
 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 
HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI 1.OSB MESLEK YÜKSEKOKULU 

ELEKTRİK PROGRAMI DERS TANIMLARI 
 

1. YIL GÜZ DÖNEMİ 
 

HEL115 DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ 4 0 4 AKTS(5) Z 
 
Bu derste öğrenciye elektrik akımının esaslarının uygulanması ve tüm doğru akım elektrik 
devrelerinin çözümlerini yapma yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır 

Bu ders sonunda öğrenciler; Temel devre çözümleri ve karmaşık devre çözümleri yapacak ve 
doğru akımın devre elemanları üzerindeki etkilerini hesaplayacaklardır. 

 

HEL117 ELEKTRİK ELEKTRONİK ÖLÇÜMLERİ 2 2 3 AKTS(5) Z 
 
Bu derste öğrencinin, her türlü fiziksel ve elektriksel ölçmeleri uygun aletler kullanarak 
yapabilmesi ve elde ettiği verileri analiz edebilmesi amaçlanmıştır. 

Bu ders sonunda öğrenciler; Avometre ve osiloskop’un çalışma prensiplerini bilecek ve elektrik 
devrelerinde kullanılan devre elemanlarını ve parametrelerini tanıyabilecektir. Ayrıca uygun 
ölçü aleti kullanmayı ve doğru ölçümler almayı ve aldığı ölçümler ile gerekliyse hesaplamalar 
yaparak grafik çizebilecektir. Bunun yanı sıra elektrik devresi kurma ve analiz etme bilgi ve 
becerisine hâkim olacaklardır. 

 
TKD103 TÜRK DİLİ I 2 0 2 AKTS(2) Z 

 
Bu derste öğrencilere, düzgün cümle kurma alışkanlığı vermek amaçlanmıştır. 

Bu ders sonunda öğrenciler; doğru ve anlaşılır cümle kurabilme, bilimsel yazılarda türk dilinin 
özelliklerini kullanabilme ve anlatım bozukluğundan kaynaklanan iletişim sorunlarını 
belirleyebilme becerileri kazanacaklardır. 

 

ING127 TEMEL İNGİLİZCE I 2 2 3 AKTS(3) Z 
 

Konuşma, Dinleme-Anlama, Yazma, Okuma-Anlama 

 
AIT103 ATATÜRK İLK. INK. TAR. I 2 0 2 AKTS(2) Z 

 
Türkiye Cumhuriyeti devletinin Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra laik ve üniter 
yapıda ulus-devlet olarak kuruluşu, bu kuruluş esasına göre biçimlenen çağdaşlaşma 
tecrübesinin tarihini; Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 



önderliğinde gerçekleştirilen Türk Devrimi’nin, ulus-devlet ve çağdaşlık ve laiklik olgularının 
Türkiye bağlamında ifadesi ve anlamına karşılık gelen Atatürkçü düşünceyi genç nesillere 
öğretmek ve bunun değerinin idrak etmektir. 

 

AİT 103 dersinin alan öğrenciden, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu temel ilkeleri ve Türk 
Devrimi çerçevesinde, bu düşünceyi akıl ve bilim, çağdaşlık normları içinde milli esaslara göre 
uyarlayarak ve uygunlaştırarak toplum, birey ve ülke seviyesinde çağdaş sorunların çözümü 
üzerine sınıflama, betimleme, açıklama, analiz yeteneği kazanması hedeflenir 

 

HEL123 GENEL MATEMATİK I 2 2 3 AKTS(3) Z 
 
Bu dersin amacı; matematiğin giriş niteliğinde olan konularını öğrenciye kavratmaktır. 

 

Dersin sonunda öğrenci; Sayılar ve sayı kümeleri, Basit eşitsizlikler, Üslü İfadeler, Köklü 
İfadeler, Özdeşlikler, Çarpanlara Ayırma, Kesirler, Yüzdeler, Kar-Zarar Problemleri, Denklem 
Sistemleri, Açılar ve Üçgenler, Geometrik şekillerin alan ve hacimleri, Doğrusal denklemler, 
eğimleri ve düzlemde grafikleri, İkinci dereceden denklemler ve düzlemde grafikleri,  Dik 
Üçgende Temel Trigonometrik Oranlar, trigonometrik eşitlikler ve geometrik uygulamaları ile 
ilgili soruları çözebilecektir. 
 
SEÇMELİ DERSLER I 
 

HEL127 ELEKTRİK VE MANYETİZMA BİLGİSİ 2 0 2 AKTS(4) S 
 
Bu derste öğrencilere, doğru akım devre analizi, alternatif akım devre analizi ve makine 
derslerinde ihtiyaçları olan temel elektrik ve manyetizma bilgisi verilmesi amaçlanmıştır. 

