Metal E[itimi Ders

igerili

FEN 101 Matematik I

Teori
6

Uygulama
0

Kredi
6

I-) Lineer Cebir, II-) Vektdrler III-) Analitik Geometri IV-) Trigonometri, V-) Karmagrk
Sayrlar, VI) Logaritmik ve Ustel Fonksiyonlar, VII-) Limit ve Siireklilik
FEN 103 Fizik

I

4

0

4

Fiziksel biiyiikliikler, vektdrler, Bir boyutta hareket dtzensiz hareket, pargacrk dinamifii,
ig enerji, garpt$m4 dtinme, diindiirme momenti, denge, basit harmonik hareket, temel
optik.

FEN 105 Kimya

3

0

3

Kimya nedir, madde gegitleri, kimyasal ve fiziksel iizellikler. Ewenin temel yasalan.
Kimyasal reaksiyonlarda alrrhk ve hacim bafrntrlan. Kimyasal sembolleq denklemler.
Kah, stvt ve gazlara genel bakrg. Atomun yaplsl, atomistik, periyodik sistem. Bilegiklerin
olugumunda kimyasal baflar. Qekirdek kimyasi ve radyoaktivite.

MET I 13 Kaynak Teknili I

4

4

6

Dolgu kayna[r gegitlerinin tanrfilmasr, kaynak apr gekilleri, kaynak agzt agm4
rendeleme, kesme, telle kaynatn4 sa[a ve sola kaynak uygulamasr, oksi-gaz kayna[r ile
yaprlacak gegitli imalat uygulamalan, yumugak ve sert lehim uygulamalan, korunma
iinlemleri ve uygulamalan, atelyelerin havalandrnlmast, karbonmonoksit zehirlenmesi,
tiip standartlan, iggi sa[h[r ve ig giivenlili ttiziiltiniin ilgili hiikiimleri. Elekhik direng
kayna[r uygulamalan.
Kayna[,rn tanrmr ve smiflandrnlmasr, kaynak iglemlerinde kullamlan yanlcl gazlar,
tizellikleri iiretimleri. Monometre ve hamlag tipleri kaynagrn yaptltgt, afiilar, oksi-gazla
kesme. Lehimleme teknikleri prensipleri, kullamm alanlan,lehimlemeye etki eden
fakttirler. Demirdrgr metallerin gazkaynaS, elektrik direng kayna$, gegitleri tizellikleri,
kullanrm alanlan.

MET 121 TeknikResim

3

2

4

Geometrik gizimler, izdiigtim ve izdiigiim ytintemleri, giiriintig grkarm4 perspektifler,
6lgiilendirme tekniSnin esaslan, igleme kaliteleri ve igaretleri, kesit almanm tamtrmt,
tiirleri ve bunlara ait tirnek gizimlerin uygulanmast, tolerans ve altgtrrmalar.

KUL.193 TiirkDili I

2

0

2

l.Dil nedir. Dilin

sosyal bir kurum olarak millet hayatrndaki yeri ve 6nemi:

Dil-Kiiltiir

miinasebeti,

2.Tiirk Dilinin diinya dilleri arasrndaki yeri,
3.Tiirk dilinin geligimi ve tarihi devreleri,
4.Tiirk Dilinin bug0nkii durumu ve yayrlma alanlan,
5.Tiirkgede sesler ve srnrfl andrnlmasr,
6.Tiirkqenin ses <izellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar,
7.Hec;e bilgisi,
8.imla kurallan ve uygulamasr,
9.Noktalama igaretleri ve uygulamasr,
lO.Tiirkgede yaprm ekleri ve uygulamasq
I l.Tiirkgede isim ve fiil gekimleri,
l2.Zarflann ve edatlann Ttirkgedeki kullanrhg gekilleri.

KUL 195 Atatiirk ilkeleri ve inkilap Tarihi I

2

0

2

inkilap, ihtilal, reform kavramlannm agrklanmasr. Osmanh Devletinin yaplsma krsa bir
bakS. Osmanh Devletini kurtarma gabalan. Tarz;imatve Meqrutiyet diinemleri. Osmanh
Devletinin Errktb nedenleri. Tiirk Dewiminin baglamasr. izrnir'in iggali. Tiirk ihtilalinin
baglamasr. Mustafa Kemal Paqa'nm Samsun'a grkrgr. Kongreler dtinemi. Amasla
Genelgesi. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi. Misak-r Milli ve istanbul'un iqgali.
T.B.M.M.'nin agrhgr. Ulusal Devlete kargr dofian tepkiler, Ayaklanmalar Diizenli ordunun
kurulug. Ulusal devletin i9 ve drg siyaseti. Askeri cepheler ve savaglar. Kurtulug
Savagr'nrn hukuksal sonuglan. Lozan Konferansr ve Antlagmasr.

KUL 197 Yabancr Dil I

2

0

2

Numbers, leffers, verb to be in present tense, Subjective-objective-possessive pronouns,
this-that-these-those, adjectives, there is-there are, some propositions (on, in, under),
ordinal numbers; Would like, Which?, Whose?, emphatic pronouns, instructions, What
make?, can, have got-has got; How much-How many?, What?, one-ones, Which one?,
Which ones?, letter format nrune, address; What is it like?, present continuous tense;
Who?, days of the week, too+ither.

