
MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ A.B.D. LİSANSÜSTÜ PROGRAMI GENEL 

BİLGİLERİ 

 

Makine ve İmalat Mühendisliği Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans ve Doktora 

programlarına öğrenci kabul etmektedir. Makine ve İmalat Mühendisliği bölümünden mezun 

olmuş öğrencilerin yanı sıra anabilim dalının uygun gördürdüğü ve lisansüstü öğrenci alımı 

ilanında belirtilen bölümlerden de öğrenci kabul edilmektedir. Kabul edilen öğrencilere, 

anabilim dalının uygun görmesi halinde programa hazırlamak ve eksiklerini gidermek amacı 

ile Bilimsel Hazırlık programı uygulanmaktadır. 

 

Makine ve İmalat Mühendisliği A.B.D. Bilimsel Hazırlık Programı 

 Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrenci, lisansüstü programa başlayabilmesi 

için bilimsel hazırlık derslerinin tümünde başarılı olması gerekir. 

 Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci lisansüstü programdan ders alamaz.  

 Bilimsel hazırlık programı en çok bir akademik yıldır ve lisansüstü programın azami 

süresine dâhil değildir. Ancak bir akademik yıl içinde gerekli not ortalamasını sağlayamayan 

öğrenci yeterli ortalamayı sağlayıncaya kadar aldığı bilimsel hazırlık derslerini tekrarlar ve bu 

süre öğrencinin azami eğitim süresinden sayılır. 

 

Makine ve İmalat Mühendisliği A.B.D. Lisansüstü Programı 

Tezli Yüksek Lisans ve doktora kabul edilen öğrenciler zorunlu dersleri tamamlamak 

ve (belirlenen toplam AKTS kredisini tamamlamak için) seçmeli derslerden almak ve başarılı 

olmak zorundadır. 

 

KODU DERS ADI T U K AKTS S/Z 

MIM501 Uygulamalı Matematik Modelleme 3 0 3 7,5 S 

MIM503 Sistem Tasarımı 3 0 3 7,5 S 

MIM505 İleri Ölçme Tekniği 3 0 3 7,5 S 

MIM507 Bilgisayar Destekli Üretim Teknikleri 3 0 3 7,5 S 

MIM509 Sonlu Elemanlar Tekniği 3 0 3 7,5 S 

MIM511 Elastisite Plastisite Teorileri 3 0 3 7,5 S 

MIM513 Plastik Parça Tasarımı ve Üretimi 3 0 3 7,5 S 

MIM515 Uygulamalı Akışkanlar Mekaniği 3 0 3 7,5 S 

MIM517 Plastik Deformasyon 3 0 3 7,5 S 

MIM519 İleri Malzemeler ve Endüstriyel 

Uygulamalar 
3 0 3 7,5 S 

MIM521 Mekatronik Sistemlerin Tasarımı ve 

Uygulaması 
3 0 3 7,5 S 

MIM523 İleri Üretim Teknolojileri 3 0 3 7,5 S 

MIM525 Toplam Kalite Yönetimi 3 0 3 7,5 S 

MIM527 Ürün Geliştirme 3 0 3 7,5 S 

MIM529 Stratejik Yönetim 3 0 3 7,5 S 

MIM531 Optimizasyon Teknikleri 3 0 3 7,5 S 

MIM533 Ölçme Sistemleri ve Tasarımı 3 0 3 7,5 S 

MIM535 İçten Yanmalı Motorlar Termodinamiği 3 0 3 7,5 S 

MIM537 
Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan 

Gürültü ve Kontrolü 
3 0 3 7,5 S 



MIM539 İş Güvenliği ve Risk Analizi 3 0 3 7,5 S 

MIM541 Yatırım Planlama ve Organizasyon 3 0 3 7,5 S 

MIM543 Tasarım Metodolojileri 3 0 3 7,5 S 

MIM545 Yeni Enerji Kaynakları 3 0 3 7,5 S 

MIM502 Uygulamalı Sayısal Yöntemler 3 0 3 7,5 S 

MIM504 
Makine Elemanlarının Optimum 

Tasarımı 
3 0 3 7,5 S 

MIM506 Deneysel Gerilme Analizi 3 0 3 7,5 S 

MIM508 Hızlı Talaş Kaldırma Teknikleri 3 0 3 7,5 S 

MIM510 Metal Kesme Teori ve Uygulamaları 3 0 3 7,5 S 

MIM512 
Bilgisayar Destekli Plastik Ürün Tasarımı 

ve İmalatı 
3 0 3 7,5 S 

MIM514 
Bilgisayar Destekli Kalıp Tasarımı ve 

İmalatı 
3 0 3 7,5 S 

MIM516 İleri İklimlendirme ve Soğutma Tekniği 3 0 3 7,5 S 

MIM518 
Paket Prog. Kul. Sonlu Elemanlar Analiz 

Uyg. 
3 0 3 7,5 S 

MIM520 İleri Sistem Dinamiği Kontrol 3 0 3 7,5 S 

MIM522 Proje Yönetimi 3 0 3 7,5 S 

MIM524 Organizasyon ve İş Mükemmelliği 3 0 3 7,5 S 

MIM526 Kalite Teknikleri 3 0 3 7,5 S 

MIM528 Kalite Yönetiminde İstatistiksel Teknikler 3 0 3 7,5 S 

MIM530 Yapay Zeka Teknikleri 3 0 3 7,5 S 

MIM532 Üretim Planlama ve Kontrol 3 0 3 7,5 S 

MIM534 Modern Kontrol Sistemleri Tasarımı 3 0 3 7,5 S 

MIM536 Kaynak Mühendisliği 3 0 3 7,5 S 

MIM538 Ölçme Veri Toplama 3 0 3 7,5 S 

MIM540 
Mekanik Tasarımda Dayanım ve 

Güvenlik 
3 0 3 7,5 S 

MIM542 Endüstriyel Süreç Kontrol 3 0 3 7,5 S 

MIM544 Mühendislik Güvenilirliği 3 0 3 7,5 S 

MIM546 Üretim Sistemlerinin Tasarım ve Analizi 3 0 3 7,5 S 

MIM547 İleri Isı Transferleri 3 0 3 7,5 S 

MIM548 Katı Yakıt Dönüşüm Teknolojileri 3 0 3 7,5 S 

MIM549 Taşıt Emisyonları ve Kontrol Teknikleri 3 0 3 7,5 S 

MIM550 İleri Malzeme Bilimi 3 0 3 7,5 S 

MIM551 
Seramik Malzemelerin Yapı-Özellik 

İlişkileri 
3 0 3 7,5 S 

MIM552 Mühendislik Malzemelerinin Tribolojisi 3 0 3 7,5 S 

MIM554 Makine Hasar Analizi 3 0 3 7,5 S 

MIM555 Yeni Metalik Malzemeler 3 0 3 7,5 S 

MIM556 İleri Karakterizasyon Teknikleri 3 0 3 7,5 S 



MIM557 İleri Korozyon 3 0 3 7,5 S 

MIM558 Mekanik Özellikler ve Ölçüm Teknikleri 3 0 3 7,5 S 

MIM559 İleri Termodinamik 3 0 3 7,5 S 

MIM560 Yüksek Sıcaklık Malzemeleri 3 0 3 7,5 S 

MIM561 Otomotiv Mühendisliği 3 0 3 7,5 S 

MIM562 

Enerji ve Ekserji Analizi 

(Senatonun13/12/2017 Tarihli ve 170 

sayılı kararı) 

3 0 3 7,5 S 

MIM564 Güneş Enerjisi ve Uygulamaları 3 0 3 7,5 S 

MIM568 Deneysel Tasarım 3 0 3 7,5 S 

MIM569 

İletimle Isı Transferi 

(Senatonun15/06/2017 Tarihli ve 157 

sayılı kararı) 

3 0 3 7,5 S 

MIM570 
Bilgisayar Destekli Sac Metal 

Şekillendirme Teknolojisi 
3 0 3 7,5 S 

MIM571 
Bilgisayar Destekli Talaşlı İmalat 

İşlemleri 
3 0 3 7,5 S 

MIM601 Kojenerasyon Sistemleri 3 0 3 7,5 S 

MIM602 
İçten Yanmalı Motorlarda Aşırı 

Doldurma 
3 0 3 7,5 S 

MIM603 Enerji Ekonomisi 3 0 3 7,5 S 

MIM604 Güneş Enerjisi Hesap Modellemesi 3 0 3 7,5 S 

MIM605 İleri Yüzey Mühendisliği 3 0 3 7,5 S 

MIM606 Mikro Makine Teknolojileri 3 0 3 7,5 S 

MIM607 İleri Ölçüm Uygulamaları 3 0 3 7,5 S 

MIM608 Akıllı Malzemeler ve Uygulamaları 3 0 3 7,5 S 

MIM611 

Yeni Ürün Geliştirme 

(Senatonun13/12/2017 Tarihli ve 170 

sayılı kararı) 