 

Bu ders sonunda öğrenciler; ölçme işlemini, vektörlerle ilgili temel işlemleri, atomun yapısını, 
durgun elektrik, elektrik alan, potansiyel alan kavramlarını, direnç, kondansatör, bobin 
kavramlarını ve bağlantı şekillerini, mıknatıslanma ve manyetik alan kavramlarını bilecek ve 
manyetik indüksiyon kavramını açıklayabileceklerdir. 

 

HEL121 ELEKTRİK ŞEBEKE TESİSLERİ 2 0 2 AKTS(2) S 
 
Bu derste öğrenciye, bina içi ve bina dışında kullanılan elektrik tesisatı ve şebekelerinin 
kurulumu bakım ve onarımı yanı sıra korunma yöntemleri de anlatılması amaçlanmıştır. 

 

Bu ders sonunda öğrenciler; elektrik şebeke ve tesisleri ile ilgili temel kavram ve deyimleri, 
alçak gerilim şebeke tipleri ile direkt ve endirekt temasa karşı alınan koruma önlemlerini 
açıklayabileceklerdir. Ayrıca iç tesisat malzemelerinin teknolojik özelliklerini bileceklerdir. 



HEL129 BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI  2 0 2 AKTS(2) S 
 
Bu derste öğrencilere bilgisayar donanımı ve en yaygın olarak kullanılan ofis programlarını 
öğrenmek amaçlanmıştır. 

 

Bu ders sonunda öğrenciler; Bilgisayar donanım ve yazılım kavramlarını açıklayabileceklerdir. 
Ayrıca Microsoft Office Word, Excel ve PowerPoint paket programını etkin bir şekilde 
kullanabileceklerdir. 

 

HMY163 MATEMATİK I 2 0 2 AKTS(2) S 
 
Bu dersin amacı; matematiğin giriş niteliğinde olan konularını öğrenciye kavratmaktır. 

Dersin sonunda öğrenciler; Ölçü Birimleri, Doğal Sayılarda Dört İşlem, Anlamlı Sayılarla 
İşlemler, Üslü İfadeler, Köklü İfadeler, Özdeşlikler, Çarpanlara Ayırma, Kesirler, Yüzdeler, Kar-
Zarar Problemleri, Ölçeklendirme, Denklem Sistemleri, Üçgenler, Üçgen Prizma, Yüzey Alanı ve 
Hacimleri, Doğrular ve Eğimleri, Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar ile ilgili soruları 
çözeceklerdir. 

HMY165 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2 0 2 AKTS(2) S 
 
İş güvenliği ve çevrede güvenliği tehdit edici unsurlar, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, İşyerlerinde güvenlik ve sağlık 
işaretlerinin anlamları, İşyerlerinde, gürültü, titreşim ve tozla mücadele, Kanserojen ve 
mutajen maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri, Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve 
Zararlı Maddelerle çalışmalarda alınması gereken önlemleri, İşyerlerinde acil durumlar ve 
alınacak tedbirler, İmalat işlerinde iş güvenliği tedbirleri, Elektrik ve yüksekte çalışma işlerinde 
iş güvenliği tedbirleri, Kişisel Koruyucu Donanımlar ve İşyerlerinde Kullanılması, Meslek 
hastalıkları, iş kazaları ve yaralanmalar 
 

HMY167 MESLEKİ İNGİLİZCE I 2 0 2 AKTS(2) S 
 
Bu dersin amacı öğrencilerin bölümü ile ilgili kelime dağarcığını geliştirmek ve temel cümle 
kalıplarını öğretmektir. 

 

Bu dersin sonunda öğrenciler; bölümü ile ilgili kelimeleri öğrenir, temel cümle kalıplarını 
kullanır, genel teknik metinleri okurlar. 

 
HMY169 GERİ KAZANIM YÖNTEMLERİ 2 0 2 AKTS(3) S 

 
Bu dersin amacı; öğrencilere atık kavramını ve geri kazanım yöntemlerini öğretmektir. 



Bu dersin sonunda öğrenci, Atık Azaltma ve Atık Rehabilitasyonu Kavramları, Atık 
Sınıflandırma, Atık Yönetim Sistemleri, Avrupa Birliği Geri Kazanım Yönergeleri konularını 
tartışır. 

 
HMY171 ENERJİ DEPOLAMA 2 0 2 AKTS(3) S 

 
Bu dersin amacı; öğrencilere mekanik enerji, elektrik enerjisi, manyetik enerji ve ısı enerjisi 
depolama yöntemlerini öğretmektedir. 

 

Bu ders sonunda öğrenci, Enerji ve Enerji Depolama Kavramı, Mekanik Enerji Depolama, 
Elektrik ve Manyetik Enerji Depolama, Isı Enerjisi Depolama ve Enerji Depolamaya Örnekler 
konularını tanır. 

