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9905013
Atatürk İlkeleri ve
İnkilap Tarihi I
(UE)

2 2

Bu ders, Cumhuriyetin ilanı, hilafetin kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat yasası, devrime karşı tepkiler, Şeyh Said ayaklanması, İzmir suikastı, çok
partili yaşama geçiş denemeleri, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası, Atatürk devrimleri: Eğitim alanında yapılan
devrimler, hukuk alanında yapılan devrimler ve Türkiye’de uygulanan anayasalar,ekonomi alanında yapılan değişimler, devletçilik uygulaması ve
sonuçları, Atatürk’ün kültür alanında yaptığı devrimler, dil, tarih, sanat vs., Atatürk ilkeleri, Atatürk’ün bütünleyici ilkeleri, ikinci dünya savaşı
sürecinde Türkiye’deki iç ve dış politikası, çok partili hayata geçiş nedenleri ve sonuçları, 1945-1960 dönemi iç ve dış politik gelişmeler, 1960’dan
günümüze kadar iç ve dış politika ve bu olayların günümüze yansımalarını kapsar.

9903363 İngilizce I (UE) 2 2

Selamlama,Insanlarla tanisma,Olmak fiili '"dir".Sahis zamirleri., Alfabe, Harfleme, Ulkeler / Uyruklar, Sinif nesneleri, Kim,Ne,Nerede,Nasil soru
kelimeleri? ,Emirler, Mulkiyet sifatlari , Iyelik ekleri,Aile agaci, Sayilar, Meslekler, Yas sorma? Sahiplik,Kimin sorusu? Yer gösteren
edatlar,artikeller,Saat sorma, Oda tasvir etme,Renkler, Miktar gösteren sıfatlarla mevcudiyet gösteren yapilar. Sayilan ve sayilamayan isimler,Evin
tanitimi,/Odanın tanıtımı,/ Tekil ve çoğul isimler,Günler,aylar, -ebilmek, yer edatları,yiyecek ve içecekler,fiat sorma....

4309002 Kimya ve
Malzeme Bilgisi 3 3

Bu ders kimya ve ölçme, atomun yapısı,kimyasal denklemler, kimyasal denklemlerle hesaplamalar, sulu çözelti tepkimeleri, gazlar, termokimya,
periyodik tablo ve elektron konfigürasyonu, kimyasal bağlar, moleküler geometri, su kimyası,su arıtma işlemleri, faz geçişleri, atmosfer ve atmosfer
kimyası, yanma, yakıtların kimyası,kimyasal reaksiyonlar, malzemelerin sınıflandırılması ve özellikleri ile ilgilidir.

9743001 Matematik -I 3 4 Bu ders Sayılar, Cebir, Eşitsizlikler ve Denklemler, Fonksiyonlar, Logaritma, Trigonometri, Karmaşık Sayılar, Katı Cisimlerde Alan-Hacim ile
ilgilidir.