EGT 183 O[retrnenlik Mesle[ine Giriq

3

0

3

Oretmenlik mesle[inin dzellikleri ve ilkeleri, smrf ve okul ortamr, e$timde alternatif
perspektifler, efitimin sosyal, psikolojilq felsefi ve tarihi temelleri. Tiirk e[itim sistemi.

FEN 102 Matematikll

6

0

6

I-) Ttirev ve Diferansiyel, II-) Tiirev Uygulamalan, III-) Belirsiz ihtegraller, IV) Belirli
integraller, V) Belirliintegrallerin Uygulamalan, VI-) QokDe$igkenli Fonksiyonlar,
VII-) Kath integraller

FEN 104 FizikII

4

0

4

Srcakhk ve genlegme, lsl ve ig, termodinamign kanunlan, yiik ve madde elektrik alam,
Gouss kanunu, elektrik potansiyeli, kapasitdr ve dielaktrikler, akrm ve direng,
elektromotor kuwet ve elelctrik devreleri, manyetik alan, alternatif akrm.

FEN 106 Organik Kimya

3

0

3

I .Orbital Hibritlegmesi ve Organik Molekiillerin Geometrileri,
2.Organik Reaksiyonlar ve Reaksiyon Mekanianalan,
3.Alkanlar,
4.Alkenler,
5.Alkinler,
6.Alkoller,
7 .Eterler ve Epoksitler,
S.Aminler,
9.Aldehit ve Ketonlar,
I 0.Karboksilli Asitler ve Tiirevleri,
I l.Aromatik Bilegikler,

4

MET l14 Kaynak Teknifi II

4

6

Bazik, rutil, tizlii vb. elektrodlarla kaynak uygulamalan, kaynak transformatdrii, kaynak
redresririi, kaynakjeneratiirii, voltaj ve amper ayarlamalan, dikig iizellikleri, elektrod
segimi.
TIG, MIG, MAG, plannao laser, toz altr kaynak y6ntemleri ve uygulamalan, demirdrgr
metal ve alagrmlann, d<ikiim malzemenin, alagrmlt ve yiiksek karbonlu geliklerin kayna$,
kaynak hatalan ve rinlemler.

l\ET 122

2

Meslek Resmi

2

3

Geometrik pargalann gtirtiniig ve agrnrmlart, gergek boy bulma ytintemleri, arakesit
uygulamalan, montaj ve detay resimleri, birlegirme elemanlanna ait-<irnek resimler,
kaynak gizimleri ve gizimde uygulanan semboller.

KUL 194 TiirkDili II

2

0

2

l.Kompozisyonla ilgili genel bilgiler,
2.Kompozisyon yazmada kullamlacak plan ve uygulamast,
3.Kompozisyonda anlafim gekilleri ve uygulamast,
4.Ciimlenin unsurlan, ciimle tahlili ve uygulamast,
5.Edebiyat ve diigiince diinyasr ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi,
6.Y azfi kompozisyon tiirleri ve uygulamast,
T.Anlatrm ve ciimle bozukluklan, bunlann dtizeltilmesi,
8.Bilimsel yazrlann hazrrlanmasrnda uyulacak kurallar (Makale, rapor, teblif vb.),

g.Tiirk ve diinya edebiyatlanndan ve diigiince tarihinden segilmip timek metinlere
dayanrlarak Osencilerde dolir ve gjizcl konugm4 yazrna yetene$inin geligtirilmesi ve
bununla ilgili retorik uygulamalar.

KUL 196 Atatiirk ilkeleri

ve inkilap Tarihi

II

2

0

2

Siyasal Dewimin baglamasr, Saltanat'm kaldrnlmasr. Cumhuriyet'in ilanr. Halifeli$in
kaldnrlmast 1924 anayasasl. Terakkiperver Cumhuriyet Frrkasrhrn kurulmast. $eyh Sait
Ayaklanmasr. Laiklik. Atatiirk'e suikast grigim. Menemen olayr. Hukuk Dewimi, Eski
hukuk ile yeni hukuk sisteminin kargrlagrnlmasr. Medeni Kanun. Egitim Kanunu, Yeni
elitim sistemi, Harf Dewimi. Ekonomi alanrndaki reformlar. Diler alanlardaki
dewimler. Atatiirk drinemi drg siyaset, Musul sorunu, Hatay sonmu. ismet ihOnU diinemi
i9 ve drg siyaset. Demokrat Parti dtinemi.2T Maysve sonrasr. ikinci dtinem, a)rnca
ii$encilere seminer gahgmasr yaptrnlmaktadu.

2

KUL 198 Yabancr Dil II

0

2

Time, be going to, simple present tense and frequency adverbs, s of manner, verb to be in
past tense, When?, montlas, What was it like?, thers was-there were, simple past tense, a
little-a few, past continuous tense must-mustn't-needn't, too-enough, present porfect
tense, present perfect continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense,

prepositions (out side, into, out of, up, from, between, in front of, behind, across, along,
near, round).'Sfhy?... Because.

