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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.

9411002 İmalat İşlemleri - I 3 5
Bu ders makine teknikerliğinin özellikleri, ilkeleri, kapsamı ve görevleri, ayarlanabilir ölçme ve kontrol aletlerinin bilgi ve beceri işlemleri,
universal torna tezgahlarında temel tornalama bilgi ve beceri işlemleri , üniversal freze tezgahlarında temel frezeleme bilgi ve beceri işlemleri ,
zımpara taşlarında kesici aletlerin bilenmesi, bilgi ve beceri işlemleri, sökülemez birleştirme ve temel kaynak bilgi ve beceri işlemleri ile ilgilidir.

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....

9411003 Makine Resmi - I 2 4 Bu derste öğrenciler geometrik çizim, görünüş çıkarma, ölçülendirme kavramlarını öğrenir.

9411004 Malzeme
Teknolojisi - I 2 4 Bu ders, malzemelerin tanımı ve sınıflandırılması, atomik yapı ve bağ kuvvetleri, katılaşma ve ergime davranışları, demir karbon (Fe C) denge

diyagramı, demir dışı metaller, çelikler ve çelik standartları içermektedir.

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

9411001 Mühendislik Bilimi -
I 3 4 Bu derste öğrenciler birim sistemlerin temel kavramları, boyut analizi, vektörler, kuvvet ve denge, moment, newton’un hareket kanunları,

sürtünme, ağırlık merkezi, hareket türleri, ivme, hız, iş, güç, enerji, basit makineler, yaylar, grafik çizme-okuma-analiz etme kavramlarını öğrenirler.

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

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.

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.

9411006 İmalat İşlemleri - II 4 5

Bu derste öğrenciler döküm yöntemleri, plastik şekil verme, frezeleme fonksiyonlarının tanımlaması, ince saç işleri, haddeleme ile şekil verme,
oksi-gaz kaynağı ve oksi-gaz kesme, örtülü elektrod ile yapılan elektrik ark kaynağı, ergimeyen elektrod ile gazaltı TIG kaynağı, ergiyen elektrod
ile gazaltı MIG-MAG kaynağı, özlü elektrod ile ark kaynağı, tozaltı ark kaynağı, dövme ile şekil verme, bohrweek, kopya NC ve CNC freze
tezgahlarının işlevlerinin açıklanması kavramlarını öğrenirler.

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...

9411007 Makine Resmi- II 3 4 Bu ders yüzey kalite işaretleri ve töleranslar kavramlarını içerir.



9411008 Malzeme
Teknolojisi - II 3 4 Tahribatlı Deneyler: Çekme deneyi, Çentik-Darbe deneyi, Sertlik deneyleri, Burulmalı darbe deneyi, Yorulma deneyi, Aşınma deneyi, Sürünme

Deneyi, Eğme ve katlama deneyleri, Metalografi, Polimerler, Kompozitler, Korozyon.

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.

9411009 Mukavemet 3 3 Bu ders mukavemetin tanımı ve kapsamı, gerilme ve türleri, gerilme-genleşme bağıntıları, hiper statik problemler, kirişlerde kesme kuvveti ve
eğilme momenti, eğilme gerilmesi ve şekil değişimi konularını içermektedir.

9411005 Mühendislik Bilimi -
II 3 4 Bu ders, Temel büyüklükler, sıvıların; fiziksel özelikleri, basınç, kaldırma kuvveti, gazların; hal denklemi, basıncı, hacmi, gaz sabiti, Isı ileti-

transferi konularını kapsamaktadır.

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.

9411037 Basınçlı Kaplar ve
Üretimi 2 3 Basınç tanım ve ölçümü, basınçlı kap tanım ve özellikleri, kullanım alanları, basınçlı kapların sınıflandırılması, basınçlı kaplarda kullanılan

malzemelerin özellikleri ve standartlar, üretim yöntemleri ve kontroller.