3 0 3 7,5 S 

MIM612 

Tribolojinin Esasları 

(Senatonun13/12/2017 Tarihli ve 170 

sayılı kararı) 

3 0 3 7,5 S 

MIM613 

Taşınımla Isı Transferi 

(Senatonun13/12/2017 Tarihli ve 170 

sayılı kararı) 

3 0 3 7,5 S 

 

MIM590 Seminer 3 0 0 7,5 Z 

MIM700 Uzmanlık Alan Dersi 6 0 0 10 Z 

MIM500 Yüksek Lisans Tez Çalışması 0 1 0 20 Z 

MIM690 Seminer 3 0 0 7,5 Z 

MIM800 Uzmanlık Alan Dersi 1 0 0 10 Z 

MIM600 Doktora Tez Çalışması 0 1 0 20 Z 

ETK500 Bilim Etiği 2 0 0 5 Z 

 

Yüksek Lisans İçin Zorunlu Dersler 

  

 MIM590 Seminer 



Sözlü sunu ve tartışma becerisi kazandırmak. Tez çalışmasının hedeflerini belirlemek, 

çalışmanın yol haritasını oluşturmak   

 

 MIM700 Uzmanlık Alan Dersi 

 Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin 

çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi 

 

 MIM500 Yüksek Lisans Tez Çalışması 

Danışmanın yönetimindeki seçilen bir konu üzerinde yüksek lisans öğrencilerinin 

yetiştirilmesi ve bu konuyla ilgili teorik, deneysel ve/veya bilgisayar ağırlıklı ayrıntılı bir 

çalışma yaptırılması. 

 

 ETK500 Bilim Etiği 

  Bilimsel rapor hazırlama teknikleri, bilimsel yazımda uygulanması gereken temel 

kurallar, teknikler. Bilmsel metinlerin yazılması, tablo, şekil hazırlama ve sunulma 

yolları.Dipnot ve alıntı gösterme, referans verme sistemleri. APA ve diğer uluslar arası yazım 

kuralları. Bilim etik kuralları ve etik dışı davranışlar. 

 

Yüksek Lisans Seçmeli Dersler 

 

 MIM501 Uygulamalı Matematik Modelleme 

 Matematik modelleme; verilen fiziksel veya diğer bilgi ve verinin matematik forma 

çevrilmesi, verilen fiziksel durumların diferansiyel denklemlerinin türetilmesi, uygun 

matematik yöntemlerin seçilmesi ve tatbiki ile çözümün elde edilmesi ve matematik çözümün 

yorumlanması. Fiziksel olaylarda genel tanımlar ve parametreler; kütle transferinin 

uygulanması, bağıl ve taşınım akıları, Fick difüzyon kanunu, difüzyon katsayısı, faz 

diyagramları, katılaşma, sıvı ve katı fazlarda difüzyon süreçleri. Korunum denklemleri; çok 

bileşenli bir karışımda süreklilik denkleminin türetilmesi,  gradyent ve diverjansın fiziksel 

yorumu, gerilme şeklinde momentum denklemi, gerilme-şekil değiştirme hızı bağıntıları, çok 

bileşenli bir sistemde enerji denklemi. Korunum denklemlerinin tatbikatı; simültane kütle ve 

ısı transferi problemleri, iletim, taşınım, ışınım, difüzyon, Laplace denklemi, Poisson 

denklemi, serbest ve zorlanmış mekanik ve elektriksel titreşimler, dalga denklemi. 

 

 MIM503 Sistem Tasarımı 

 Mühendislik tasarımı; bir mühendislik projesinin değerlendirilmesi ve planlanması. 

Çalışabilir bir sistemin tasarımı. Ekonomi; şimdiki değer, gelecek değer, potansiyel 

yatırımların değerlendirilmesi, amortisman. Denklem uydurma; matematik modelleme, 

simultane denklemlerin çözümü, polinomla temsil etme, Lagrange enterpolasyonu, üstel 

formlar, en küçük kareler yöntemi. Isıl ekipmanların modellenmesi. Sistem simülasyonu, 

simülasyon sınıfları, enformasyon-akım diyagramları, ardışık ve simültane hesaplar, başarılı 

ikame, çok denklem ve bilinmeyenli Newton-Raphson yöntemi. Optimizasyon süreçleri; 

Lagrange çarpanları, kısıtsız ve kısıtlı optimizasyon, duyarlılık katsayısı. Çok değişkenli 

kısıtsız optimizasyon; kafes arama, bir değişkenli arama, en fazla eğim yöntemi. Kısıtlı 

optimizasyon. Dinamik programlama. Geometrik programlama; zorluk derecesi, kısıtsız ve 

kısıtlı optimizasyon. Lineer programlama, simpleks algoritması. 

 

 MIM505 İleri Ölçme Tekniği 

 Hata ve belirsizlik analizi. X, γ ve lazer (Laser) ışınlarının özellikleri, elde ediliş yöntemleri 

ve uygulama alanları. Ultrasonik dalgaların piezoelektrik yöntemi ile elde edilişi ve malzeme 

muayenesine uygulanış yöntemi. Ölçüm teknikleri. Geometrik ve boyutsal toleranslar ve 



ölçümleri. Gage tasarımı. Yüzey kalitesi ölçümü. Hata analizi. Kalibrasyon. Hız ve ivme 

ölçümünün matematiksel modeli ve bu ölçüm araçlarının çalışma prensibi. Fotoelektrik ve 

manyetik yöntemlerle CNC tezgahlarında tabla hareketinin kontrolü. Piezoelektrik ve indüktif 

yöntemlerle çalışan yüzey pürüzlülük araçlarının çalışma prensibi ve yüzey pürüzlülüğün 

ölçülmesi. LVDT ( Doğrusal değişimli diferansiyel transformatör) devreleri kullanılarak yapılan 

sıvı derinliği, debi v.b. ölçüm teknikleri. İndüktif algılayıcılar ve özel strain-gage'lerle metal, beton, 

asfalt gibi malzemelerde oluşan gerilmelerin ölçülmesi. 

 

 MIM507 Bilgisayar Destekli Üretim Teknikleri 

 CAD/CAM tanımı, İmalat ile ilgili ön bilgiler, CNC takım tezgâhlarının elemanları, 

çalışma sistemleri, kullanılan takımlar, takım seçimi, paket program(MasterCAM) 

kullanılarak takım yolunun oluşturulması, program kodları, programlama, hazırlanan 

programlardan bazılarının CNC tezgâhlarında imalatı, imalatta robotların kullanılması, beş 

serbestlik dereceli bir robotun programlanması, bilgisayarda katı modelleme, bir değişkenli, 

prototipleme metotları. Eşzamanlı Mühendislik, Bilgisayar Destekli İşlem Planlama, Nümerik 

Kontrollu Tezgâhlar, CNC Programlama, Endüstriyel Robotik, Kalite Kontrol, Toplam Kalite, 

ISO 9000, Grup Teknolojisi ve Hücresel İmalat, Esnek İmalat Sistemleri, Hızlı Prototipleme, 

Tersine Mühendislik, CAD/CAM yazılımlarının incelenmesi ve kullanımı. 

 

 MIM509 Sonlu Elemanlar Tekniği 

 Sonlu elemanlar tekniğine giriş. Varyasyonel formüllasyon ve yaklaşık çözüm. Bir 

boyutlu, ikinci ve dördüncü mertebeden denklemler. İki boyutlu ikinci mertebeden 

denklemler. Mesh üretimi, sınır şartlarının ithali. İkinci mertebeden çok değişkenli 

denklemler. Zamana bağlı problemlere giriş. Düzlemde lastik-plastik problemlere giriş. 

Mükemmel ve gerçek elastik- plastik malzeme özellikleri ile uygulama. Matris ve 

determinant, Mühendislik Sistemler, Model Oluşturma prensibi, Direk ve varyasyon 

yöntemleri, Shape function, Eleman matrisi, kuvvet vektörü, uygunluk interpolasyon veya 

deplasman modeli, Isoparametric eleman, Eleman Tipleri, Paket program yazılım yapıları,( 

pre-processor, analiz, post-processor), Kafes sistem analizi, Burulma, düzlemsel gerilme, 

düzlemsel zorlanma, axisymmetric, lineer, lineer olmayan, yapısal, termal, coupled dinamik 

ve contact elemen analizleri ve uygulamaları. 