1

EGT 184 okul Deneyimi I

4

3

Bu ders ti[retmen adaylannm miimkiin oldu[u kadar erken bir agamad4 bir uygulama
riSetmeni nezaretinde okulu, iigencileri ve tiSetmenlik mesle[ini gegitli ytinlerden
tanrmasr amaglanmaktadrr. Bu ders kapsamrnda yer almast tinerilen Baghca etkinlikler
gunlardn: okul tirgiitii ve yiinetimi, okuldaki giinliik iqler, ziimre etkinlikleri, bir
tisencinin okuldaki giinliik yaganfisr, okul-aile igbirli[i, ana ve yan branglarla ilgili
derslerin g6zlenmesi, okul sorunlan, arag-gereq veyazirkaynaklar ve iiSetmenlik
meslepinin gegitli ytinleri.

MET

2ll

Malzeme Bilgisi

I

4

0

4

Malzeme gegitleri, malzeme segimi, malzemelerin yaprlan, atomlar arasr baplar ve
atomsal diziiig, kristal yapr, kristal yapr kusurlan, atomsal yaymma, fazdiyagnmlart ve
faz d6niigiimleri, Demir-demir karbtir denge diyagramr, ham demir ve gelik iiretim, gelik
standartlan, gelik tiirleri, diikme demirler.

MET 201 Meslek Matemati[i

2

2

3

I.) Diferansiyel Denklemler, II.) Birinci Mertebeden Diferansiyel Denklemler, III.)
Mertebeden Diferansiyel Denklemler, fV) Diferansiyel Denklem Sistemleri ve

ikinci

Uygulamalan.

MET 215 Plastik $ekil Verme Tekni[i

6

4

4

I

Metalik malzemelerde elastik ve plastik gekil vermenin kargrlagrnlmasr, kristal hatalan,
irili$ ve inceligi, ikizlegme, dislokasyon ve kafes sistemlerinin gekil de[igimine
etkileri, sopuk ve srcak gekil verme teknikleri ve tstl iglemleri, peklegme, yeniden
kristal le gme, toparlanma.
$ekil defiiqtirme derecesine ba[h fiziksel tizellik depigimleri ve eg ytinlenme (tekstiir)
tane

olugumu.

MET 203 Malzeme Muayene Yiintemleri

I

2

3

2

Metalik malzemelerde Rockwell sertlik 6l9me, Brinell sertlik tilgme, Vikers sertlik
Olgiimleri ve mekanik deneyler olarak Qekme deneyi, Basma deneyi, Yorulma deneyi,
EEme ve katlama deneyleri, Siirtinme deneyi, Burulma deneyi ve Darbe deneyi.

ELC 173 Bilgisayar EEitimi

4

2

3

Bilgisayann ig yaprsr, kullanrldrfit alanlar, gewe birimleri, genel DOS ve Windows
bilgileri.

MAK 273 Mekanik

0

4

4

Dinami[in prensipleri, maddesel noktanm hareketi, vzayda elrisel hareket, koordinat
sistemleri, kineti[in temel kawamlan, ig, gug ve enerji. Stati[in temel ilkeleri, diizlemde
veuzaydakuwet sistemleri, diizlemde moment, maddesel noktanrn ve kafi cismin
dengesi, diizlem kafes kirig sistemleri, yanyrh kuwetler, afrrhk merkezi, atalet
momentleri, siirtiinme, basit makineler, virtiiel i9 prensibi.
EGT 285 Geligim ve Ogrenme Siiregleri

3

0

3

vb.), ii[renme
Qegitli y6nlerden insan geligimi ( biligsel,sosyal,psikolojihatrlaki,fiziksel,
farkhhklar.
bireysel
yaklagrmlan ve stiregleri, bigimleri ve 6$enmede
FEN 205 Niimerik Analiz

3

0

3

Denklemlerin grafik y<intemle giiziilmesi. Basit iterasyon, Newton-Raphson yiintemi,
farklar, fark operat<irieri. Newton interpolasyon ve Langrange interpolasyon formiilii.
Deneysel formiiller, Simpson yOntemleri. Adi diferansiyel denklemlerin sayrsal gtiziimii.

MET 212 Malzeme Bilgisi II
s:-

4

0

4

Az alagrmh, alagrmh ve yiiksek alagrmh gelikler, tizel gelikler, difiizyon, malzemelerin
manyetik ve optik dzellikleri.
MET 215 Plastik $ekil Verme Tekni[.i

6

4

4

II

Haddeleme, presleme, epme, gigirme, krvrma" biikme, gekme, ddvme, derin gekme,
ekstriizyon, tel ve boru gekme teknikleri ve uygulamalar.

2

lvIET 220 Metalografi

3

2

Metalografik inceleme igin numune alm4 numune hazrrlam4 optik mikroskop, yiiksek
srcakhk mikroskobu, kantitatif metalografi, alaqrmsz geliklerin mikro yaprsr, deligik
mekanik ve rsrl iglemden gegmig malzemelerin mikroyaprsr, daflayrcrlar.

2

2

MET 204 Malzeme Muayene Ytintemleri II

3

Malzemelerin tahribatslz muayenesi, radyografik muayene, ultrasonik muayene, penatran
srvr s<intemi, magnetik ytintem, elektiksel y<intem, kahnlk iilgiimii.