9411012 Bilgisayar Destekli
Tasarım I (CAD) 3 3 Mesleki Teknik Resim Normları, Temel CAD Kavramları ve AutoCAD’ e Giriş, Temel AutoCAD Komutları

9411035 Döküm Teknolojisi 2 4 Bu derste öğrenciler döküm ve dökümhane, alaşımlar, döküm kalıp kumları ve takımları, döküm kalıplarının belirlenmesi, yolluk sistemleri ve
dizayn kriterleri, döküm hataları kavramlarını öğrenirler.

9411038 Enerji Yönetimi 2 4

Bu derste öğrenciler Türkiye’nin genel enerji durumunu tanıyabilme. Türk Sanayisinin yapısını tanıyabilme ve enerji tüketimi kavrayabilme.
Enerji yönetimini kavrayabilme. Ölçü aletleri ile ölçme yapabilme ve ölçüm tekniklerini uygulayabilme. Kazanlarda enerji verimliliğinin
arttırılmasını kavrayabilme. Elektrik sistemlerini tanıyabilme. Aydınlatmada enerji tasarrufunu kavrayabilme. Ekonomik analiz yöntemleri
uygulayabilme. Çevre kanununu kavrayabilme. Alternatif enerji kaynaklarını tanıyabilme. Bileşik ısı-güç üretim sistemleri uygulamalarını
kavrayabilmeyi öğrenir.

9411036 Isıl İşlem
Teknolojileri 2 4 Bu derste öğrenciler çeliğin yapısı, çeliğin tavlanması, çeliğin sertleştirilmesi, çeliklere uygun ısıl işlem yöntemleri kavramlarını öğrenir.

9411041 İleri İmalat
Yöntemleri 2 4

Ergimeyen Elektrod İle Gazaltı TIG Kaynağı: Giriş, Tarihçe, Yöntemin Temelleri, Regülatörler, Koruyucu Gaz. Tungsten Elektrodlar,
Uygulamalar. Ergiyen Elektrod ile Gazaltı MIG-MAG Kaynağı: Giriş, Tarihçe, Yöntemin Temelleri, GMAW Güç Kaynakları, Koruyucu Gazlar ve
Tel Elektrodlar.Klasik Olmayan Talaş Kaldırma Yöntemleri: Tel Erozyon İmalat Yöntemi, Elektroerozyon Alat Yöntemi, Lazer Işın Kaynağı,
Ultrasonik Kaynak. Metallerin Plastik Şekil Değiştirmeleri. Sıcak ve Soğuk İş İmalatı, Ekstrüzyon. 

9411013 İleri Ölçme
Teknikleri 2 2

Bu derste öğrenciler boyut ölçümleri, komparatörler, açı ve açılı taksimatların ölçülmesi, şekil ve konumların tayin edilmesi,mastarlar ve optik
camlarla yüzey kontrolü, alıştırma ve mastarlama ilkeleri, yüzey tamlığı, takım tezgahlarının sınanması, vida dişlerinin ölçülmesi, dişlilerin
ölçülmesi kavramlarını öğrenirler.

9411011 İmalat İşlemleri - III 3 3

Bu ders vida tanımı ve özellikleri, kesici takımların torna tezgâhına bağlanması, vida çekmede göz önüne alınacak hususlar,freze tezgahında freze
çakısı iş parçası kombinasyonları için kesme hızı ve ilerleme değerini hesaplama ve ayarlama,çeşitli frezeleme işlemleri, aynı ve zıt yönlü
frezeleme işlemelerini tanımlama ve gerçekleştime, düz dişli çarkın tanımı ve kullanım yerleri, çark hesaplamaları ve modül freze çakısını seçmek,
düz dişli çark imalat teknikleri, dişlinin kontrolü, helis dişli çarkın tanımı ve kullanım yerleri, helis dişli çark imalat teknikleri, helis dişli çark
hesaplamaları, modül freze çakısını seçmek,dişlinin kontrolü,düzlem ve silindirik taşlama işlemleri, uygun taşlama taşı seçmek ve taşlama taşı ile iş
parçasını konumlandırmak, gaz altı kaynak yönteminde kullanılan gazları tanımlama, kaynak yöntemleri ve gaz-altı kaynak uyulamaları
(MIG-MAG ve TIG ve Plasma)nı içerir.

