
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 

MESLEK YÜKSEKOKULU 

ELEKTRİK PROGRAMI 

A.Amaçlar 

Günümüzde üretim endüstrilerinde sistemler ve bunlara yönelik ekipmanlar, kalite ve ölçme teknolojileri, 

malzemeler, otomasyon sistemleri ve uygulamaları son zamanlarda büyük bir değişim göstermiştir. Sanayileşme 

ve ileri teknoloji kullanımının artması, üretim endüstrilerinde verimlilik açısından da önemli bir unsurdur. 

Mühendislik alanında elektrik sanayine bağlı olarak ortaya çıkan bu değişimleri iş proseslerine uygulayabilen 

endüstriler sürdürülebilir rekabet gücü sağlayabilecektir. Elektrik programı, sınai faaliyetlerin de gelişmesine 

bağlı olarak sürekli değişim ve gelişim gösteren temel teknik alanlarından biridir. Yeni teknolojilere paralel 

olarak üretim süreçlerinde yeni ekipmanların, cihazların ve aksamların geliştirilmesi ve ağır sanayi eksenli 

proseslere adapte edilmesi bu temel teknik bilime olan ihtiyacı ortaya koymaktadır. 

B.Hedefler  

Elektrik programı mezunları; alçak, orta ve yüksek gerilim tesisat ve montajı, elektrik motorlarının bakım, 

onarım ve montajı, elektrik pano oluşturulması ve montajı, elektromekanik kumanda sistemleri ve PLC’li sistem 

tasarımı ve oluşturulması, tamamlayıcı servis sistemleri gibi birçok alanda istihdam imkanı bulabilirler. 

C. Program Öğrenme Çıktıları 

1-Temel matematik ve fen bilimi bilgilerine sahip olma ve gerektiğinde kullanabilmek.  

2-Mesleki konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisini ve bilincini 

kazandırmak. 

3-Elektrik ve Elektronik konularındaki pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri fiziksel ve bilişsel becerileri 

kullanarak, pratik uygulama yapma becerisi kazandırmak. 

4-Elektrik ile ilgili teknolojik gelişmeleri takip ederek; işletmelerde gerekli gözlemleme, planlama ve denetimleri 

yaparak; işletmelerin gelişmesine katkıda bulunma konusunda bakış açısı kazandırmak. 

5-Elektrik ve Elektronik konularında öğrencilere sanayi ve hizmet sektöründeki üretim süreçlerini ve teknolojik 

gelişmeleri yakından tanıma yeteneğini ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak. 

6-Elektrik ile ilgili temel kavramları öğretmek, elektrik devre elemanlarını tanıtmak ve bu elemanları uygun 

devrelerde kullanma becerisi kazandırmak. 

7-Mesleği ile ilgili yeterli düzeyde bir yabancı dil bilgisi kazandırmak.  

8-Elektrik alanında ilgili verileri toplayabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayarak 

ortaya koyma ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisini kazandırmak. 

9-Elektrik ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme 

ve etkin kullanma becerisi ve yeteneği kazandırmak.  

10-Elektrik ve Elektronik alanındaki araç, gereç ve ölçü aletlerini tanıma ve kullanma becerisi kazandırmak. 

11-İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma, kalite ve standartlar konusunda bilgi ve bilinç kazandırmak.  



12-Bir yabancı dili temel seviyede kullanabilmek.  

13-Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde kullanabilmek.  

14-Sözlü ve yazılı elektronik iletişim tekniklerini kullanabilmek.  

15-Sensörler, transduserler hakkında bilgi sahibi olma ve uygulama becerisi kazandırmak.  

16-Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerek el, gerekse bilgisayar desteği ile gerçekleştirme ve 

bunları uygulama becerisi kazandırmak.  

17-Otomatik kumanda ile, elektrik motorlarına çeşitli şekillerde yol verme becerisi kazandırmak. 

18-Elektrik makinalarının sarımlarını yapabilme becerisini kazandırmak.   

19-PLC ile elektrik motorlarına yol verme becerisi kazandırmak. 

20-Analog Elektronik, Güç Elektroniği ve Sayısal elektroniğin temel ilkelerini ve tasarım yapma becerisi 

kazandırmak. 

D. Eğitim Öğretim Metotları 

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem 

yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi 

becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. 

Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. 

Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir: 

 

 Metot Başlıca öğrenme faaliyetleri Kullanılan Araçlar 

1 

Ders Dinleme ve anlamlandırma 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

2 

Tartışmalı Ders 
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

3 Özel Destek / 

Yapısal Örnekler 
Önceden planlanmış özel beceriler   

4 Rol Yapma / 

Drama 
Önceden planlanmış özel beceriler 

Standart derslik teknolojileri, özel 

donanım 

5 Problem Çözme Önceden planlanmış özel beceriler   

6 Vaka Çalışması Önceden planlanmış özel beceriler   

7 

Beyin Fırtınası 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım 

çalışması 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

8 Küçük Grup 

Tartışması 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme 
Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 



bilgisayar, tepegöz 

9 
Gösterim 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme 

Gözleme imkan verecek gerçek ya 

da sanal ortam 

10 
Benzetim 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, Bilişim becerileri 

Gözleme imkan verecek gerçek ya 

da sanal ortam 

11 

Seminer 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, 

Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel 

beceriler 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, özel donanım 

12 

Grup Çalışması 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, 

Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, 

yönetsel beceriler, takım çalışması 

İnternet veri tabanları, kütüphane 

veri tabanları, e-posta, çevrimiçi 

sohbet, 

Web tabanlı tartışma forumları 

13 Saha / Arazi 

Çalışması 

Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam 

boyu öğrenme, teknik gezi ve incelemeler 
  

14 
Laboratuar 

Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel 

beceriler, takım çalışması 
Özel donanım 

15 
Ödev 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, 

Bilişim 

İnternet veri tabanları, kütüphane 

veri tabanları, e-posta 

16 
Sözlü 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları 

işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum 
  

17 İnceleme / Anket 

Çalışması 
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma   

18 

Panel 
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, özel donanım 

19 

Konuk Konuşmacı 
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, 

özel donanım 

20 
Öğrenci Topluluğu 

Faaliyetleri / 

Projeleri 

Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru 

geliştirme, takım çalışması, Araştırma – yaşam 

boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, 

Önceden planlanmış özel beceriler 

  

 

E. Alınacak Derece 

Bu bölüm, yükseköğretimde 120 AKTS’lik bir eğitime tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program 

yeterlilikleri sağlandığında Elektrik alanında Ön Lisans derecesine sahip olunur. 



F. Kabul Koşulları 

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM 

tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer 

programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem 

başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak 

değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Nişantaşı Üniversitesi tanıtım kataloğu ve internet 

sitesinden ulaşılabilir. 

G. Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş 

Elektrik programı mezunları devlet demir yolları, raylı sistemler, üretim şirketleri, maden işletmeleri, doğalgaz 

sektörü, ısıtma-soğutma, iklimlendirme-havalandırma, tesisat, enerji sektörü gibi çok çeşitli ve üretken 

sektörlerde iş bulabilme olanağına sahiptirler. Dikey Geçiş Sınavı ile Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği gibi birçok bölümlere kayıt 

hakkı bulunmaktadır. 

H. Mezuniyet Koşulları 

Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için, her yarıyıl içinde ara sınavlar ve yarıyıl sonunda genellikle 

dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Bu sınavlardan gerekli başarı 

kriterleri sağlanmalıdır.  

J. Ölçme – Değerlendirme ve Puanlama 

Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı 

bölümündeki ilgili derse bakınız. 

 

ELEKTRİK PROGRAMI 

DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 

1. SINIF GÜZ YARIYILI 

Ders Kodu DERS ADI T U Ders 

Saati 
Kredi AKTS 

OATA151 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  4 0 4 4 4 

OYDL151 Yabancı Dil Kurulu I 8 1 9 9 12 

OMAT153 Matematik 3 0 3 3 4 

OELK151 Doğru Akım Devreleri  2 1 3 3 5 

OELK153 Tesisata Giriş  2 1 3 3 5 

 TOPLAM   22 22 30 

 

 

 

 



1. SINIF BAHAR YARIYILI 

Ders Kodu DERS ADI T U Ders 

Saati 
Kredi AKTS 

OTRD152 Türk Dili 4 0 4 4 4 

OYDL152 Yabancı Dil Kurulu II 8 1 9 9 12 

OELK158 Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı ve Analizi I 

sdfdf11IIı322 I 

2 1 3 3 4 

OELK154 Ölçme Tekniği 2 1 3 3 5 

OELK156 Temel Elektronik  2 1 3 2 5 

 TOPLAM     22 22 30 

 

2. SINIF GÜZ YARIYILI 

Ders 

Kodu 
DERS ADI T U Ders 

Saati 
Kredi AKTS 

OELK251 Elektrik Laboratuvar Uygulamaları I 1 2 3 2 4 

OELK253 Teknik İngilizce 1 1 2 2 3 

OELK255 Alternatif Akım Devreleri 2 0 2 2 4 

OELK257 Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı ve Analizi II 2 1 3 3 5 

OELK259 Devre Analizi 2 1 3 3 4 

OELK261 Elektromekanik Kumanda Sistemleri  2 0 2 2 4 

OSAG263 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 2 0 2 2 2 

 Staj / Bitirme Projesi     4 

 TOPLAM   18 17 30 

 

2. SINIF BAHAR YARIYILI 

Kodu DERS ADI T U Ders 

Saati 
Kredi AKTS 

OELK252 ElektrikLaboratuvar Uygulamaları II 1 2 3 2 4 

OELK254 Elektrik Enerji Santralleri  2 1 3 3 4 

33 

 

OELK256 Elektrik Üretimi, İletimi ve Dağıtımı 2 1 3 3 4 

OELK258 Programlanabilir Denetleyiciler 2 1 3 3 4 

OELK260 Güç Elektroniği 2 0 2 2 3 

OELK262 Enerji Yönetimi ve Yenilenebilir Enerji 2 1 3 3 3 

OELK264 Trafo ve Doğru Akım Makineleri 2 1 3 3 4 

 Staj / Bitirme Projesi     4 

 TOPLAM   20 

 

19 

 

30 

 

 

 

 

 

L.GENEL TOPLAMLAR 



GENEL TOPLAMLAR 

TOPLAM TEORİK DERS SAATİ SAYISI 62 

TOPLAM UYGULAMA DERS SAATİ SAYISI 19 

TOPLAM SEÇMELİ DERS SAATİ SAYISI - 

TOPLAM SEÇMELİ DERS AKTS KREDİSİ - 

TOPLAM STAJ AKTS KREDİSİ - 

TOPLAM AKTS KREDİSİ 120 

M. AÇIKLAMALAR 

**: Yüksekokulda okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil zorunlu dersleri ile 

birlikte, ilgili yükseköğretim kurumunun ilgili program için tespit ettiği asgari eğitim ve öğretim çalışmalarını 

ihtiva eden ve tümüyle başarıldığında diploma almaya hak kazandıran eğitim ve öğretim çalışmalarının bütünü 

eğitim ve öğretim planlarında gösterilir ve Yüksekokulda eğitim ve öğretim, her yarıyıldaki derslerin adlarının 

ve haftalık kredi saatlerinin gösterildiği bu öğretim planlarına göre yapılır. 

**: Öğretim programında gösterilen derslerin tümünden başarılı olmuş ve GANO’sunu en az 2.00 düzeyine 

çıkarmış, Yönetim Kurulunun kararı ile mezuniyet koşulunu sağlamış öğrencilere, Meslek Yüksekokulu ve 

program adı belirtilmek suretiyle önlisans diploması verilir. 

**:  Öğrencilerin almış olduğu derslerden başarılı sayılabilmeleri için; derse devam, dönem içi çalışmalar, ara 

sınav ve yarıyıl sonu (final) sınavları göz önüne alınır. Öğrencinin ders geçme ve ham başarı notuna bu 

faktörlerin hangi oranda etkili olacağı ve ölçme ve değerlendirme yöntemi, dersle ilgili kaynaklar o dersin 

müfredatında belirtilir ve yarıyıl başlarında dersin sorumlusu olan öğretim elemanı tarafından öğrencilere 

duyurulur. Dersin ham başarı notunun hesaplanmasında dersin ölçme ve değerlendirme kriterleri; her ders için, 

program başkanının teklifi, Yüksekokul Kurulunun onayı ile her program için ayrı ayrı belirlenir. 

**:Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri; zorunlu ve kredili ders olarak, haftada 

ikişer ders saati olmak üzere, iki yarıyılda okutulur. 