 

 MIM511 Elastisite ve Plastisite Teorileri 

 Gerilme ve şekil değiştirme analizi. Temel denklemler. Elastisitede düzlem 

problemler. Kirişlerde burulma ve eğilme. Varyasyonel yöntemler, miniMIM potansiyel 

enerji ve tamamlayan enerji teoremleri. Varyasyonel yöntemlerle yaklaşık çözümler. Makro 

malzeme davranışı ve deneysel gözlemler, gerilme tensörü ve tensör analizi, asal gerilmeler 

ve asal yönler,  gerinim ve deformasyon, küçük gerinim ve dönme, büyük deformasyon 

ölçütleri, deformasyon hızı, hidrostatik basınca bağlı olan ve olmayan deformasyonlar, 

mühendislik metallerine yönelik elastik ve plastik bünye denklemleri, elastik izotropi, 

çubuklarda burulma ve burkulma, düzlemsel problemler ve levha problemleri, plastik 

sıkıştırılamazlık, plastik iş, akma kriterleri, normallik koşulu, tutarlılık koşulu, izotrop 

pekleşme, toplam plastisite denklemleri, adımlı gerilme-gerinim denklemleri, çevrimsel metal 

malzeme plastisitesi, kinematik pekleşme, izotrop ve kinematik pekleşme, hesaplama 

yöntemleri ve ANSYS ve LS-DYNA yazılımları kullanılarak uygulamalar. 

 

 MIM513 Plastik Parça Tasarımı ve Üretimi 

 Malzeme cinsine göre çekme payları ve toleransların belirlenmesi. Delikler, radyüsler,  

vidalar ve kaburgaların tasarımı. Üretilecek parçaların kullanımları sırasında; aşınma, dış 

yüklerin büyüklüğü ve süresi, sıcaklık etkileri, kimyasal ve nemli ortamlardan etkilenmesinin 



göz önünde bulundurularak tasarımlarının yapılması. Ürünün estetiği, ergonomik olması ve 

optimum maliyetinin tasarımda dikkate alınması. Plastik Tasarımı yapılan parçaların 

üretiminde kullanılan kalıp ve makinelerin tanıtılmaları. Plastik malzeme ve kalıpların 

özelliğine göre sıcaklık, basınç ayarlarının tespiti. Plastik parçaların özelliklerine göre 

kalıplama, soğutma, kalıp kapanma ve açılma sürelerinin hesaplanması. 

 

 MIM515 Uygulamalı Akışkanlar Mekaniği 

 Temel akış bilgileri. Türbülans. Temel denklemler. Navier-Stokes denklemleri, 

süreklilik ve momentum denklemleri, enerji denklemleri. Türbülanslı akışın genel 

davranışları.Jet ve iz akış ölçümleri ve teknikler. 

 

 MIM517 Plastik Deformasyon 

 Üretimde metallerin deformasyon işlemleri. Metal şekillendirme işlemlerinin 

tanıtımları, sınıflandırması ve çeşitleri. Kompleks gerilme durumu ve akma kriterleri. 

Metallerin şekillendirmesinde sürtünme ve sıcaklığın etkileri. Şekillendirme makinelerinin 

prensipleri. Kapalı kalıpta dövmenin tanıtılması. Kapalı kalıpta dövme işleminde CAD/CAM 

uygulamaları. Çubuk, boru ve profillerin sıcak ekstrüzyonda CAD/CAM uygulamaları. Saç ve 

profillerin haddelenmesi. Çubuk, tel, profil ve boruların çekilmesi. Metallerin şekillendirme 

simülasyonunda FEM uygulamaları. 

 

 MIM519 İleri Malzemeler ve Endüstriyel Uygulamalar 

 Elyaf esaslı kompozitler; Superplastik malzemeler. İleri malzemelerin temel malzeme 

kriterlerinin elde edilmesi; şekillendirme özellikleri. İleri malzemelerin dizaynı ve mukavemet 

hesapları. Örnek şekillendirme problemleri. 

 

 MIM521 Mekatronik Sistemlerin Tasarımı ve Uygulaması 

 Mekatronik nedir, Kullanım alanları ve kapsadığı konular, Mekatronik sistem 

elemanlan. Otomasyon, Otomasyon Piramidi. Pnömatik ve Elektropnömatik hatırlatma. PLC 

ve temel elemanlan, Programlama metotları, tek ve çok iş elemanlı devrelerin PLC ile 

kontrolü, Lojik devreler, Zamanlayıcılar, Sayıcılar, Karşılaştırma elamaları. MPS ünitesi 

üzerinde PLC kontrollü sistem uygulamaları. 

 

 MIM523 İleri Üretim Teknolojileri 

 İleri (yüksek) Üretim Teknolojisinin tanımı. tarihçesi, otomasyon çeşitleri (aparatlar ve 

tezgahlar, Robotlar, otomatik kalite kontrol (muayene), otomatik proses kontrol v.b.), otomatik 

üretim sistemleri (otomatik montaj sistemleri, esnek üretim sistemleri, otomatik depolama ve geri 

alına sistemleri) Bilgisayar Destekli Tasanın (CAD), Bilgisayar Destekli İmalat (CAM), Bilgisayar 

Bütünleşik İmalat (CIM), Japonların Üretim Sistemleri ve Japonya dışına uygulanışı. Tam 

Zamanında Üretim (ЛТ), Geleceğin Fabrikalarının karakteristikleri, Üretim Teknolojisi seçimi 

(ileri-orta-geri teknoloji), Otomasyon alternatifleri içinden en uygun seçimin yapılması için 

kullanılan metotlar. 

 

 MIM525 Toplam Kalite Yönetimi 

 Toplam Kalite Yönetimi tanım, önemi, uygulanabilirliği, şirketin kültürel değişimine 

etkileri, gelişme vizyonu ve değişime karşı direncin minimize edilmesi. Kalitenin 

değerlendirilmesi, kalite eğitimine olan ihtiyacın tespiti, kalite prosesine çalışanların katılımı. Tam 

zamanında üretim (JIT) ve kalite arasındaki ilişkiler, Otomasyonda toplam kalite yönetiminin 

uygulanması Kaliteyi etkileyen temel faktörler, Klasik anlamda kalite kontrol ile TKY arasındaki 

farklılıklar. Kalite ekonomisi ve imalat sektöründe TKY nin uygulanabilirliği, bir işletmede TKY 



nasıl uygulanabilir gibi konular öğrencilere verilmektedir. Kalite Güvence Sistemi nedir, niçin 

uygulanır. ISO 9000 Standartlar serisinin elemanları nelerdir? Bir Kalite Güvence Sistemi nasıl 

kurulur? Kalite Güvence sisteminin oturtulmasında çok önemli bir yere sahip olan kalite el kitabı 

nasıl hazırlanır ve hangi maddeleri içerir? Audit nedir, Auditor kimdir, görevleri nelerdir? Bir 

işletmenin KGS alabilmesi için hangi şartları yerine getirmesi gerekir? 

 

 MIM527 Ürün Geliştirme 

 Dizayn kalitesi, Geleneksel ürün geliştirme prosesi, Ürün yaşam çevrimi, Dizayn 

prosesi, Müşteri yönlendirmeli ürün geliştirme prosesi, Ürün planlama, Eş zamanlı ürün 

geliştirme prosesi, Ürün geliştirme ekipleri, Müşterilerin sesini tespit etmede kullanılan veri 

toplama teknikleri, Ürün geliştirme çalışmalarında kullanılan araç ve teknikler, Kalite 

fonksiyonu açınımı (QFD), Üretilebilirlik için dizayn (DFM), Montaj için dizayn (DFA), 

Çevre için dizayn (DFE), Altı sigma. 

 

 

 MIM529 Stratejik Yönetim 

 Stratejik yönetimin temel kavramları ve prensipleri, İşletmelerde Stratejik analizler, 

SWOT analizi, Baslıca İşletme Stratejileri, Stratejik planlama, Stratejilerin Uygulanması, 

Stratejilerin Kontrolü, Strateji ve Rekabet, Stratejik Üretim Planlaması ve Yönetimi, Stratejik 

Kalite Yönetimi. 

 

 MIM531 Optimizasyon Teknikleri 

 Hessian matrisi yardımıyla çok değişkenli fonksiyonların optimizasyonu için gerek ve yeter 

şartlar, kısıtsız ptimizasyon tekniği olan Nelder-Mead, kısıtlı optimizasyon teknikleri Sumt 

(Sequential Unconstrained Minimization Techniques) ve Frank-Wolfe, Lineer Programlama, 

Simpleks Algoritması, Non-Lineer Programlama, Dinamik Programlama, Ulaştırma Problemleri, 

Atama Problemleri, Pert-Cpm, Uygulamalı örnekler ve bunların bilgisayar ortamında simulasyonu. 

