MAKİNA EĞİTİMİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ
LİSANS DERS İÇERİKLERİ
TRD 101 TÜRK DİLİ-I
Optik Kodu: 1640
Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi; dil-kültür
münasebeti, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk
dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe de sesler ve sınıflandırılması, Türkçe’nin ses
özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama
işaretleri ve uygulaması
FİZ 107 FİZİK-I
Optik Kodu: 1730
Vektörler, denge, bir kuvvetin momenti, doğrusal hareket, newton’un ikinci kanunu,
düzlemsel hareket, iş ve enerji implus ve momentum, dönüş hareketi, esneklik, harmonik hareketler
KİM 107 KİMYA-I
Optik Kodu: 1580
Kimya ve madde, kimyada temel kanunlar, eşdeğergram, molgram, semboller, formüller,
denklemler, gazlar ve gaz kanunları, katılar ve katı türleri, kristal şekiller, istifleme, difraksiyon.
YDİ 131 İNGİLİZCE
Optik kodu: 1560
Simple Present Tense, Articles, Numbers, Present Progressive Tense, Possessive Adjectives,
can, Singular and Plurals, How Many, How Much, Some, Any, A Little, A Few, Some Prepositions
MAT 167 MATEMATİK-I
Optik Kodu: 1720
Reel ve kompleks sayılar, cümleler, permütasyon, ınversiyon ve kombinasyon hesapları,
olasılık, grup, halka, cisim, vektör uzayları, uzunluk, açı ve izdüşüm hesapları, matrisler ve
determinantlar, lineer denklem sistemleri.
MAK 171 TEKNİK RESİM-I
Optik Kodu: 1700
Teknik resim aletlerinin tanımı ve kullanımı, temel geometrik çizimler, eşlenik dik izdüşüm,
perspektif, kesitler, ölçülendirme ve tolerans, vida çizimleri, bağlantılar, yapım resimleri
EĞT 171 ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE GİRİŞ
Optik Kodu: 1340
Öğretmenlik mesleğinin özellikleri ve ilkeleri, sınıf ve okul ortamı, eğitimde alternatif
perspektifler, eğitimin sosyal, psikolojik, felsefi ve tarihi temelleri, Türk eğitim sistemi.
MAK 181 TEMEL İŞLEMLER
Optik Kodu: 1570
Bu dersin amacı ölçme ve el tesviyeciliği temel işlemleri modülünü almış öğrencilere temel
oksi-asetilen, elektrik ark, punta, gaz altı kaynakları ile perçinle birleştirme, plastik malzemelerin
birleştirilmesi ve lehimleme becerilerini kazandırmaktır.
MAK 183 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
Optik Kodu: 1590
Bu ders öğrencilere otomotiv sektöründeki meslek hastalıkları ve iş güvenliği konularında
mesleki davranış kazandırmak amacı ile tasarlanmıştır.
TDE 102 TÜRK DİLİ-II
Optik Kodu: 1030
Türkçe’nin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisyon
yazmada kullanılacak plan ve uygulaması, Türkçe de isim ve fiil çekimleri, kompozisyonda anlatım
şekilleri ve uygulaması, zarfların ve edatların Türkçe’deki kullanım şekli
ENF 102 TEMEL BİLGİ TEKNO. KULLANIMI
Optik Kodu: 1340
Temel Bilgiler, DOS, WINDOWS, Kelime İşleme, Veri Tabanı kullanma, Prezantasyon
Hazırlama, Grafik Uygulama (CAD), Bilgi Ağları Kullanma : İnternet, E-Mail, WWW, HTML,
Programlama, JAVA.
FİZ 108 FİZİK-II
Optik Kodu: 1310
Elektrik, elektrostatik, coulomb kanunu, elektrik alanı, potansiyel, sığa, dielektriklerinin
özellikleri, elekrokinetik, akım ve direnç doğru akım devreleri, alternatif akımlar.