4309003 Mesleki Fizik
Bilgisi 2 3

Bu ders, Giriş (Birim sistemleri ve dönüşümler, Temel kavramlar); Malzeme Özellikleri (Yanma, Paslanma, Paslanmayı önleme yöntemleri,
Malzemenin esnekliği Hook kanunu, Malzemenin çekme, basma ve kesme gerilmeleri); Statik(Kuvvet, bileşenlere ayırma, bileşke, Moment ve denge
şartları, Ağırlık merkezi, Basit mesnetler, kirişler, tepki kuvvetleri); Kinematik(Doğrusal hareket, Bağıl hareket); Dinamik(Kuvvet etkisinde hareket,
Sürtünme (statik, dinamik)); Enerji, iş, güç(Enerji ve türleri, dönüşümler, İş, güç, verim); Mekanik ve Elektromanyetik dalga hareketi(Örnek ve
tanımlar, Günlük hayatta dalgaların kullanımı: 1. Ses dalgaları, 2. Ses üstü dalgaları, Elektromanyetik dalgaların yayılma ve yansıması ( Uydu
bağlantılı TV veya Cep Telefonu çalışma sistemi ), Işığın yansıması ve kırılması); Akışkanlarda basınç (Basınç, tanımlar ve kanunlar, Sıvı ve gaz
basınçlarının ölçülmesi); Elektrik ve Manyetizma(Standart elektrik sembolleri ve elektrik elemanları, Tanımlar ve ölçme, Direnç, Seri ve paralel
bağlama, Ohm kanunu, Elektrik devresinde açığa çıkan enerji ve güç ( Gerilim farkı ve gücü kullanarak sigorta değeri hesaplama ), Tek ve üç fazlı
güç kaynakları ve kullanılan prizler, Lambaların parlaklığı ve paralel bağlama kuralının nedeni, Elektromanyetik indüksiyon kanunları (
Galvanometre, Jeneratör çalışma kuralları ), Motor tipleri ve çalışma sistemleri: 1. Alt akım motorları, 2. Doğru akım motorları, 3. Adım motorları,
Transformatörler ve enerji dağıtımı, İletken ve yalıtkanlar) ile ilgilidir.

4309001 Teknik Resim 2 3 Bu ders teknik resim temel ilkeleri,geometrik çizimler,üç görünüş çizimi, ölçülendirme, kesit alma, perspektif çizimleri yapabilmek ile ilgilidir.

9907106
Temel Bilgi
Teknolojileri
Kullanımı (UE)

3 3 Bilgi Teknolojisi Temel Kavramları, Bilgisayar Kullanımı ve Dosya Yönetimi, Kelime İşlemci Programı, Elektronik Hesaplama Programı, Sunu
Hazırlama Programı

4309018 Temel Tesisat
İşlemleri 3 4 Bu ders Doğal gaz, ısıtma ve sıhhi tesisatların kurulumu ve montajları, oksi-gaz kaynağı, elektrik ark kaynağı, elektrofüzyon kaynağı ile ilgilidir.

4309004 Termodinamik 3 4 Termodinamiğin temel kavramları, sıcaklık ve basınç ölçme yöntemleri. Termodinamiğin O. yasası, saf madde ve faz değişimleri, Mükemmel gaz
denklemi, Isı ve iş ilişkileri, kapalı ve açık sistemlerinin I. yasa çözümlemeleri. Termodinamiğin II. Yasası ve Entropi.



9901012 Türk Dili I (UE) 2 2
Bu ders, dilin tanımı, özellikleri, dil-ulus-düşünce ve dil-kültür ilişkisi, yeryüzündeki diller, Türkçenin bu diller arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi,
Atatürk’ün dil devrimi, dil anlayışı ve dille ilgili çalışmaları, Türkçenin ses özellikleri, yazım ve noktalama işaretleri ve uygulaması, sözcük bilgisi
analiz etme gibi konular içerir.

4309014 Akışkanlar
Mekaniği 3 3

Temel bilgiler, birim sistemleri, akışkanların fiziksel özellikleri, akışkanların statiği, akışkanların kinematiği, akım türleri, akımda kütlenin korunumu,
süreklilik denklemi, ideal akışkanlarda hareket denklemleri, Bernoulli denklemi ve uygulamaları, ideal akışkanlarda momentumun korunumu ve
uygulamaları.

9905014
Atatürk İlkeleri ve
İnkilap Tarihi II
(UE)

2 2 Bu ders, öğrencilerin Atatürk devrimlerini, Cumhuriyetin ilanından sonra uygulanan dış politikaları, çok partili sisteme geçiş ve bunun sosyal ve
ekonomik hayata etkilerini, ikinci Dünya savaşının sonuçları ve 60'lardan sonra uygulanan politikaları bilmesini sağlar.