 

 MIM533 Ölçme Sistemleri ve Tasarımı 

 Ölçme sistemlerinin tanıtılması, algılayıcılar çeşitleri ve kullanım yerleri, çeşitli 

uygulamalar için ölçme sistemi tasarımının gerçekleştirilmesi, mekatronik sistemlerde 

ölçmeler, ölçme neticelerinin değerlendirilmesi   

 

 MIM535 İçten Yanmalı Motorlar Termodinamiği 

 İçten yanmalı motorların önemli özelliklerinin gelişimi. yeni bir motor tasarımında 

anakriterler, içten yanmalı motorların gerçek çevrimlerinin termodinamiği, emme süreci, 

sıkıştırma süreci, yanma süreci, genişleme süreci, egzoz süreci, indike parametreler, efektif 

parametreler, motorun esas boyutları, sonuçların değerlendirilmesi ve örnekler. 

 

 MIM537 Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Gürültü ve Kontrolü 

 Ses kavramı (sesin oluşumu, sesin yayılması ve iletimi), duyma ve gürültünün 

fizyolojik etkileri. Ses ve titreşim ölçüm cihazlarının kullanımı. Kipsel çözümleme ve sayısal 

sinyal işleme. Motorlu taşıtlarda gürültü kaynakları (motor gürültüsü, aerodinamik gürültü, 

güç aktarma elemanlarının gürültüsü). Kaynak belirleme, ses aktarımı, havada ve yapıda 

taşınan gürültüler. Akustik malzemeler ve yapılar. Gürültü ve titreşim denetimi. 

 

 MIM539 İş Güvenliği ve Risk Analizi 

 Performans iyileştirip, yasalara uyup, kazaları azaltarak riski yönetmek,  Tehlikenin 

saptanması, risklerin belirlenmesi ve risk kontrolü için planlama, TS-OHSAS 18001 iş sağlığı 

ve güvenliği yönetimi programı, yapısı ve sorumluluklar, operasyonel kontrol, kontrol ve 



düzeltici faaliyetler, iç tetkik ve sürekli iyileştirme, TS-OHSAS 18001’in  oluşturulmasında 

ISO 9001 ve ISO 14001 ile ilişkilendirme, acil durum hazırlığı ve sorumluluklar, performans 

ölçümü, izleme ve iyileştirmeler. 

 

 MIM541 Yatırım Planlama ve Organizasyon 

 Yatırım planlaması organizasyon ile ilgili kavramlar, yatırımın evreleri, yatırımın 

türleri. Yatırım projelerinin değerlendirilmesi, işletme seviyesinde proje değerlendirme 

amaçları, proje düzenleme ve uygulaması ile ilgili yönetim çalışmaları. Yatırım projelerinin 

düzenlenmesinde ekonomik açıdan yanılacak çalışma ve değerlendirmeler. Gelecekteki 

gelişmelerin tahmini, kuruluşun Pazar payının tahmini ve fiyatlandırma. Kapasitenin 

belirlenmesi, kapasitenin belirlenmesinde teknik ve mali etkenler.Yatırım projelerinin 

ekonomik açıdan değerlendirilmesi.  

 

 

 

 MIM543 Tasarım Metodolojileri 

 Tasarım süreçlerini inceleme, tasarım bilimi, tasarım süreçlerini geliştirme, seri ve eş 

zamanlı tasarım süreçleri, Tasarım için üretim metodolojileri, Mühendislik değişkenleri 

maliyeti, kusursuz tasarım teknikleri, Taguchi, Üretim süreçlerinin tasarımı ilkeleri, Grup 

teknolojileri, Hata türü ve Etkileri (FMEA) analizi, Değer mühendisliği.  

 

 MIM545 Yeni Enerji Kaynakları 

 Giriş. Jeotermal kaynakların jeolojik ve termodinamik yapısı. Dünyada jeotermal 

enerji uygulamaları. Jeotermal ısıtma sistemleri ve dizayn kriterleri. Türkiye'de jeotermal 

aramalar, ısıtma sistemi uygulamaları ve ekonomisi. Jeotermal enerji uygulamalarında 

kullanılan eşanjörler. Jeotermal enerjinin kullanımındaki sorunlar. Biyogazın elde edilmesi. 

Biyogaz tesisleri. Biyogazın kullanım yerleri. Biyogaz tesislerinde enerji gereksinimi. 

Biyogazın depolanması. Değişik uygulamalar. Türkiye'deki biyogaz uygulamalarının 

sistematik analizi. Rüzgar enerjisi kaynakları. Rüzgar özellikleri. Türkiye rüzgar enerjisi 

potansiyeli. Rüzgar enerjisi çevrim sistemleri. Rüzgar makinelerin sınıflandırılması. 

Türkiye'deki uygulamalar. Kombine güneş ve rüzgar enerjisi sistemleri. Kombine güneş 

enerjisi ve biyogaz sistemleri. Kombine jeotermal ve güneş enerjisi uygulamaları. 

 

 MIM502 Uygulamalı Sayısal Yöntemler 

 Bir değişkenli nonlineer denklemlerin çözümü; yarıya bölme yöntemi, lineer 

enterpolasyon yöntemi, Newton-Raphson yöntemi, basit iterasyon x=g(x) tekniği. 

Enterpolasyon polinomları; sonlu fark tabloları, enterpolasyon polinomu uygulamaları, 

Lagrange polinomu, eşit aralıklı olmayan x-değerleriyle enterpolasyon, iki boyutlu polinom 

enterpolasyonu. Sayısal fark ve entegrasyon; sayısal türev formülleri, yamuk-trapez kaidesi, 

Simpson 1/3 kaidesi, Simpson 3/8 kaidesi.  Analitik yöntemlerle lineer denklem takımlarının 

çözümü; lineer denklem sistemleri, Gauss eliminasyonu ve geri ikame. İteratif tekniklerle 

lineer denklem takımlarının çözümü; Jacobi iterasyonu, Gauss-Seidel iterasyonu, relaksasyon 

yöntemi. Nonlineer denklemlerin çözümü; Newton yöntemi, sanki-Newton yöntemi. Adi 

diferansiyel denklemlerin çözümü; başlangıç değer problemleri, kendiliğinden başlayan 

yöntemler, Taylor serisi yöntemi, Euler yöntemi, değiştirilmiş Euler yöntemi, Runge-Kutta 

yöntemi, çok adımlı yöntemler, Milne yöntemi, Adams-Moulton yöntemi. Adi diferansiyel 

denklemler için sınır değer problemleri; atış yöntemi, sonlu fark yöntemi, türevli sınır değer 

şartları, karakteristik değer problemleri. Kısmi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü; 

kısmi diferansiyel denklemleri ihtiva eden fiziksel problemler, eliptik kısmi diferansiyel 

denklemler, Laplace denklemi, Poisson denklemi, türevli sınır şartları, düzensiz bölgelerde 



ızgara, dik olmayan kartezyen koordinatlarda Laplasyen operatörü, üç boyutlu Laplasyen 

operatörü. Parabolik kısmi diferansiyel denklemler, açık-sonlu fark yöntemi, Crank-Nicholson 

yöntemi, türevli sınır değer şartları, iki veya daha büyük boyutlu parabolik denklemler. 

Hiperbolik kısmi diferansiyel denklemler; sonlu farklarla dalga denkleminin çözümü, 

d’Alembert çözümü, karakteristikler yöntemi. Eğri uydurma;   en küçük kareler tekniği, kübik 

kama, eksponansiyel formlar. 

 

 MIM504 Makine Elemanlarının Optimum Tasarımı 

 Makine elemanlarının tasarımı, temel terminoloji, optiumum tasarım problemlerinin 

formülasyonu, çeşitli makine elemanlarının tasarımı için tasarım değişkenlerinin belirlenmesi, 

maliyet fonksiyonu, kısıtlayıcılar, minimizasyon, maksimizasyon ve uygulamaları. 

 

 

 

 

 MIM506 Deneysel Gerilme Analizi 

 Deneysel metodlarda kullanılacak modellerin malzeme ve mekanik özellikleri, 

Benzerlik kanunları,Modelin dizaynı,Yük apartları,Gerilme ve uzama dönüşüm denklemleri. 

Şekil değiştirme ölçme yöntemleri. Elektrik dirençli uzama telleri. Montaj ve performans. 

Kayıt sistemleri. Uzama teli verilerinin incelenmesi. Rozetlerle kuvvet, basınç ve tork 

ölçümü. 