KİM 108 GENEL KİMYA-II
Optik Kodu:1120
Kimyasal termodinamik, termodinamik kanunları, entalpi, entropi, serbest enerji, hers
kanunu, reaksiyon hızı ve denge, reaksiyon türleri, mekanizma, çözeltiler, konsantrasyon türleri,
buhar basıncı, raoult kanunu, polarlık, asitler, bazlar, sulu çözeltilerde denge, pH, elektrokimya,
peryodik sistem ve özellikler, atomların yapıları, bağ türleri, nükleer reaksiyonlar, organik kimyada
temel maddeler ve reaksiyonları.
YDİ 132 İNGİLİZCE
Optik Kodu: 1090
Simple Past Tense, Auxiliary Verbs (Be, Do), Must, Have to, Has to, Going to From,
Adverbs of Time, Regular and Irregular Verbs, Possessive Pronouns.
MAT 168 MATEMATİK-II
Optik Kodu: 1300
Fonksiyon tanımı ve çeşitleri, mutlak değer fonksiyonları, tam değer fonksiyonları,
trigonometrik fonksiyonlar, işaret fonksiyonları ve grafikleri, üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve
uygulamaları, diziler, süreklilik ve limit, türev, diferansiyel ve yaklaşık hesap uygulamaları, integral.
MAK 172 TEKNİK RESİM-II
Optik Kodu: 1240
Yardımcı görünüşler, kesitler, toleranslar, yüzey kalite işaretleri, standartlar, dişli çarklar,
montaj resimleri, komple resim çizimi ve proje.
EĞT 172 OKUL DENEYİMİ-I
Optik Kodu: 1330
Bu derste öğretmen adaylarının mümkün olduğu kadar erken bir aşamada, bir uygulama
öğretmeni nezaretinde okulu, öğrencileri ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönlerden tanıması
amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında yer alması önerilen başlıca etkinlikler şunlardır: okul örgütü
ve yönetimi, okuldaki günlük işler, zümre etkinlikleri, bir öğrencinin okuldaki günlük yaşantısı, bir
öğretmenin okuldaki günlük yaşantısı, okul-aile işbirliği, ana ve yan branşlarla ilgili derslerin
MAK 180 MOTOR TEKNOLOJİSİ
Optik Kodu: 1060
Bu dersin amacı öğrencilere taşıtlar, taşıtlar ile ilgili tanım ve temel kavramlar, taşıt
motorları, motor çalışma prensipleri, teorik ve gerçek çevrimler, taşıt ve motor sistemleri ile ilgili
mesleki davranışları kazandırmak, sabit ve hareketli motor parçaları, motor yardımcı sistemleri,
görevleri, çalışma prensipleri ve malzemeleriyle ilgili yeterlilikleri kazandırmak, alet, takım ve cihaz
kullanarak motor parçalarının ölçümlerini, kontrollerini yapabilme ve standart değerlerle
karşılaştırabilme yeterliliklerini kazandırmaktır.
AİT 201 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ
Optik Kodu: 2650
Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı
yıkılışı ve Türk İnkılabını hazırlayan sebepler, Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması, Mondros
ateşkes antlaşması ve müteakip olaylar, işgaller karşısında memleketin durumu ve M. Kemal Paşanın
tepkisi, M. Kemal Paşanın Samsun’a çıkışı ve son Osmanlı mebusan meclisinin açılışı, TBMM’nin
açılması ve kurtuluş savaşının yönetimini eline alması
ENF 201 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
OptikKodu: 2800
Bilgisayar Organizasyonu, Algoritmalar, Programlama Dilleri ve Veri Yapıları: Bir
programlama dili (Pascal/C/C++/Java), Bilgisayar Ağları ve İşletim Sistemleri (Unix, Linux).
YDİ 231 İNGİLİZCE
Optik kodu: 2590
Simple Past tense, Past of (be) Near Future (be going to), so do /did –Neithe do/ did, Tag
Question with past tense, present perfect tense (just, already, yet, for, since)
MAK 231 STATİK
Optik Kodu: 2510
Maddesel noktaların statiği, rijit cisimler, eşdeğer kuvvet sistemleri, rijit cisimlerin dengesi,
ağırlık merkezleri, taşıyıcı sistemlerin incelenmesi, kiriş ve kablolardaki kuvvetler, sürtünme, atalet
momentleri, virtüel iş metodu, grafostatik.

