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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
Makine Teknikerliğinin Özellikleri, İlkeleri, Kapsamı ve Görevleri, Ayarlanabilir Ölçme ve Kontrol Aletlerinin Bilgi ve Beceri İşlemleri, Universal
Torna Tezgahlarında Temel Tornalama Bilgi ve Beceri İşlemleri , Üniversal Freze Tezgahlarında Temel Frezeleme Bilgi ve Beceri İşlemleri ,
Zımpara Taşlarında Kesici Aletlerin Bilenmesi, Bilgi ve Beceri İşlemleri, Sökülemez Birleştirme ve Temel Kaynak Bilgi ve Beceri İşlemleri. 

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

Makine resim parçalarını elle ve resim gereçleriyle çizim yapabilme, öğrencilerin el becerilerinin geliştirilmesi, geometrik çizimler yapabilme A.
GEOMETRİK ÇİZİM 1. Teknik resmin endüstrideki yeri ve önemi 2. Çizim araç gereçleri 3. Yazı ve rakamlar 4. Çizgi ve çeşitleri 5. Doğru, dikme
ve açıları istenilen değerlerde çizmek, 6. Çemberi istenilen sayıda bölmek, 7. Daire içine çokgenler çizmek, 8. Farklı daireleri içten / dıştan, teğet ve
yaylarla birleştirmek, B. GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA 1. İzdüşümü kavramının tanım ve sınıflandırılması, 2. İzdüşümü düzlem çeşitleri, 3. Görünüşlerin
uygun izdüşümü düzlemlerine yerleştirilmesi, 4. Görünüş çıkarma tanımı ve çeşitleri, 5. Görünüşler arasında bırakılacak boşluk, C.
ÖLÇÜLENDİRME 1. Ölçek ve çeşitleri, 2. Ölçülendirme kuralları, 3. Ölçülendirme elemanları, i. Ölçü çizgisi, ii. Ölçü oku iii. Ölçü sınır çizgisi
iv. Ölçü rakamları 4. Özel ölçülendirme sembol ve harfleri. 

9411004 Malzeme
Teknolojisi - I 2 4 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.

9748001 MATEMATİK I 3 4 Bu ders sayılar, cebir, eşitsizlikler ve denklemler, fonksiyonlar, logaritma, trigonometri, karmaşık sayıları içerir.

9411001 Mühendislik Bilimi
- I 3 4 Temel kavramlar, Birim sistemleri, Boyut analizi, Vektörler, Kuvvet ve Denge, Moment, Newton’un hareket kanunları, Sürtünme, Ağırlık merkezi,

Hareket türleri, İvme, Hız, İş, Güç, Enerji, Basit makineler, Yaylar, Grafik çizme-okuma-analiz etme. 

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

Döküm Yöntemleri. Plastik Şekil Verme. Frezeleme Fonksiyonlarının Tanımlaması. İnce Saç İşleri. 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 İşlevlerinin Açıklanması. 

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...

9912002 Kariyer Planlama 2 0

Ders, üniversite birinci sınıf öğrencileri için bahar döneminde, 14 hafta boyunca, haftada iki ders saati olacak şekilde düzenlenmektedir. Dersler,
konulara ve ders içeriklerine uygun olacak şekilde; üniversite öğretim üyeleri, sektör profesyonelleri ve diğer üniversiteler ile ilgili sivil toplum
kuruluşlarından davet edilecek misafir eğitimciler tarafından işlenir. Ders kapsamına dâhil edilecek destekleyici faaliyetler öğrencileri profesyonel
başvurularda kullanılan yöntem ve araçlar konusunda bilgilendirecek ve bunları en etkin şekilde kullanabilme becerisini kazandıracak şekilde
tasarlanarak, uygulamalı ödevler ile desteklenir. Kariyer merkezleri, öğrencilerin becerilerini geliştirmelerine destek olacak deneyim imkânları
sunan faaliyetler ile dersi uygulamalı olarak desteklemektedir. Kişisel gelişim, yetenek, beceri, özgeçmiş hazırlama, iş görüşmesi yapma, kariyer
planlama gibi konuları kapsamaktadır.

9411007 Makine Resmi- II 3 4
A. Yüzey Kalite İşaretleri 1. Yüzey pürüzlülüğünün tanımı ve önemi 2. Yüzey işleme işaretlerinin tanıtımı ve önemi. 3. Resim çiziminde kullanılan
yüzey işleme işaretleri. 4. İmalat yöntemlerine göre yüzey kaliteleri. B. Toleranslar 1. Toleransın tanımı ve önemi 2. Toleransın sınıflandırılması 3.
Toleransı gerektiren sebepler 4. Toleransın genel kavramları 5. Tolerans antet çizelgesi 

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.

9748002 MATEMATİK II 3 4 Bu ders lineer denklem sistemleri ve matrisler,limit ve süreklilik, türev ve uygulamaları, integral ve uygulamaları, diferansiyel denklemler, istatistik
içerir.

9411009 Mukavemet 3 3 Mukavemetin tanımı ve kapsamı, Gerilme ve türleri, Gerilme-genleşme bağıntıları, Hiper statik problemler, Kirişlerde kesme kuvveti ve eğilme
momenti, eğilme gerilmesi ve şekil değişimi. 