 

 



1. BAHAR DÖNEMİ 
 

HEL128 ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ 4 0 4 AKTS(4) Z 
 
Bu dersin amacı, alternatif akımda devre çözümü ve hesaplamalar yapma bilgi ve becerilerinin 
öğrencilere kazandırılmasıdır. 

 

Bu dersin sonunda öğrenciler; alternatif akım kaynaklarını kullanmayı, alternatif akım 
devrelerinde akım gerilim hesaplamaları, devre çözümleri, rezonans devre çözümleri, güç ve 
enerji hesaplamalarını yapabileceklerdir. 

 
TKD104 TÜRK DİLİ II 2 0 2 AKTS(2) Z 

 
Bu dersin amacı; öğrencilere düzgün cümle kurma alışkanlığı vermektir. 

Bu dersin sonunda öğrenciler; doğru ve anlaşılır cümle kurabilme, bilimsel yazılarda türk dilinin 
özelliklerini kullanabilme ve anlatım bozukluğundan kaynaklanan iletişim sorunlarını 
belirleyebilme becerisi kazanacaklardır. 

 
AIT104 ATATÜRK İLK. İNK. TAR. II 2 0 2 AKTS(2) Z 

 
Türkiye Cumhuriyeti devletinin Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra laik ve üniter 
yapıda ulus-devlet olarak kuruluşu, bu kuruluş esasına göre biçimlenen çağdaşlaşma 
tecrübesinin tarihini; Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 
önderliğinde gerçekleştirilen Türk Devrimi’nin, ulus-devlet ve çağdaşlık ve laiklik olgularının 
Türkiye bağlamında ifadesi ve anlamına karşılık gelen Atatürkçü düşünce’yi genç nesillere 
öğretmek ve bunun değerinin idrak etmektir. 

 
AİT 104 dersinin alan öğrenciden, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu temel ilkeleri ve Türk 
Devrimi çerçevesinde, bu düşünceyi akıl ve bilim, çağdaşlık normları içinde milli esaslara göre 
uyarlayarak ve uygunlaştırarak toplum, birey ve ülke seviyesinde çağdaş sorunların çözümü 
üzerine sınıflama, betimleme, açıklama, analiz yeteneği kazanması hedeflenir 

 
ING128 TEMEL İNGİLİZCE II  2 2 3 AKTS(3) Z 

 
Konuşma, Dinleme-Anlama, Yazma, Okuma-Anlama  
 

HEL130 GENEL MATEMATİK II  2 2 3 AKTS(3) Z 
 
Bu dersin amacı; öğrencinin matematikte küme kavramı, fonksiyonlar ve uygulamaları, temel 
fonksiyon çeşitleri ve grafikleri, limit ve süreklilik kavramları, türev ve uygulamaları, basit 
integral ve alan uygulamaları, matris ve determinant kullanarak denklem çözümünü 
yapabilmesi amaçlanmaktadır. 



Bu dersin sonunda öğrenci; kümeler, kartezyen çarpım ve bağıntılar, fonksiyonlar ve grafikleri, 
bileşke fonksiyon ve fonksiyonlarla işlemler, ters fonksiyon, grafik öteleme işlemleri, doğrusal 
ve parabolik fonksiyonlar ve çizimleri, logaritmik ve üstel fonksiyonlar ve çizimleri,  
trigonometrik fonksiyonlar, tersleri ve grafikleri, fonksiyonların limitleri ve süreklilikleri, türev 
kavramı ve özel fonksiyonların türevleri, türevin geometrik yorumu ve eğim, teğet, normal 
denklemlerini bulma, basit integral kavramı ve integral ile alan bulma uygulamaları, matrisler 
ve determinantlar,  matrisler ve determinantlar yardımı ile denklem çözümü ile ilgili soruları 
çözebilecektir. 
 

HMY164 İŞYERİ BECERİ EĞİTİMİ I 0 40 10 AKTS(10) Z 
 
Bu dersin amacı; öğrencilere iş yeri ortamda teorik bilgilerini ve pratik becerilerini uygulama 
imkânı vermektir.  

 
Yaz stajını tamamlayan öğrenciler; programı ile ilgili endüstri alanını, üretim aşamalarını, proje 
hazırlamayı ve üretime geçirmeyi yerinde öğrenmiş olur. 
 
SEÇMELİ DERSLER II 
 

HEL122 
BİLGİSAYAR DESTEKLİ DEVRE TASARIMI VE 
SİMÜLASYONU 

0 2 1 AKTS(2) S 

 
Bu derste öğrencilere; bilgisayar destekli elektronik devre tasarımı yapma ve bu devreleri sanal 
ortamda çalıştırarak devre hakkında bilgi edinebilme becerilerinin kazandırılması 
amaçlanmaktadır. 