MAK 241 ŞASE TEKNOLOJİSİ
Optik Kodu: 2520
Otomobil şaseleri, askı donanımları, amortisörler, direksiyon sistemleri, ön düzen geometrisi
ve ayarları, otomobil frenleri, tekerlek, cant ve lastikler, çeşitli otomobiller üzerinde bulunan
yukarıda adı geçen sistemlerin incelenmesi.
MAK 243 ŞASE TEKNİĞİ
Optik Kodu: 2530
MAK 241 dersinde teorisi verilen konularla ilgili olarak atölyelerde uygulama işlemlerinin
yapılması
EĞT 271 GELİŞİM VE ÖĞRENME
Optikkodu:2790
Çeşitli yönlerden insan gelişimi (bilişsel, sosyal, psikolojik, ahlaki, fiziksel, vb.), öğrenme
süreçleri, biçimleri ve öğrenmede bireysel farklılıklar.
esasları, yazma, sembolle
MAK 271 MOTOR TEKNOLOJİSİ-II
Optik Kodu : 2540
İçten yanmalı motorların termodinamik analizleri, motor güç, moment ve ısı kayıplarının
incelenmesi, motor verimleri, çevrim verimleri, motor tipleri, silindirlerin sıralanışı ve yapısı, dizel
ve benzinli motorlarda yakıt sistemlerinin tanıtımı, ateşleme sistemi, yağlama sistemi, motor
soğutma sistemlerinin tanıtılması ve sistem elemanlarının incelenmesi
MAK 273 YAĞLAR VE YAĞLAMA SİSTEMLERİ
Optik Kodu: 2550
Yağlama işlemi, sürtünme, kuru sürtünme, sıvı sürtünme, viskozite ve yüzey gerilmeleri,
motor yağlarının üretimi, fiziksel ve kimyasal özellikleri, motorlu taşıtlarda kullanılan yağ çeşitleri,
yağlama teorisi, motor yağlama sisteminin amacı, yağlara katılan katkı maddeleri, yağlama sistemi
çeşitleri, yağlama sistemi elemanları (süzgeçleri, yağ pompaları, filtreler,vs.), yağlama sistemi
arızalar
AİT 202 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ
Optik Kodu: 2010
Halifeliğin kaldırılması, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve takrir-i Sükun dönemi, eğitim
inkılabı, Kültür inkılabı, Harf inkılabı, Türk tarih inkılabı, Türk dil inkılabı, İzmir iktisat kongresi,
Çok partili hayata geçme, kadın hakları alanında inkılap, Şapka, kılık kıyafet İnkılabı, Türkiye
Cumhuriyetinin dış politikası, Atatürk İlkeleri, Siyasi olaylar, TBMM Hükümeti ile İstanbul
Hükümeti arasındaki münasebetler, Askeri gelişmeler Kars antlaşması, Ankara itilafnamesi, Büyük
taarrz, Mudanya mütarekesi, Osmanlı saltanatının kaldırılması, Lozan barış antlaşması.
MAK 230 CİSİMLERİN DAYANIMI
Optik Kodu: 2020
Mukavemet genel kavramları, gerilme analizi, şekil değiştirme, çubuklarda eğilme
gerilmeleri, düşey yüklü kirişlerin eğilmesi ve eğilmedeki hiperstatik durum, kolonlar teorisi,
burulma, şekil değiştirme enerjisi.
YDİ 232 İNGİLİZCE
Optik Kodu : 2110
Revision of tenses with test, have to, wouid you have a look............?, can you give..............?
how much/many, let’s...../ I would like.............., past perfect+ somple past (after/ before/ when/as?,
If Clauses (3 type), passive voice, Relative Clauses, Gerunds, lu direct speech.
MAK 242 OTO ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ
Optik Kodu: 2050
Elektrik sistemi devre elemanları, temel elektrik prensipleri, paralel,seri ve karma elektrik
devreleri ve bunlarla ilgili problem çözümleri, motorlarda ateşleme sistemleri, marş motorları ve
tesisatı, şarj sistemi ve tesisatı, aydınlatma ve ikaz sistemleri, motorlu taşıt tesisatçılığı ve arıza
bulma. Yukarıda sıralanan elektrik sistemlerinde bulunan devre elemanlarının incelenmesi, elektrik
devrelerinin çizimi ve çalışma prensipleri.