4

0

4

MAK 274 Mukavemet

Mukavemetin temel prensipleri. Drg kuwet tiirleri, ig kuwet, gerilme, gekil deligtirme
bafrntrlan, $ekil defigtirme enerjisi. Plastisite ve krnlma hipotezleri. Eksenel normal
kuwet hali. Kesme kuweti. Atalet momentleri. Burulma. BasitE[ilme. Bilegik
mukavemet halleri. Burkulma
EGT 286 Ogretimde Planlama ve De[erlendirme

4

2

3

Temel program geligtirme kavramlan ve siiregleri, ders programr, yrlhlg iinite, giinltik
planlann geligtirilmesi, igerik segimi ve organizasyonu, ii$etim ytintemleri ve stratejileri,
materyallerin iizellikleri ve segimi, rilgme ve deferlendirme yaklagrmlan, test tiirleri,
hlemeve bagan testlerinin geligtirilmesi, stnav sorusu yaznatelcrikleri, not verme.

ELC

37 9 B il

4

2

3

gisayar Pro gramlama

Yiiksek diizeyli dillerin genel baghk altrnda incelenmesi, BASIC programlama diline
girig, komutlann bilgisayara aktanm ydntemleri, karakterler, de[igkenler, aritnetik
iglemler, kontrol komutlan ve sayag kawaml matematik fonksiyonlar, dtingiiler, ekran
diizenleme komutlan, akrg diyagramt, alt program kavramt, dosyalar. Laboratuvar
Uygulamasr : Temel BASIC komutlan, satr nosu kavramq REM, PRINT, CLS
komutlan ile krsa ornekler. Sayag ve FOR-NEXT ile Ornekler. Mantrksal ve matematiksel
komutlarlF-THEN-ELSE, AND-OR, TAB ve LOCATE ile ekran dtizenleme, GOSUBRETURN ile alt programlar , dosya tirnekleri.
MET 301 Metal Drgr Miihendislik Malzemeleri

I

4

0

4

Organik maddeler, polimerler, plastikler, plastik malzemelerin rizellikleri, plastiklerin
uygulama alanlart, plastiklere katrlan katkr maddeleri, plastik malzemelerin gekillendirme
ydntemleri

MAK 371 Makine Elemanlan

4

0

4

Gerilme arralizi, birlegik gerilme, krnlma teorisi, yorulma, emniyet katsaylsr, giivenirli(
malzeme segimi, perginli, kaynakh, lehimli baflantrlan, kuwet ve moment giicii,
ba['lama elemanlan, kamalar, yaylar.

pCf fSS Ogretim

Teknolojileri ve Materyal Geligtirme

3

2

2

Qegitli 6$etim teknolojilerinin dzellikleri, ti$etim siirecindeki yeri ve kullarumr, risetim
teknolojileri yoluyla 6[retim materyallerinin ( gahgma yapraklan, saydamlar, slaytlar,
video, bilgisayar temelli ders materyali, vb.) geligirilmesi ve gegitli nitelikteki
materyallerin deferlendirilmesi.

MET 302 Kompozit Malzeme

0

4

4

Kompozit malzemelerin tanrmt ve srnrflandrnlmasr, fiber kompozitler, pul kompozitler.

ELK372 Elekhoteknik

4

1

3

Yan iletken teorisi, diyotlar, temel karakteristikleri ve diyot gegitleri. Diyot uygulamalan,
bipolar jonksiyonlu transistiirlerin yaprlan, karakteristikleri , yiikseltme etkisi ve
kutuplama devreleri. AIan etkili transistiirlerin yaprlan, karakteristikleri ve kutuplama
devreleri. Transistrirlerin A.C. egde[er deweleri ile h, p , ve r modellerinin
kargrlagtrnlmasr. Bipolar ve FET transistiirlerin A.C. kiigiik sinyal analizleri. Qok kath
amplifikat<irlerin orta frekanslardaki analizi ile alt ve iist kesim frekanslannrn yaklagrk
hesabr. Biiyiik sinyal yiikselteglerinin gahgma srruflannrn incelenmesi. iglemsel
yiikselteglerin temelleri, tizellikleri ve iglemsel yiikselteg devrelerini igeren konularla
ilgili deneysel gahgmalar.

MAK 380 Isr Transferi

3

3

0

Isr iletimi; Forier ifadesi, iig boyutlu rsr iletiminin genel ifadesi, smr gartlan,sabit rejimde
tek boyutlu, radyal ve gok boyutlu rsr iletimi, kanatlar, zamanabalh rejimde rsr iletimi,
rsr tagmrmr; hidrodinamik ve rsrl srnrr tabakalar, do[al ve cebri rsr tagrmmr, buharlagm4
yoEu$mq boru ve kanallardaki akrglar. Ist tgmrmt; kanunlar, siyatr kiigiik cisim tarafrndan
yayrlan lglnlm, kargrhkh yiizeyler arasrndaki rgrnlm, gekil sayrlan, lgrnlm perdeleri, gaz

lirnlml.
EGT 386 Srnrf Ytinetimi

2

2

3

O$enci davranrgrnr etkileyen sosyal ve psikolojik faktiirler, srnrf ortaml ve grup
etkilegimi srmf y<inetimi ve disiplinle ilgi kurallar geligtirme ve uygulam4 srnrf iginde
zarnan kullammr, smrf organiusyonu, motivasyon, iletigim, yeni bir drinem baglangrcr,
olumlu ve tilrenmeye uygun bir ortam yaratma, srnrf igerisinde karprlagrlan davranrg
problemleri ve bunlara kargr geligtirilecek Onlemler.
EGT 388 Ozel Ogetim Ytintemleri

2

I

2

3

Konu alanrndaki ti$etim y<intemleri, ri$enme<i$retme siiregleri, genel6$etim
y<intemlerinin konu alanr d$etimine uygulanmasr, konu alamndaki ders kitaplannrn
elegtirel bir bakrgla incelenmesi ve tizel 6$etim y<intem ve stratejileri ile
iligkilendirilmesi, mikro tt$etim uygulamalan,dEretimin delerlendirilmesi.