4309020 Bilgisayar Destekli
Çizim 2 3 Bu ders temel CAD kavramları ile AutoCAD ekranını tanıyabilme; İki boyutlu çizimler için AutoCAD komutlarını kullanarak çizim yapabilme ile

ilgilidir.

4309110 Isı Geçişi 2 3
Bu ders ısı geçişinin tanıtımı, devamlı rejimde bir boyutlu ısı iletimi; Isıl enerji üretimi; Genişletilmiş yüzeylerde ısı geçişi; Devamlı rejimde iki
boyutlu ısı geçişi; Geçici rejim; Taşınımla ısı geçişi; levha üzerinde paralel akış, boru içinde akış; Doğal taşınılma ısı geçişi; Isı değiştiricileri ve
hesap yöntemleri; Işınımla ısı geçişi; temel kavramlar, gri yüzeyler arasında ışınım, net ışınım ve elektriksel benzeşim yöntemi ile ilgilidir.

9903366 İngilizce II (UE) 2 2 Güncel sporlar,geniş zaman,hava durumu,yer edatları,öğünler,geçmiş zaman,boş zaman faaliyetleri,yiyecek ve
içecekler,ikramlar,davet,hastalıklar,vücudun bölümleri,geleceğe dair planlar,taşıtlar,tarih sorma...

9743002 Matematik -II 3 4 Bu ders Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler, Limit ve Süreklilik, Türev ve Uygulamaları, İntegral ve Uygulamaları, Diferansiyel Denklemler ,
İstatistik ile ilgilidir.

4309112 Meslek Resmi 3 3 Bu ders doğalgaz, ısıtma ve tesisat montaj ve sembolleri, kazan dairesi gaz tesisatı, ısıtma tesisatı sembolleri, radyatör montajı, plan ve şemalar, sıhhi
tesisat sembolleri, montaj resimleri, dağıtım sitemleri, hidrofor tesisatı resimleri ile ilgilidir.

4309017 Mukavemet 2 2
Bu ders Giriş, Gerilme ve Zorlanma, Gerilme ve Zorlanma Bağıntıları, Basit Gerilmeler, İnce Cidarlı Silindir ve Küre, Basit Kayma Gerilmesi,
Cıvata , Perçin, Pim, Kama, Kaynak bağlardaki gerilmeler, Ağırlık merkezi ve Atalet momentleri, Burulma, Kesme kuvvet ve Eğilme momenti
diyagramı, Basit Eğilme, Kirişlerde ve Millerde ki Gerilmeler, sapma, Enerji Metodu ile ilgilidir.

4309022 Sıhhi Tesisat-I 3 3
Bu ders Mimari Tesisat İlişkileri, Sıhhi Tesisat Planlaması, Temiz Soğuk Su Tesisatı, Temiz Sıcak Su Tesisatı, Kullanma Suyu Isıtılması, Temiz Su
Tesisatı Boruları ve Armatürler, Pis Su Tesisatı, Pis Su Boruları ve Tesisatta Kullanılan Elemanlar, Sıhhi Gereçler, Sıhhi Tesisat Proje Hazırlama
Esasları ile ilgilidir.

4309102 Temel Elektrik
Bilgisi 2 3

Bu ders iletkenlerin bağlantılarını yapmak, Ölçme araçlarını kullanmak, Seri ve paralel devre kurmak, Topraklama ve sıfırlama bağlantıları
yapmak,Topraklama ve sıfırlama bağlantıları yapmak, Mekanik butonlu devre kurmak,Termostat kontrollü devre kurmak, Presostat kontrollü devre
kurmak, Presostat kontrollü devre kurmak, Tek fazlı motor bağlantısı yapmak, Fazların sırasını belirlemek, Fazların sırasını belirlemek, Üç fazlı
motor bağlantısı yapmak, Üç fazlı motor bağlantısı yapmak ile ilgilidir.