MAK 244 OTO ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ TEKNİĞİ
Optik Kodu: 2060
Mak 242 dersinde teorisi verilen konularla ilgili olarak uygulama işlemlerinin yapılması
MAK 270 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (BDT)-II
Optik kodu: 2230
Antetli sayfanın hazırlanması, çizgi kalınlıkları, üç görünüşlü çizimler, izometrik çizimler ve
ölçümlendirilmeleri, kesit alma, tarama ve tarama şekilleri, 3 boyutlu çizim, katı modeller ve
hesaplamaları, çizimde kullanılan pratik yollar, makine parçalarının tasarımı ve çizim örnekleri.
MAK 272 MOTOR MALZEMESİ
Optik Kodu: 2030
Dökme demir, çelik, hafif alaşımlı malzemeler, plastikler ve bu malzemelerin motor
parçalarında kullanıldığı yerler. Alaşım elemanlarının (Karbon, krom, nikel, vanadyum, vs.)
malzemeye kazandırdığı özellikler. Motor gövdesi, pistonlar, silindirler, krank milleri, motor
yatakları, süpablar ve kam mili malzemeleri. Motor malzemelerinin sertleştirilmesi ve ısıl işlemleri
EĞT 272 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme
Optik Kodu : 2280
Temel program geliştirme kavramları ve süreçleri, ders programı, yıllık, ünite, günlük
planların geliştirilmesi, içerik seçimi ve organizasyonu, öğretim yöntemleri ve stratejileri,
materyallerin özellikleri ve seçimi, ölçme ve değerlendirme, değerlendirme yaklaşımları, test türleri,
izleme ve başarı testlerinin geliştirilmesi, sınav sorusu yazma teknikleri, not verme.
MAK 274 OTOMATİK TRANSMİSYON
Optik Kodu: 2040
Motorlu taşıtlarda kullanılan otomatik transmisyon sistemlerinin tanıtılması, hidrolik
kavramalar, tork konverterleri, yarı otomatik ve otomatik vites kutuları, otomatik vites kutularında
kullanılan planet dişli sistemleri ve tork hesabı, hidrolik kumanda sistemleri, otomatik vites
kutularında hidrolik kumanda elemanları ve bunların çalışma prensipleri.
MAK 311 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ-1
Optik kodu: 3700
Akışkanlar ve özellikleri, basınç, yüzeylerde statik kuvvetler, akışkan parçacıklarının
hareketi, momentum denklemi ve uygulamaları, enerji denklemleri, iki boyutlu ideal çıkışlar,
laminer ve türbülanslı akışlar, sınır tabaka, sıkıştırılamayan ve sıkıştırılabilen akışlar, borularda
stasyoner akışlar.
MAK 313 ISI TRANSFERİ-I
Optik kodu: 3790
Isı transferine giriş ve ısı transfer tipleri (kondüksiyon, konveksiyon ve radyasyonun tanımları),
birimler, bir, iki, üç boyutlu ısı iletim denklemleri, sınır şartları, termal temas direnci, kritik
izolasyon yarıçapı, kanatçıklı yüzeyler, geçici rejim ısı iletimi, sürekli rejim ısı iletimi.
MAK 315 TERMODİNAMİK-I
Optik kodu: 3710
Termodinamiğin tanımı, saf maddelerin özellikleri, iş ve ısı, Termodinamiğin birinci ve
ikinci kanunları, entropi ve ısı, tersinmezlik.
MAK 331 MAKİNE ELEMANLARI-1
Optik kodu: 3720
Makine elemanlarının tanımı, perçin bağlantıları, kaynak bağlantıları, sürtünme kuvveti ve
özel şekillendirilmiş parça bağlantıları, vidalar ve civatalar, yaylar ve yaylı bağlantılar, akslar ve
miller, kaymalı yataklar, rulmanlı yataklar, kavramalar, frenler.
MAK 341 BENZİNLİ MOT. ENJEKSİYON TEKNO.