I. METAL TEKNOLOTISI PATBTi

l.l. MET 3ll

Isrl iglemler

3

4

2

Isrl iglem finnlan, ostenitleme, TTT diyagramlan, perlitik d<intigiimler, martensitik
d<iniigiimler, beynit tavlamast, temperleme,iizey sertlegtirme iglemleri, yaglanma
sertle gtirmesi, yeniden kristall egirme uygulamalan.
1.2.

MET 303 Metalurji Termodinami[i

0

3

3

Termodinami$in yasalan, enerji kavramlan termodinamik olasrhk, molar tst, entalpi,
entropi, gibbs serbest enerjisi, homojen ve hetorojen denge sistemleri, Rault ve Henry
yasalan, aktiflib ergime bilegik olugturma kangamama, krsmi katrlagma kawamlan.
1.3. MET 305 Sac igleme

Teknili

4

4

6

5 mm. nin altrnda olan metalik sag levhalardan kesme, biikme, slvama ve derin
gekme gibi sag gekillendirme iglemlerini kullanarak iig boyutlu ve karmagrk gekilli

Kahnhlr

pargalar iiretrnek amacryla uygun gekillendirme ydntemini ve iglem kademelerini
beliileme, pau:ga gekline uygun kahbr ve bu kahbrn ba[lanacafr presin tip ve kapasitesini
segmek amacryla gerekli analideri yapma, seri iiretim olmast nedeniyle kullanrlan
malzeme ile ilgili verim analizini yapmq iglemin gergeklegece[i iiretim makinalan ile
ilgili bilgilere satrip olma ve bu makinalara kahp ve aparatlarrn takrhp sOktilmesi,
ayarlanmn yaprlmasr ve <inceden belirlenen tolerans de[erlerinde ve kalitede iiriin elde
edilmesi igin gerekli bilgi ve becerileri kazandrrma
1.4.

MET 310 Kaynak Metalurjisi

2

2

3

Kaynak biilgesinde rsr transferi, kaynak metali, srvr halde reaksiyonlar, kafilagma ve
mikroyapr, kaynak gartlanrun etkisi, alagrm elementlerinin etkisi, rst tesiri altrnda kalan
b<ilge, srcakhk gewimi, ostenit tizellikleri ve maksimum sertlik.
1.5. MET 334 Alagrmlar

(-

3

0

3

Elementlerin kristal yaprsl, alagrmlama teorileri, Hume-Rothery kaidesi, katr halde
g<iziiniirliik gtisteren alagrmlar, metaller arasr bilegikler, siiper alagrmlar, bakrr alagrmlan,
altiminyum alagrmlan, ginko alagrmlan.
1.6.

MET 304 Kaynakk Konstriiksiyon

6

4

4

Elektrik direng punta kaynakh imalat uygulamalan, yassl yumugak gelik levhalarnyatay
drgr kaynaklan, boru kayna& (agrh, alm ve ktige), demir drgr malzemelerin kaynak
uygulamalan, kaynak srasmda olugan hatalar ve rinlemleri, tamir bakrm kaynak
uygulamalan.
2. PLASTIK TEKNOLOTISi PATETI

3

2.1. MET 331 Proses Termodinamili

3

0

Proses Termodinamifinin esaslan, Polimer akrg analizleri, rst transfer mekanizrnalan

incelenecektir. Polimer akrg gegitleri, rsr tizelliklerini etkileyen faktdrler ve deligik
polimerlerin rsr ve akrg iizellikleri. Operasyon esnasmdaki fiziksel ve kimyasal
de[igimler, proses akrg dizaynr ve basmg sistemleri. Ist transfer mekanizrnalan

2.2.I\IIET 333 Plastik igleme Teknolojisi I
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Tanrmlar ve polimerlerin srnrflandmlmast, polimer teknolojisi hammaddeleri, polimerik
baflar, konfigurasyon, koformasyon, Molekiiller arasr diizen, polimerlerde tstl gegigler,
polimerlerde kullanrlan katkr maddeleri, polimerlerin (mekanih elekfriksel, tsrl, optik ve
kimyasal) tizellikleri.