 

Bu dersin sonunda öğrenciler; bilgisayar desteği ile elektrik elektronik devre şemaları 
çizebilecek ve devrelerin simülasyonunu yapabileceklerdir. Ayrıca tasarladıkları devrenin baskı 
devresinin çizimini bilgisayardan alabileceklerdir. 
 

HEL126 ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI I 0 12 6 AKTS(6) S 

Endüstri Alanlarının Tanıtılması, Üretim Aşamalarının Gösterilmesi, Uygun Firmaların Çalışma 
Koşullarının Gözlemlenmesi 

 
HEL132 ELEKTRİK MAKİNELERİ I 2 0 2 AKST(2) S 

 
Bu derste öğrencilere, transformatörlerin ve doğru akım makinelerinin yapısı, çalışma ilkeleri 
ve kontrol mekanizmaları öğretilecektir. 

 

Bu ders sonunda öğrenciler; tek fazlı iki sargılı ve üç fazlı transformatörlerin yapısını ve çalışma 
ilkelerini ifade edebilecek, transformatörlerin boşta, kısa devre ve yükte çalışmadaki 



davranışlarını açıklayabileceklerdir. Ayrıca Transformatörlerin eşdeğer devresini çizerek 
transformatörlerde verimi hesaplayabileceklerdir.  

 

Bunun yanı sıra, doğru akım makinelerinin çalışma ilkelerini, yapısını ve parçalarını 
açıklayabilecek ve doğru akım makinelerin de indüklenen gerilimi ve momenti 
hesaplayabilecek, besleme şekillerini, endüvi reaksiyonunu ve komitasyonuna karşı alınacak 
önlemleri ve yol verme, hız kontrolü, frenleme yöntemlerini açıklayabilecektir. Ayrıca doğru 
akım makinelerinin generatör olarak nasıl kullanılacağını ve karakteristiklerini 
açıklayabilecektir. 

 
HMY162 MESLEKİ İNGİLİZCE II 2 0 2 AKTS(2) S 

 
Bu dersin amacı öğrencilerin bölümü ile ilgili kelime dağarcığını geliştirmek ve orta düzey 
mesleki metinleri anlayabilmesini sağlamaktır 

Bu dersin sonunda öğrenci; bölümü ile ilgili kelimeleri öğrenir, orta düzey mesleki metinleri 
okur, şirket içi yazışmaları yapabilecektir. 

 

HMY160 MATEMATİK II  2 0 2 AKTS(2) S 
 
Bu dersin amacı; öğrencinin matematik ile ilgili temel kavramları açıklaması ve matematik için 
gerekli ve yeterli temele sahip olmasıdır. 

Bu dersin sonunda öğrenciler; veri analizi yapacak, geometrik şekillerde alan ve hacim 
hesaplayabilecek, üç boyutlu uzayda koordinat sistemlerini kullanabilecek, türev ve integral 
hesabı yapabileceklerdir. 

 

HMY165 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2 0 2 AKTS(2) S 
 
İş güvenliği ve çevrede güvenliği tehdit edici unsurlar, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4857 
sayılı İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, İşyerlerinde güvenlik ve sağlık işaretlerinin anlamları, 
İşyerlerinde, gürültü, titreşim ve tozla mücadele, Kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmalarda 
sağlık ve güvenlik önlemleri, Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle çalışmalarda alınması 
gereken önlemleri, İşyerlerinde acil durumlar ve alınacak tedbirler, İmalat işlerinde iş güvenliği 
tedbirleri, Elektrik ve yüksekte çalışma işlerinde iş güvenliği tedbirleri, Kişisel Koruyucu Donanımlar ve 
İşyerlerinde Kullanılması, Meslek hastalıkları, iş kazaları ve yaralanmalar. 

 
HMY166 ÇEVRE KORUMA 2 0 2 AKTS(2) S 

 
Bu dersin amacı öğrencilere; çevre ve insan sağlığı koruma kuralları ile ilgili bilgi ve becerileri 
kazandırmaktır. 
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Bu dersin sonunda öğrenci; çevre yönetmelik bilgisi edinir, risk analizi yapar, ulusal ve 
uluslararası yönetmelikleri bilir. 
 

HMY168 MESLEK ETİĞİ 2 0 2 AKTS(2) S 
 
Bu dersin amacı öğrencilere mesleğinin ilkelerini ve toplumsal sorumluluklarını öğretmektir. 
 
Bu dersin sonunda öğrenci etik ve ahlak kavramlarını öğrenir, etik sistemleri kavrar, mesleki yozlaşma 
ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını tartışır. 