9901013 Türk Dili II (UE) 2 2
Bu ders, sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları,
Türkçenin cümle yapısı, cümle ögeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak
örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve CV yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma, analiz gibi konuları içerir.

4309032 Gaz Hattı
İşletmeciliği 2 3 Bu ders gazlı ortamlarda iş güvenliği, iş organizasyonu, gaz boru hattı ekipmanları, gaz hatlarını devreye alma, ara istasyon ekipmanları ve periyodik

bakımı, ölçüm hattı ekipmanları, scada ve otomasyon sistemleri ile ilgilidir.

4309121
Gaz Tesisat
Teknolojisi ve
Uygulamaları

3 3 Bu ders iş yeri güvenliği ve tehdit edici unsurlar, meslek hastalıkları, kaza ve yaralanma, yangın, yangın söndürmede kullanılan yöntemler, ev ve iş
yerlerinde alınacak önlemler, iş kazalarında yapılacak hukuki işlemler, iş güvenliği mevzuatı, kanunlar ve yönetmelikler ile ilgilidir.

4309117
Gaz ve Tesisat
Uygulamalarında
İş Güvenliği

2 2 Bu ders iş yeri güvenliği ve tehdit edici unsurlar, meslek hastalıkları, kaza ve yaralanma, yangın, yangın söndürmede kullanılan yöntemler, ev ve iş
yerlerinde alınacak önlemler, iş kazalarında yapılacak hukuki işlemler, iş güvenliği mevzuatı, kanunlar ve yönetmelikler ile ilgilidir.

4309049 Güneş Enerjisi ve
Uygulamaları 2 3 Bu ders güneş enerjisi, uygulama alanları, güneş enerjisinin su ve bina ısıtmada ve diğer amaçlarla kullanımı ile ilgilidir.

4309122 Isıtma Tesisat
Teknolojisi 3 3 Bu ders merkezi ısıtma sistemleri, bölgesel ısıtma sistemleri, binanın ısı kaybı hesabı, ısıtma sistemlerinde boru çapı hesabı, pompa hesabı, genleşme

deposu, bacalar ve baca hesabı, brülör ve kazan seçimi, otomatik kontrol sistemleri ile ilgilidir.



4309033 Kaynak Teknolojisi 2 3 Bu ders aynı ve farklı özelliklerdeki malzemeleri değişik kaynak yöntemleriyle kaynatma tekniklerinin kavranabilmesi ve uygulanmasını kapsar.

4309026 Laboratuvar-I 2 2 Bu ders pompa deneyi, Basınç Kaybı deneyi, Isıtma Sistem Deneyi, Su Arıtma Deneyi, Kombi Deneyi, Gaz Hattı Deneyi, Sıhhi Tesisat Deneyi ile
ilgilidir.

4309098 Ölçme ve Kontrol
Tekniği-I 0 2 Bu ders Otomatik Kontrol Teorisi,Pnömatik Kontrol,Ölçme Prensipleri,Akış Kontrol Elemanları ,Elementer Kontrol Sistemleri,Komple Kontrol

Sistemleri ,Elektrik Kontrol Sistemleri ,Direk Dijital Kontrol Sistemleri ile ilgilidir.

4309053 Pompalar ve
Kompresör 2 3

Pompaların gelişimi ve uygulamaları, sirkülasyon ,santrifüj ve yangın pompaları, pompa karakteristikleri, debi, yükseklik, boru kayıpları,
kompresörler, kompresör karakteristikleri, pompa ve kompresör seçimi. Özel amaçlı pompalar, salmastralar ve sızdırmazlık elemanları ve pompa
bakımı.

4309123 Sıhhi Tesisat-II 2 2
Bu ders Sıhhi Tesisat Planlaması, Sıhhi Tesisat Proje Hesapları ve Temel Kurallar, Sulu Yangın Söndürme Tesisatı, Konut, Mutfak, Banyo
Havalandırma, Buzdolabı ve çamaşır makinaları, Endüstriyel Mutfak Tesisleri Planlaması,Temiz Su Arıtılması, Atık Su arıtılması,Yüzme Havuzları,
Mekanik tesisatın Deprem Koruması ile ilgilidir.

