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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.

3121003 BENZİNLİ MOTOR
TEKNOLOJİSİ 3 5

Bu ders dört ve iki zamanlı benzinli motorun çalışma mantığı; temel motor kavramları; motoru meydana getiren parçalar, özellikleri ve üretim
şekilleri; yanma stokiyometrisi; benzinin temel yakıt özellikleri; benzin motorlarında karışım oluşumu, teorik-zengin ve fakir karışım kavramları;
karbüratör sistemi ve devreleri; enjeksiyon sistemi ve çeşitleri; enjeksiyon sisteminde kullanılan sensörler; yağlama yağları ve yağlama sistemi
ve; soğutma sistemi ve çeşitleri konularını kapsar.

3121086 FİZİK 3 3
Bu ders 1.Fiziksel büyüklükler ve birim sistemleri, 2. Vektörler ve vektör işlemleri, 3. Kuvvetler ve kuvvet uygulamaları , 4.Denge, moment ve
kütle merkezi, 5.Sabit hızlı hareket, 6. Momentum , 7.İvmeli hareket, 8.Newton'un hareket kanunları, 9.Sürtünmeli hareket, 10.İş – Güç ve Enerji,
11.Hidrostatik basınç, 12.Elektrik yükleri, 13.Doğru akım devreleri, 14. Alternatif akım devreleri,içerir.

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....

3121002 MATEMATİK I 3 3 Bu derste sayılar, doğal sayıları, tam sayıları, rasyonel sayıları, üslü sayıları, köklü sayıları tanımlayabilme, ilgili işlemleri yapabilme, mutlak
değer ile ilgili işlem yapabilme, birinci dereceden denklem çözebilme, ikinci dereceden denklem çözebilme öğretilir.

3121004 OTOMOTİV
ELEKTRİĞİ 2 4 Bu derste öğrencilere, araçlarda bulunan elektrik ve elektronik sistemlerin tanıtılması gerçekleştirilerek bu sistemlerin araçlardaki çalışması

anlatılmakta ve uygulamalı olarak öğretilmektedir.

3121089 TEKNİK RESİM 2 3 Resim kağıtları, çizgi kalınlıkları, çizim araçları, geometrik çizimler, görünüş çıkarma, ölçülendirme

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

3121083 TERMODİNAMİK 3 3
Temel Kavramlar (Sistem, Çevre, Hal Değişimi, Çevrim,) ,Saf Maddenin Termodinamik Özellikleri,İdeal Gaz Denklemi ve İdeal Gazların Hal
Değişimleri,Termodinamiğin 1. Kanunu,Termodinamiğin 2. Kanunu, Motor Çevrimleri, Yakıtlar, Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, Yanmanın
Fiziksel Analizi, Kimyasal Özellikleri, Buji ile Ateşlemeli Motorlarda Yanma

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.

9731008 BİLGİSAYAR
KULLANIMI 3 3 Dersin bütünü itibariyle ele alınacak konular iki ana başlık altında toplanabilir.Bunlar hesap tablosu oluşturma ve veritabanı hazırlama

işlemleridir. Uygulama ve örnekler, Microsoft Excel Hesap Tablosu Programı ile Filemaker Veritabanı Programı üzerinde hazırlanacaktır.



3121088 DİZEL MOTOR
TEKNOLOJİLERİ 3 5 Bu ders genelinde dizel motor prensipleri, dizel motorlarının parçaları ve yakıtsal özellikleri, yakıt enjeksiyon sistemleri, yakıt pompaları,

yağlama sistemi, soğutma sistemi, dizel motorlarında yanma, dizel motorlarında yanma odaları anlatılr.

3121105 İLETİŞİM 2 3 Sözlü İletişim kurmak Yazılı İletişim kurmak Sözsüz İletişim kurmak Biçimsel (Formal) İletişim kurmak Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim
kurmak Örgüt dışı iletişim kurmak

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...

9731010 İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ 4 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.

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.

3121008 MATEMATİK II 2 3
Bu derste öğrenciler çeşitli standart makine elemanları, birleştirme elemanları, sökülebilen birleştirme elemanları,millerin resimde gösterilmesi ve
ölçülendirilmesi, sabit birleştirmeler, dişli çarklar, alıştırma ve tolerans, yüzey işleme işaretleri, montaj resimlerini anlama yeteneğini
geliştirecektir.

3121134 MESLEK RESMİ 2 3 Bu derste öğrenciler çeşitli standart makine elemanları, birleştirme elemanları,sökülebilen birleştirme elemanları,milleri resimde gösterme ve
ölçülendirmeyi, sabit birleştirme elemanları, dişli çarklar, tolerans,yüzey işleme işaretleri,montaj resimleri yapabilme yeteneklerini geliştirecektir.