2.3.1\tET 335 Plastik igleme Teknifi

I
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Polimer igleme tekniklerinin tamtrlmasr, Polimerlerin enjeksiyonla kahplanmasr,
enjeksiyon sistemleri ve ekipmanlan, fonksiyonlan, <izellikleri. Lineer, dalh ve kristalin
polimerlerin enjeksiyonla kahplama teknikleri. Proses gartlannrn akrg, ydnlenme ve kaltct
deformasyonlara etkileri. Proses, basmg, srcakhk kontrolu kahplama gewimi, kahp
dolm4 so[uma bekleme siireleri. Prosesteki fziksel ve kimyasal de[igimler ve
enjeksiyon sistemiyle de[igik pargalann iiretim ve pargalarda meydana gelen hatalar ve
iinlem gareleri.

z.4.lvBT332MetalDrgrMiihendislikMalzemelei2
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Amorf, kristalin termoplastikler, yapr iizellik iligkileri, kaplama srcakhk polimerleri,
regineler, Elastomerler ve yiizey kaplama sistemleri.
2.5.\'tIEjT 334 Plastik igleme Teknolojisi 2
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Bu ders kapsamrnda yaygm olarak kullanrlan plastik iglerne teknikleri anlatrlmaktadr

2.6.MET 336 Plastik iqleme Teknifii 2
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Extriizyon igleme ytinteminin esaslart, gift ve tek vidah extnrderler. Extruzyon
silindirleri, rsrtrlmalan, solutulmalan vidalann tanrfilmasr, gegitleri ve rizellikleri.
Extruzyonda iiretilen pargalar, tel ve kablo exkuzyonu.
MET 459 Bitirme Projesi
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Mezun olacak ti$encilerin mesleki geligimlerini artrmak ve edinilen mesleki bilgi ve
becerinin ortayakonularak yaprlan mesleki konulardaki aragtrmalan kapsar. O$enci iki
yanyrl boyunca tespit edilen mesleki konuda yaptrgr aragtrmalan tez (rapor) hazrlama
teknikleri gergevesinde bir proje haline getirerek 8. yanyrhn sonunda haznladr$rprojesini
biiltm tarafindan olugturulan jiiri tiniinde savunur. B<iylece O[rencinin iki yanyrl boyunca
yaptrfr gahgma de[erlendirilerek g6sterdigi baqan ve performans belirlenir.

MET4ll

Korozyon

4

0

4

Korozyonun tanrmr, tinemi, ekonomisi, g6riiniige g<ire korozyon tiirleri, korozyon
hiicresi, baghca katodik reaksiyonlan, korozyonun termodinamik ilkeleri, fazlavoltaj
kavramr, evans diyagramlan, pasiflik korozyonundan korunm4 frenleyiciler, anodik ve
katodik koruma.

MAK 459 CAD
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Giirsel efektler olugturma, iig boyutlu kah (solid) objeler ve solid modelleme, tasan
geometri , diizlemler, arakesitler, montaj gizimleri, ctvata ve vida digleri, vidah
baflantrlar, kamalar, yayla4 kilitleme cihazlan,perginler, kaynaL, boru ba[lantr
sistemleri.

MAK 307 Hidrolik - Pniimatik
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Akrgkanlar mekani[i ile ilgili temel b-ilgiler, piirii2lii ve piiriizsiiz borularda kayrplar, boru
gegitleri ve ballantr elemanlan, hrzve debi dlgiimleri, basrng ve basmg diigiimti
kavramlan, boyutsuz sayrlar, Reynold ve Prandtl saytlart, hidrolik makinalann tanrfilmasr
ve grirevleri, pn<imatik ileticilerin tanrfilmasr ve gegitli uygulamalar.
EGT 483 okul Deneyimi tr
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Okullarda bir uygulama 6setneni nezaretinde Ogetnenlik Uygulamasr dersine temel
olugturmak amacryla yaprlan gildemve uygulamalar;bazr g6zlem ve uygulama konulan:
O$etimae soru sonna, y6nerge ve agrklamalar, dersin ytinetimi ve srrufin kontrolii,
gegitli yonlerden bir Osencinin incelenmesi,dlrenci gahgmalannrn de[erlendirilmesi,
dersi planlama, ders kitaplanndan yararlanm4 grup gahgmalan, smtf organizasyonu,
gahg4a yapraklannrn hazulanmasr, srntf igerisinde milrro tisetim uygulamalan.

Bdf +tS

Ozel

2

Ogetim Ydntemleri II

2
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Konu alanrnda iilretim y<intemleri, dfrenme<iSetme stratejileri, geneldsetim
ytintemlerinin konu alaruna uygulanmasr, konu alanrndaki ders kitaplannrn elegtirel bir
bakrgla incelenmesive 6z116[retim ve yrintem ve shatejileri ile iligkilendirilmesi, mikro
iiSetim uygulamalan, ti getimin de[erlendirilmesi.
3. METAL TEKNOLOTISI

PAXTTi
2

3.1. MET 421 Plastik Parga Uretim Teknolojisi
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Plastik ve plastik esaslt kompozit malzemelerin parga iiretim yiintemleri tanrtrlacaktrr.
Enjeksiyon, extruz5/on, rsrl kahplama" iifleme (blow) kahplama gibi polimerikparga
iiretim teknolojileri incelenecektir. Ozeilikle bu ytintemlerde proses iglemi esnasmda
dikkat edilmesi gereken hususlann neler oldu[u ve bunlann parga performansrn4
kalitesine ve mekanik tizelliklerine etkileri incelenecektir.
3.2.