4309050 Soğutma Tekniği 2 3

Bu ders Soğutma Sistemi Temel Elemanlarının Yapısı, Çeşitleri ve Uygulamaları, Komprosörler, Kondenserler ve Soğutma Kuleleri, Evaporatörler,
Genleşme Cihazları, Ticari Soğutma Cihazlarının Yapısı ve Uygulamaları, Soğuk Depolama, Soğuk Depo Elemanları, Hızlı Soğutma, Buhar
Sıkıştırmalı Soğutma Çevrimi Analizi, Çok Basınçlı Sistemler, Soğutma Yükü Hesabı, Kompresörlerin Seçimi, Konderser ve Evaporatörlerin Seçimi,
Genleşme Cihazlarının Seçimi, Boru Hatlarının Boyutlandırılması, Montaj-işletme-bakım-tamir, Komple planlanmasında kullanılan maddelerin
uygulanması, Sistem işletim ve güvenliği için gerekli kontrol ve aksesuarları ile ilgilidir.

9743025 Staj 0 6

Öğrencilerin öğrenim süreleri içerisinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek, laboratuar ve atölye uygulamaları ile beceri ve
deneyimlerini geliştirmek, eğitimleriyle ilgili ticari ve sanayi kuruluşları ile hizmet sektöründe yer alan kurum ve kuruluşlarda yapabilecekleri
görevler hakkında yerinde gözlem ve inceleme yapmak, işyerlerinde üstlenecekleri sorumlulukları, iş ilişkilerini, organizasyon ve üretim sürecini ve
yeni teknolojileri tanımak. Ayrıca, öğrenciler staj sürecince kazandıkları beceri ve deneyimlerini derslerde edindikleri teorik bilgilerle birleştirerek
kapsamlı bir rapor hazırlamaları gerekmektedir.

4309118
Tesisat
Şirketlerinde
İşletme Yönetimi

2 2 Bu ders işletmelerin Özellikleri, Yönetme Teknikleri, Pazarlama Teknikleri ile ilgilidir.

4309024 Yanma ve Yakıcı
Cihazlar 2 3 Bu ders genel yanma denklemleri, brülörlerin ve kazanların sınıflandırılması, brülör ve kazan seçimi için kapasite hesabı, brülör ve kazanların

kullanım alanları, çeşitli yakıcı cihazlar ile ilgilidir.

4309027 Yapı ve Yalıtım
Teknolojisi 2 3 Bu ders bina ve tesisatlarda ısı yalıtımı, ısı yalıtım malzemeleri, buhar geçişi, su- ses-yangın yalıtımı, ısı kaybı hesapları, ısı yalıtımı ile ilgili

yönetmelikler ile ilgilidir.

4309039 Bilgisayar Destekli
Meslek Resim 2 3 Bu ders doğalgaz tesisatı projesi kat planları, izometrik şema; ısıtma tesisatı projesi kat planları, kolon şeması, kazan dairesi çizimlerini kapsar.

4309051
Boru Hattı Kontrol
ve Muayene
Yöntemleri

2 3
Bu ders boru imalatı ve çeşitleri, gaz ve petrol hatlarında kullanılan borular, boru birleştirme yöntemleri, boru hatları, tahribatsız muayene
yöntemleri, ultrasonik muayene, radyografik muayene,sıvı penetrant muayenesi,manyetik parçacık muayenesi,gaz ve petrol boru hatları kaynak
dikişleri muayeneleri, boru sistemlerinde korozyon tespit muayeneleri, depolama tankları muayenesi ile ilgilidir.