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

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.

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

9731007
BİLGİSAYARLI
BÜRO
PROGRAMLARI

6 4

1.Bilgisayar ile ilgili genel kavramlar
2.Elektonik Hesaplama Yazılımı
3.Veritabanı Yazılımı
4.Bilgi ve İletişim

9411038 Enerji Yönetimi 2 4

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 kavrayabilme. 

9411022 Girişimcilik 2 3

Bu ders girişimcilik kavramı ve özellikleri,Türkiye'de girişimcilik tarihçesi, gelişimi, geleceği ve özelliği, girişimcilikte başarı faktörleri ve
başarısızlık sebepleri, girişimci olma yolları, işletmelerin kuruluş süreci ve amacı, işletmenin hukuksal yapısı ve türleri, KOBİ'ler ve KOBİ'lerin
ortak özellikleri, aile şirketleri, küçük işletmelerde yönetim fonksiyonu ve yeni yönetim yaklaşımları, küçük işletmelerde üretim fonksiyonu ve yeni
üretim sistemleri, Küçük işletmelerde pazarlama, KOBİ'lerin ekonomik ve sosyal sisteme katkıları, güçlü ve zayıf yönleri, küçük işletmelere destek
sağlayan kuruluşlar, finansman kaynakları, küçük işletmelerin sorunları ve çözüm yolları, risk sermeyesi kavramı ve uygulaması, girişimcilerden
gençlere öneriler ve girişimcilerin başarı öykülerini içerir.

9411036 Isıl İşlem
Teknolojileri 2 4 1- Çeliğin Yapısı 2- Çeliğin Tavlanması 3- Çeliğin Sertleştirilmesi 4- Çeliklere Uygun Isıl İşlem Yöntemleri

9411013 İleri Ölçme
Teknikleri 2 2 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 



9411011 İmalat İşlemleri - III 3 3

Vida tanımı ve özellikleri. Kesici takımların torna tezgâhına bağlanması, vida çekmede göz önüne alınacak hususlar. 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. 

9731004 İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ 6 4 Temel kavramlar, işyeri ortamı ve çalışanlar üzerine etkileri, ulusal ve uluslararası kanunlar, yönetmelikler, İş kazaları tanımlar, nedenleri, önleme

yöntemleri, kişisel koruyucu ekipmanlar, tehlikeli maddeler, elektrik güvenliği risk değerlendirmesi.

3121130
İŞLETMEDE
MESLEKİ EĞİTİM
I

14 15 otomotiv meslek alanında ortaya çıkan yeni motor teknolojileri, üretim yöntemlerinin otomotiv üretiminde nasıl uygulandığı, robotlu üretim
sistemleri, iş sağlığı ve güvenliği fabrika içi uygulamaları, montaj, kalıp, kaynak , bakım , lojistik uygulamaları

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

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 çözümleri.

9411052
Mesleki Bilgisayar
Uygulamaları-I
(CAM)*

2 4
BDÜ programlarının genel yapısı. BDÜ programlarınında temel çizim komutları. İş parçasının iki ve üç boyutlu çizimi. BDÜ yazılımlarında
frezeleme için parçası resmi çizilmesi. BDÜ yazılımlarında frezeleme için iş parçası takım yolu oluşturma. BDÜ programında parçaların NC
kodlarının çıkarılması. 

9411058 MESLEKİ
YABANCI DİL-I 2 3 Bu ders, teknik alet ve cihazlar, elektrikli ev aletleri, hesap makinesi, teknik resim, ,geometrik şekiller, teknik ölçüler, Teknik aletler, Makinecilikle

ilgili temel kavramlar, metalcilikte kullanılan araç ve gereçler, endüstriyel Kazalar ve güvenlik önlemleri gibi konuları içermektedir.

9731005 SATRANÇ 6 4 1.Satranç oyununun tarihsel gelişiminin öğrenilmesi. 2.Satranç taşlarının ve hareket tarzlarının öğrenilmesi. 3.Satranç oyun kurallarının
öğrenilmesi. 4. Oyun kurguları üzerinde deneyim kazanma ve kendini geliştirme.

9731014 STAJ 0 6 Eğitim ve öğretimleri süresince kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek

9731006 TRAFİK
GÜVENLİĞİ 6 4

Trafikte yaya, sürücü ve yolcu olarak güvenli davranışların kazanılmas için ihtiyaç duyulan bilgilerolan; bir sistem olarak trafiğin unsurlarının
açıklanması, davranışsal dinamiklerin gözden geçirilmesi, kültürel dinamiklerin irdelenmesi, önleyici ve güvenli trafik kuralları hakkında bilgi
verilmesi.

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

oluşturmak, gölge ve tel-kafes görünümü, rendering işlemi, farklı ortamlara dosya transferi (export).

3119136 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 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. 