3121013 OTOMOTİV
ELEKTRONİĞİ 2 3

Bu ders madde yapısı, pasif devre elemanları, aktif devre elemanları, mikro işlemciler, çeşitli elektronik devrelerin yapıları ve çalışma prensipleri,
alıcılar(sensörler), aktuvatörler(uygulayıcılar), elektronik kontrol üniteleri, elektronik ateşleme sistemleri, elektronik yakıt sistemleri, elektronik
kontrol üniteleri arasında haberleşme sistemlerini kapsar.

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.

3121022 BİLGİSAYAR
DESTEKLİ ÇİZİM 2 4 otomotiv meslek alanı ile ilgili otomobil ve motor parçaları piston, krank,jant vb..

3121036 GİRİŞİMCİLİK 2 2 A. Girişimcilik Kavramı ve Ortaya Çıkışı B. Küçük İşletme Çeşitleri C. Küçük İşletmelerin Kuruluş Süreleri D. Küçük İşletmelerde Yönetim,
Üretim, Pazarlama ve Finansman E. Küçük İşletmelerin Sorunları ve Çözüm Yolları

3121015 GÜÇ AKTARMA
ORGANLARI 3 3 Bu ders taşıtlarda kullanılan güç aktarma organlarının genel yapısını, elemanlarının çalışma usullerini ve görevlerini (kavrama, vites kutusu, şaft,

mafsallar, diferansiyel ve akslar) ve bunlarla ilgili problem çözümlerinden oluşur.

3121016
HAREKET
KONTROL
SİSTEMLERİ

3 3 Bu ders süspansiyon sistemi, direksiyon sistemi, fren sistemi, lastikler, toe-in, toe-out, kamber ve kaster açısı kavramlarını içerir.

3121017 İŞLETME
YÖNETİMİ I 2 2 A. İşletme ve Yönetimin Temel Kavramları, Amaçları ve Çevre ile İlişkileri B. İşletmelerin Sınıflandırılması C. İşletmenin Kuruluş Çalışmaları,

Büyüklüğü ve Kapasitesi D. İşletme Fonksiyonları E. Organizasyonların İşleyişi

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

3121018 MAKİNA
ELEMANLARI 2 2 Bu ders öğrencilere temel Mukavemet bağlantılarında ve makina konstrüksiyonunda hesap, makina elemanlarının tanımı ve işlevleri bilgisini verir.

3121034 MESLEKİ
İNGİLİZCE I 2 4

Relative cümlecikleri, passive cümle yapıları İçten yanmalı motorlar ile ilgili İngilizce metinler Yakıtlar ile ilgili İngilizce metinler Yanma ile ilgili
İngilizce metinler Yakıt sistemi ile ilgili İngilizce metinler Ateşleme sistemi ile ilgili İngilizce metinler Yağlama sistemi ile ilgili metinler
Soğutma sistemi ile ilgili İngilizce metinler



3121001 MOTOR TEST VE
AYARLARI 3 3

Bu ders motor performans terminolojisi ve performans karakteristiklerini, etkileyen parametreleri, hesap yöntemlerini, grafik okuma ve
yorumlama, motorların üretim ve kullanım esnasında çeşitli nedenlerle test edilmesinin endüstriyel ve eğitim amaçlı olarak önemini, deneylerin
çeşitleri ve yapılış şekillerini motorlar üzerinde arıza arama ve giderme amaçlı olarak yapılan testleri ve ayar yöntemlerini içerir.

3121021 ÖLÇME TEKNİĞİ 2 2 Bu derste ölçü aletleri,sentiller,sürmeli kumpaslar,kumpas,mikrometreler,komparatör,boya kalınlık ölçme cihazları hakkında bilgiler verilir.

9731011 SATRANÇ 4 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

3121029
ALTERNATİF
MOTOR ve YAKIT
SİSTEMLERİ

3 3

Bu ders yakıt kimyası ve yakıtları meydana getiren hidrokarbon grupları; petrol türevi yakıtların üretilmesi ve rafinaj aşamaları; alternatif yakıt ve
motorlara ihtiyaç duyulma nedenleri; metanolün üretilmesi, motor performansı ve egzoz emisyonları üzerindeki etkileri; etanolün üretilmesi,
motor performansı ve egzoz emisyonları üzerindeki etkileri; hidrojenin elde edilme yöntemleri, motor performansı ve egzoz emisyonları
üzerindeki etkileri; fuel-cell teknolojisi çalışma mantığı ve avantajları; biyodizel üretim yöntemleri, motor performansı ve egzoz emisyonları
üzerindeki etkileri; bor mineralinin işlenerek yakıt haline getirilmesi, stratejik önemi; hybrid motorlar ve çalışma sistemleri; Wankel motoru,
çalışma mantığı, avantaj ve dezavantajları konularını içerir.