Optik. Kodu: 3510
Benzinli motorlarda bulunan yakıt sistemi elemanları, karbürasyon teorisi, karışım özellikleri
ve karışım oranının tutuşma ve yanma hızına etkisi, karışım oranının motor performansı ve yanmaya
etkisi, yakıt-hava karışımlarının hazırlanması, basit karbüratör sistemi devreleri, benzinli motorlarda
kullanılan enjeksiyon sistemleri, enjeksiyon sisteminin avantajları, elektromekanik yakıt enjeksiyon
sistemleri, K-Jetronik yakıt enjeksiyon sistemi, L-Jetronik yakıt enjeksiyon sistemi, motronik yakıt
enjeksiyon sistemi, çeşitli yakıt enjeksiyon sistemlerinin çalışma prensipleri, enjeksiyon sistemi
elemanları, görev ve çalışmaları, yakıt pompası, hava filtreleri, enjeksiyon sisteminde arıza,
enjeksiyon sistemi elektronik kontrol üniteleri, elektronik ateşleme sistemleri

MAK 343 BENZİNLİ MOTORLAR ENJEKSİ. TEKNİĞİ
Optik Kodu: 3520
MAK 341 dersinde teorisi verilen konularla ilgili olarak uygulama işlemlerinin yapılması
MAK 371 DİNAMİK
Optik Kodu: 3560
Maddesel noktaların kinematiği, maddesel noktaların kinetiği, kuvvet, kütle, ivme, iş, enerji,
impuls ve momentum , rijit cisimlerin düzlemsel hareketi, rijit cisimlerin üç boyutlu kinetiği,
mekanik titreşimler.
MAK 373 YAKITLAR VE YANMA
Optik Kodu: 3530
Yakıtlar, üretimi, benzin, mazot, fuel-oil, gaz yağı yakıtlarda kullanılan katıklar, yanma, benzin
motorlarında yanma, dizel motorlarda yanma, yanma kimyası, teorik yanma, eksik yanma, alt ve üst
ısıl değerlerin hesaplanması
MAK 375 TURBOŞARJLI MOTORLAR
Optik Kodu: 3540
Turboşarj kullanılmasının amacı, motor performansına turboşarjın etkileri, avantaj ve
dezavantajları, aşırı doldurma sistemi çeşitleri, Blowerler, iki ve dört zamanlı benzinli ve dizel
motorlarda aşırı doldurma uygulamaları, aşırı doldurma sistemlerinde kullanılan kompresör çeşitleri,
aşırı doldurma motorlarda türbin, kompresör ve motor performansıyla ilgili termodinamik hesaplar,
türbin ve kompresör performans karakteristiğinin incelenmesi
MAK 377 TAŞIT TEST YÖNTEMLERİ
Optik Kodu: 3550
Kampanalı ve diski faz elemanlarının tanıtılması, bunların frenleme karakteristiğinin
çıkarılması, ABS fren sistemi, frenleme sırasında anti-blokajın sağlanmasının deneysel olarak
gerçekleştirilmesi. ABS fren sistemi devre elemanlarının incelenmesi. Amortisörler ve titreşim
sönümlenmesinin deneysel incelenmesi, şasi dinamometresi ile güç aktarma organlarının verim,
moment ve hız karakteristiklerinin ölçülmesi.
EĞT 371 ÖĞRETİM TEKNO. VE MATERYAL GELİŞ.
Optik Kodu: 3900
Çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, öğretim
teknolojileri yoluyla öğretim materyallerinin (çalışma yaprakları, saydamlar, slaytlar, video,
bilgisayar temelli ders materyali, vb.) geliştirilmesi ve çeşitli nitelikteki materyallerin
değerlendirilmesi.
MAK 312 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ-II
Optik Kodu: 3030
Boyut analizi, dinamik, benzerlik problemleri, vorteks hareketleri ve radyal akış, akım çizgisi ve
akım fonksiyonu, gazların akışı, viskoz akış, türbülanslı akış, hareketli ve duran cisimlerin etrafından
akış, kanallarda uniform olmayan akış, impuls ve reaksiyon türbinleri, eksenel ve aksiyal pompalar,
hidrolik makineler.