**: Burada ifade edilmeyen diğer hususla konusunda; (bknz: Nişantaşı Üniversitesi yönetmelikleri) 

N.DERS İÇERİKLERİ:   

Ders Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  Kod OATA151 

Course Historyof 

TurkishRevolutıonandAtatürk’sPrinciples 

Code OATA151  

Krediler Teori: 4 Uygulama: 0 Kredi: 4 AKTS: 4 

İçerik Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi olup 

Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler.Türk inkılâbının anlamını ve 



önemini öğrenirler.Türkiye’de modernleşme sürecinin siyasal, ekonomik, sosyal 

ve kültürel yönlerini analiz ederler. Türkiye Cumhuriyetinin nasıl ve hangi 

mekanizmalarla tarih sahnesindeki yerini aldığı ve 1946 yılında çoğulcu 

parlamenter sisteme geçişe kadar Erken Cumhuriyet Döneminde nasıl bir ulus-

devlet ve toplum tasavvur edildiğini öğrenerek günümüz ile mukayese ederler. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Osmanlı Devleti’nin Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devletini Kurtarma Çabaları (Islahat 

Hareketleri/ Fikir Akımları) 

2.Hafta İkinci Meşrutiyet Döneminin Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti 

3.Hafta Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi, Mondros Ateşkes Antlaşması ve 

Tepkiler, Milli Kurtuluş Savaşı, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış 

4.Hafta Hazırlık Dönemi (Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrasında Genel Durum ve Kurulan 

Cemiyetler), Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı ve Teşkilatlandırma 

Faaliyetleri. 

5.Hafta Amasya Genelgesi ve Kongreler Dönemi, Meclis-i Mebusan’ın İstanbul’da Toplanması 

ve Misak-ı Milli’yi Kabul Etmesi. T.B.M.M.’nin Açılması 

6.Hafta Kurtuluş Savaşı Dönemi, Batı Cephesinde Türk Ordusunun Yunanlılarla Yaptığı 

Savaşlar, Sakarya Meydan Savaşı ve Sonuçları, Büyük Taarruz ve Zafer 

7.Hafta Ara sınav 

8.Hafta İlk Anayasa ve Anayasal Değişiklikler (20 Ocak 1921), Cumhuriyet Devrinde İlk 

Siyasi Partiler, Hukuk İnkılâbı, Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılâplar. 

9.Hafta Toplumsal Alandaki Çalışmalar (Tekkelerin Kapatılması, Kıyafet İnkılâbı, Soyadı 

Kanunun Kabulü) ,  Ekonomik Alandaki Atılım ve Gelişmeler 

10.Hafta Atatürk Dönemi  Türk Dış Politikasına Genel Bir Bakış, (Lozan Barışından Sonra 

1923-1932 Döneminde Türkiye’nin Dış Politikaları) 

11.Hafta 1932-1939 Döneminde Türkiye’nin  Dış Politikasındaki Gelişmeler. 

(Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Girmesi, Balkan Antantı, Montreux Sözleşmesi, 

Sadabat Paktı, Hatay Sorunu) 

12.Hafta İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye (İkinci Dünya Savaşından Sonra Türkiye’nin Dış 

Politikası ve Demokrasiye Geçiş), 



13.Hafta Türk İnkılabının Temel İlkeleri, Türk İnkılâbının Nitelikleri ve Hedefleri, Siyasal 

Alandaki İnkılâplar 

14.Hafta Osmanlı Devleti’nin Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devletini Kurtarma Çabaları (Islahat 

Hareketleri/ Fikir Akımları) 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Elektrik Bölümü 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer 

kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip 

olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 

kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 

proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Elektrik Bölümü alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 

kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin 

çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 

yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.   x   

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

 x    

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 

olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 

bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     



13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

  x   

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

  x   

15 Elektrik Bölümü alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve 

sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik 

değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

N.DERS İÇERİKLERİ 

 

 

Ders İngilizce Dil Bilgisi 1 Kod OYDL155 

Course Grammar 1 Code OYDL155 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta ToBe , Possessive Adjectives ,Position of Adjectives 

2.Hafta There is/are, Present Simple Tense ,Wh- Questions 

3.Hafta Adverbs of Frequency,Like+ing/Want+infinitive, In-On-At 



4.Hafta Past Simple of To Be,Past Simple Tense positive form ,Irregular Verbs 

5.Hafta Going to (+,-,? Forms) , Why&Because 

6.Hafta Possessive ‘s , Noun Plurals 

7.Hafta Can/Can’t ,Countable/Uncountable Nouns ,Much/Many/a/an/a lot of/any/ some 

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta Object Pronouns, Modifiers (very,really,quite) ,Have got 

10.Hafta Past Simple Negatives and Questions ,Regular Verbs 

11.Hafta Articles, Possessive Pronouns, Pronouns; one/ones 

12.Hafta Present Continuous Tense in comparison with Present Simple 

13.Hafta Comparative and Superlative Adjectives 

14.Hafta Have to/Has to (Positive,Negative and Question Forms) 

General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Elektrik Bölümü 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer 

kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip 

olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 

kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 

proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Elektrik Bölümü alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 

kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin 

çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

     



 

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 

yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 

olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 

bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Elektrik Bölümü alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve 

sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik 

değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

Ders İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 1 Kod OYDL153 

Course Reading ve Comprehension Skills 1 Code OYDL153 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 



Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. 

İşlenen konu başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta 1.3 What’s your favourite film? 

2.3 Friends Connect , 

2.Hafta 4.2 The Info-Bike 

5.2 Rebecca’s Blog 

3.Hafta 6.2 Housework 

7.2 Amazing Abilities 

4.Hafta 8.3 How was your weekend? 

9.2 Curt Degerman 

5.Hafta 10.3 Gifts around the world 

6.Hafta 2.1 Just an Ordinary Day 

7.Hafta 3.3 Mobile Order! 

4.1 Eating around the world 

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta 5.1 Unusual Homes For Sale 

10.Hafta 6.2 City Break Reviews 

11.Hafta 7.2 An email Home 

8.2 Street Fashion 

12.Hafta 9.3 Art or Vandalism 

10.2 An Adventure 

13.Hafta 11.2 Teachers together 

14.Hafta 12.3 Charity Champions 



Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Elektrik Bölümü 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer 

kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip 

olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 

kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 

proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Elektrik Bölümü alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 

kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin 

çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 

yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 

olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     



11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 

bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Elektrik Bölümü alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve 

sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik 

değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

Ders İngilizce Yazma Becerileri 1 Kod OYDL151 

Course English Writing Skills 1  Code OYDL151 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. İşlenen ünite ve konu 

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Writing Bank- Writing a poem 

2.Hafta Writing Bank- How to ask /give phone numbers & repetitions 



3.Hafta Writing Bank-An email –using but and and 

4.Hafta Writing Bank-A product review –writing short sentences about a product 

5.Hafta Writing Bank-An online profile update –using capital letters and full stop 

6.Hafta Writing Bank-A letter –using common letter phrases 

7.Hafta Writing Bank-A day in the life of…-using then and after that 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Writing Bank-An email invitation –using common email phrases 

10.Hafta Writing Bank-A short Biography of a famous person-joining clauses with when 

11.Hafta Writing Bank-A blog-using commas and apostrophes 

 

12.Hafta Writing Bank-Text Messages- making holiday plans 

13.Hafta Writing Bank –Using international text expressions  

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Sınavları –Final exams 

 

 

 

 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Elektrik Bölümü 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer 

kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip 

olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 

kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 

proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Elektrik Bölümü alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 

kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin 

     



çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

 

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 

yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 

olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 

bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Elektrik Bölümü alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve 

sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik 

değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

 

N.DERS İÇERİKLERİ 

Ders  Matematik Kod  OMAT153 

Course  Mathematic Code  OMAT153 

Krediler  Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik  Tek Değişkenli Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, Eğri 

Çizimi, Asimptotlar, Integral, İntegral Hesabının Temel Teoremi, İntegralin 

Uygulamaları, Kutupsal Koordinatlar, Transandan Fonksiyonlar, İntegral Teknikleri, 

Belirsizlik Şekilleri, L’Hopital Kuralı 

 



İngilizce İçerik  Functions of a Single Variable, Limits and Continuity, Derivatives, Applications of 

Derivatives, Sketching Graphs of Functions, Asymptotes, Integration, Fundamental 

Theorem of Calculus, Applications of Integrals, Polar Coordinates, Transcendental 

Functions, Techniques of Integration, Indeterminate Forms, L’Hopital’s Rule. 

 

Ön Koşul  YOK  

Ölçme  

Değerlendirme ve  

Puanlama  

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60   

Eğitim  Öğretim  

Metotları  

1,5, 11 

Haftalık Ders Konuları  

1.Hafta  Limit ve Süreklilik 

2.Hafta  Limit ve Süreklilik 

3.Hafta  Türev 

4.Hafta  Türev 

5.Hafta  Türevin Uygulamaları 

6.Hafta  Türevin Uygulamaları 

7.Hafta  Ara Sınav 

8.Hafta  İntegral 

9.Hafta  İntegral ve Uygulamaları 

10.Hafta  Transandan Fonksiyonlar 

11.Hafta  İntegral Teknikleri 

12.Hafta  İntegral Teknikleri 

13.Hafta  L’Hopital Kuralı 

14.Hafta  L’Hopital Kuralı 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O-DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 



MatematikDersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Temel matematik ve fen bilimi bilgilerine sahip olma ve gerektiğinde 

kullanabilmek. 

    z 

2 Mesleki konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik 

hakları bilgisini ve bilincini kazandırmak.  

x     

3 Elektrik ve Elektronik konularındaki pratik uygulamalarda gereken teorik 

bilgileri fiziksel ve bilişsel becerileri kullanarak, pratik uygulama yapma 

becerisi kazandırmak. 

x     

4 Elektrik ile ilgili teknolojik gelişmeleri takip ederek; işletmelerde gerekli 

gözlemleme, planlama ve denetimleri yaparak; işletmelerin gelişmesine 

katkıda bulunma konusunda bakış açısı kazandırmak. 

x     

5 Elektrik ve Elektronik konularında öğrencilere sanayi ve hizmet 

sektöründeki üretim süreçlerini ve teknolojik gelişmeleri yakından tanıma 

yeteneğini ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak. 

x     

6 Elektrik ile ilgili temel kavramları öğretmek, elektrik devre elemanlarını 

tanıtmak ve bu elemanları uygun devrelerde kullanma becerisi 

kazandırmak. 

x     

7 Mesleği ile ilgili yeterli düzeyde bir yabancı dil bilgisi kazandırmak. x     

8 Elektrik alanında ilgili verileri toplayabilme, yorumlayabilme ve 

değerlendirebilme, sorunları tanımlayarak ortaya koyma ve çözüm 

önerileri geliştirebilme becerisini kazandırmak. 

x     

9 Elektrik ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları 

ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanma becerisi ve yeteneği 

kazandırmak.  

x     

10 Elektrik ve Elektronik alanındaki araç, gereç ve ölçü aletlerini tanıma ve 

kullanma becerisi kazandırmak. 

x     

11 İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma, kalite ve standartlar konusunda 

bilgi ve bilinç kazandırmak. 

x     

12 Bir yabancı dili temel seviyede kullanabilmek. x     

13 Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde kullanabilmek. x     

14 Sözlü ve yazılı elektronik iletişim tekniklerini kullanabilmek. x     

15 Sensörler, transduserler hakkında bilgi sahibi olma ve uygulama becerisi 

kazandırmak. 

x     

16 Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerek el, gerekse 

bilgisayar desteği ile gerçekleştirme ve bunları uygulama becerisi 

kazandırmak. 

x     



17 Otomatik kumanda ile, elektrik motorlarına çeşitli şekillerde yol verme 

becerisi kazandırmak. 

x     

18 Elektrik makinalarının sarımlarını yapabilme becerisini kazandırmak.  x     

19 PLC ile elektrik motorlarına yol verme becerisi kazandırmak. x     

20 Analog Elektronik, Güç Elektroniği ve Sayısal elektroniğin temel 

ilkelerini ve tasarım yapma becerisi kazandırmak. 

x     

 

 

 

 

N.DERS İÇERİKLERİ 

Ders  Doğru Akım Devreleri Kod  OELK151 

Course  Direct Current Circuit Code  OELK151 

Krediler  Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik  Temel Kavramlar, Devre Elemanlarının çalışma prensipleri ve Doğru Akıma karşı 

tepkilerini anlamak. Meslek derslerinin anlaşılmasına yardımcı olacak temel elektrik-

elektronik ilke ve teoremlerini uygulayabilme. Ölçüm cihazlarının, devre elemanlarının 

kullanılması. Devre elemanlarının analizi.  

İngilizce İçerik  Fundamentals of DC circuits, Principles of circuit elements and understanding 

the response towards DC current. Basic circuit theorem and application. Using 

circuit elements and measuring devices. Circuit elements analysis. 