 
HMY170 GİRİŞİMCİLİK 2 0 2 AKTS(2) S 

 
Bu dersin amacı; öğrencilerin girişimcilik potansiyellerini arttırmaktır. 
 
Bu dersin sonunda öğrenciler; girişimcilik kavramını, küçük işletmelerin kuruluş süreçlerini, küçük 
işletmelerin sorunlarını ve çözüm yollarını öğrenirler. 

 
HMY172 TEMEL MEKATRONİK VE ROBOTİK TASARIM 2 0 2 AKTS(2) S 

 
Bu dersin amacı; Mikrodenetleyicerin çalışmasını anlatmak ve miktodenetleyiciler için temel 
algoritmalar oluşturulmasını ve bu algoritmanın arayüz programı ile mikrodenetleyiciye yüklenmesini 
öğrenmek. 

 
Bu dersin sonunda öğrenci; Sensörleri, Mikrodenetleyiciyi tanır, Arayüz programını kullanır, 
Robot tasarımı yapar, DC motor kullanımını bilir, Algoritma oluşturur ve arayüz programları ile 
bu algoritmayı mikrodenetleyiciye yükler. 
 

HMY178 İLK YARDIM 0 2 1 AKTS(2) S 
 
Bu dersin sonunda öğrencinin bir kaza durumunda yaralıya ilk müdahaleyi yapabilmesi 
amaçlanmaktadır. 

Bu dersin sonunda öğrenci çeşitli yaralanmalara müdahale edebilir ve ilk yardımın temel 
uygulamalarını kullanır.  

 

2 YIL GÜZ DÖNEMİ 
 

HEL213 ELEKTRİK MAKİNELERİ II 2 2 3 AKTS(5) Z 
 
Bu derste öğrencilere asenkron ve senkron motorların çalışma prensipleri ve kontrol teknikleri 
anlatılacaktır. 

 
Bu ders sonunda öğrenciler; üç fazlı asenkron makinelerin yapısını ve çalışma prensibini, 
eşdeğer devrenin geliştirilmesi, güç dağılımı ve momentler kavramlarını, boşta çalışma ve kısa 
devre deneyi ile asenkron motorun yükte çalışmasını, yol verme yöntemlerini, hız kontrolü 
yöntemlerini ve frenleme yöntemlerini açıklayabilecektir. Tek fazlı motorların özelliklerini 

http://193.140.226.228:8080/BolognaWeb/module/bologna/mufredat.xhtml
http://193.140.226.228:8080/BolognaWeb/module/bologna/mufredat.xhtml


tanıyabilecek ve çalışma prensiplerini açıklayabileceklerdir. Senkron jeneratörlerin ve senkron 
motorların yapısını tanıyabilecek, özelliklerini, çalışma yöntemlerini ve ilkelerini 
açıklayabileceklerdir. Senkron motorlara yol verme yöntemlerini açıklayabileceklerdir. 
Senkron makinenin aktif ve reaktif güç ayarını yapabileceklerdir. 

 

HEL217 
ELEKTROMEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ ve 
PANOLAMA 

2 2 3 AKTS(5) Z 

 
Bu derste öğrencilere, kumanda elemanlarının montajını ve kumanda devre elemanları 
kullanılarak bir fazlı ve üç fazlı asenkron motorları çalıştırma, devir yönü değiştirme, frenleme 
işlemlerini öğretilecektir. 

Bu ders sonunda öğrenciler; kumanda elemanlarının panoya montajını yapabilecek ve bir fazlı 
ve üç fazlı asenkron motorları çalıştırma, devir yönü değiştirme, frenleme işlemlerini yapma 
becerileri kazanacaklardır. 

 

HEL239 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM 2 0 2 AKTS(4) Z 
 
Bu dersin amacı; öğrencilere güncel bir CAD programı öğretmektir. 

 
Bu dersin sonunda öğrenciler; CAD, CAM gibi temel kavramları açıklar. AutoCAD ekranını ve 
menüleri tanır. İki boyutlu çizimler için verilen AutoCAD komutlarını kullanarak çizim 
yapabilirler. 

 
HMY297 İŞYERİ BECERİ EĞİTİMİ II 0 16 4 AKTS(4) Z 

 
Bu dersin amacı öğrencilerin firmaların çalışma ilkelerini öğrenmesi ve iş hayatına adapte 
olmasını sağlamaktır.   
 
Bu dersin sonunda öğrenciler endüstri alanlarını tanır, üretim aşamalarını öğrenir ve firmaların 
çalışma koşullarını tartışır. 
 