MAK 314 ISI TRANSFERİ-II
Optik Kodu: 3020
Konveksiyonla ısı transferi ve tiplerinin tanımı, türbülans kavramı, hareket denklemleri, enerji
denklemi, boyutsuz parametreler, sınır tabaka denklemeleri, kanallarda zorlanmış konveksiyon,
cisimler üzerinde zorlanmış konveksiyon, doğal konveksiyon, kaynama ve yoğuşma, ısı
değiştirgeçleri, ışınımla (radyasyonla) ısı transferi, kütle transferi.
MAK 316 TERMODİNAMİK-II
Optik Kodu: 3340
Genel termodinamik ve üçüncü kanun, gazların termodinamik özellikleri, buharların
termodinamik özellikleri, sıkıştırılmış hava, içten yanmalı ısı makineleri, buhar çevrimleri, buhar
makineleri ve tribünleri, soğutma çevrimleri ve ısı pompası.
MAK 330 MAKİNE ELEMANLARI-II
Optik Kodu: 3240
Rulmanlı-kaymalı yataklar.güç iletimi; friksiyon diskleri, dişliler, düz, helis, konik ve sonsuz
vida dişlileri , zincirli çarklar , kayışlı kasnaklar,kaplinler, kavramalar, frenler.

MAK 342 DİZEL MOTORLARIN ENJEKSİYON TEKNOL.
Optik Kodu: 3040
Dizel motorlarda yanma odaları, dizel motorlarda kullanılan yakıt sistemleri, yakıt otomatiği
filtreler, enjeksiyon pompaları, DPA, yıldız, sıra, CAV, Rozamaster, Bosch tip pompaların çalışma
prensipleri ve incelenmesi, enjektörler, enjektör çeşitleri ve incelenmesi.
MAK 344 DİZEL MOTORLARIN ENJEKSİYON TEKNİĞİ
Optik Kodu: 3050
MAK 342 dersinde teorisi verilen konularla ilgili olarak uygulama işlemlerinin yapılması ve
enjeksiyon pompası ayarlarının yapılması.
MAK 346 MOTOR TEST YÖNTEMLERİ
Optik Kodu: 3360
Sıcaklık ölçüm elemanları, termo elemanlar, basınç ölçme ve elemanları, debi ölçme, Umanometreleri, eğik manometreler, bremze (dinamometre) tezgahı ile motorun yüklenerek güç,
moment, özgül yakıt tüketimi ve devir sayısının ölçülerek motor performans eğrilerinin çizilmesi,
motorlarda enerji kayıpları, basınç, sıcaklık hava debisi ve yakıt tüketimlerinin ölçülmesi.
EĞT 372 SINIF YÖNETİMİ
Optik Kodu: 3400
Öğrenci davranışını etkileyen sosyal ve psikolojik faktörler, sınıf ortamı ve grup etkileşimi, sınıf
yönetimi ve disiplinle ilgili kurallar geliştirme ve uygulama, sınıf içinde zaman kullanımı, sınıf
organizasyonu, motivasyon, iletişim, yeni bir döneme başlangıç, olumlu ve öğrenmeye uygun bir
ortam yaratma, sınıf içinde karşılaşılan davranış problemleri ve bunlara karşı geliştirilecek önlemler.
MAK 372 MOTOR DİNAMİĞİ
Optik Kodu: 3010
Pistonlu motor kinematiği, piston yolu, hızı, ivmesi, motorlarda kuvvet analizi, gaz kuvvetleri,
atalet kuvvetleri, düzensizlik, motor dengesi, motor titreşimleri.
EĞT 374 – EĞT 473 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I, II
Optik Kodu: 3410
Konu alanında öğretim yöntemleri öğrenme-öğretme süreçleri genel öğretim yöntemlerinin konu
alanı öğretimine uygulanması, konu alanındaki ders kitaplarının eleştirisel bir açıyla incelenmesi ve
özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi. Micro öğretim uygulamaları, öğretimin
değerlendirilmesi.