Ön Koşul  YOK  

Ölçme  

Değerlendirme ve  

Puanlama  

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60   

Eğitim  Öğretim  

Metotları  

1, 2, 15, 16  

Haftalık Ders Konuları  

1.Hafta  Temel Kavramlar; akım, gerilim, iş, enerji, güç, R,L,C, Ohm Kanunu 

2.Hafta  Kirchhoff Kanunları  

3.Hafta  Seri, paralel, seri-paralel devreler ve çözümleri 



4.Hafta  Kaynaklar ve Kaynak dönüşümleri 

5.Hafta  Devre Çözüm Yöntemleri: Çevre Akımları Yöntemi 

6.Hafta  Düğüm Yöntemi  

7.Hafta  Ara Sınav 

8.Hafta  Devre Teoremleri: Süperpozisyon Teoremi 

9.Hafta  Thevenin ve Norton Teoremleri 

10.Hafta  Maksimum Güç Transferi 

11.Hafta  Yıldız-Üçgen Dönüşümleri 

12.Hafta  Elektromanyetik Endüksiyon 

13.Hafta  Doğru Akımda L ve C Davranışı 

14.Hafta  DC motorlar 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O-DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Doğru Akım Devreleri Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Temel matematik ve fen bilimi bilgilerine sahip olma ve gerektiğinde 

kullanabilmek. 

x     

2 Mesleki konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik 

hakları bilgisini ve bilincini kazandırmak.  

x     

3 Elektrik ve Elektronik konularındaki pratik uygulamalarda gereken teorik 

bilgileri fiziksel ve bilişsel becerileri kullanarak, pratik uygulama yapma 

becerisi kazandırmak. 

  x   

4 Elektrik ile ilgili teknolojik gelişmeleri takip ederek; işletmelerde gerekli 

gözlemleme, planlama ve denetimleri yaparak; işletmelerin gelişmesine 

katkıda bulunma konusunda bakış açısı kazandırmak. 

 x    

5 Elektrik ve Elektronik konularında öğrencilere sanayi ve hizmet 

sektöründeki üretim süreçlerini ve teknolojik gelişmeleri yakından tanıma 

yeteneğini ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak. 

  x   

6 Elektrik ile ilgili temel kavramları öğretmek, elektrik devre elemanlarını 

tanıtmak ve bu elemanları uygun devrelerde kullanma becerisi 

kazandırmak. 

    x 

7 Mesleği ile ilgili yeterli düzeyde bir yabancı dil bilgisi kazandırmak. x     



8 Elektrik alanında ilgili verileri toplayabilme, yorumlayabilme ve 

değerlendirebilme, sorunları tanımlayarak ortaya koyma ve çözüm 

önerileri geliştirebilme becerisini kazandırmak. 

   x  

9 Elektrik ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları 

ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanma becerisi ve yeteneği 

kazandırmak.  

   x  

10 Elektrik ve Elektronik alanındaki araç, gereç ve ölçü aletlerini tanıma ve 

kullanma becerisi kazandırmak. 

  x   

11 İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma, kalite ve standartlar konusunda 

bilgi ve bilinç kazandırmak. 

x     

12 Bir yabancı dili temel seviyede kullanabilmek. x     

13 Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde kullanabilmek.   x   

14 Sözlü ve yazılı elektronik iletişim tekniklerini kullanabilmek.  x    

15 Sensörler, transduserler hakkında bilgi sahibi olma ve uygulama becerisi 

kazandırmak. 

   x  

16 Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerek el, gerekse 

bilgisayar desteği ile gerçekleştirme ve bunları uygulama becerisi 

kazandırmak. 

  x   

17 Otomatik kumanda ile, elektrik motorlarına çeşitli şekillerde yol verme 

becerisi kazandırmak. 

x     

18 Elektrik makinalarının sarımlarını yapabilme becerisini kazandırmak.  x     

19 PLC ile elektrik motorlarına yol verme becerisi kazandırmak. x     

20 Analog Elektronik, Güç Elektroniği ve Sayısal elektroniğin temel 

ilkelerini ve tasarım yapma becerisi kazandırmak. 

x     

 

N.DERS İÇERİKLERİ 

Ders  Tesisata Giriş Kod  OELK153 

Course  Introduction to Installation Code  OELK153 

Krediler  Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik  İletken ve yalıtkanlar, Kablo döşeme malzemeleri, Zayıf akım malzemeleri, Elektrik 

devresi ve çeşitleri, Zayıf akım tesisatı uygulama devreleri, Zayıf akım tesisatı uygulama 

devreleri, Aydınlatma ve priz devre elemanları, Kuvvetli Akım Tesisatlarını Yapmak, 

Kablo Başlığı Montajını Yapmak, Yer Altı Hat Kablolarını Çekmek. 

İngilizce İçerik  Conductors and insulators, cable laying equipment, a low-current materials, and types of 

electrical circuits, application circuits Low Current installation, lighting and power socket 

circuit elements, to make high current installations, assembling Header Cable, 

Underground Line Cables Making. 



Ön Koşul  YOK  

Ölçme  

Değerlendirme ve  

Puanlama  

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60   

Eğitim  Öğretim  

Metotları  

1, 2, 15, 16  

Haftalık Ders Konuları  

1.Hafta  İletken ve yalıtkanlar 

2.Hafta  Kablo döşeme malzemeleri 

3.Hafta  Zayıf akım malzemeleri 

4.Hafta  Elektrik devresi ve çeşitleri 

5.Hafta  Zayıf akım tesisatı uygulama devreleri 

6.Hafta  Zayıf akım tesisatı uygulama devreleri 
  

7.Hafta  Ara Sınav 

8.Hafta  Aydınlatma ve priz devre elemanları  

9.Hafta  Aydınlatma ve priz devre elemanları 

10.Hafta  Kuvvetli Akım Tesisatlarını Yapmak  

11.Hafta  Kuvvetli Akım Tesisatlarını Yapmak 

12.Hafta  Kuvvetli Akım Tesisatlarını Yapmak 

13.Hafta  Kablo Başlığı Montajını Yapmak 

14.Hafta  Yer Altı Hat Kablolarını Çekmek  

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O-DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Tesisata GirişDersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Temel matematik ve fen bilimi bilgilerine sahip olma ve gerektiğinde 

kullanabilmek. 

x     



2 Mesleki konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik 

hakları bilgisini ve bilincini kazandırmak.  

x     

3 Elektrik ve Elektronik konularındaki pratik uygulamalarda gereken teorik 

bilgileri fiziksel ve bilişsel becerileri kullanarak, pratik uygulama yapma 

becerisi kazandırmak. 

   x  

4 Elektrik ile ilgili teknolojik gelişmeleri takip ederek; işletmelerde gerekli 

gözlemleme, planlama ve denetimleri yaparak; işletmelerin gelişmesine 

katkıda bulunma konusunda bakış açısı kazandırmak. 

 x    

5 Elektrik ve Elektronik konularında öğrencilere sanayi ve hizmet 

sektöründeki üretim süreçlerini ve teknolojik gelişmeleri yakından tanıma 

yeteneğini ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak. 

x     

6 Elektrik ile ilgili temel kavramları öğretmek, elektrik devre elemanlarını 

tanıtmak ve bu elemanları uygun devrelerde kullanma becerisi 

kazandırmak. 

    x 

7 Mesleği ile ilgili yeterli düzeyde bir yabancı dil bilgisi kazandırmak. x     

8 Elektrik alanında ilgili verileri toplayabilme, yorumlayabilme ve 

değerlendirebilme, sorunları tanımlayarak ortaya koyma ve çözüm 

önerileri geliştirebilme becerisini kazandırmak. 

  x   

9 Elektrik ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları 

ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanma becerisi ve yeteneği 

kazandırmak.  

  x   

10 Elektrik ve Elektronik alanındaki araç, gereç ve ölçü aletlerini tanıma ve 

kullanma becerisi kazandırmak. 

   x  

11 İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma, kalite ve standartlar konusunda 

bilgi ve bilinç kazandırmak. 

x     

12 Bir yabancı dili temel seviyede kullanabilmek. x     

13 Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde kullanabilmek.   x   

14 Sözlü ve yazılı elektronik iletişim tekniklerini kullanabilmek.  x    

15 Sensörler, transduserler hakkında bilgi sahibi olma ve uygulama becerisi 

kazandırmak. 

x     

16 Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerek el, gerekse 

bilgisayar desteği ile gerçekleştirme ve bunları uygulama becerisi 

kazandırmak. 

x     

17 Otomatik kumanda ile, elektrik motorlarına çeşitli şekillerde yol verme 

becerisi kazandırmak. 

 x    

18 Elektrik makinalarının sarımlarını yapabilme becerisini kazandırmak.  x     

19 PLC ile elektrik motorlarına yol verme becerisi kazandırmak. x     



20 Analog Elektronik, Güç Elektroniği ve Sayısal elektroniğin temel 

ilkelerini ve tasarım yapma becerisi kazandırmak. 

x     

 

 

 

 

N.DERS İÇERİKLERİ 

Ders Türk Dili  Kod OTRD 152 

Course  Code OTRD 152 

Krediler Teori: 4 Uygulama: 0 Kredi: 4 AKTS: 4 

İçerik Türk dilinin şekil bilgisi, cümlenin ögeleri ve cümle çeşitleri, anlatım bozuklukları, 
imlâ-noktalama işaretleri; sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi 
çalışmaları ve uygulamaları. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Bu derse ait bir ön koşul bulunmamaktadır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Cümle türler, yapısına göre cümlelerin özellikleri 

2.Hafta 
Yazım kuralları 

 

  

3.Hafta Birleşik sözcüklerin yazımı 

4.Hafta Noktalama işaretleri ve özellikleri 

5.Hafta Anlatım bozuklukları 

6.Hafta Yapı bakımından anlatım bozuklukları 



 

 

 

O-DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Türk Dili Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Temel matematik ve fen bilimi bilgilerine sahip olma ve gerektiğinde 

kullanabilmek. 

x     

2 Mesleki konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik 

hakları bilgisini ve bilincini kazandırmak.  

x     

3 Elektrik ve Elektronik konularındaki pratik uygulamalarda gereken teorik 

bilgileri fiziksel ve bilişsel becerileri kullanarak, pratik uygulama yapma 

becerisi kazandırmak. 

x     

4 Elektrik ile ilgili teknolojik gelişmeleri takip ederek; işletmelerde gerekli 

gözlemleme, planlama ve denetimleri yaparak; işletmelerin gelişmesine 

katkıda bulunma konusunda bakış açısı kazandırmak. 

x     

5 Elektrik ve Elektronik konularında öğrencilere sanayi ve hizmet 

sektöründeki üretim süreçlerini ve teknolojik gelişmeleri yakından tanıma 

yeteneğini ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak. 

x     

6 Elektrik ile ilgili temel kavramları öğretmek, elektrik devre elemanlarını 

tanıtmak ve bu elemanları uygun devrelerde kullanma becerisi 

kazandırmak. 

x     

7 Mesleği ile ilgili yeterli düzeyde bir yabancı dil bilgisi kazandırmak. x     

8 Elektrik alanında ilgili verileri toplayabilme, yorumlayabilme ve 

değerlendirebilme, sorunları tanımlayarak ortaya koyma ve çözüm 

önerileri geliştirebilme becerisini kazandırmak. 

x     

9 Elektrik ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları 

ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanma becerisi ve yeteneği 

x     

7.Hafta Kompozisyon bilgisi 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Anlatım biçimleri 

10.Hafta Düşünceyi geliştirme yolları 

11.Hafta Yazılı anlatım türleri 

12.Hafta Sözlü anlatım türleri 

13.Hafta Sözlü anlatım türleri 

14.Hafta Bilimsel yazı yazma teknikleri; atasözleri ve deyimlerin önemi, anlamları 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 



kazandırmak.  