2

MET 423 Sac igleri Tasanmr
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O$encilerimizin gtirmiig olduklan Temel iglem ve Tekniklerini, Teknik Resim ve Atelye
uygulamalannda kazandtklan, bilgi, beceri ve yeteneklerinin odaklandrlr, imalat
teknikleriyle biitiinlegmeyi saflamaktrr.
Metalik saglann oda srcakh$nda deformasyonlu seri tiretimine gegmeden ewel do[abilir
imalat hatalannr proje iizerinde tesbit ederelg imalatta kargrlagrlacak hatalan dnlemede
gerekli agrklamalan yaparay\ en ideal malzemeyi kullanrp, zamariamayr maliyeti, imalat
igin gerekli olan teknik bilgi ve projelendirme yetene[ini kazandrmaktrr.
3.3. MET 425 Seramikler
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Seramik sanayii, seramik iiriinlerin smrflandrnlmasr, geleneksel ve yeni seramikler,
seramikhammaddeler, seramik gekillendirme ydntemleri, seramik malzemelerin
kurufulmasr ve pigirilmesi, seramiklerde dekoratif iglemler, cam, glaziir, emaye,teknik
seramikler, Refrakter ve'rzalator seramikler.
3.4. MET 427 KaynakTasanmr
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Kaynak sembolleri, tahribatsrz muayene sembolleri. Qeliklerde agrlan kaynak a$tzlan.
Qelikler igin elektrod ve kaynak teli segimi. Kaynakh birlegirmelerde kaynak boyutlan.
Statik kaynak mukavemet hesaplan. Kaynakh birlegirmelerde yorulma hesaplan.
Kaynak y<intemlerinde maliyet aralizi. Maliyet diigiirticii ydntemler. Kaynak standartlan,
kodlar ve gartrameler. Kaynakgr yeterlik sertifikasyonu. Kaynak hatalan ve kaynak
birlegtirmelerinde kalite giivencesi.
3.5. MET 422 Kaynak Kabiliyeti
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Kaynak kabiliyeti tanrmr. Kaynak hatalan ve kaynak kalitesi alagrmsrz ve az alagrmlr
geliklerin kaynak kabiliyeti. Kaynak kabiliyet deneyleri. Paslanmaz geliklerin, yiiksek
alagrmh geliklerin, takrm geliklerinin ve aluminyum alagrmlann kaynak kabiliyeti.
Saclann elekhik direng nokta kaynak kabiliyeti.

Pres kahplanndan olan kesme, basm4 gekme kahplan ve

4. PLASTIK TEKNOLOTISI

2

2

3.6. MET 424 Sac igleme Kahp Tasanmr

3

tiirlerinin tanrmr ile tasanmlan.

peXsri

4.1. MET 431 Plastik Parga Urtin Kahp Tasanm

I
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Bu ders adr altrnda, kahp tasanml ve plastik kahplannrn srnrflandmlmasr incelenecektir.
Kahp tasanmrnr, kullanrlarakham malzeme segimi, plastik malzemenin gekme de[erleri
tespiti, kahp solutmasl ve kahp srcakh[,r, kahp ig basrncr, hava tatrliye kanallan ve kahp
parlatrlmasr ile kalite kontrolii incelenecektir.
Plastik kahplannrn smrflandrnlmasr briliimiinde ise, yolluk, dafrtrcr, girig gegitleri ve
hesaplan. Kahp diigiirme metodlan ve segimi, kahplann makinaya ba[lanmasr ve
igletuneye almmasr kahp standartlan, kahplarda so[uma su kanallan ve rizellikleri.

4.2.|\ET

433 Plastik Malzeme Muayene Ytintemleri.
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2
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Gerilme tizellikleri deneyi, Esneme iizellikleri deneyi,Izod darbe dayanrmr deneyi, Rock
Well sertli$ deneyi, Diirometre sertli$ deneyi, sert plastiklerde srkrgtrrma Ozellikleri
deneyi, Yumugama srcakhklan deneyi, Ekstriizyonla akna hrzr deneyi, Yanabilirlik
deneyi, Krnlganhk srcakh[r deneyi, Saydam plastiklerde bulamkhk ve gegirgenlik
deneyi, Agrk havada yaglanma deneyi, $igme deneyi, dzgiil alrrhk ve yo['unluk deneyi,
Elektrik direnci deneyi, Dielektrik sabiti ve da[rlma faktorii deneyi

3

4.3. MET 435 Plastik Parga Tasanm Ytintemleri
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Polimerik pargalann dizaynrnila dikkat edilecek faktdrler incelenecektir. Aynca degi$ik
bilgisayar programlanyla (mould flow, Plastics lnjection Systems and Design) parga
dizaynedilmesi ve pargalarda verilmesi gereken radyiislerin ve et kahnhklannrn
incelenmesi. Optimum girig, yollulq daf.rtrcr gap ve uzunlu[unun belirlenerelg kahp
iizerinde so[uma kanallanrun pargarun nerelerinden gegecefinin belirlenmesi. Hici
pimlerin parga itme kuwetinin belirlenmesi vb.
4.4. MET 437 Plastik igleme Teknolojisi

3

III

0

3

Naylonlann tanrml, smtflandmlmast, dzellikleri, gekme paylan, igleme gartlannrn
mekanik Ozelliklere etkileri; seliilozik plastikleri; Termosetlerin tanrmr dzellikleri,
mekanik tizellikleri, mikro yaprlan.
4.5.