MAK 441 MOTOR YENİLEŞTİRME TEKNOLOJİSİ
Optik Kodu: 4530
Motorlarda arıza arama, çatlak arama, yenileştirmeyi gerektiren motor arızaları, ölçü aletleri,
yenileştirilecek motor parçalarının ölçülmesi, yenileştirme, atölyesinde kullanılan tezgahlar, taşlama
teknikleri, silindir kapak ve motor bloklarının taşlanması, rektifiye, krank taşlama, silindir honlama,
biyel kol ve burçlarının honlaması, sübap ve sübap yuvalarının taşlanması, sübap kılavuzlarının
raybalanması. Volan, fren diski, kampanaların torna ve taşlanması. Krank millerinin dengelenmesi.
MAK 443 MOTOR YENİLEŞTİRME TEZGAHLARI
Optik kodu: 4540
MAK 441 dersinde teorisi verilen konularla ilgili olarak uygulama işlemlerinin yapılması
MAK 471 PROJE TASARIMI VE GELİŞTİRME
Optik Kodu: 4550
Her bir öğrenciye, motor öğretmenliği alanlarından olan motor yenileştirme, şasi, oto elektrik,
enjeksiyon teknikleri, motor tasarımı gibi konulardan birinden araştırma projesi verilir. Öğrenci bu
konuyla ilgili kaynak araştırması yapar. Araştırmanın sonuçlarını sınıfta sunar. Böylece öğrencinin
ders ve seminer yeteneği gelişir. Hazırlanan literatür çalışması daha sonra alacağı bitirme ödevine
temel teşkil eder.

EĞT 471 OKUL DENEYİMİ II
Optik Kodu: 4830
Okullarda bir uygulama öğretmeni nezaretinde Öğretmenlik Uygulaması dersine temel
oluşturmak amacıyla yapılan gözlem ve uygulamalar; bazı gözlem ve uygulama konuları: öğretimde
soru sorma, yönerge ve açıklamalar, dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü, çeşitli yönlerden bir
öğrencinin incelenmesi, öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi, dersi planlama, ders kitaplarından
yararlanma, grup çalışmaları, sınıf organizasyonu, çalışma yapraklarının hazırlanması ve
kullanılması, sınıf içinde mikro öğretim uygulamaları.
MAK 473 MOTOR TASARIMI
Optik Kodu: 4510
İstenilen yere ve kullanım amacına uygun motor seçimi, güç ve temel özellikleri verilen
motorun ana boyutlarının hesaplanması, motor bloğu, piston ve sekmanlar, krank milleri, kam
milleri, biyel kolu, sübaplar, motor yatakları, konstrüksiyon şekilleri ve teknolojik özellikleri. Bu
motor elemanlarının boyutlandırılması ve mukavemet hesaplarının yapılması
EĞT 473 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I,
Optik Kodu: 4820
Konu alanında öğretim yöntemleri öğrenme-öğretme süreçleri genel öğretim yöntemlerinin konu
alanı öğretimine uygulanması, konu alanındaki ders kitaplarının eleştirisel bir açıyla incelenmesi ve
özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi. Micro öğretim uygulamaları, öğretimin
değerlendirilmesi.
MAK 475 GAZ TÜRBİNLERİ
Optik Kodu: 4520
Gaz türbinleri çeşitleri, çalışma prensipleri ve sistem elemanları. Basit Brayton çevrimi, ara
soğutuculu gaz türbini çevrimleri, ara ısıtıcılı gaz tribünü çevrimleri, reküparatörlü gaz tribünü
çevrimleri, gaz tribünü yanma odalarında basınç kaybı, gaz türbinlerinin çeşitli uygulama alanları,
uçaklarda kullanılan gaz tribünü çevrimleri, gaz türbini çevrimlerinde enerji kaybı ve tersinmezlik.
Gaz türbini çevrimleriyle ilgili termodinamik hesaplamalar.
MAK 402 BİTİRME ÖDEVİ
Optik Kodu: 4450
MAK 471 dersinde belirlenen konularda yapılan ön çalışma geliştirilir. Uygulama gerekiyorsa,
bu alanda çalışma yapılarak uygulama yöntemi ile birlikte elde edilen bulgular değerlendirilir.
Yazım kurallarına uygun olarak yazımı tamamlanır.
