and realization of design according to 

requirements 
 

10  
Drive systems and applications: Mechanical drive, Hydraulic drive, Pneumatic 

drive, Electrical drive, Electromechanical, Electro-Hydraulic, Electro-Pneumatic, 

Electro-Hydro-Mechanical drive, etc. 
 

11  

Experimental design, design of experiment components, design of experiment set, 

design of measurement system, design of experimental philosophy, taking 

experiment results, analysis of experiment results, interpretation of experimental 

results. 

 

12  Solution search methods and application (Brain Storming)  

13  
Computer use in design, sensor usage in design, motor selection, powertrain 

selection, speed / moment changing system selection, etc. Application 
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14  
Identification of transport needs and realization of design according to needs. 

Application: Designing an in-plant transport system with all steps 
 

 

                                                                                COURSE RESOURCES 

Coursebook /Notes Pahl G. (çeviren: Börklü H.R.), Mühendislik Tasarımı, Sistematik yaklaşım, Hatipoğlu, 

2007. 

ASSESSMENT SYSTEM 

Activity Types 
Contribution 

Percentage 

Midterm 40 

Assignments/ Projects 0 

Final 60 

Total 100 

CORRELATION BETWEEN COURSE LEARNING OUTCOMES AND PROGRAM COMPETENCIES 

No Programme Outcomes 
Contribution Level 

1 2 3 4 5 

1 Ability of mathematic, science and chemistry knowledge in application  x    

2 Experimental design, analyze and interpretation of results x     

3 Required to meet the requirements of a system, part or process design skills x     

4 The ability to work interdisciplinary    x  

5 Identify engineering problems, formulating and solving x     

6 An understanding of professional and ethical responsibility      

7 Communicate effectively in English and Turkish      

8 
Extensive training to understanding of engineering solutions in a global and societal 
dimension  x    

9 Awareness of the need for lifelong learning and the ability to application x     

10 Information about contemporary issues x     

11 
To use modern tools for engineering design applications, capabilities and the ability 

with convenient techniques    x   

ECTS / WORKLOAD TABLE Workload (hour) 

In-Class  Class Hours (14 x Weekly Class Hours) 42 

 

Out of-Class 

Assignments 20 

Research  10 

Class Preparation and  After Class Study 10 

Other Activities   

Examinations Midterms (Number of Midterms x Duration of 

Midterms) 

10 

Final 10 

Total Workload  102 

Total Workload / 25.5 (h) 4 

Course ECTS Credit  4 
 

 