NPT 432 Plastik

Parga Urtin Kahp Tasanm

II
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Enjeksiyon kahplamanm esaslan, kullamlan malzemeler, yollulq da[ltrcr, girig dizayn ve
konumu. Parga itrne mekanianalan, deligik pargalann enjeksiyon kahplannrn tesarrnl.
Extruzyon kahplan so[uma sistemleri, Ozellikleri. Kahplann parlatrlmasr ve
sertlegtirilmeleri. Boru katalannui tasanmr, levh4 film ve gigirme katrplan ve tizellikleri
4.6. MET 434 Geligmig Plastikler
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Polisiilfonlar, teflonlar, polieterstilfonlar, polifenilen siilfiir, polieterimid, polikarbonat,
polieterketon, elastomerler, kauguklar mikroyaprlan mekanik tizellikleri kullanrm alanlan
ve igleme ytintemleri

MET 460 Bitirme Projesi
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Mezun olacak ii$encilerin mesleki geligimlerini artrmak ve edinilen mesleki bilgi ve
becerinin ortayakonularak yaprlan mesleki konulardaki aragtrmalan kapsar. OSenci iki
yanyrl boyunca tespit edilen mesleki konuda yaptr[r aragtrmalan tez (rapor) hazrlama
teknikleri gergevesinde bir proje haline getirerek 8. yanyrhn sonunda hanrladrltprojesini
biiliim tarafindan olugturulan jtiri dniinde savunur. Briylece dsencinin iki yanyrl boyunca
yapflfr gahgma de[erlendirilerek gtisterdifi bagan ve performans belirlenir.

lvET 412 Yizey Koruma iglemleri
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Metalilq inorganik ve organik kaplamalar, deligik kaplamatekniklerinin uygulandr[r
alanlar, bakrr, nikel, krom, ginko, kadmiyum kaplama uygulamalan, kaplanmrg
malzemelerde kalite kontrol.
l,tlf,'T 402 iq Giivenlili
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ig g[venli$inin tanrmt, ig kazalan,

kazalarnmilli ekonomiye etkileri, gewe giivenli[ini
tehdit eden fakttirler, ig yeri giivenlifi, genel gpvenlikdavranrglan, ig giivenli-fi tegkilah,
iq giivenlifii ile ilgili kuruluplar.
MET 404 Endiistriyel Uygulamalar
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Sunum hazrlama teknikleri, rirnek sunumlar, <i$encilerin sunum hazrlamasr,
endiistriden konugmactlann galnhp ti$encilerin sanayii yakrndan tanrmalan, sanayinin
igleyigi hakkrnda bilgi sahibi olmalan sa[lanacaktrr.
Girigimcililq girigimcililin ytinlendirilmesi, girigimcilik k0ltiirii, ig kurma stireci, fizibilite
haznlama.

MET 414 Kalite Kontrol
\-
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Kalite ile ilgili temel kavramlar, kalite kontrole girig, kalite giivenli[i, kalite maliyetleri,
istatistiksel kalite konhol, kalite kontrol gemberleri, yan sanayi ve satrn almada kalite
kontrol, pazailamada kalite kontrol, kalite kontrol denetimi, kalite giivence sistemi ve
ISO 9000 standartlan, toplam kalite yrinetimi.
MET 416 i9 Analizi ve Maliyet Hesaplan

4

0

4

ig analizinin temel kawamlan, hareket ve metot etiidii prensipleri, ig dlgiimii teknikleri,
iilgiilecek igin segiminin yaprlmasL tempo taktiri, toleranslann hesaplanmasr, standart
zmanln hesaplanmasr, ig de[erlenme ytintemleri, sralama ve smrflandrma ytintemi,
fakt<irlerin tarfi lmasr, i g anal izinin yap rlmasr.
Maliyet gegitleri, sabit ve de[igken maliyetler, toplam maliyetler, siparige giire ve seri
imalata g<lre maliyetlendirme, birim iirtn maliyetinin hesaplamasr ve maliyet
merkezlerinin tanrtrlmasr, <imek maliyet hesaplan uygulamalan.

MET 484 Rehberlik
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dgenci kigilik hizmetlerinin

amaglan ve e[itimin igindeki rolii, rehberlik hizmet
alanlannrn tanrmr, rehberli[in temel ilkeleri, <iSenciyi tanrma, ytinlendirme, bilgi
toplama yeyayama, psikolojik danrgm4 yerlegtirme,izleme, dangmanhlg aragtrrmave
de[erlendirme, gewe ile iligkiler, mesleki ytinlendirme,6znl e[itimin amacr ve <izel
efiitme muhtag ii$encilerin saptanmasr ve efitimi.

EGT 486 Ogetmenlik Uygulamalan
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Haftada bir tam gun ya da iki yanm giin (minimum 12 hafta) <iSetmen adaylanmn biruat
srnrf iginde tigetmenlik becerisi kazanmasl ve belirli bir dersi ya da dersleri planh bir
bigimde ti$etmesi ve iki saat O$etmenlik uygulamasr semineri (ti$etmenlik
uygulamasrnrn de[erlendirilmesi ve paylagrmr).
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