4309028 Buhar Tesisatı 2 3 Bu ders buhar üretimi, buharın özellikleri, buhar ihtiyacı ve kondens miktarı hesabı, buhar dağıtımı ve buhar tesisatı, kondens tahliyesi ve kondens
toplama, buhar cihazları, kazan otomasyon sistemleri ve armatürleri ile ilgilidir.

4309048
Endüstriyel LPG
ve Gaz Tesisatı
Dönüşümleri

2 3 Bu ders gazların sınıflandırılması, basınç düşürme, emniyet sistemleri, gaz tüketim cihazları, yakıcı uygulamaları, alev kontrol sistemleri ve
elektronik donanım ile ilgilidir.

4309120 Enerji Ekonomisi 2 2 Bu ders Türkiye'nin enerji ihtiyacı, birincil enerji kaynakları, yenilenebilir enerji kaynakları, Türk Sanayisinin yapısı, enerji tüketimi, enerji
tasarrufunun önemi. Enerji tüketimi ile maliyet arasında ilişki, enerji verimliliğinin artırılması ile ilgilidir.

4309043 Havalandırma
Tekniği 2 3 Bu ders temiz hava ihtiyacı, havalandırma sistemleri, sistem elemanları, temel hesaplamalar, kanal boyutlandırma, eleman seçimi, ses ve titreşime

karşı önlemler, farklı havalandırma uygulamaları ile ilgilidir.

4309034 Isı Değiştirgeçleri 2 3
Isı değiştirgeçinin (eşanjör) tanımı ve önemi, Isı değiştirgeçlerinin sınıflandırılması, Isı değiştirgeçlerinin hesabı, Isı değiştirgeçlerinin çalışma
karakteristikleri, Isı değiştirgeçlerinde toplam ısı geçiş katsayısının belirlenmesi, Çeşitli ısı değiştiricileri ve özellikleri, Soğutma kuleleri, Isı
değiştirgeçleri projelendirme esasları.



4309047 İleri Isıtma
Sistemleri 2 3 Bu ders ısı pompalı sistemler, merkezi ısıtma sistemleri, şehir ısıtma sistemleri, alternatif ısıtma sistemleri, yüksek yapılarda ısıtma sistemleri,

merkezi blok ısı santralleri ile ilgilidir.

4309042 Keşif ve Metraj
Uygulamaları 2 3 Bu ders doğal gaz kullanım teknik şartnameleri, tesisat projesi okuma ve anlama, ölçülendirme ve ölçü alma, ayrıntılı ve pratik fiyatlandırma

metotları ile ilgilidir.

4309044 Laboratuvar-II 2 2 Bu ders Güneş Enerjisi Sistem Deneyi, Yakıtlar ve Yanma Deneyi, Baca Analizi Deneyi, Temel İklimlendirme Deneyi, Temel Soğutma Deneyi,
Otomatik Kontrol Deneyi, Temel Elektrik Deneyi,Hidrofor Deneyi ile ilgilidir.

4309119 Maliyet
Muhasebesi 2 2 Bu ders üretimde kullanılan malzeme giderlerinin stok takip işlemleri, maliyetin hesaplanmasında kullanılan diğer giderler ile ilgili işlemleri

hesaplayabilmek, mamul maliyetlerini hesaplayarak satışların maliyeti tablosunu düzenleyebilmek ile ilgilidir.

4309021 Ölçme ve Kontrol
Tekniği-II 3 2 Otomatik Kontrol Teorisi,Pnömatik Kontrol,Ölçme Prensipleri,Akış Kontrol Elemanları ,Elementer Kontrol Sistemleri,Komple Kontrol Sistemleri

,Elektrik Kontrol Sistemleri ,Direk Dijital Kontrol Sistemleri 

4309108 Proje 2 2 Bu ders bilimsel çalışma kuralları ve etiğine uygun olarak öğrencinin mesleğine yönelik bir konuyu çalışması, araştırması, raporlaması ve sözlü
olarak sunması ile ilgilidir.