SEÇMELİ DERSLER III 
 

HEL221 SAYISAL ELEKTRONİK 4 0 4 AKTS(5) S 
 
Bu derste öğrencilere; sayı sistemleri kavramı ile temel mantık, bileşimsel, aritmetik ve flip flop 
entegrelerinin çalışma şekillerini kavrayabilme ve bu entegrelerle devre tasarlayabilme bilgi ve 
becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. 

 



Bu dersin sonunda öğrenciler; temel mantık devrelerini tasarlamak ve sadeleştirmek, 
bileşimsel, aritmetik ve ardışık mantık devrelerini tasarlamak,  Sayıcı ve kaydedici devrelerini 
tasarlamak bilgi ve becerisine sahip olacaklardır. 

 
HEL223 ELEKTRONİK KONTROL DEVRELERİ 2 2 3 AKTS(5) S 

 

Kapasitif, İndüktif, Resistif ve Optik algılayıcıların (sensörlerin) çalışma prensipleri; Sıcaklık, 
Nem, Hız, Titreşim Algılayıcıları; Konum, Yaklaşım, Basınç, Akış, Seviye Algılayıcıları; Fark 
yükselteçleri, İşlemsel yükselteçler AC, DC çalışma; İşlemsel yükselteçlerin elektriksel 
özellikleri ve kazanç; İşlemsel yükselteçlerde kıyaslayıcı, toplama, çıkarma, türev, integral 
devreleri; Mikrodenetleyici Mimarisi Ve Donanımı; Algoritma Tasarlamak, Akış diyagramları; 
Mikrodenetleyici hafızası ve kaydediciler; Mikrodenetleyici program komutları; 
Mikrodenetleyiciye program yükleme; Temel giriş çıkış programları, Program derleme ve hata 
denetimi; Mikrodenetleyici uygulamaları 
 

HEL225 MİKRODENETLEYİCİLER 2 2 3 AKTS(5) S 
 
Bu derste mikrodenetleyici seçmek, algoritma ve akış diyagramı tasarlamak, mikrodenetleyici 
için program yazmak, mikrodenetleticiye program yüklemek ve temel uygulamalar yapmak 
yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. 

 
Bu dersin sonunda öğrenciler; mikrodenetleyici mimarisini ve donanımları bilecek algoritma 
ve akış diyagramı tasarlayarak mikrodenetleyici için program yazabileceklerdir. 

 

HEL227 ELEKTRİK BAKIM VE ARIZA BULMA 0 2 1 AKTS(3) S 
 
Bu derste öğrenciye günümüzün bakım ve arıza bulma ilkelerini anlatılacaktır. 

 

Bu dersin sonunda öğrenciler; bakım faaliyetlerinin yürütülmesinin üretim ve işletme 
açısından önemini ifade edebileceklerdir. Bir makine veya sistemde mümkün olan en kısa 
sürede arızanın bulunmayı veya henüz arıza oluşmadan önlemler alma becerisine sahip olacak 
ve elektrik-elektronik devre elemanları, makine, tesis ve sistemlerde belirlenmiş arızaların 
giderilmesini sağlayacaklardır. 

 

HEL229 KALİTE GÜVENCE SİSTEM VE STANDARTLARI 2 0 2 AKTS(2) S 
 
Bu dersin sonunda öğrenci; iş hayatında kalite güvencesi ve standartları ile ilgili yeterlilikleri 
kazanır. 

 
Bu dersin sonunda öğrenciler; kalite, standart ve standardizasyon kavramlarını tartışır, süreç 
ve kaynak yönetim sistemlerini kullanır, toplam kalite kontrol sistemini yorumlar. 



HEL231 İŞLETME YÖNETİMİ I 2 0 2 AKTS(2) S 
 
Bu dersin amacı öğrenciye; işletme kurma ve işletmeyi geliştirme işlemleri ile ilgili yeterlikleri 
kazandırmaktır. 

Bu dersin sonunda öğrenci; ekonomik verileri analiz eder, talep ve gelir-gider tahmini yapar, 
işletmenin kuruluş yerini seçer, işyeri ve üretim planları yapar. 

 
HEL233 İLETİŞİM 2 0 2 AKTS(2) S 

 
Bu ders ile öğrenciye, sözlü, sözsüz, yazılı, biçimsel, biçimsel olmayan ve örgüt içi ile dışı 
arasında iletişim kurma yeterlikleri kazandırılacaktır. 

 
Bu dersin sonunda öğrenciler bireysel ve örgütsel iletişim kurarlar. 

 
HEL235 GÖMÜLÜ SİSTEM PROGRAMLAMA 4 0 4 AKTS(6) S 

 
Bu derste gömülü sistemlere ve dijital operatörlük temel seviye bilgilerine değinilecektir. 
Ayrıca bir gömülü sistemde olması gereken temel donanımlar, yazılım geliştirme basamakları 
ve problem çözümünde algoritma kullanımı anlatılacaktır. 