3121037
BİLGİSAYAR
DESTEKLİ
MODELLEME

2 4 Bu ders paket program kullanarak bilgisayar destekli 3 boyutlu otomotiv ve makine parçalarının tasarlanmasını içerir.

3121102 İŞLETME
YÖNETİMİ II 2 3

Bu ders Planlama Yapmak Örgütleme Yapmak 2 Örgütleme Yapmak Yöneltmek 3 Yöneltmek Koordinasyon Sağlamak Denetim Yapmak 4 İş
Analizi Yapılmasını Sağlamak İnsan Kaynaklarını Planlamak İşgören Adayı Bulmak 5 İşgöreni Seçmek İşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi
Vermek İşgören Performansını Değerleme 6 İşgören Performansını Değerleme İşgörenin Eğitilmesini Sağlamak Kariyer Planlaması Yapmak 7 İş
Değerleme Ücretlendirmek 8 Üretimi Planlamak Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak 9 Üretimin Gerçekleşebilmesi için
Örgütleme Yapmak Kapasite ve Stok Planlaması 10 Hedef Pazarı Belirlemek Ürün Geliştirme 11 Fiyatlandırma Politikalarını Belirlemek
Tutundurma Politikalarını Belirlemek 12 Tutundurma Politikalarını Belirlemek Dağıtım Politikalarını Belirlemek Müşteri İlişkilerini Yönetmek
13 Gelir ve Gider Hesaplarını Yönetmek Borç ve Alacakları Yönetmek Varlıkları Yönetmek 14 Varlıkları Yönetmek Kaynakları Yönetmek

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

3121030 KALİTE GÜVENCE
ve STANDARTLAR 2 2 A. Standardizasyon B. Kalite ve Kalite Kavramları C. Kalite Güvence D. Mesleki Standardlar

3121042 KONFOR
SİSTEMLERİ 2 2

Bu ders, konfor kavramı , Ergonomi nedir? ,Konfor ile ilişkisi nedir? Ergonominin günlük hayattaki yeri, İçten yanmalı motorlarda konforu
artırmak içi yapılan yenilikler,Elektrikli motorlar,Elektrikli Koltuklar,Çeşitli otomatik vitesler, Aerodinamik sistemlerdeki gelişmeler, Cruise
kontrol sistemi,Süspansiyon sistemlerindeki gelişmeler,Titreşimi azaltan lastikler, Yakıt kesme Sistemi, İmmobilizer konularını içerir

3121010 MALZEME
TEKNOLOJİSİ 2 3 Bu ders malzeme bilgisinin esasları,demir-karbon alaşımları(çelikler),ısıl İşlemler,malzeme muayeneleri,demir dışı metaller konularını kapsar.

3121053 MESLEKİ
İNGİLİZCE II 2 4 İçten yanmalı motorlar ile ilgili İngilizce metinler Yakıtlar ile ilgili İngilizce metinler Yanma ile ilgili İngilizce metinler Yakıt sistemi ile ilgili

İngilizce metinler Ateşleme sistemi ile ilgili İngilizce metinler Yağlama sistemi ile ilgili metinler Soğutma sistemi ile ilgili İngilizce metinler

3121031 MOTOR
TEKNOLOJİSİ 2 3

Bu derste öğrenciler temel mekanik işlemleri, motoru senteye getirebilmeyi, silindir kapağının ve piston-biyel mekanizmasının kontrollerini ve
onarımını, zaman ayar düzeneklerini ve değişken subap zamanlama mekanizmasını kontrol edip değiştirebilmeyi,yağlama sisteminin ve motor
soğutma sisteminin bakım onarımını yapabilme yeteneğini geliştirecektir.

3121028 TAŞITLAR
MEKANİĞİ 3 3

Genel mekanik bilgilerinin üzerine Taşıt Mekaniği bilgilerinin verilmesini kapsar. Ders genel olarak fiziksel esasların taşıt dizaynındaki etkilerini
incelerken dizayn parametreleri hakkında yorum yapabilme ve mevcut taşıtların verilerinden hareketle problem çözebilme bilgi ve becerilerini
geliştirir.

9731012 TRAFİK
GÜVENLİĞİ 4 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.