10 Elektrik ve Elektronik alanındaki araç, gereç ve ölçü aletlerini tanıma ve 

kullanma becerisi kazandırmak. 

x     

11 İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma, kalite ve standartlar konusunda 

bilgi ve bilinç kazandırmak. 

x     

12 Bir yabancı dili temel seviyede kullanabilmek. x     

13 Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde kullanabilmek.     x 

14 Sözlü ve yazılı elektronik iletişim tekniklerini kullanabilmek. x     

15 Sensörler, transduserler hakkında bilgi sahibi olma ve uygulama becerisi 

kazandırmak. 

x     

16 Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerek el, gerekse 

bilgisayar desteği ile gerçekleştirme ve bunları uygulama becerisi 

kazandırmak. 

x     

17 Otomatik kumanda ile, elektrik motorlarına çeşitli şekillerde yol verme 

becerisi kazandırmak. 

x     

18 Elektrik makinalarının sarımlarını yapabilme becerisini kazandırmak.  x     

19 PLC ile elektrik motorlarına yol verme becerisi kazandırmak. x     

20 Analog Elektronik, Güç Elektroniği ve Sayısal elektroniğin temel 

ilkelerini ve tasarım yapma becerisi kazandırmak. 

x     

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders İngilizce Dil Bilgisi 2 Kod OYDL156 

Course Grammar 2 Code OYDL156 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  



Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Past Simple of To Be,Past Simple Tense positive,negative and question forms,Irregular 

Verbs 

2.Hafta Future plans with ‘Going to’ Positive, Negative and Question form,Why and Because 

3.Hafta To be: Positive, Negative and Question, Possessive ‘s, Possessive Adjectives,A/An 

4.Hafta Present Simple Tense, Noun Plurals ,This/That/These/Those 

5.Hafta Adverbs of Frequency, Modal Verbs;Can/Can’t 

6.Hafta There is /There are, Modifiers ;very, really, quite ,Have Got/Has Got  

7.Hafta Past Simple of To Be all forms, Regular Verbs  

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta Articles, Possessive Pronouns, Pronouns; one/ones 

10.Hafta Present Continuous, Position of adjectives, Present Simple and Present Continuous 

11.Hafta Comparison of adjectives, Superlative adjectives, Like/love/hate/prefer 

12.Hafta -ing form as noun ,Present Perfect with been: I/we/you/they, Present Perfect: he/she/it 

13.Hafta Can/can’t, have to/don’t have to, Review of wh- questions, The imperative 

14.Hafta Be going to ,Infinitive of purpose ,Like and would like 

General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Yabancı Dil Kurulu II  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 



Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Elektrik Bölümü 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer 

kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip 

olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 

kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 

proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Elektrik Bölümü alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 

kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin 

çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 

yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 

olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 

bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Elektrik Bölümü alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve 

sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik 

değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 



Ders İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 2 Kod OYDL154 

Course Reading & Comprehension Skills 2 Code OYDL154 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir.İşlenen ünite ve konu başlıkları 

aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Unit 1 Your Life-Reading about daily life 

2.Hafta Unit 2 Routines-Reading activities about routine works 

3.Hafta Unit 3 Activities-Free time activities 

4.Hafta Unit 4 Food- Readings about local an international cousines 

5.Hafta Unit 5 Home- Desrciption of houses and furnitures 

6.Hafta Unit 6 City Life- Readings about modern lives in cities 

7.Hafta Unit 7 People-Simple stories about people 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Unit 8 Seasons- Extreme weather conditions 

10.Hafta Unit 9 Culture- Passages about Internet and Graffiti  

11.Hafta Unit 10 Journeys- Describing a trip  

 



12.Hafta Unit 11 Learning- Teachers together , Lifelong learning 

13.Hafta Unit 12 Ambitions- Charity Champions ,No more continents?  

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Yabancı Dil Kurulu II  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Elektrik Bölümü 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer 

kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip 

olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 

kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 

proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Elektrik Bölümü alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 

kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin 

çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 

yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman      



olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 

bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Elektrik Bölümü alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve 

sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik 

değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

Ders İngilizce Yazma Becerileri 2 Kod OYDL152 

Course English Writing Skills 2 Code OYDL152 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. İşlenen ünite ve konu 

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Writing Bank 1 –A form; how to use capital letters 



2.Hafta Writing Bank 2 – A diary entry; joining sentences with and, then, after that 

3.Hafta Writing Bank 3- Short messages ; using full stops and question marks 

4.Hafta Writing Bank 4- A personal profile on a website ; using pronouns 

5.Hafta Writing Bank 5 –An email to a friend; how to join sentences with and /but 

6.Hafta Writing Bank 6- A travel review; joining sentences with because /so 

7.Hafta Writing Bank 7- Short messages on cards and notes; using dashes and exclamation 

marks 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Writing Bank 8-A postcard; how to make your wrting more interesting 

10.Hafta Writing Bank 9 –A biography; how to use paragraphs  

11.Hafta Writing Bank 10- An internet blog; joining sentences with first, later, in the end 

 

12.Hafta Writing Bank 11 –An internet message board; using pronouns meaningfully 

13.Hafta Writing Bank 12-A short informal letter; how to use apostrophes 

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Sınavları –Final exams 

 

 

 

 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Elektrik Bölümü 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer 

kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip 

olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 

kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve      



proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

4 Elektrik Bölümü alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 

kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin 

çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 

yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 

olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 

bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Elektrik Bölümü alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve 

sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik 

değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

 

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı ve 

Analizi I ve II 

Kod OELK158  

OELK257 

Course Computer Aided Drawing Code OELK158  



OELK257 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik Elektrik/Elektronik devre tasarımı ile ilgili program paketlerinin genel yapısı, Yazılım, 

Programın yüklenmesi, programın özellikleri, Tasarım ekranı, Simülasyon ve Analiz 

İngilizce İçerik  

Electrical/ Electronics Simulation Software, Installing, Menus, Toolbars, Drawing, 

Components, Instruments, Simulation and Analysis 

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1, 2, 15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Elektrik/Elektronik devre tasarım programlarının genel yapısı 

2.Hafta Programın yüklenmesi, programın özellikleri, tasarım ekranı 

3.Hafta Menüler, alt menüler, araç çubukları, komutlar ve kullanımları 

4.Hafta Blok şemalarının oluşturulması 

5.Hafta Devre elemanların tanımlanması 

6.Hafta Analiz türleri ve uygulama prosedürleri 

7.Hafta Ara Sınav 

8.Hafta Geçici durum analizi 

9.Hafta AC ve DC analiz 

10.Hafta Örnek uygulamalar 

11.Hafta Elektrik tesisat planlarının bilgisayar yardımıyla çizimine ve Autocad'e giriş 

12.Hafta Menüler, alt menüler, araç çubukları, komutlar ve kullanımları 

13.Hafta Çizim komutları 

14.Hafta Düzenleme komutları 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 



 

 

 

 

O-DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı Ve Analizi Dersi - Program Öğrenme 

Çıktıları İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Temel matematik ve fen bilimi bilgilerine sahip olma ve gerektiğinde 

kullanabilmek. 

x     

2 Mesleki konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik 

hakları bilgisini ve bilincini kazandırmak.  

x     

3 Elektrik ve Elektronik konularındaki pratik uygulamalarda gereken teorik 

bilgileri fiziksel ve bilişsel becerileri kullanarak, pratik uygulama yapma 

becerisi kazandırmak. 

 x    

4 Elektrik ile ilgili teknolojik gelişmeleri takip ederek; işletmelerde gerekli 

gözlemleme, planlama ve denetimleri yaparak; işletmelerin gelişmesine 

katkıda bulunma konusunda bakış açısı kazandırmak. 

x     

5 Elektrik ve Elektronik konularında öğrencilere sanayi ve hizmet 

sektöründeki üretim süreçlerini ve teknolojik gelişmeleri yakından tanıma 

yeteneğini ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak. 

x     

6 Elektrik ile ilgili temel kavramları öğretmek, elektrik devre elemanlarını 

tanıtmak ve bu elemanları uygun devrelerde kullanma becerisi 

kazandırmak. 

  x   

7 Mesleği ile ilgili yeterli düzeyde bir yabancı dil bilgisi kazandırmak. x     

8 Elektrik alanında ilgili verileri toplayabilme, yorumlayabilme ve 

değerlendirebilme, sorunları tanımlayarak ortaya koyma ve çözüm 

önerileri geliştirebilme becerisini kazandırmak. 

x     

9 Elektrik ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları 

ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanma becerisi ve yeteneği 

kazandırmak.  

x     

10 Elektrik ve Elektronik alanındaki araç, gereç ve ölçü aletlerini tanıma ve 

kullanma becerisi kazandırmak. 

x     

11 İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma, kalite ve standartlar konusund 

bilgi ve bilinç kazandırmak. 

x     

12 Bir yabancı dili temel seviyede kullanabilmek. x     

13 Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde kullanabilmek.   x   



14 Sözlü ve yazılı elektronik iletişim tekniklerini kullanabilmek.  x    

15 Sensörler, transduserler hakkında bilgi sahibi olma ve uygulama becerisi 

kazandırmak. 

x     

16 Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerek el, gerekse 

bilgisayar desteği ile gerçekleştirme ve bunları uygulama becerisi 

kazandırmak. 

    x 

17 Otomatik kumanda ile, elektrik motorlarına çeşitli şekillerde yol verme 

becerisi kazandırmak. 

x     

18 Elektrik makinalarının sarımlarını yapabilme becerisini kazandırmak.  x     

19 PLC ile elektrik motorlarına yol verme becerisi kazandırmak. x     

20 Analog Elektronik, Güç Elektroniği ve Sayısal elektroniğin temel 

ilkelerini ve tasarım yapma becerisi kazandırmak. 

x     

 

 

 

 

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders Ölçme Tekniği Kod OELK154 

Course Measurement Technique Code OELK154 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik Endüstriyel enstrümantasyon sistemleri, sinyaller ve standartlar, sıcaklık sensörleri, 

basınç, pozisyon, akış, gerilme, seviye, hız, titreşim ve ivme transdüserleri ve 

endüstriyel uygulama teknikleri, optoelektronik tekniği 

İngilizce İçerik Industrial automation instruments, signals and standarts, heat sensors, pressure, 

position, flow, tensing, level, velocity, vibration and acceleration sensors, technics of 

industrial applications and optoelectronics. 

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1, 2, 15 



Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Sensörler ve Transdüserler 

2.Hafta 
Sinyaller ve standartlar, genel tanım ve terimler, dinamik etkiler 

3.Hafta 
Sıcaklık sensörleri, termometreler 

4.Hafta Sıcaklık sensörleri, termokupllar 

5.Hafta Basınç transdüserleri 

6.Hafta 
Konum trandüserleri 

7.Hafta Ara Sınav 

8.Hafta Türbinli, değişken alanlı, ultrasonik akış transdüserleri 

9.Hafta Strain Gage kavramı 

10.Hafta Köprü devreleri, yük hücreleri 

11.Hafta 
Seviye ölçüm teknikleri  

12.Hafta Fiberoptikler, fotoseller, lazerler 

13.Hafta Hız, titreşim ve ivme ölçümleri 

14.Hafta Diferansiyel akış transdüseleri 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O-DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Ölçme TekniğiDersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Temel matematik ve fen bilimi bilgilerine sahip olma ve gerektiğinde 

kullanabilmek. 

x     

2 Mesleki konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik 

hakları bilgisini ve bilincini kazandırmak.  

x     

3 Elektrik ve Elektronik konularındaki pratik uygulamalarda gereken teorik 

bilgileri fiziksel ve bilişsel becerileri kullanarak, pratik uygulama yapma 

becerisi kazandırmak. 

x     

4 Elektrik ile ilgili teknolojik gelişmeleri takip ederek; işletmelerde gerekli 

gözlemleme, planlama ve denetimleri yaparak; işletmelerin gelişmesine 

katkıda bulunma konusunda bakış açısı kazandırmak. 

x     

5 Elektrik ve Elektronik konularında öğrencilere sanayi ve hizmet 

sektöründeki üretim süreçlerini ve teknolojik gelişmeleri yakından tanıma 

x     



yeteneğini ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak. 