 

 MIM508 Hızlı Talaş Kaldırma Teknikleri 

 Talaşlı İmalat Kesme Teorileri, Kesme Parametreleri, İlişkileri ve Ölçülmesi, CNC 

Takım tezgahları ve Yüksek Hız CNC Takım Tezgahları, Kısımları ve Özellikleri, Yüksek 

Hızda kullanılabilecek kesici takım geometrileri ve tutucuları, yüzey kalitesi artırıcı ve 

maliyeti düşürücü etkilerin belirlenmesi, uygulamalar. 

 

 MIM510 Metal Kesme Teori ve Uygulamaları 

 Talaşlı imalat teorisi; Temel talaş kaldırma mekaniği, takım kuvvetlerinin ölçülmesi, 

sabanlama kuvveti, Ernst ve Merchant Teorisi, sürtünme, takım ömrü ve takım aşınması, talaş 

kaldırma ekonomisi, kesme sıvıları ve işlemeye etkileri, takım sıcaklığı teorisi ve hesaplamalar. 

Tornalama, delme, delik işleme, vargelleme, planyalama, frezeleme operasyonlarında kesme 

kuvveti, kesme gücü, işleme süresi ve işleme parametreleri; kesme hızı, ilerleme hızı, paso 

derinliği hesaplaması. Sayısal denetimli tezgahlarda koordinat sistemleri, tezgah-bilgisayar ara 

yüzü, DNC, CNC ve AC teknolojileri, sayısal denetimli tezgahlarda programlama teknikleri. 

 

 MIM512 Bilgisayar Destekli Plastik Ürün Tasarımı ve İmalatı 

 Plastik İşleme Laboratuarı yapılan üretimin tasarımının yapılması. Öğrencinin bilgi ve 

yeteneğini arttıracak mamullerin bilgisayarda tasarımı, hazır paket programlar–solidworks- ile 

ürünün modify edilmesi, animasyonun yapılması. Mühendislik analizlerinin 

değerlendirilmesi. CNC tezgahlara hazır hale getirilmesi. İç ve dış piyasanın ihtiyaçlarına ve 

açık – rekabete hazır şartlarda yeni ürünlerin belirlenmesi, bunların tasarımlarının hazır hale 

getirilmesi ve yeni motivasyonların belirlenmesi. 

 

 MIM514 Bilgisayar Destekli Kalıp Tasarımı ve İmalatı 

 Sac kesme ve çekme kalıplarının tasarım ve imalat parametrelerinin irdelenmesi, 

Enjeksiyon  kalıplarının  tasarım ve imalat parametrelerinin irdelenmesi, İş bağlama 

kalıplarının tasarım ve imalat parametrelerinin irdelenmesi. İş kalıplarının sınıflandırılması ve 



uygulama alanları. İş Kalıplarında kullanılan malzemeler. Delme, Bağlama, Bileşik, Montaj, 

Ölçme ve Kontrol iş kalıpları. Bağlama (Rijit ,esnek)  sistemleri. İş kalıplarının bilgisayar 

kullanılarak tasarımları.Dövmede kompleks şekiller. Preform tasarımı. Çapak tasarımında 

amprik metotlar. Dövmede; gerilme ve kuvvetin amprik ve kayma düzlemleri metotları ile 

hesaplanması. Örnek dövme parçalarında gerilme, sürtünme faktörü ve kuvvetin 

hesaplanması. Bilgisayar destekli kapalı kalıp tasarımının yapılması. 

 

 MIM516 İleri İklimlendirme veSoğutma Tekniği 

 Giriş, Isı transferi, akışkanlar mekaniği ve termodinamik temel bilgileri, Psikrometri, 

Isıtma ve Soğutma yükü hesabı, Soğutucu Akışkanlar ve Soğutma Sistemi elemanları, Kontrol 

Sistemi, İklimlendirme Sistemleri ve uygulamaları. 

 

 MIM518 Paket Prog. Kul. Sonlu Elemanlar Analiz Uyg. 

 Sonlu elemanlar analizi ve analitik modellemenin karşılaştırılması. Çok kullanılan 

sonlu eleman kodları ve karşılaştırılması Lineer Statik analiz, yayılı yükler, koordinat sistemi 

dönüşümü FEA’ de simetri, modelleme detayları, mesh oluşturma Basit bir elastik problemin 

BASIC programa diliyle yazılmış açık programının incelenmesi ve hazırlanması Commercial 

kodlara giriş; ANSYS ve MARC-Mentat FEA ile problem çözümlerinin incelenmesi hata 

arama ve convergence Örnek 2-D mekanik problem çözümü Örnek 3-D mekanik problem 

çözümü. 

 

 MIM520 İleri Sistem Dinamiği Kontrol 

 Dinamik sistemlerin modellenmesi ve analizi konusuna giriş. Laplace Transformu, 

nonlineer sistemlerin lineerleştirilmesi. Mekanik sistemlerin hareket denklemlerinin elde 

edilmesi. Elektrik sistemlerinin Matematik modellerinin elde edilmesi, M. Modellerin durum 

uzayında elde edilmesi. Lineer dinamik sistemlerin zaman dönem analizleri, bu sistemlerin 

basamak analizleri. Rampa ve impuls cevaplarının elde edilmesi. Geri beslemeli kontrol 

sistemleri blok diyagramları otomatik kontrol çeşitleri. Geçici cevaba analizleri geçici cevap 

özellikleri ve özelliklerin geliştirilmesi 

 

 MIM522 Proje Yönetimi 

 Proje yapısı, Proje yöntemi ve hat yöntemi ilişkisi, Proje yönetiminde belirsizlik ve 

risk, beklenmeyenler, proje ömrü, raporları, iş dağılım yapısı, Gant şeması, planlama ve 

programlama, şebeke(ağ) modelleri, Kritik yol metodu, Pert Tekniği, Pert/Maliyet, maliyetler, 

bütçe, projelerin fiyatlandırılması,  maliyet planlama analizi, Projelerin tamamlanması 

 

 MIM524 Organizasyon ve İş Mükemmelliği 

 Organizasyon kavramı ve tanımı, organizasyon tasarımında ve oluşturulmasında iç ve 

dış faktörlerin etkileri. Mekanistik ve organik yapıların mukayese edilmesi. İş analizinin, is 

tanımının ve iş özelliklerinin yapının içerisindeki rolü ve iş mükemmelliğinin 

oluşturulabilmesi için gerekli faaliyetler. Modern organizasyonlarda koordinasyon tipleri. 

Çalışanların verimliliğinin artırılması için çevresel faktörler. İş mükemmelliği için değişim 

yönetimi. 

 

 MIM526 Kalite Teknikleri 

 Kalite gelişimi, Ürün tasarımı, Kalite geliştirme araç ve teknikleri; beyin fırtınası, akış 

diyagramları, sebep-sonuç diyagramı, histogram, çetele diyagramları ve örnekleme, pareto 

grafiği, kontrol diyagramları ve proses yeteneği, dağılma diyagramı, afinite diyagramı, 

ilişkiler diyagramı, ağaç diyagramı, proses analiz çalışmaları, matris diyagramı, matris-veri 



analizi, ok diyagramları (aktivite ağ diyagramları), hata türleri ve etki analizi (FMEA), hata 

ağacı analizi, Poka – Yoke (hata önleme), kalite geliştirme araç ve teknikleri ile ilgili 

uygulamalar.  

 

 MIM528 Kalite Yönetiminde İstatistiksel Teknikler 

 Kalite yönetim sistemi, istatistiğin konusu ve yöntemi, kalite yönetiminde istatistiğin 

rolü, kalite yönetiminde grafiksel araçlar, olasılık kavramı, merkezi eğilim ölçüleri, 

değişkenlik nedenleri ve dağılımlar, istatistik tahmin, karar kuramı ve hipotez testleri, 

güvenilirlik, örnekleme ve örnekleme yöntemleri, istatistiksel proses kontrol (İPK), 

istatistiksel deney tasarımı (DOE) ve Taguchi metodu, SPSS paket programının kullanımı. 

 

 MIM530 Yapay Zeka Teknikleri 

 Heuristik Optimizasyon, Genetik Algoritmalar, Fuzzy (Bulanık) Kontrol, Neural Networks 

(Yapay Sinir Ağları), Uzman Sistemler, Algoritmalar ve Performansının ölçümü. Uygulamalı 

örnekler ve bunların bilgisayar ortamında simülasyonu. 