 
Bu dersin sonunda öğrenciler; gömülü sistem mimarisi, donanımı hakkında bilgi sahibi olacak 
ayrıca algoritma ve akış diyagramı tasarlayarak temel programlama yapılarını 
kullanabileceklerdir.  

 
HEL237 ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ İLETİMİ VE DAĞITIMI 2 0 2 AKTS(4) S 

 
Bu derste öğrencilere elektrik enerjisinin hangi yollarla üretilebileceği ve kullanılacak bölgelere 
nasıl taşınacağı öğretilecektir. 

 
Bu dersin sonunda öğrenciler; elektrik enerjisi elde etme ilkelerini, santral çeşitlerini ve işletme 
özelliklerini bileceklerdir. Ayrıca elektrik enerjisinin üretim yerinden tüketim bölgesine iletim 
ve dağıtımı ile ilgili temel ilkeleri ve kullanılan teknolojileri bilecek ve kullanabileceklerdir. 

 

2 YIL BAHAR DÖNEMİ 
 

HEL242 ELEKTRİK TESİSAT PLANLARI 2 0 2 AKTS(4) Z 
 
Bu derste öğrenciye; aydınlatma, kuvvet, enerji, iletim ve dağıtım projeleri ile ilgili fizibilite 
çalışması yapabilme becerisi kazandırılacaktır. 



Bu ders sonunda öğrenciler; Tesisat planlarının ön çalışması için gereksinimleri belirleyebilecek 
ve bir tesisat projesini hazırlayabileceklerdir. Hazırladıkları tesisat planlarını tamamlayarak 
sunumunu yapabileceklerdir. 

 
HEL222 GÜÇ ELEKTRONİĞİ 2 2 3 AKTS(4) Z 

 
Bu derste öğrencilere; yarı iletken anahtarlama elemanları, doğrultucu ve kıyıcı devre 
uygulamalarına yönelik bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. 

 
Bu ders sonunda öğrenciler; yarı iletken anahtarlama elemanlarını seçebilecek, tek fazlı ve üç 
fazlı doğrultucu devreleri kurabilecek, kıyıcı, inverter ve frekans dönüştürücü devreleri 
kurabileceklerdir. 

 
HMY296 İŞYERİ BECERİ EĞİTİMİ III 0 16 4 AKTS(4) Z 

 
Bu dersin amacı öğrencilerin firmaların çalışma ilkelerini öğrenmesi ve iş hayatına adapte 
olmasını sağlamaktır.  
 
Bu dersin sonunda öğrenciler endüstri alanlarını tanır, üretim aşamalarını öğrenir ve firmaların 
çalışma koşullarını tartışır. 
 

HMY298 İŞYERİ BECERİ EĞİTİMİ IV  0 40 10 AKTS(10) Z 
 
Bu dersin amacı; öğrencilere iş yeri ortamda teorik bilgilerini ve pratik becerilerini uygulama 
imkânı vermektir.  

Yaz stajını tamamlayan öğrenciler; programı ile ilgili endüstri alanını, üretim aşamalarını, 
proje hazırlamayı ve üretime geçirmeyi yerinde öğrenmiş olur. 
 
SEÇMELİ DERSLER IV 
 

HEL224 TAMAMLAYICI ELEKTRİK SERVİS VE SİSTEMLER 1 2 2 AKTS(3) S 
 
Bu derste öğrencilere; yapılarda su temini, ısıtma, havalandırma, gibi sistemlerin elektrikle ilgili 
yönlerini kavrayabilme bilgi ve becerisi kazandırılacaktır. 

Bu dersin sonunda öğrenciler; Yapı içinde soğuk-sıcak suyun borularla nasıl nakledildiğini 
kavrayabilecek motor gücü ile çalışan sistemlerin elektriksel donanımlarının yapılma işlemini 
uygulayabilecektir. Isıtma sistemleri ile ilgili tasarım, elektriksel bakım ve onarım işlemleri 
yapabilecektir. Hava düzenleme sistemleri tasarım ilkelerin açıklayabilecek, bakım ve arıza 
bulma işlemlerini uygulayabilecektir. Aydınlatma sistemlerinin tasarımını ve bakımını 
yapabilecektir. Yangın alarm sistemlerinin görevini ve çalışmasını açıklayabilecektir. 
Yıldırımdan korunma tesisatı yapabilecektir. Şebeke beslemesinde arıza ya da kesinti 



olduğunda, temel servis, acil aydınlatma ya da servislerin tamamına elektrik sağlayan yedek 
besleme sistemlerini tanıyabilecek, bağlantı ve montajını yapabilecektir. 