6 Elektrik ile ilgili temel kavramları öğretmek, elektrik devre elemanlarını 

tanıtmak ve bu elemanları uygun devrelerde kullanma becerisi 

kazandırmak. 

   x  

7 Mesleği ile ilgili yeterli düzeyde bir yabancı dil bilgisi kazandırmak. x     

8 Elektrik alanında ilgili verileri toplayabilme, yorumlayabilme ve 

değerlendirebilme, sorunları tanımlayarak ortaya koyma ve çözüm 

önerileri geliştirebilme becerisini kazandırmak. 

  x   

9 Elektrik ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları 

ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanma becerisi ve yeteneği 

kazandırmak.  

x     

10 Elektrik ve Elektronik alanındaki araç, gereç ve ölçü aletlerini tanıma ve 

kullanma becerisi kazandırmak. 

    x 

11 İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma, kalite ve standartlar konusunda 

bilgi ve bilinç kazandırmak. 

x     

12 Bir yabancı dili temel seviyede kullanabilmek. x     

13 Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde kullanabilmek. x     

14 Sözlü ve yazılı elektronik iletişim tekniklerini kullanabilmek. x     

15 Sensörler, transduserler hakkında bilgi sahibi olma ve uygulama becerisi 

kazandırmak. 

    x 

16 Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerek el, gerekse 

bilgisayar desteği ile gerçekleştirme ve bunları uygulama becerisi 

kazandırmak. 

x     

17 Otomatik kumanda ile, elektrik motorlarına çeşitli şekillerde yol verme 

becerisi kazandırmak. 

x     

18 Elektrik makinalarının sarımlarını yapabilme becerisini kazandırmak.  x     

19 PLC ile elektrik motorlarına yol verme becerisi kazandırmak. x     

20 Analog Elektronik, Güç Elektroniği ve Sayısal elektroniğin temel 

ilkelerini ve tasarım yapma becerisi kazandırmak. 

x     

 

 

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders Temel Elektronik Kod OELK156 

Course Basic Electronic Code OELK156 



Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik Diyotların Yapısı, Doğrultmaç Devreleri, Filtreler,Kırpıcılar ve Kenetleyiciler, Gerilim 

Katlayıcılar, Zener Diyot ve Devreleri, Diğer Diyot Çeşitleri ve Karakteristik Özellikleri, 

Ortak Emitörlü Transistörler, H ve R Parametreleri, Ortak Beyz ve Ortak Kollektörlü 

Devreler, Transistörlü Kuvvetlendiriciler AC ve DC Eş Değer Devreleri, JFET'ler, 

MOSFET'ler, Çeşitli Fet'li Devreler 

İngilizce İçerik Semiconductor theory and diodes, The rectifier circuits, Filters,limeters and clamper, 

The zener diode and circuits, Other diodes and characterictics, The common emitter 

amplifer, Transistor amplifiers and AC-DC equivelent circuits, Various FET circuits, 

JFET's 

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,15 

 

Haftalık Ders Akışı  

Hafta Konular  

1 Doğrultmaç Devreleri  

2 Filtreler,Kırpıcılar ve Kenetleyiciler  

3 Gerilim Katlayıcılar  

4 Zener Diyot ve Devreleri  

5 Diğer Diyot Çeşitleri ve Karakteristik Özellikleri  

6 Transistörlerin Yapısı  

7 Ortak Emitörlü Transistörler  

8 Ara Sınav  

9 H ve R Parametreleri  

10 Ortak Beyz ve Ortak Kollektörlü Devreler  

11 Transistörlü Kuvvetlendiriciler AC ve DC Eş Değer Devreleri  

12 JFET'ler  

13 MOSFET'ler  

14 Çeşitli Fet'li Devreler  

 Final Sınavı  



 

O-DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Temel Elektronik Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Temel matematik ve fen bilimi bilgilerine sahip olma ve gerektiğinde 

kullanabilmek. 

x     

2 Mesleki konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik 

hakları bilgisini ve bilincini kazandırmak.  

x     

3 Elektrik ve Elektronik konularındaki pratik uygulamalarda gereken teorik 

bilgileri fiziksel ve bilişsel becerileri kullanarak, pratik uygulama yapma 

becerisi kazandırmak. 

  x   

4 Elektrik ile ilgili teknolojik gelişmeleri takip ederek; işletmelerde gerekli 

gözlemleme, planlama ve denetimleri yaparak; işletmelerin gelişmesine 

katkıda bulunma konusunda bakış açısı kazandırmak. 

 x    

5 Elektrik ve Elektronik konularında öğrencilere sanayi ve hizmet 

sektöründeki üretim süreçlerini ve teknolojik gelişmeleri yakından tanıma 

yeteneğini ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak. 

  x   

6 Elektrik ile ilgili temel kavramları öğretmek, elektrik devre elemanlarını 

tanıtmak ve bu elemanları uygun devrelerde kullanma becerisi 

kazandırmak. 

   x  

7 Mesleği ile ilgili yeterli düzeyde bir yabancı dil bilgisi kazandırmak. x     

8 Elektrik alanında ilgili verileri toplayabilme, yorumlayabilme ve 

değerlendirebilme, sorunları tanımlayarak ortaya koyma ve çözüm 

önerileri geliştirebilme becerisini kazandırmak. 

   x  

9 Elektrik ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları 

ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanma becerisi ve yeteneği 

kazandırmak.  

 x    

10 Elektrik ve Elektronik alanındaki araç, gereç ve ölçü aletlerini tanıma ve 

kullanma becerisi kazandırmak. 

x     

11 İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma, kalite ve standartlar konusunda 

bilgi ve bilinç kazandırmak. 

x     

12 Bir yabancı dili temel seviyede kullanabilmek. x     

13 Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde kullanabilmek.   x   

14 Sözlü ve yazılı elektronik iletişim tekniklerini kullanabilmek.  x    

15 Sensörler, transduserler hakkında bilgi sahibi olma ve uygulama becerisi 

kazandırmak. 

x     



16 Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerek el, gerekse 

bilgisayar desteği ile gerçekleştirme ve bunları uygulama becerisi 

kazandırmak. 

x     

17 Otomatik kumanda ile, elektrik motorlarına çeşitli şekillerde yol verme 

becerisi kazandırmak. 

  x   

18 Elektrik makinalarının sarımlarını yapabilme becerisini kazandırmak.  x     

19 PLC ile elektrik motorlarına yol verme becerisi kazandırmak. x     

20 Analog Elektronik, Güç Elektroniği ve Sayısal elektroniğin temel 

ilkelerini ve tasarım yapma becerisi kazandırmak. 

    x 

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders Teknik İngilizce Kod OELK253 

Course Professional English Code OELK253 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 1 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Bu ders kapsamında, elektrik ile ilgili temel kavramların ingilizce karşılıkları, ingilizce 

kullanım kılavuzlarının okunması ve anlaşılması, tercüme tekniklerini kullanarak orta 

ve üst düzeyde parçaların çevrilmesi gibi konular ele alınacaktır. 

İngilizce İçerik In this course, issues such as english equivalents of basic concepts related to electric, 

reading and understanding of the english user manual, the conversion of parts of the 

middle and upper levels using translation techniques will be discussed. 

 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1, 2, 15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Gramer konularına genel bakış, comparisons, conditionals, imperatives 

2.Hafta Gramer konularına genel bakış, passive voice, realtive clauses, reported speech 

3.Hafta Elektrik ile ilgili temel kavramlar ve ingilzce karşılıkları 

4.Hafta Elektrik ile ilgili temel kavramlar ve ingilizce karşılıkları 

5.Hafta Elektrik cihazlarının ingilizce kullanım kılavuzlarının okunması ve anlaşılması 



6.Hafta Elektrik cihazlarının ingilizce kullanım kılavuzlarının okunması ve anlaşılması 

7.Hafta Elektrik cihazlarının ingilizce kullanım kılavuzlarının okunması ve anlaşılması 

8.Hafta Yayınlanmış orta ve üst seviyedeki metinlerin okunabilmesi anlaşılması 

9.Hafta Ara Sınav 

10.Hafta Yayınlanmış orta ve üst seviyedeki metinlerin okunabilmesi anlaşılması 

11.Hafta Yayınlanmış orta ve üst seviyedeki metinlerin okunabilmesi anlaşılması 

12.Hafta Tercüme tekniklerini kullanarak orta ve üst düzeyde parçaların çevrilmesi 

13.Hafta Tercüme tekniklerini kullanarak orta ve üst düzeyde parçaların çevrilmesi 

14.Hafta Tercüme tekniklerini kullanarak orta ve üst düzeyde parçaların çevrilmesi 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O-DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Mesleki Yabancı Dil Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Temel matematik ve fen bilimi bilgilerine sahip olma ve gerektiğinde 

kullanabilmek. 

x     

2 Mesleki konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik 

hakları bilgisini ve bilincini kazandırmak.  

x     

3 Elektrik ve Elektronik konularındaki pratik uygulamalarda gereken teorik 

bilgileri fiziksel ve bilişsel becerileri kullanarak, pratik uygulama yapma 

becerisi kazandırmak. 

x     

4 Elektrik ile ilgili teknolojik gelişmeleri takip ederek; işletmelerde gerekli 

gözlemleme, planlama ve denetimleri yaparak; işletmelerin gelişmesine 

katkıda bulunma konusunda bakış açısı kazandırmak. 

x     

5 Elektrik ve Elektronik konularında öğrencilere sanayi ve hizmet 

sektöründeki üretim süreçlerini ve teknolojik gelişmeleri yakından tanıma 

yeteneğini ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak. 

x     

6 Elektrik ile ilgili temel kavramları öğretmek, elektrik devre elemanlarını 

tanıtmak ve bu elemanları uygun devrelerde kullanma becerisi 

kazandırmak. 

x     

7 Mesleği ile ilgili yeterli düzeyde bir yabancı dil bilgisi kazandırmak.     x 

8 Elektrik alanında ilgili verileri toplayabilme, yorumlayabilme ve 

değerlendirebilme, sorunları tanımlayarak ortaya koyma ve çözüm 

önerileri geliştirebilme becerisini kazandırmak. 

x     



9 Elektrik ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları 

ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanma becerisi ve yeteneği 

kazandırmak.  

x     

10 Elektrik ve Elektronik alanındaki araç, gereç ve ölçü aletlerini tanıma ve 

kullanma becerisi kazandırmak. 

x     

11 İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma, kalite ve standartlar konusunda 

bilgi ve bilinç kazandırmak. 

x     

12 Bir yabancı dili temel seviyede kullanabilmek.    x  

13 Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde kullanabilmek. x     

14 Sözlü ve yazılı elektronik iletişim tekniklerini kullanabilmek. x     

15 Sensörler, transduserler hakkında bilgi sahibi olma ve uygulama becerisi 

kazandırmak. 

x     

16 Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerek el, gerekse 

bilgisayar desteği ile gerçekleştirme ve bunları uygulama becerisi 

kazandırmak. 

x     

17 Otomatik kumanda ile, elektrik motorlarına çeşitli şekillerde yol verme 

becerisi kazandırmak. 

x     

18 Elektrik makinalarının sarımlarını yapabilme becerisini kazandırmak.  x     

19 PLC ile elektrik motorlarına yol verme becerisi kazandırmak. x     

20 Analog Elektronik, Güç Elektroniği ve Sayısal elektroniğin temel 

ilkelerini ve tasarım yapma becerisi kazandırmak. 

x     

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders Alternatif Akım Devreleri  

 

Kod OELK255 

Course Alternating  Current Circuit Code OELK255 

Krediler Teori: 2 

 

Uygulama: 0 Kredi:2 AKTS: 4 

İçerik Alternatif Akımın temelleri; Elde edilmesi, çeşitleri, frekans, peryot, genlik, açısal hız, 

dalga boyu, A.A.'da ani, maksimum, ortalama, efektif, tepe değer ve sinüsoidal dalga 

üzerinde hesabı, Empedans, reaktans, admitans ve A.A'da güç kavramları, Alternatif 

Akımda R, L ve C davranışı, Alternatif Akım seri devreler, faz açısı ve güç katsayısı, 

Alternatif Akım paralel devreler, Seri ve paralel rezonans devreleri, Karmaşık devreler 

ve çözümleri, Kompleks sayılarla işlemler ve A.A. devrelerine uygulanması, A.A.'da 

devre çözümleri: Çevre, Düğüm, Thevenin ve Maksimum Güç Teoremleri, Güç 

katsayısının düzeltilmesi, Üç fazlı devreler 



İngilizce İçerik Fundamentals of AC Circuits, waveforms, frequency, periot, amplitude, 

angularvelocity, wavelength, Instantaneous, average, effective, maximum, peak values 

and computations on sinusoidal wave, Impedance, reactance, admittance and power in 

AC circuits, R-L-C Analysis (Steady State), Series circuits analysis, phase angle, 

power factor, Parallel circuits analysis, Series and parallel resonance, Composite 

circuits solutions, Complex representation and AC circuits applications, Mesh and 

Node analysis in AC circuits, Thevenin and Maximum Power theorems in AC circuits, 

Improvement of Power Factor , Three-Phase circuits, Examples and solutions 

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme 

ve Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 

 

Hafta Konular 

1 
Alternatif Akımın temelleri; Elde edilmesi, çeşitleri, frekans, peryot, genlik, açısal hız, dalga boyu 

2 A.A.'da ani, maksimum, ortalama, efektif, tepe değer ve sinüsoidal dalga üzerinde hesabı 

3 Empedans, reaktans, admitans ve A.A'da güç kavramlar 

4 
Alternatif Akımda R, L ve C davranışı 

5 
Alternatif Akım seri devreler, faz açısı ve güç katsayısı 

6 
Alternatif Akım paralel devreler 

7 Seri ve paralel rezonans devreleri 

8 Ara Sınav 

9 Karmaşık devreler ve çözümleri 

10 Kompleks sayılarla işlemler ve A.A. devrelerine uygulanması 

11 
A.A.'da devre çözümleri: Çevre, Düğüm 

12 
Thevenin ve Maksimum Güç Teoremleri  

13 
Güç katsayısının düzeltilmesi 

14 
Üç fazlı devreler 

 Final Sınavı 

 

O-DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Alternatif Akım Devreleri Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 



Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Temel matematik ve fen bilimi bilgilerine sahip olma ve gerektiğinde 

kullanabilmek. 

x     

2 Mesleki konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik 

hakları bilgisini ve bilincini kazandırmak.  

x     

3 Elektrik ve Elektronik konularındaki pratik uygulamalarda gereken teorik 

bilgileri fiziksel ve bilişsel becerileri kullanarak, pratik uygulama yapma 

becerisi kazandırmak. 