9411034 Kaynak
Teknolojileri 2 4 Kaynak tanımı, üstünlükleri ve sınıflandırılması, kaynak kabiliyeti, oksi gaz kaynağı, kullanılan gazlar ve özellikleri, emniyet ekipmanları ve

uygulamaları, elektrik ark kaynağı, elektrodlar, tozaltı kaynağı, gazaltı kaynak yöntemleri(TIG, Plazma, Ark, MIG/MAG). 

9411010 Makine Bilimi ve
Elemanları 4 4

Bu ders temel statik, mukavemet ve konstrüksiyon işlemi ve birim sistemi kavramları, çekme ve basma gerilmesi, gerilme-uzama grafiği. elastise
modülü ve emniyet katsayısı,malzeme mukavemet tabloları okunması, çekme ve basma gerilmeleri, kayma (kesme) gerilmesi, eğilme
gerilmesi,burulma gerilmeleri, makine elemanlarının statik ve dinamik yükleme problemlerinin çözümlenmesi,makine elemanlarını
sınıflandırılması, millerde güç iletimi ve mil tasarımı, bağlama elemanları, kaynak ve tipleri, dayanım hesapları ve örnek problem çözümleri, dişli
çarkların mukavemet problemleri çözümlerini içerir.



9411062 PROJE I 2 4 Bu derste öğrenciler Bilimsel çalışma kuralları ve etiğine uygun olarak öğrencinin mesleğine yönelik bir konuyu çalışması, araştırması,
raporlaması ve sözlü olarak sunması.

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.

9411017 Bilgisayar Destekli
Tasarım II (CAD) 3 3 Bu ders cisimlerin 3 boyutlu halleri, katı modelleme, tel-kafes model sistemleri, koordinat sistemleri tanımlama, AutoCAD ile üç boyutlu modeller

oluşturma, gölge ve tel-kafes görünümü, rendering işlemi, farklı ortamlara dosya transferi içerir.

9411018 Bilgisayar Destekli
Üretim 4 4

Bu ders CNC takım tezgahlarının genel yapısı, tornacılık ve frezecilikle ilgili temel kavramları, CNC torna tezgahlarının koordinat sistemlerini ve
(ISO) kodlama (G, M) sistemi, CNC torna tezgahlarında programlama öncesi hazırlıklar ve bütün CNC torna tezgahlarının ortak olan kodlarla
genel programlanması, CNC torna tezgahının programlanması ve kullanılması, CNC torna tezgahlarında bulunan döngü kodlarının
fonksiyonları,DYNA kodlama sistemi ile program yapılması, CNC freze tezgahlarının koordinat sistemlerini ve (ISO) kodlama (G, M) sistemi,
CNC freze tezgahlarının genel yapısı, CNC freze tezgahlarını programla için gereken ön bilgiler, CNC freze tezgahlarında programlama öncesi
hazırlıklar ve bütün CNC freze tezgahlarında ortak olan kodlarla genel programlanması, CNC freze tezgahlarında, döngü ve alt programlarla
tornalama fonksiyonları, CNC freze tezgahının programlanması ve kullanımı, CNC torna ve frezede parça programları yapılması ve tezgahta
işlenmesini içerir.

9411019 Elektrik Bilgisi 2 4
Bu derste akım şiddeti, potansiyel fark ve Güç’ün tanımları, Ohm kanunu, bobin ve kondansatörün tanımı,Alternatif akımın elde edilmesi,
Alternatif akımın bileşenleri,Alternatif akımda devre çözümleri, Elektrik kumanda sembolleri ve kumanda devreleri, İletkenler ve
Yalıtkanlar.komuları işlenecektir.

9411016 Hidrolik-Pnömatik
Sistemler 3 3 Bu derste öğrenciler hidroliğin temel ilkeleri, hidrolik devre elemanları ve devre şemaları, pnömatiğin temel ilkeleri, pnömatik devre elemanları ve

devre şemalarını öğrenir.