9411016 Hidrolik-Pnömatik
Sistemler 3 3 1- Hidroliğin Temel İlkeleri 2- Hidrolik Devre Elemanları ve Devre Şemaları 3- Pnömatiğin Temel İlkeleri 4- Pnömatik Devre Elemanları ve Devre

Şemaları 

3121131
İŞLETMEDE
MESLEKİ EĞİTİM
II

14 15 otomotiv meslek alanında ortaya çıkan yeni motor teknolojileri, üretim yöntemlerinin otomotiv üretiminde nasıl uygulandığı, robotlu üretim
sistemleri, iş sağlığı ve güvenliği fabrika içi uygulamaları, montaj, kalıp, kaynak , bakım , lojistik uygulamaları



3119142 Kalite Güvence ve
Standartlar 2 3

Bu derste, Standardizasyon kavramı, Standardizasyonun üreticiye,tüketiciye ve ekonomiye sağladığı yararlar, Akreditasyon ve belgelendirme
safhaları, Ulusal ve uluslararası standardizasyon kuruluşları, Kalite kavramları ve ilişkileri, Kalite yaklaşımları ve Kalite Yönetim Sistemi, Meslek
standartları sınıf ortamında interaktif olarak işlenecektir.

9411053
Mesleki Bilgisayar
Uygulamaları-II
(CAM)

2 4
BDÜ programlarının ileri özellik yapısı. BDÜ programlarınında advance çizim komutları. İş parçasının iki ve üç boyutlu çizimi. BDÜ
yazılımlarında tornalama için iş parçası resmi çizilmesi. BDÜ yazılımlarında tornalama için iş parçası takım yolu oluşturma. BDÜ programında
parçaların NC kodlarının çıkarılması. 

9411059 MESLEKİ
YABANCI DİL-II 2 3 Bu dersde, Makine ve endüstriyel kalıp elemanları, malzemeler, tezgâhlar ve tezgâh elemanlarını yabancı dilde kavrama, Teknik resim

araç-gereçleri ve hidrolik ve pnömatik sistem kavramlarını kavramak, Toplam kalite yönetimi ile ilgili temel kavramlar öğretilecektir.

9411021 Proje 2 2

Sistem/ürün amaç ve kapsamını belirleme 1. Araştırma Yapmak 1.1. Bilimsel Araştırma Yöntemleri 1.1.1. Nicel araştırma 1.1.1.1. Bireysel
görüşme, mülakat 1.1.1.2. Grup görüşmesi 1.1.1.3. Gözlem 1.2. İnternet arama motoru kullanma 1.2.1. Örnek proje özelliklerini bulma 1.2.2. Örnek
proje demolarını bulma 1.3. Sektörden araştırma yapma 1.3.1. Örnek proje özelliklerini sorgulama 1.3.2. Örnek proje ya da proje demolarını
inceleme 2. Aanliz Yapmak 2.1. Sunum teknik ve araçları 2.2. Elde edilen bilgileri sunmak için uygun sunum tekniğinin kullanımı 2.3. Projenin ön
analiz bilgilerinin sunumu Sistem/ürün konusunu araştırma 1. Fonksiyon Çıkarımı Giriş- çıkış ilişki analizi Grafiksel ilişkiler Matematiksel
tanımlama Değişken tanımları 2. Malzeme seçmek 2.1. Analizlerden elde edilen bilgilerden, çalışmada kullanılacak malzemeleri listelemek 2.2.
Listelenen malzemelerin teknik özelliklerini belirlemek 2.3. Malzemelerin temin şartlarını değerlendirmek Sistem/ürüne ilişkin hesaplama/ yazılım
yapma Algoritma ve programlama 1.1. Sistem için algoritma 1.2. Sistem için akış şeması Sistem/ürünü gerçekleştirme 1. Sistem Altyapıları 1.1.
Mekanik tespit araçları 1.2. Yalıtım malzemeleri 1.3. Soğutucu elemanlar 2. Devre Montajı 2.1. Bağlantı elemanları 2.2. Mekanizma tekniği 2.3.
Kaynak ve montaj 1. Sistem bilgisi, 2. Sistem çözümleme bilgisi, 3. Mekanik sistem bilgisi, 4. İmalat teknolojileri bilgisi, 5. Üretim yöntemleri
bilgisi 6. Proje ve tasarım bilgisi 

9411050 Servo-Oransal
Kontrol 2 4 Hidrolik ve pnömatik sistemler, Hidrolik ve pnömatik sistemlerde kullanılan valfler, servo ve oransal valflerin çalışma prensipleri, servo ve oransal

valflerin bakım ve onarımları.

9411046 Tahribatsız Muayene 2 4

Gözle Muayene-Visual Test Nüfuz Edici Boyalarla Muayene (Penetrant "Girici "Boyalar) Manyetik Parçacıklarla Muayene (Magnaflux) Girdap
Akımları ile Muayene (Eddy-Current) Kızıl Ötesi Işınlarla Muayene (Infrared ) Endüstriyel Radyografi İle Muayene (X ve Gamma Işınları) Ses
Ötesi Dalgaları İle Muayene (Ultrasonik, Akustik Emisyon) Kimyasal Bileşim Analizi (Spektrograf) Kaynaklı parçalarda tahribatsız muayane
Döküm parçalarda tahribatsız muayene Basınçlı kaplarda tahribatsız muayene 