 MIM532 Üretim Planlama ve Kontrol 

 Değişik departmanların ve servisin organizasyonu, Fabrika yerleşiminin prensipleri, 

İmalat teknikleri, Girdi ve çıktıların tespiti,  İşgücü, malzeme, ekipman ve servis düzeninin 

kontrolu, Satış ve operasyonlarının planlanması, Ana üretim çizelgelemesi, Malzeme ihtiyaç 

planlaması, Kapasite planlama ve yönetimi, Üretim faaliyetinin kontrolu, ÜPK için tedarikçi 

zinciri yönetimi, basit stok kontrol sistemleri, Periyodik yığın miktarı kontrolu, kalite kontrol 

prensipleri. 

 

 MIM534 Modern Kontrol Sistemleri Tasarımı 

 Giriş ve temel tanımlar, dinamik modeller, doğrusal sistemler ve klasik kontrol, kök 

yer tasarım metodu, frekans cevap tasarım metodu, durum uzay gösterimi, durum denklemleri 

çözümü, durum uzayında kontrol sistem tasarımı, doğrusal optimal kontrol, Kalman filtresi, 

modern kontrolde ileri konular, kontrol sistem tasarımını kapsamaktadır.  

 

 MIM536 Kaynak Mühendisliği 

 Kaynaklı yapıların tasarımı. Malzemelerin kaynağa uygunluklarının esasları. Kaynak 

prosedür şartnamesinin hazırlanması. Kaynak personelinin eğitimi ve sertifikalandırılması. 

Kaynak planının hazırlanması. Kaynaklı imalat. Kaynak dikişlerinin kalitesi ve 

değerlendirilmesi. Kaynaktan sonraki ısıl işlemler. 

 

 MIM538 Ölçme ve Veri Toplama 

 Giriş, Verilerin Çeşitleri, statik ve dinamik karakterizasyonu, Seçim kriterleri, 

A/D,D/A, Amplifayer, Data acquisition sistem, Ölçüm yöntemleri ve Ölçüm elemanların , 

sıcaklık sensörleri(Termokopollar) Rezistans strain gauge,Çeviriciler, Digital 

Çeviriciler,Basınç, Kuvvet, Tork,  Hız, yoğunluk ve ozgül ağırlığı, Viskozite, Magnetik 

sensörleri, Nem Ölçümü, Step motorlar, Işın ve Radyasyon sensörleri Emisyon 

Ölçümü.Termovizon, Optik ve görüntü analizi ile ölçüm. 

 

 MIM540  Mekanik Tasarımda Dayanım ve Güvenlik 

 Tasarım Sürecinde Belirsizlik Kaynakları. İmalat ve Geometrik Değişkenlik. Malzeme 

Değişkenliği, Komponent-Sistem Etkileşimi, Çalışma ve Servis Koşulları, Dayanım ve 

Güvenirlik Gereksinimi. Yapısal Elemanlarda Yorulma Hasarı Hesaplama Yöntemleri, 

Gerilme-Ömür Yaklaşımı, Gerinim-Ömür Yaklaşımı, Olasılık ve İstatistik, İstatistiksel 

Dağılımlar, Güvenirlik Aralıklarının Tespiti, Weibull Analizi. METE Çokeksenli Yorulma 

Analizi Programıyla Endüstriyel Uygulamalar. 



 

 MIM542 Endüstriyel Süreç Kontrol 

 Süreç modelleme ilkeleri, üretim miktarı dengesi ve enerji dengesi, süreçlerin 

tanımlanmasında kullanılan teknikler, dijital kontrol, ve vaka çalışmaları, geri besleme 

çalışmaları.  

 

 MIM544 Mühendislik Güvenilirliği 

 Güvenilirlik ve dayanıklılık kavramları, ürün güvenilirlik değerlendirme teknikleri, 

ürün güvenilirlik ve olasılık hesaplamaları, veri analizi, hata kaynaklarının tahmini, hata ağacı 

analizi, Hata modları ve etkileri (FMEA), bakım test ve test tekniklerinin tolü, tasarım 

inceleme prosedürleri, ürün güvenilirliğini artırma yöntemleri. 

 

 MIM546 Üretim Sistemlerinin Tasarım ve Analizi 

Bu ders üretim ve servis sistemlerinin tasarımı, planlanması ve işletilmesi ile ilgili 

birçok değişik konuyu kapsamaktadır.  Özellikle talep tahmini, üretim planlama, deterministik 

ve rassal envanter kontrolu alanlarındaki yöneylem araştırması uygulamalarına ağırlık 

verilecektir.  İtme ve çekme üretim kontrol sistemlerinin temel prensipleri ve tedarik zinciri 

yönetiminde son dönemdeki meydana gelen gelişmelere de değinilecektir. Atölye tipi 

üretimde çizelgeleme, montaj hattı dengeleme konuları. Tesis yerleşimi ve konuşlandırma 

problemleri tartışılacaktır. 

  

 MIM547 İleri Isı Transferleri 

 Isı Transferinin Temelleri, Kaynama ve Yoğuşma, Isı Değiştiricileri, Isıl Işınımın 

Temelleri, Işınım ile Isı Transferi, Kütle Transferi, Genel Uygulama Problemleri. 

 

 MIM548 Katı Yakıt Dönüşüm Teknolojileri 

  Yakıt bilimine giriş; fosil yakıtlar, bitümlü şistler, kömür, doğal gaz ve petrolün 

özellikleri, tanımı ve terminolojisi; kömürün gazlaştırılması; kömür dönüşüm proseslerinin 

prensipleri; kömürün pirolizi; kömürün sıvılaştırılması; (indirekt sıvılaştırma, direkt 

sıvılaştırma; proseslerin integrasyonu, kömür sıvılaştırılmasının ekonomisi); bitümlü şist 

prosesi (piroliz prosesleri, retortlama, ürün veriminin buhar, akışkan yatak, hidropiroliz ve 

katalitik hidropiroliz yöntemleri kullanılarak arttırılması); yakıt biliminde çevresel yaklaşım. 

 

 MIM549 Taşıt Emisyonları ve Kontrol Teknikleri 

 Hava kirliliği ve kirliliğin insan sağlığı üzerine etkileri, Emisyonların oluşumu ve 

tarihi gelişimi, Benzin ve dizel motorlarında yanma, Benzin ve dizel motorlarında kirletici 

bileşenler, CO, HC, NOx, SO2, PM emisyonlarının oluşumu, azaltıcı yöntemler, hava kalitesi 

kontrol stratejisi ve tekniği, kirletici bileşenlerin emisyon miktarları ve etkinlik derecelerine 

göre sıralanması, motorlu taşıtlardaki egzoz emisyon miktarlarının tahmini, alternatif 

çözümler, temiz yakıtlar, emisyon faktörleri. 

 

 MIM550 İleri Malzeme Bilimi 

 Malzeme bilimi ve mühendislik; Malzemelerinin sınıflandırılması, Malzeme 

seçiminde dikkat edilecek hususlar, Atomik yapı, Atomlar arası bağlar ve malzemelerde kafes 

yapıları; Atomun yapısı, Element ve periyodik tablo, Birim hücre, Kafes parametresi, 

Koordinasyon sayısı, Birim hücredeki atom sayısı, Basit kübik yapılar, Yüzey merkez kübik 

yapılar, Hacim merkez kübik yapılar, Hegzoganal sıkı paket yapılar, Sıkı paket yapılar, 

Miller-bravis indisleri, Malzemelerde kristal hataları; Noktasal hatalar, Çizgisel hatalar 

(dislokasyonlar), Yüzeysel hatalar (ikizlenme, istif hataları, tane sınırı v.s), Dislokasyonların 

önemi, Malzemelere uygulanan mekanik testler; Çekme deneyi, Basma deneyi, Yorulma testi, 



Darbe testi, Sertlik ölçme yöntemleri, Sürünme testi, .Difüzyon ve katılaşma ve tane boyutu 

mukavetlenmesi; Tanım ve kanunlar, Difüzyon mekanizmaları, Çekirdeklenme, Büyüme, 

Katılaşma, Soğuma eğrileri, Katılaşma ve katıeriyik mukavetlenmesi; Fazlar, Erime, 

Eriyebilirlik, Katı eriyik mukavetlenmesi, Faz kanunu, Segregasyon, İkili faz diyagramı ve 

demir karbon denge diyagramı, Bakır nikel sistemi, Kalay bizmut sistemi, Ötektik reaksiyon, 

Ötektoid reaksiyon, Peritektik reaksiyon, Kaldıraç kuralı, Demir alaşımları, Çelikler, 

Çeliklere uygulanan temel ısıl işlemler, Dökme demirler, Demir dışı alaşımlar, Alüminyum ve 

alaşımları, Bakır ve alaşımları, Magnezyum ve alaşımları, Titanyum ve alaşımları. 