9411057 İleri Yüzey
Teknolojisi 2 3

Bu ders Yüzey tanımı, Metal yüzeyi özellikleri, Yüzeye uygulanan işlemler ve önemi, Yüzey işleme öncesi metal yüzeyine uygulanan işlemler,
Yüzey özelliğini değiştiren işlemler, Yüzey modifikasyon prosesleri, Yüzey kaplama proseslerine genel bakış ve bunların açıklamaları, Gaz
fazından yapılan işlemler; Kimyasal buhar biriktirme, Fiziksel buhar biriktirme, İyon şuası destekli biriktirme, Çözelti içinde yapılan kaplamalar;
Kimyasal çözelti içinde biriktirme, akımsız kaplama, dönüşüm kaplamaları, Elektro kimyasal biriktirme ve sol – gel yöntemi ile kaplama, Ergiyik
veya yarı – ergiyik durumda yapılan kaplamalar; termal sprey prosesleri, Lazer ile yüzey işlemleri, Sıcak metal daldırma ve metal kaplama, Katı
hal prosesleri, Yüzey kaplamalarında son gelişmeler, çok tabakalı kaplamalar, nanokompozit kaplamalar, fonksiyonel kaplamalar, elmas benzeri
karbon filmler, Kaplamaların kalite kontrolü, Kaplamalarda performans testleri, Uygulama örnekleri ile ilgilidir.

9411045 Kalıpçılık 2 4 Bu derste öğrenciler saç metal kalıpları, plastik kalıpları, iş kalıpları,şişirme kalıpları, dövme ve ekstrüzyon Kalıpları kavramlarını öğrenirler.

9411021 Proje 2 2
Bu ders, Boyut ölçümleri, Komparatörler, Açı ve Açılı Taksimatların Ölçülmesi, Şekil ve Konumların Tayin Edilmesi,Mastarlar ve Optik Camlarla
Yüzey Kontrolü, Alıştırma ve Mastarlama İlkeleri, Yüzey Tamlığı, Takım Tezgahlarının Sınanması, Vida dişlerinin ölçülmesi, Dişlilerin ölçülmesi
gibi konuları içermektedir.

9411046 Tahribatsız Muayene 2 4

Bu derste öğrenciler gözle muayene-visual test, nüfuz edici boyalarla muayenesi(penetrant "girici "boyalar), manyetik parçacıklarla muayene
(magnaflux), girdap akımları ile muayene (eddy-current), kızıl ötesi ışınlarla muayene (infrared), endüstriyel radyografi ile muayene (X ve gamma
ışınları), ses ötesi dalgaları ile muayene (ultrasonik, akustik emisyon), kimyasal bileşim analizi (spektrograf), kaynaklı parçalarda tahribatsız
muayene döküm parçalarda tahribatsız muayene, basınçlı kaplarda tahribatsız muayene.

9411044 Talaşsız
Şekillendirme 2 4

Bu ders, malzemelerin şekil alma kabiliyetlerinin belirlenmesi, Plastik sekil verme yöntemleri. Gerilme türleri, Bir, iki ve üç eksenli gerilme halleri
Gerilme-birim sekil değiştirme ilişkileri. Plastik deformasyonun temel ilkeleri. Mukavemet artırıcı işlemler. Deformasyon mekanizmaları, plastik
deformasyonu etkileyen faktörler. Plastik sekil verme işlemlerinde kullanılan fırınları. Dövme, haddeleme, ekstrüzyon, tel çekme. Boru üretimi;
dikişli ve dikişsiz boru üretim yöntemleri. Metalik sacları şekillendirme yöntemleri; kesme, bükme, sıvama, gererek biçimlendirme ve derin çekme
konularını içermektedir.

9411047 Üretim Yönetimi 2 4 Bu derste öğrenciler işletme yönetimi ile ilgili temel kavramlar, plan türleri, planlamanın önemi, planlamanın aşamaları, tahminleme teknikleri,
planlamanın özellikleri, planlamanın sakıncaları kavramlarını öğrenirler.