 
HEL226 FABRİKA İMALAT TEKNİKLERİ 2 0 2 AKTS(2) S 

 

Bu derste öğrencilere; elektrik teçhizatın imalatında kullanılan belli başlı işlemleri 
kavrayabilme ve bu işlemleri belirli ürün kategorilerine uygulayabilme bilgi ve becerisi 
verilecektir. 

 
Bu ders sonunda öğrenciler; imalat endüstrisinde kullanılan işlemleri tanıyabilecektir. Dağıtım 
transformatörlerin imalatına ilişkin teknikleri açıklayabilecektir. Pano imalatı için gereken 
teknikleri açıklayabilecektir. Jeneratörlerin ve motorların imalatında kullanılan teknikleri 
açıklayabilecektir. Elektronik iş parçalarının, devrelerinin ve cihazlarının üretilmesinde 
kullanılan imalat tekniklerini açıklayabilecektir. Çeşitli imalat işlerinde uygulanan kalite kontrol 
sistemi metotlarını ifade edebileceklerdir. 

 
HEL228 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI 2 0 2 AKTS(2) S 

 
Bu dersin amacı öğrencilerin tasarladığı bir proje ile ilgili fizibilite çalışması yapabilmesi ve 
sistem yaklaşımı ile projesini sürdürebilmesi amaçlanmaktadır. 

 
Bu dersin sonunda öğrenci; problemi tanır, çözüme yönelik sistem önerilerini gözden geçirir, 
sistem elemanlarını tespit eder, montaj prosedürünü hazırlar, iş akış ve zaman çizelgesini 
hazırlar, maliyetini hazırlar. 

 
HEL230 İLERİ MİKRODENETLEYİCİLER 2 2 3 AKTS(4) S 

 
Bu derste öğrencilere; mikrodenetleyici seçmek, algoritma ve akış diyagramı tasarlamak, 
mikrodenetleyici için program yazmak, mikrodenetleticiye program yüklemek ve temel 
uygulamalar yapmak yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. 

Bu ders sonunda öğrenciler; mikrodenetleyici ile ADC, anahtarlama elemanları, sensör, 
eeprom ve seri iletişim elemanlarını, DC, Step ve Servo motorunu kullanabileceklerdir. 

 
HEL232 PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER 2 2 3 AKTS(4) S 

 
Bu derste öğrencilere, PLC’yi ladder diyagram ve fonksiyon blokları ile programlama ve 
dokunmatik panel programlama yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. 
 



Bu ders sonunda öğrenciler; PLC giriş çıkış işlemlerini, merdiven diyagramı ve Sıralı fonksiyon 
blokları kullanarak program yazabileceklerdir. Dokunmatik panel ile PLC arasında bağlantı 
kararabilecektirler. 
 

HEL234 İŞLETME YÖNETİMİ II 2 0 2 AKTS(2) S 
 
Bu dersin sonunda öğrenci; işletme yönetimi, üretim, pazarlama ve mali işler ile ilgili bilgi ve 
beceriler kazanır. 
 
Bu dersin sonunda öğrenci; kaynakları yönetebilir, üretim ve pazarlamaya yönelik planlamalar 
yapar. 
 

HEL236 ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI II 0 12 6 AKTS(6) S 
 

Endüstri Alanındaki Uygun Firmaların Çalışma Koşullarının ve İş Tecrübelerinin Paylaşılması ve 
Endüstrideki Firmaların Tanıtılması  

 
HEL238 GÖMÜLÜ SİSTEM UYGULAMALARI 4 0 4 AKTS(5) S 

 
Bu derste öğrencilere; Bu derste gömülü sistem kartlarından birisini seçmek, bu karta uygun 
donanım ve sensörlerin kullanımı için yazılım geliştirmek ve dijital operatörlük kapsamında 
uygulamalar yapmaktır. 
 
Bu ders sonunda öğrenciler; bir gömülü sistem kartı ile RGB led, LDR, LCD ekran, Röle, sıcaklık, 
nem, yağmur, ses, gaz, alev, eğim, ivme, basınç ve mesafe sensörlerini, eeprom, anahtarlama 
elemanlarını, seri iletişimi, DC, mini Servo ve Step motorlarını kullanabileceklerdir. 
 

HEL240 ELEKTRİK MAKİNELERİ III 2 0 2 AKTS(3) S 
 
Bu derste öğrenciye üniversal, step ve servo motorların yapısını çalışma prensipleri ve 
kontrolleri anlatılacaktır. 
 
Bu dersin sonunda öğrenciler; üniversal, step ve servo motorların yapılarını tanıyabilecek, 
özelliklerini ve çalışma prensiplerini açıklayabileceklerdir. Tüm motorları kontrol 
edebileceklerdir. 
 