 

 MIM551 Seramik Malzemlerin Yapı-Özellik İlişkileri 

 Malzemelerde yapı kavramı, yapı sınıfları, yapı sistemlerinin kontrolü ve 

karakterizasyonu, fiziksel, mekanik, ısıl, elektriksel, manyetik ve optik özelliklerine yapıların 

etkilerinin tartışılması dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

 

 

 MIM552 Mühendislik Malzemelerinin Tribolojisi 

 Triboloji ve endüstriyel önemi, triboloji biliminin temel ilgi alanları (aşınma, sürtünme 

ve yağlama), tribolojik davranışı etkileyen parametreler, aşınma mekanizmaları, triboloji 

uygulama alanları, tribolojik uygulamalarda kullanılan malzemeler, bu malzemelerden 

beklenen özellikler ve triboloji test metotları dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

 

 MIM554 Makine Hasar Analizi 

  Hasar analizine giriş(hataların temel nedenleri, hata analiz pratiği, hata önleme 

pratiği), hata modları(gevrek-sünek kırılmalar, yourlma hasarları, aşınma,korozyona dayalı 

hasarlar, birikintilere bağlı hasarlar, elektrik hasarları), makine elemanları hasarları(miller, 

yataklar, contalar, civatalar, dişlliler, siboplar, kayışlar, kaplinler, turbolar), uygulamalaı vaka 

çalışmaları. 

 

 MIM555 Yeni Metalik Malzemeler 

  Metal matriksli kompozit malzemeler, Al-Li alışımları, Mg-nadir toprak elementeleri 

alışımları, titanyum alışımları, süper alışımlar, yönlü karşılaştırılmış metaller, mekanik 

alışımlandırılmış malzemeler, metalik camlar. 

 

 MIM556 İleri Karakterizasyon Teknikleri 

  Taramalı elektron mikroskobu(SEM), geçirimli elektron mikroskobu(TEM), elketron 

prob mikroanalizatörü(EPMA), Auger ve X-ray potoelektron spektroskobu(XPS), kütle 

spektrometrisi(MS), infrared spektroskobu(IR), atomik kuvvet mikroskobu(AFM), X-ray 

diffraksiyonu(XRD). 

 

 MIM557 İleri Korozyon 

  Korozyon teorisi, korozyon termodinamiği, korozyon elektrokimyasal kinetiği, 

pasivasyon, korozyon hızı ölçüm teknikleri, korozyon türleri, mekanik faktörlerin etkisi 

altında meydana gelen korozyon türleri, atmosferik, deniz suyunda korozyon ve topreak altı 

veya zemin korozyonu, katodik koruma, anodik koruma, inhibitörler, korozyona dayanıklı 

malzeme seçimi ve tasarımı. 

 

 MIM558 Mekanik Özellikler ve Ölçüm Teknikleri 

  Malzemlerin elastik ve plastik davranışı, tensörler, gerilme-deformasyon ilişkisi, 

malzemlerin mekanik özellikleri(basma, çekme, eğilme,darbe mukavemeti, sertlik,tokluk, 

elastik modül, yorulma vb.), ve ısısl özellikleri(sürünme, ısıl şok direnci, ısıl genleşme, ısı 



kapasitesi, ısıl iletkenlik) ve bunları etkileyen parametreler, mekanik ve ısıl özellikleri 

iyileştirme yöntemleri, malzeme türüne göre uygun ölçüm tekniğinin seçimi. 

 

 MIM559 İleri termodinamik 

  Termodinamik sistemler, termodinamiğin yasaları, termodinamik değişkenler ve 

ilişkiler, termodinamik sistemlerde denge, istatistik termodinamik, tek bileşenli heterojen 

sistemler, çok bileşenli homojen reaksiyonsuz sistemler, çözeltiler, çok bileşenli heterojen 

sistemler, faz diyagramlarını  termodinamiği, çok bileşenli çok fazlı reaksiyonlu sistemler, 

kristallerde düzensilik, korozyon ve elektrokimya, yüzey termodinamiği, seramik korozyonu. 

 

 MIM560 Yüksek Sıcaklık Malzemeleri 

Yüksek sıcaklık özellikleri ve etkileyen parametreler, yüksek sıcaklıklarda kullanılan 

malzeme türleri ve uygulama alanları, yüksek sıcaklık özelliklerini tahmin etme ve iyileştirme 

yöntemleri. 

 

 MIM561 Otomotiv Mühendisliği 

  Taşıtların genela yapısı, tahrik sistemleri, yol ve yük durumu  için taşıt modellleri, 

taşıtların temel sistemleri. 

 

 MIM562 Enerji ve Ekserji Analizi (Senatonun13/12/2017 Tarihli ve 170 

sayılı kararı) 
 
Termodinamiğin temel kavramları. Termodinamiğin birinci Yasası; kapalı sistemler, açık 
sistemler. Termodinamiğin ikinci yasası. Entropi. Mühendislik sistemlerinin ikinci yasa 
çözümlemesi. Enerji ve Ekserji modellemesi. Ekserji analizi; fiziksel ekserji, kimyasal 
ekserji, ekserji dengesi. Termoekonomik analiz ve değerlendirme 

 

 

 MIM564 Güneş Enerjisi ve Uygulamaları 

  Güneş ve atomların temel yapısı. Güneş enerjisinin oluşumu, füzyon reaksiyonu. 

Yarıiletkenler malzemeler. P-n bağlantı noktaları. Egzitonlar. Güneş panellerinin verimliliği. 

Silikon kristaller. İnce film teknolojileri. Perovskit güneş panelleri. Kuantum noktacıklı güneş 

panelleri. Organik/polimer güneş panelleri. Plazmonik güneş panelleri. 

 

 MIM568 Deneysel Tasarım 

  Niçin deney? Niçin istatistik, niçin deney planlaması? Problemin tanımlanması, 

problem çözme teknikleri, deney tasarım sözlüğü, kontrol edilen kotrol edilemeyen bağımlı ve 

bağımsız parametreler, deneyde kullanılacak parametreler, seviyeler. İstatistiki temel ilkeler, 

dağılım fonksiyonu, varyans ve tesadüfi değişkenler, normal dağılım, deney tasarı yöntemleri: 

bir faktör bir kerede, tam faktöriyel, kısmi faktöriyel, mixed, Box-Henken, Latin square, 

Taguchi, shainin, Response surface analiz. Deney planlarının son şeklinin verilmesinde 

kullanılan araçlar, faktör kombinasyonlarının belirlenmesi, seviyeninbelirlenmesi, deney 

tasarım yöntemlerinin seçimi, deney sayısının belirlenmesi, Randomization, bloklama deney 

sayısını azaltma, deneylerin yürütülmesi, deney sonuçlarının değerlendirilmesi, ANOVA 

regresyon optimizasyon ve güçlü tasarım. Problem ve çözümleri. 

 

 MIM569 İletimle Isı Transferi 

Isı transferinin tanıtımı, özel kanunları ve beş adım tekniği. İletimle ısı geçişi esasları. 

Korunum Denklemleri. Bir boyutlu ısı iletimi denklemi. Üç boyutlu ısı iletimi denklemi. 

İçerisinde enerji üretimi olmayan sistemlerde sürekli rejimde bir boyutlu ısı iletimi. İçerisinde 

enerji üretimi olan sistemler. Sürekli rejimde iki boyutlu ısı iletimi. Geçici rejimde ısı iletimi. 



 

 MIM570 Bilgisasyar Destekli Sac Metal Şekillendirme Teknolojisi 

Elastik-plastik malzeme deformasyonları, bilgisayar destekli tasarım ve hesaplama 

prensipleri, mühendislik gerilme-gerinim analizi, temel şekillendirme prensipleri, sürtünme, 

şekillendirilebilirlik, sac metal şekillendirme, hesaplama yöntemleri ve sonlu elemanlar 

yazılımlarıyla yapılmış uygulama örnekleri. 

 

 MIM571 Bilgisayar Destekli Talaşlı İmalat İşlemleri 

Sonlu elemanlar analizine giriş, nümerik çözümleme teknikleri, mühendislik 

analizlerinde çözümleme prosedürü. 

 

Doktora İçin Zorunlu Dersler 

 MIM690 Seminer 

Sözlü sunu ve tartışma becerisi kazandırmak. Tez çalışmasının hedeflerini belirlemek, 

çalışmanın yol haritasını oluşturmak . 

 

 MIM800 Uzmanlık Alan Dersi 

 Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen öğrencilerin, 

Anabilim Dalı Başkanlığının önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayladığı bir konuda 

ve tez danışmanının sorumluluğunda yaptıkları çalışma. 