  x   

4 Elektrik ile ilgili teknolojik gelişmeleri takip ederek; işletmelerde gerekli 

gözlemleme, planlama ve denetimleri yaparak; işletmelerin gelişmesine 

katkıda bulunma konusunda bakış açısı kazandırmak. 

x     

5 Elektrik ve Elektronik konularında öğrencilere sanayi ve hizmet 

sektöründeki üretim süreçlerini ve teknolojik gelişmeleri yakından tanıma 

yeteneğini ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak. 

x     

6 Elektrik ile ilgili temel kavramları öğretmek, elektrik devre elemanlarını 

tanıtmak ve bu elemanları uygun devrelerde kullanma becerisi 

kazandırmak. 

   x  

7 Mesleği ile ilgili yeterli düzeyde bir yabancı dil bilgisi kazandırmak. x     

8 Elektrik alanında ilgili verileri toplayabilme, yorumlayabilme ve 

değerlendirebilme, sorunları tanımlayarak ortaya koyma ve çözüm 

önerileri geliştirebilme becerisini kazandırmak. 

  x   

9 Elektrik ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları 

ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanma becerisi ve yeteneği 

kazandırmak.  

 x    

10 Elektrik ve Elektronik alanındaki araç, gereç ve ölçü aletlerini tanıma ve 

kullanma becerisi kazandırmak. 

x     

11 İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma, kalite ve standartlar konusunda 

bilgi ve bilinç kazandırmak. 

x     

12 Bir yabancı dili temel seviyede kullanabilmek. x     

13 Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde kullanabilmek.   x   

14 Sözlü ve yazılı elektronik iletişim tekniklerini kullanabilmek.  x    

15 Sensörler, transduserler hakkında bilgi sahibi olma ve uygulama becerisi 

kazandırmak. 

  x   

16 Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerek el, gerekse 

bilgisayar desteği ile gerçekleştirme ve bunları uygulama becerisi 

kazandırmak. 

x     

17 Otomatik kumanda ile, elektrik motorlarına çeşitli şekillerde yol verme 

becerisi kazandırmak. 

  x   



18 Elektrik makinalarının sarımlarını yapabilme becerisini kazandırmak.  x     

19 PLC ile elektrik motorlarına yol verme becerisi kazandırmak. x     

20 Analog Elektronik, Güç Elektroniği ve Sayısal elektroniğin temel 

ilkelerini ve tasarım yapma becerisi kazandırmak. 

x     

 

Ders Trafo ve Doğru Akım Makineleri 

 

Kod OELK264 

Course Transformer and DC Machines 

 

Code OELK264 

Krediler Teori: 2 

 

Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Doğru Akım Makinaları ve Transformatörlerin tanımları, bağlantı ve çalışma şekilleri ve 

örnek çözümleri ve yorumlanması. 

İngilizce İçerik DC Machines and Transformers definitions, and sample solutions, and interpretation of 

the connection and the way it works. 

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 

 

 

Hafta Konular 

1 DC Makinaların yapısı,çeşitleri ve çalışma prensibinin açıklanması. 

2 DC Makinalarda endüvi reaksiyonu ve komitasyon. 

3 DC Makinaların dinamo ve motor olarak çalışmasının açıklanması. 

4 Dinamoların boşta ve farklı yüklerde çalışma karakteristiklerinin incelenmesi. 

5 DC Motorların boşta ve farklı yüklerde çalışma deneyleri ve karakteristiklerinin incelenmesi. 

6 DC Makinalarda meydana gelen kayıplar,verim ve momentin hesaplanması. 

7 Bir ve üç fazlı transformatörlerin yapısı ve çalışma prensibi. 

8 Ara Sınav 



9 Transformatör bağlantıları,eşdeğer devre çizimi ve eşdeğer devre elemanlarının hesaplanması. 

10 Transformatörlerin boşta çalışma deneyi ve karakteristiğinin incelenmesi. 

11 
Transformatörlerin kısa devre ve farklı yüklerde çalışma deneyleri ve karakteristiklerinin 

incelenmesi. 

12 Transformatörlerde regülasyon hesabı. 

13 Transformatörlerde meydana gelen kayıplar ve verimin hesaplanması. 

14 Üç fazlı beslemede transformatör kullanımının gösterilmesi. 

 Final Sınavı 

 

O-DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Trafo ve Doğru Akım Makineleri Dersi - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Temel matematik ve fen bilimi bilgilerine sahip olma ve gerektiğinde 

kullanabilmek. 

x     

2 Mesleki konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik 

hakları bilgisini ve bilincini kazandırmak.  

x     

3 Elektrik ve Elektronik konularındaki pratik uygulamalarda gereken teorik 

bilgileri fiziksel ve bilişsel becerileri kullanarak, pratik uygulama yapma 

becerisi kazandırmak. 

  x   

4 Elektrik ile ilgili teknolojik gelişmeleri takip ederek; işletmelerde gerekli 

gözlemleme, planlama ve denetimleri yaparak; işletmelerin gelişmesine 

katkıda bulunma konusunda bakış açısı kazandırmak. 

 x    

5 Elektrik ve Elektronik konularında öğrencilere sanayi ve hizmet 

sektöründeki üretim süreçlerini ve teknolojik gelişmeleri yakından tanıma 

yeteneğini ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak. 

x     

6 Elektrik ile ilgili temel kavramları öğretmek, elektrik devre elemanlarını 

tanıtmak ve bu elemanları uygun devrelerde kullanma becerisi 

kazandırmak. 

   x  

7 Mesleği ile ilgili yeterli düzeyde bir yabancı dil bilgisi kazandırmak. x     

8 Elektrik alanında ilgili verileri toplayabilme, yorumlayabilme ve 

değerlendirebilme, sorunları tanımlayarak ortaya koyma ve çözüm 

önerileri geliştirebilme becerisini kazandırmak. 

  x   

9 Elektrik ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları 

ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanma becerisi ve yeteneği 

kazandırmak.  

  x   

10 Elektrik ve Elektronik alanındaki araç, gereç ve ölçü aletlerini tanıma ve x     



kullanma becerisi kazandırmak. 

11 İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma, kalite ve standartlar konusunda 

bilgi ve bilinç kazandırmak. 

x     

12 Bir yabancı dili temel seviyede kullanabilmek. x     

13 Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde kullanabilmek. x     

14 Sözlü ve yazılı elektronik iletişim tekniklerini kullanabilmek. x     

15 Sensörler, transduserler hakkında bilgi sahibi olma ve uygulama becerisi 

kazandırmak. 

x     

16 Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerek el, gerekse 

bilgisayar desteği ile gerçekleştirme ve bunları uygulama becerisi 

kazandırmak. 

x     

17 Otomatik kumanda ile, elektrik motorlarına çeşitli şekillerde yol verme 

becerisi kazandırmak. 

x     

18 Elektrik makinalarının sarımlarını yapabilme becerisini kazandırmak.  x     

19 PLC ile elektrik motorlarına yol verme becerisi kazandırmak. x     

20 Analog Elektronik, Güç Elektroniği ve Sayısal elektroniğin temel 

ilkelerini ve tasarım yapma becerisi kazandırmak. 

x     

 

 

 

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders Devre Analizi 

 

Kod OELK259 

Course Circuit Design Code OELK259 

Krediler Teori: 2 

 

Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Elektrik akımının esaslarının uygulanması ve devre çözümleme metodları 

İngilizce İçerik Application of Electrical Current Principles, Circuit Solution Methods 

Ön Koşul Yok  



 

Hafta Konular 

1 Statik Elektrik, Elektrik Akımının Öngörülmeyen Etkilerine Karşı Önlem Almak 

2 Elektrik Akımının Öngörülmeyen Etkilerine Karşı Önlem Almak, Doğru Akımda Devre Çözümleri 

3 

 

Doğru Akımda Devre Çözümleri, Çevre Akımları Yöntemi 

 

4 Çevre Akımları Yöntemi 

5 Düğüm Gerilimi Yöntemi 

6 

 

Kaynak Bağlantıları, 

 

7 Arasınavlar  

8 Thevenin Teoremi, Norton Teoremi 

9 Thevenin Teoremi, Norton Teoremi 

10 Süper Pozisyon Teoremi, Maksimum Güç Teoremi 

11 Maksimum Güç Teoremi, Doğru Akımda Depolama elemanları 

12 Doğru akımda depolama elemanları, doğru akımda güç ve enerji 

13 Doğru akımda güç ve enerji 

14 Doğru akımda güç ve enerji 

 Final Sınavı 

 

 

O-DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Devre Analizi Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Temel matematik ve fen bilimi bilgilerine sahip olma ve gerektiğinde 

kullanabilmek. 

x     

2 Mesleki konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik x     

Ölçme 

Değerlendirme 

ve Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 



hakları bilgisini ve bilincini kazandırmak.  

3 Elektrik ve Elektronik konularındaki pratik uygulamalarda gereken teorik 

bilgileri fiziksel ve bilişsel becerileri kullanarak, pratik uygulama yapma 

becerisi kazandırmak. 

   x  

4 Elektrik ile ilgili teknolojik gelişmeleri takip ederek; işletmelerde gerekli 

gözlemleme, planlama ve denetimleri yaparak; işletmelerin gelişmesine 

katkıda bulunma konusunda bakış açısı kazandırmak. 

 x    

5 Elektrik ve Elektronik konularında öğrencilere sanayi ve hizmet 

sektöründeki üretim süreçlerini ve teknolojik gelişmeleri yakından tanıma 

yeteneğini ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak. 

 x    

6 Elektrik ile ilgili temel kavramları öğretmek, elektrik devre elemanlarını 

tanıtmak ve bu elemanları uygun devrelerde kullanma becerisi 

kazandırmak. 

x     

7 Mesleği ile ilgili yeterli düzeyde bir yabancı dil bilgisi kazandırmak. x     

8 Elektrik alanında ilgili verileri toplayabilme, yorumlayabilme ve 

değerlendirebilme, sorunları tanımlayarak ortaya koyma ve çözüm 

önerileri geliştirebilme becerisini kazandırmak. 

 x    

9 Elektrik ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları 

ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanma becerisi ve yeteneği 

kazandırmak.  

  x   

10 Elektrik ve Elektronik alanındaki araç, gereç ve ölçü aletlerini tanıma ve 

kullanma becerisi kazandırmak. 

x     

11 İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma, kalite ve standartlar konusunda 

bilgi ve bilinç kazandırmak. 

x     

12 Bir yabancı dili temel seviyede kullanabilmek. x     

13 Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde kullanabilmek. x     

14 Sözlü ve yazılı elektronik iletişim tekniklerini kullanabilmek. x     

15 Sensörler, transduserler hakkında bilgi sahibi olma ve uygulama becerisi 

kazandırmak. 

x     

16 Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerek el, gerekse 

bilgisayar desteği ile gerçekleştirme ve bunları uygulama becerisi 

kazandırmak. 

x     

17 Otomatik kumanda ile, elektrik motorlarına çeşitli şekillerde yol verme 

becerisi kazandırmak. 

 x    

18 Elektrik makinalarının sarımlarını yapabilme becerisini kazandırmak.  x     

19 PLC ile elektrik motorlarına yol verme becerisi kazandırmak. x     

20 Analog Elektronik, Güç Elektroniği ve Sayısal elektroniğin temel x     



ilkelerini ve tasarım yapma becerisi kazandırmak. 

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders Elektromekanik Kumanda Sistemleri Kod OELK261 

Course Electromechanic Control Systems Code OELK261 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik Kumanda Elemanları, Koruma Röleleri,Üç Fazlı Asenkron Motorları Kesikli ve 

Sürekli Çalıştırma,Üç Fazlı Asenkron Motorları İki Farklı Yerden (Uzaktan) 

Çalıştırma,Üç Fazlı Asenkron Motorlarda Devir Yönü Değiştirme,Üç Fazlı 

Asenkron Motorlara Dirençle Yol Verme, Rotoru Sargılı Asenkron Motorlara 

Yol Verme. 

İngilizce İçerik Control Elements, Protection Relays, Discrete and Continuous Operation Three-

Phase Asynchronous Motors, Three-Phase Asynchronous Motors in two places 

(remote) operation, three-phase asynchronous motors Changing Direction Speed, 

Three-Phase Asynchronous Motors resistance starters, Winding rotor induction 

motors starters. 