MAK 442 MOTOR AYARLARI TEKNOLOJİSi
Optik Kodu: 4010
Motor üzerinde bulunan elektrik, yakıt, ateşleme sistemleri ile birlikte motor performansını
etkileyen bütün ayarların yapılması. Batarya testleri, marş motoru testleri, şarj sistemi testleri, motor
ve buji testleri ateşleme sistemi parçaları ve avans testleri, yakıt sistemi karbüratör ayarları, motor
ayar testleri. Bu testlerle ilgili cihazların çalışması ve kullanılışı
MAK 444 MOTOR AYAR VE ONARIMI
Optik Kodu: 4020
Mak 442 dersinde teorisi verilen konularla ilgili olarak uygulama işlemlerinin yapılması.
EĞT 472 REHBERLİK
Optik Kodu: 4470
Öğrenci kişilik hizmetlerinin amaçları ve eğitim içindeki rolü, rehberlik hizmet alanlarının
tanıtımı, rehberliğin genel ilkeleri, öğrenciyi tanıma, yönlendirme, bilgi toplama ve yayma,
psikolojik danışma, yerleştirme, izleme, danışmanlık, araştırma ve değerlendirme, çevre ile ilişkiler,
mesleki yönlendirme, özel eğitimin amacı ve özel eğitime muhtaç öğrencilerin saptanması ve
eğitimi.
EĞT 474 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI
Optik Kodu: 4480
Haftada bir tam gün ya da iki yarım gün (minimum 12 hafta) öğretmen adaylarının bizzat sınıf
içinde öğretmenlik becerisi kazanmasına ve belirli bir dersi ya da dersleri planlı bir biçimde
öğretmesi ve iki saat öğretmenlik uygulaması semineri (öğretmenlik uygulamasının
değerlendirilmesi ve paylaşılması).

MAK 472 ATÖLYE ORGANİZASYONU VE YÖNTEMİ(Seç.)
Optik kodu: 4030
Temel kavramlar, organizasyon ve yönetim esasları, eğitim atölyeleri ile ticari atölyelerin
farkları, atölyelerin düzenlenmesi, atölyelerin yapım ve fiziksel koşulları, ısıtma, aydınlatma,
havalandırma, gürültü, titreşim ve renkler, iş güvenliği ve iş kazaları, sağlık koşulları, motorlu taşıt
atölyelerinin yapısal özellikleri ve düzenlemeleri, atölye yöneticiliği, atölye şefinin ve atölye
öğretmeninin görev ve yetkileri, döner sermaye ve ayniyat.
MAK 474 MESLEKİ YABANCI DİL (Seçmeli)
Optik Kodu: 4040
The reinforcement of intermediate comprehension through various seeding strategies and skills
applied to different types of automotive related texts supported by translations.
MAK 476 MOTORLARDA SOĞUTMA SİSTEMLERİ(Seçmeli)
Optik Kodu: 4050
Motorlarda soğutma donanımları; radyatör, termostat, su pompası, soğutma fanı, soğutma sıvısı,
hava ve su soğutmalı motorlar.
MAK 478 MOTORLARDA ISI TRANSFERİ(Seçmeli)
Optik Kodu: 4060
Soğutma yağları, motorlarda kanatçık hesabı, benzinli ve dizel motorlarda ısı transferi ve
türbülans, motorlarda türbülatörlerin kullanılması, eksozlarda ısı kaybı.
MAK 480 İŞ MAKİNALARI(Seçmeli)
Optik Kodu: 4070
İş makinaları, motorları, güç aktarma organları, hidrolik sistemleri, fren sistemleri, kumanda
sistemleri, yürüyüş takımları, ekonomik kullanımları, bakım ve onarımı.
MAK 482 TAŞIT AERODİNAMİĞİ(Seçmeli)
Optik Kodu: 4080
Sıkışabilir akışkanların temel prensipleri, viskozitesiz akış postilasyonu ile rüzgar direncinin
taşıt üzerinde belirlenmesi, yüzey sürtünme direnci, rüzgar tüneli testleri
MAK 484 TAŞITLARDA KLİMA(Seçmeli)
Optik Kodu: 4090
Isıtma ve havalandırmayla ilgili temel tanım, kural ve esaslar. Taşıtlarda ısıtma ve
havalandırmanın önemi, uygulama yöntem ve esasları; örnekler.