 

 MIM600 Doktora Tez Çalışması 

  Danışmanın yönetimindeki seçilen bir konu üzerinde doktora öğrencilerinin 

yetiştirilmesi ve bu konuyla ilgili teorik, deneysel ve/veya bilgisayar ağırlıklı ayrıntılı bir 

çalışma yaptırılması. 

 

 ETK500 Bilim Etiği(Yüksek Lisans sürecinde alınmadıysa) 

  Bilimsel rapor hazırlama teknikleri, bilimsel yazımda uygulanması gereken temel 

kurallar, teknikler. Bilmsel metinlerin yazılması, tablo, şekil hazırlama ve sunulma yolları. 

Dipnot ve alıntı gösterme, referans verme sistemleri. APA ve diğer uluslar arası yazım 

kuralları. Bilim etik kuralları ve etik dışı davranışlar. 

 

Doktora İçin Seçmeli Dersler 

 

 MIM601 Kojenerasyon  Sistemleri 

Birleşik Isı-Güç Santrallerin Termodinamik Analizi; Otto Çevrimi; Carnot Çevrimi; 

Dizel Çevrimi; Rankin Çevrimi; Brayton Çevrimi; Birleşik Çevrim Konsepti; Tek-Basınç 

Çevrimi; Ön Isıtmalı Tek-Basınç Çevrimi; İki Basınçlı Çevrimi; Üç Basınçlı Çevrimi; Ara 

Isıtmalı Üç Basınçlı Çevrimi; Birleşik Çevrim Uygulamaları; Birleşik Çevrim Ana 

Elemanları; Gaz Türbini; Isı Geri Kazanım Buhar Üreteci; Buhar Türbini ve Diğer Sistemler; 

Birleşik Sistemlerin Termodinamik Çevrimlerinin Karşılaştırılması; Kojenerasyonun 

Ekonomik Analizi. 

 

 MIM602 İçten Yanmalı Motorlarda Aşırı Doldurma 
Giriş, tarihçe, performans arttırıcı bir yöntem olarak aşırı doldurma, aşırı doldurma 

sistemlerinin sınıflandırılması, aşırı doldurmanın termodinamiği, doldurucu ve motorun debi-

basınç oranı karakteristikleri, temel parametreler, motor-doldurucu uyumu, türbin-motor eş 

çalışması, enerji dönüşüm metotları, aşırı doldurmalı motorların güç, moment, yakıt tüketimi, 

ivmelenme ve emisyon karakteristiklerinin geliştirilmesi, ara soğutma, motor, türbin ve 

doldurucu sistemlerin matematik modelleri. 



 

 MIM603 Enerji Ekonomisi 
Enerjinin ekonomik, teknolojik ve çevresel boyutlarının incelenmesi, enerji sistemleri, 

enerji ve ekonomik büyüme, enerji talebi ve enerjinin korunması, uluslararası enerji pazarları, 

ulusal bir enerji politikasının belirlenmesi, enerji tasarrufu etüt yöntemleri, atık ısı geri 

kazanımı, ekonomik analiz yöntemleri, ısı yalıtımı, enerji ve kütle denklikleri, yakma 

yöntemleri gibi konularda yeterlik sağlanması amaçlanmıştır. 

  

 MIM604 Güneş Enerjisi Hesap Modellemesi 

Güneş açıları ve atmosfer dışına gelen güneş ışınımı, yeryüzüne gelen güneş ışınımı, 

düz güneş toplayıcıları, ışınımın yoğunlaştırılması ve yoğunlaştırılan toplayıcılar, güneş 

enerjisinin depolanması, güneş enerjili sıcak su sistemleri. 

 

 MIM605 İleri Yüzey Mühendisliği 

Yüksek sıcaklık kaplamaları, Sert kaplamalar ve buhar biriktirme teknolojileri, Çok 

fonksiyonelli  ince filmlerin temelleri ve teknolojileri, Karbon ve nitrür malzemeleri, 

Kaplamalar ve ince filmlerin mekanik ve aşınma davranışları, Karakterizasyonları, 

Uygulamaları, Kaplamalar ve ince filmlerde yeni ufuklar.  

 

 MIM606 Mikro Makine Teknolojileri 

Mikro sistem teknolojisi ve mikro mühendisliğe giriş, Mikro mekanik sistemler, Genel 

mikro sistemlerin çalışma prensibi, Mikro sistem tasarımı, Malzeme seçimi ve 

karakterizasyonu, Mikro üretim fabrikasyon teknikleri, Tasarım metodolojisi. 

 

 MIM607 İleri Ölçüm Uygulamaları 

Sinyal üretim üniteleri, Yer değiştirme, mesafe ve pozisyon sensörleri (Kapasitif, 

eddy akımı, konfokal, lazer, mahnetik indüktif  yer değiştirme ve pozisyon sensörleri, 

Uzun mesafe ölçümleri için Lazer mesafe sensörleri),Pozisyon, profil ve boyut lar için 

2D/3D sensörleri (Yüksek çözünürlüklü opttik mikrometreler, Hassas ölçümler için 2D/3D 

lazer tarayıcıları), Temassız sıcaklık ölçümleri için IR sensörleri, Hız sensörleri, Seri 

üretim hatları kalite kontrol ölçüm sistemleri. 

 

 MIM608 Akıllı Malzemeler ve Uygulamaları 

Akıllı metaller (Shape-Memory Allyos), Superelasticity, Süperelastik malzemelerin 

faz değişimleri, Ni-Ti faz diyagramları, Şekil alma ve tasarımı, Şekil ayarlama, Akıllı 

metallarin soğutulması ve ısıtılması, akıllı malzemerin TTT diyagramı, Akıllı metallerin 

birleştirilmeleri, deformasyon özellikleri, Akıllı metallerden yapılan kompozitlerin 

deformasyon davranışları, martenzitik deformasyon, Süperelastik metallerin endüstriyel 

uygulamaları. 

 

 MIM611 Yeni Ürün Geliştirme (Senatonun13/12/2017 Tarihli ve 170 sayılı kararı)  

Ürün Geliştirme araç ve tekniklerini bilir, yeni ürün geliştirme stratejilerini 

bilir, yeni ürün geliştirme süreçlerini bilir, yeni ürün fikirlerinin 

değerlendirilmesi, yapılan testleri, ürün özellikleri, değerlendirme teknikleri, 

yeni ürün kavramı ve fonksiyonel özelliklerin belirlenmesi, prototip ürünün 

belirlenmesi ve tasarımı, ürün spesifikasyonlarının belirlenmesi,  mevcut 

ürünlerin maliyet ve içerik yönünden iyileştirilmesi, pazarlama stratejileri, son 

ürünün ömrünün ve güvenilirliğinin tespiti, ambalaj seçimi ve tasarımı, 

piyasaya sunumu ve dağıtımı, mevcut ürünlerin fonksiyonel özellikleri ile 

kıyaslama özellikleri 



 

 

 MIM612 Tribolojinin Esasları (Senatonun13/12/2017 Tarihli ve 170 sayılı kararı)  
 

Katı yüzey karakterizasyonu, Yüzey pürüzlülüğünün analizi, Yüzey pürüzlülüğü 

ölçümü, Katı yüzeylerin teması, Temas analizi, Katı-katı teması, Sürtünme kanunları, 

Arayüzede termal analiz ve sıcaklık ölçümü, Sıvı film yağlaması, Sınır yağlama, 

Aşınma ve aşınma türleri, Aşınma deney yöntemleri, Mikro/nanotriboloji, Tribolojik 

uygulamalar için kütlesel malzemeler, kaplamalar ve yüzey işlemleri. 

 

 MIM613 Taşınımla Isı Transferi (Senatonun13/12/2017 Tarihli ve 170 sayılı kararı) 

 

Isı transferinin tanıtımı, özel kanunları ve beş adım tekniği. Taşınımla ısı geçişi 

esasları. Korunum Denklemleri. Laminer zorlanmış iç akışlarda ısı taşınımı; tam gelişmiş 

şartlarda iç akışlar, hidrodinamik bakımdan tam gelişmiş - ısıl bakımdan gelişmekte olan 

akışlar, hidrodinamik ve ısıl bakımdan gelişmekte olan akışlar. Levha üzerinde zorlanmış 

akışta ısı taşınımı. Basınç gradyanlı akışlar. Türbülanslı zorlanmış akışlarda ısı taşınımı. 

Akışkan içine daldırılmış cisimler etrafında zorlanmış ısı taşınımı. Doğal ısı taşınımı. 

Yoğuşma ve kaynama halinde ısı geçişi. 