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 

 

Haftalık Ders Akışı  

Hafta Konular  

1 Kumanda Elemanları ,Koruma Röleleri   

2 Üç Fazlı Asenkron Motorları Kesik ve Sürekli Çalıştırma   

3 Üç Fazlı Asenkron Motorları İki Farklı Yerden (Uzaktan) Çalıştırma   

4 Üç Fazlı Asenkron Motorlarda Devir Yönü Değiştirme   

5 Üç Fazlı Asenkron Motorlara Dirençle Yol Verme Rotoru Sargılı Asenkron Motorlara Yol Verme   

6 Üç Fazlı Asenkron Motorlara Reaktansla ve Oto Trafosuyla Yol Verme   

7 Üç Fazlı Asenkron Motorlara Yıldız Üçgen Yol Verme   

8 Ara Sınav   

9 Çift devirli motorlarda kumanda   



10 Bir Fazlı Asenkron Motor Kumanda Devreleri   

11 Bir Fazlı Asenkron Motorlarda Devir Yönü Değiştirme   

12 Doğru akım motorlarına yol verme   

13 Doğru akım motorlarında devir yönü değiştirme   

14 Doğru akım motorlarında frenleme   

 

O-DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Elektromekanik Kumanda Sistemleri Dersi - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Temel matematik ve fen bilimi bilgilerine sahip olma ve gerektiğinde 

kullanabilmek. 

x     

2 Mesleki konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik 

hakları bilgisini ve bilincini kazandırmak.  

x     

3 Elektrik ve Elektronik konularındaki pratik uygulamalarda gereken teorik 

bilgileri fiziksel ve bilişsel becerileri kullanarak, pratik uygulama yapma 

becerisi kazandırmak. 

 x    

4 Elektrik ile ilgili teknolojik gelişmeleri takip ederek; işletmelerde gerekli 

gözlemleme, planlama ve denetimleri yaparak; işletmelerin gelişmesine 

katkıda bulunma konusunda bakış açısı kazandırmak. 

x     

5 Elektrik ve Elektronik konularında öğrencilere sanayi ve hizmet 

sektöründeki üretim süreçlerini ve teknolojik gelişmeleri yakından tanıma 

yeteneğini ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak. 

  x   

6 Elektrik ile ilgili temel kavramları öğretmek, elektrik devre elemanlarını 

tanıtmak ve bu elemanları uygun devrelerde kullanma becerisi 

kazandırmak. 

  x   

7 Mesleği ile ilgili yeterli düzeyde bir yabancı dil bilgisi kazandırmak. x     

8 Elektrik alanında ilgili verileri toplayabilme, yorumlayabilme ve 

değerlendirebilme, sorunları tanımlayarak ortaya koyma ve çözüm 

önerileri geliştirebilme becerisini kazandırmak. 

 x    

9 Elektrik ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları 

ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanma becerisi ve yeteneği 

kazandırmak.  

   x  

10 Elektrik ve Elektronik alanındaki araç, gereç ve ölçü aletlerini tanıma ve 

kullanma becerisi kazandırmak. 

x     

11 İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma, kalite ve standartlar konusunda 

bilgi ve bilinç kazandırmak. 

x     



12 Bir yabancı dili temel seviyede kullanabilmek. x     

13 Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde kullanabilmek.   x   

14 Sözlü ve yazılı elektronik iletişim tekniklerini kullanabilmek.  x    

15 Sensörler, transduserler hakkında bilgi sahibi olma ve uygulama becerisi 

kazandırmak. 

x     

16 Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerek el, gerekse 

bilgisayar desteği ile gerçekleştirme ve bunları uygulama becerisi 

kazandırmak. 

x     

17 Otomatik kumanda ile, elektrik motorlarına çeşitli şekillerde yol verme 

becerisi kazandırmak. 

x     

18 Elektrik makinalarının sarımlarını yapabilme becerisini kazandırmak.     x  

19 PLC ile elektrik motorlarına yol verme becerisi kazandırmak. x     

20 Analog Elektronik, Güç Elektroniği ve Sayısal elektroniğin temel 

ilkelerini ve tasarım yapma becerisi kazandırmak. 

    x 

 

 

 

 

 

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

 

Ders Elektrik Laboratuvar Uygulamaları I 

 

Kod OELK251 

Course Vocational Practice I Code OELK251 

Krediler Teori: 1 

 

Uygulama: 2 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik Elektrik programı öğrencilerinin elde ettikleri bilgi ve deneyimleri uygulayarak 

öğrenmesi. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  



Ölçme 

Değerlendirme 

ve Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 

Haftalık Ders Akışı  

Hafta Konular  

1 Mesleki Uygulama  

2 Mesleki Uygulama  

3 Mesleki Uygulama  

4 Mesleki Uygulama  

5 Mesleki Uygulama  

6 Mesleki Uygulama  

7 Mesleki Uygulama  

8 Ara Sınav  

9 Mesleki Uygulama  

10 Mesleki Uygulama  

11 Mesleki Uygulama  

12 Mesleki Uygulama  

13 Mesleki Uygulama  

14 Mesleki Uygulama  

 Final Sınavı  

 

O-DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Mesleki Uygulama I- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Temel matematik ve fen bilimi bilgilerine sahip olma ve gerektiğinde 

kullanabilmek. 

x     

2 Mesleki konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik 

hakları bilgisini ve bilincini kazandırmak.  

  x   

3 Elektrik ve Elektronik konularındaki pratik uygulamalarda gereken teorik 

bilgileri fiziksel ve bilişsel becerileri kullanarak, pratik uygulama yapma 

becerisi kazandırmak. 

    x 



4 Elektrik ile ilgili teknolojik gelişmeleri takip ederek; işletmelerde gerekli 

gözlemleme, planlama ve denetimleri yaparak; işletmelerin gelişmesine 

katkıda bulunma konusunda bakış açısı kazandırmak. 

   x  

5 Elektrik ve Elektronik konularında öğrencilere sanayi ve hizmet 

sektöründeki üretim süreçlerini ve teknolojik gelişmeleri yakından tanıma 

yeteneğini ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak. 

   x  

6 Elektrik ile ilgili temel kavramları öğretmek, elektrik devre elemanlarını 

tanıtmak ve bu elemanları uygun devrelerde kullanma becerisi 

kazandırmak. 

x     

7 Mesleği ile ilgili yeterli düzeyde bir yabancı dil bilgisi kazandırmak. x     

8 Elektrik alanında ilgili verileri toplayabilme, yorumlayabilme ve 

değerlendirebilme, sorunları tanımlayarak ortaya koyma ve çözüm 

önerileri geliştirebilme becerisini kazandırmak. 

x     

9 Elektrik ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları 

ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanma becerisi ve yeteneği 

kazandırmak.  

x     

10 Elektrik ve Elektronik alanındaki araç, gereç ve ölçü aletlerini tanıma ve 

kullanma becerisi kazandırmak. 

x     

11 İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma, kalite ve standartlar konusunda 

bilgi ve bilinç kazandırmak. 

x     

12 Bir yabancı dili temel seviyede kullanabilmek. x     

13 Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde kullanabilmek. x     

14 Sözlü ve yazılı elektronik iletişim tekniklerini kullanabilmek. x     

15 Sensörler, transduserler hakkında bilgi sahibi olma ve uygulama becerisi 

kazandırmak. 

x     

16 Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerek el, gerekse 

bilgisayar desteği ile gerçekleştirme ve bunları uygulama becerisi 

kazandırmak. 

x     

17 Otomatik kumanda ile, elektrik motorlarına çeşitli şekillerde yol verme 

becerisi kazandırmak. 

x     

18 Elektrik makinalarının sarımlarını yapabilme becerisini kazandırmak.  x     

19 PLC ile elektrik motorlarına yol verme becerisi kazandırmak. x     

20 Analog Elektronik, Güç Elektroniği ve Sayısal elektroniğin temel 

ilkelerini ve tasarım yapma becerisi kazandırmak. 

x     

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği Kod OSAG263 



Course Worker's health and work safety Code OSAG263 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 2 

İçerik İş güvenliğini sağlamak için gerekli olan yeterliklerinin kazandırılması 

amaçlanmaktadır. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme 

ve Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 

 

Hafta Konular 

1 İlkyardım eğitimi 

2 İlkyardım eğitimi 

3 İlkyardım eğitimi 

4 İlk yardım malzemeleri 

5 İlk yardım malzemeleri 

6 İlk yardım malzemeleri 

7 İlkyardım eğitimi 

8 Ara Sınav 

9 Kişisel emniyet sağlama 

10 Kişisel emniyet sağlama 

11 Kişisel emniyet sağlama 

12 Çalışanların emniyetini sağlama 

13 Çalışanların emniyetini sağlama 

14 İş ortamı güvenliği sağlama 

 Final Sınavı 

 

O-DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 



Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Temel matematik ve fen bilimi bilgilerine sahip olma ve gerektiğinde 

kullanabilmek. 

x     

2 Mesleki konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik 

hakları bilgisini ve bilincini kazandırmak.  

   x  

3 Elektrik ve Elektronik konularındaki pratik uygulamalarda gereken teorik 

bilgileri fiziksel ve bilişsel becerileri kullanarak, pratik uygulama yapma 

becerisi kazandırmak. 

x     

4 Elektrik ile ilgili teknolojik gelişmeleri takip ederek; işletmelerde gerekli 

gözlemleme, planlama ve denetimleri yaparak; işletmelerin gelişmesine 

katkıda bulunma konusunda bakış açısı kazandırmak. 

x     

5 Elektrik ve Elektronik konularında öğrencilere sanayi ve hizmet 

sektöründeki üretim süreçlerini ve teknolojik gelişmeleri yakından tanıma 

yeteneğini ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak. 

x     

6 Elektrik ile ilgili temel kavramları öğretmek, elektrik devre elemanlarını 

tanıtmak ve bu elemanları uygun devrelerde kullanma becerisi 

kazandırmak. 

x     

7 Mesleği ile ilgili yeterli düzeyde bir yabancı dil bilgisi kazandırmak. x     

8 Elektrik alanında ilgili verileri toplayabilme, yorumlayabilme ve 

değerlendirebilme, sorunları tanımlayarak ortaya koyma ve çözüm 

önerileri geliştirebilme becerisini kazandırmak. 

x     

9 Elektrik ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları 

ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanma becerisi ve yeteneği 

kazandırmak.  

x     

10 Elektrik ve Elektronik alanındaki araç, gereç ve ölçü aletlerini tanıma ve 

kullanma becerisi kazandırmak. 

x     

11 İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma, kalite ve standartlar konusunda 

bilgi ve bilinç kazandırmak. 

    x 

12 Bir yabancı dili temel seviyede kullanabilmek. x     

13 Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde kullanabilmek. x     

14 Sözlü ve yazılı elektronik iletişim tekniklerini kullanabilmek. x     

15 Sensörler, transduserler hakkında bilgi sahibi olma ve uygulama becerisi 

kazandırmak. 

x     

16 Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerek el, gerekse 

bilgisayar desteği ile gerçekleştirme ve bunları uygulama becerisi 

kazandırmak. 

x     

17 Otomatik kumanda ile, elektrik motorlarına çeşitli şekillerde yol verme 

becerisi kazandırmak. 

x     



18 Elektrik makinalarının sarımlarını yapabilme becerisini kazandırmak.  x     

19 PLC ile elektrik motorlarına yol verme becerisi kazandırmak. x     

20 Analog Elektronik, Güç Elektroniği ve Sayısal elektroniğin temel 

ilkelerini ve tasarım yapma becerisi kazandırmak. 

x     

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders Elektrik Enerji Santralleri Kod OELK254 

Course Electric Energy Plants Code OELK254 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Elektrik enerjisi elde edilme yöntemleri, Termik santrallar, Nükleer santraller, 

Hidroelektrik santraller, Yenilenebilir Enerji santralleri, Enerji Santrallerinde oluşan 

arızalar, koruma rölelerini seçmek ve montajını yapmak. 

İngilizce İçerik The method of obtaining electrical energy, thermal power plants, nuclear power plants, 

hydroelectric power plants, renewable energy plants, Power Plants malfunctions, 

protection relays to choose and to assemble. 

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme 

ve Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 

 

Hafta Konular 

1 Elektrik enerjisi tarihçesi ve elektrik enerji kaynakları 

2 Elektrik enerjisi elde edilme yöntemleri 

3 Termik santrallerin işleyişi 

4 Nükleer santrallerin işleyişi 

5 Hidroelektrik santrallerin işleyişi 

6 Hidroelektrik santrallerin işleyişi 

7 Ara Sınav 

8 Yenilenebilir Enerji santrallerin işleyişi 

9 Yenilenebilir Enerji santrallerin işleyişi 

10 Yenilenebilir Enerji santrallerin işleyişi 



11 Elektrik santrallarında bulunan donanımlar 

12 Elektrik santrallarında bulunan donanımlar 

13 Enerji Santrallerinde oluşan arızalar, koruma rölelerini seçimi ve montajı 

14 Enerji Santrallerinde oluşan arızalar, koruma rölelerini seçimi ve montajı 

 Final Sınavı 

 

O-DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Elektrik Enerji Santralleri Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Temel matematik ve fen bilimi bilgilerine sahip olma ve gerektiğinde 

kullanabilmek. 

x     

2 Mesleki konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik 

hakları bilgisini ve bilincini kazandırmak.  

x     

3 Elektrik ve Elektronik konularındaki pratik uygulamalarda gereken teorik 

bilgileri fiziksel ve bilişsel becerileri kullanarak, pratik uygulama yapma 

becerisi kazandırmak. 

 x    

4 Elektrik ile ilgili teknolojik gelişmeleri takip ederek; işletmelerde gerekli 

gözlemleme, planlama ve denetimleri yaparak; işletmelerin gelişmesine 

katkıda bulunma konusunda bakış açısı kazandırmak. 

  x   

5 Elektrik ve Elektronik konularında öğrencilere sanayi ve hizmet 

sektöründeki üretim süreçlerini ve teknolojik gelişmeleri yakından tanıma 

yeteneğini ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak. 

x     

6 Elektrik ile ilgili temel kavramları öğretmek, elektrik devre elemanlarını 

tanıtmak ve bu elemanları uygun devrelerde kullanma becerisi 

kazandırmak. 

x     

7 Mesleği ile ilgili yeterli düzeyde bir yabancı dil bilgisi kazandırmak. x     

8 Elektrik alanında ilgili verileri toplayabilme, yorumlayabilme ve 

değerlendirebilme, sorunları tanımlayarak ortaya koyma ve çözüm 

önerileri geliştirebilme becerisini kazandırmak. 

 x    

9 Elektrik ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları 

ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanma becerisi ve yeteneği 

kazandırmak.  

 x    

10 Elektrik ve Elektronik alanındaki araç, gereç ve ölçü aletlerini tanıma ve 

kullanma becerisi kazandırmak. 

x     

11 İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma, kalite ve standartlar konusunda 

bilgi ve bilinç kazandırmak. 

x     



12 Bir yabancı dili temel seviyede kullanabilmek. x     

13 Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde kullanabilmek. x     

14 Sözlü ve yazılı elektronik iletişim tekniklerini kullanabilmek. x     

15 Sensörler, transduserler hakkında bilgi sahibi olma ve uygulama becerisi 

kazandırmak. 

x     

16 Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerek el, gerekse 

bilgisayar desteği ile gerçekleştirme ve bunları uygulama becerisi 

kazandırmak. 

  x   

17 Otomatik kumanda ile, elektrik motorlarına çeşitli şekillerde yol verme 

becerisi kazandırmak. 

x     

18 Elektrik makinalarının sarımlarını yapabilme becerisini kazandırmak.  x     

19 PLC ile elektrik motorlarına yol verme becerisi kazandırmak. x     

20 Analog Elektronik, Güç Elektroniği ve Sayısal elektroniğin temel 

ilkelerini ve tasarım yapma becerisi kazandırmak. 

x     

 

 

 

 

 

 

N.DERS İÇERİKLERİ 

Ders Programlanabilir Denetleyiciler  Kod OELK258 

Course Programmable Controllers  Code OELK258 

Krediler Teori: 2 

 

Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS:4 

İçerik PLC’nin temel teknolojisi, PLC üniteleri, PLC arayüz programı, Sıralı fonksiyon 

bloklarıyla PLC programı, Dokunmatik panel programlama, PLC ile motor kontrolü 

İngilizce İçerik The basic technology of PLC, PLC units, PLC interface program, the PLC program with 

sequential function blocks, the touch panel programming, PLC and motor control 

Ön Koşul Yok  



Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 

 

 

O-DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Programlanabilir Denetleyiciler Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Temel matematik ve fen bilimi bilgilerine sahip olma ve gerektiğinde 

kullanabilmek. 

x     

2 Mesleki konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik x     

Haftalık Ders Akışı  

Hafta Konular  

1 PLC’nin Temel Teknolojisi   

2 PLC Üniteleri   

3 PLC Üniteleri   

4 PLC Üniteleri   

5 PLC Arayüz Programı   

6 PLC Arayüz Programı   

7 PLC Programlama   

8 Ara sınav   

9 Sıralı Fonksiyon Blokları   

10 Sıralı Fonksiyon Bloklarıyla PLC Programlama   

11 Sıralı Fonksiyon Bloklarıyla PLC Programlama   

12 Dokunmatik Paneller   

13 Panel Programlama   

14 Panel Programlama   

 Final Sınavı  



hakları bilgisini ve bilincini kazandırmak.  

3 Elektrik ve Elektronik konularındaki pratik uygulamalarda gereken teorik 

bilgileri fiziksel ve bilişsel becerileri kullanarak, pratik uygulama yapma 

becerisi kazandırmak. 

  x   

4 Elektrik ile ilgili teknolojik gelişmeleri takip ederek; işletmelerde gerekli 

gözlemleme, planlama ve denetimleri yaparak; işletmelerin gelişmesine 

katkıda bulunma konusunda bakış açısı kazandırmak. 

x     

5 Elektrik ve Elektronik konularında öğrencilere sanayi ve hizmet 

sektöründeki üretim süreçlerini ve teknolojik gelişmeleri yakından tanıma 

yeteneğini ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak. 

x     

6 Elektrik ile ilgili temel kavramları öğretmek, elektrik devre elemanlarını 

tanıtmak ve bu elemanları uygun devrelerde kullanma becerisi 

kazandırmak. 

x     

7 Mesleği ile ilgili yeterli düzeyde bir yabancı dil bilgisi kazandırmak. x     

8 Elektrik alanında ilgili verileri toplayabilme, yorumlayabilme ve 

değerlendirebilme, sorunları tanımlayarak ortaya koyma ve çözüm 

önerileri geliştirebilme becerisini kazandırmak. 

    x 

9 Elektrik ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları 

ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanma becerisi ve yeteneği 

kazandırmak.  

x     

10 Elektrik ve Elektronik alanındaki araç, gereç ve ölçü aletlerini tanıma ve 

kullanma becerisi kazandırmak. 

x     

11 İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma, kalite ve standartlar konusunda 

bilgi ve bilinç kazandırmak. 

x     

12 Bir yabancı dili temel seviyede kullanabilmek. x     

13 Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde kullanabilmek. x     

14 Sözlü ve yazılı elektronik iletişim tekniklerini kullanabilmek. x     

15 Sensörler, transduserler hakkında bilgi sahibi olma ve uygulama becerisi 

kazandırmak. 

x     

16 Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerek el, gerekse 

bilgisayar desteği ile gerçekleştirme ve bunları uygulama becerisi 

kazandırmak. 

  x   

17 Otomatik kumanda ile, elektrik motorlarına çeşitli şekillerde yol verme 

becerisi kazandırmak. 

  x   

18 Elektrik makinalarının sarımlarını yapabilme becerisini kazandırmak.  x     

19 PLC ile elektrik motorlarına yol verme becerisi kazandırmak.     x 

20 Analog Elektronik, Güç Elektroniği ve Sayısal elektroniğin temel x     



ilkelerini ve tasarım yapma becerisi kazandırmak. 

 

N.DERS İÇERİKLERİ 

Ders Güç Elektroniği 

 

Kod OELK260 

Course Power Electronics 

 

Code OELK260 

Krediler Teori: 2 

 

Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Tristörler, Tristör Tetikleme Devreleri, Triyak ve Diyak, Mosfet’ler, Bir Fazlı Kontrollü 

Doğrultucu Devreleri, Üç Fazlı Kontrolsüz Doğrultucu Devreleri, Eviriciler. 

İngilizce İçerik Thyristors, Thyristor Trigger Circuits, triac and diac, MOSFETs, a Phase Controlled 

Rectifier Circuits, Three-Phase Uncontrolled Rectifier Circuits, Inverters. 

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 

Haftalık Ders Akışı  

Hafta Konular  

1 Tristörler   

2 Tristör Tetikleme Devreleri   

3 Triyak ve Diyak, Mosfet’ler   

4 Triyak ve Diyak, Mosfet’ler   

5 Bir Fazlı Kontrolsüz Doğrultucu Devreleri   

6 Bir Fazlı Kontrollü Doğrultucu Devreleri   

7 Üç Fazlı Kontrolsüz Doğrultucu Devreleri   

8 Ara Sınav  

9 Eviriciler   



10 Eviriciler   

11 Eviriciler   

12 Eviriciler   

13 Eviriciler   

14 Eviriciler   

 Final sınavı  

 

 

 

 

O-DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Güç Elektroniği Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Temel matematik ve fen bilimi bilgilerine sahip olma ve gerektiğinde 

kullanabilmek. 

x     

2 Mesleki konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik 

hakları bilgisini ve bilincini kazandırmak.  

x     

3 Elektrik ve Elektronik konularındaki pratik uygulamalarda gereken teorik 

bilgileri fiziksel ve bilişsel becerileri kullanarak, pratik uygulama yapma 

becerisi kazandırmak. 

 x    

4 Elektrik ile ilgili teknolojik gelişmeleri takip ederek; işletmelerde gerekli 

gözlemleme, planlama ve denetimleri yaparak; işletmelerin gelişmesine 

katkıda bulunma konusunda bakış açısı kazandırmak. 

x     

5 Elektrik ve Elektronik konularında öğrencilere sanayi ve hizmet 

sektöründeki üretim süreçlerini ve teknolojik gelişmeleri yakından tanıma 

yeteneğini ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak. 

x     

6 Elektrik ile ilgili temel kavramları öğretmek, elektrik devre elemanlarını 

tanıtmak ve bu elemanları uygun devrelerde kullanma becerisi 

kazandırmak. 

  x   

7 Mesleği ile ilgili yeterli düzeyde bir yabancı dil bilgisi kazandırmak. x     

8 Elektrik alanında ilgili verileri toplayabilme, yorumlayabilme ve 

değerlendirebilme, sorunları tanımlayarak ortaya koyma ve çözüm 

önerileri geliştirebilme becerisini kazandırmak. 

 x    

9 Elektrik ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları 

ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanma becerisi ve yeteneği 

x     



kazandırmak.  

10 Elektrik ve Elektronik alanındaki araç, gereç ve ölçü aletlerini tanıma ve 

kullanma becerisi kazandırmak. 

x     

11 İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma, kalite ve standartlar konusunda 

bilgi ve bilinç kazandırmak. 

x     

12 Bir yabancı dili temel seviyede kullanabilmek. x     

13 Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde kullanabilmek.   x   

14 Sözlü ve yazılı elektronik iletişim tekniklerini kullanabilmek.  x    

15 Sensörler, transduserler hakkında bilgi sahibi olma ve uygulama becerisi 

kazandırmak. 

x     

16 Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerek el, gerekse 

bilgisayar desteği ile gerçekleştirme ve bunları uygulama becerisi 

kazandırmak. 

x     

17 Otomatik kumanda ile, elektrik motorlarına çeşitli şekillerde yol verme 

becerisi kazandırmak. 

  x   

18 Elektrik makinalarının sarımlarını yapabilme becerisini kazandırmak.  x     

19 PLC ile elektrik motorlarına yol verme becerisi kazandırmak. x     

20 Analog Elektronik, Güç Elektroniği ve Sayısal elektroniğin temel 

ilkelerini ve tasarım yapma becerisi kazandırmak. 

x     

 

N.DERS İÇERİKLERİ 

Ders Enerji Yönetimi Ve Yenilenebilir 

Enerji 

Kod OELK262 

Course Energy Management and Renewable 

Energy 

Code OELK262 

Krediler Teori:2 

 

Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 3 

İçerik Enerji kavramını genel olarak kavramak, enerji üretim metodları ve yönetimi 

konularına değinerek, yenilenebilir enerji kaynaklarını incelemek 

İngilizce İçerik Energy,Renewable Energy, Energy Management 

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme 

ve Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 



Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 

 

 

Hafta Konular 

1 Temel Enerji Kaynaklarına Giriş 

2 

Petrol ve doğal gaz özellikleri, oluşumu ve elde edilme yöntemleri. Petrol ve 
türevlerinden yararlanma yolları. Kömür, linyit özellikleri, üretim teknikleri ve kullanım 
alanları 

3 Konvansiyonel Enerji Kaynaklarının Sürdürülebilirliği 

4 Rüzgar Enerjisi Sistemleri 

5 Güneş Enerjisi Sistemleri 

6 Hidroelektrik Santralleri Sistemleri 

7 Nükleer Enerji Sistemleri 

8 Ara Sınav 

9 Gelgit Enerjisi Sistemleri 

10 Hidrojen Enerjisi Sistemleri 

11 Jeotermal Enerji Sistemleri 

12 Biokütle Enerjisi Sistemleri 

13 Enerji Depolama Sistemleri 

14 Alternatif Enerji Sistemleri ile Enerji Verimliliği 

 Final Sınavı 

 

 

 

 

O-DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Enerji Yönetimi Ve Yenilenebilir Enerji Dersi - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Temel matematik ve fen bilimi bilgilerine sahip olma ve gerektiğinde 

kullanabilmek. 

x     



2 Mesleki konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik 

hakları bilgisini ve bilincini kazandırmak.  

x     

3 Elektrik ve Elektronik konularındaki pratik uygulamalarda gereken teorik 

bilgileri fiziksel ve bilişsel becerileri kullanarak, pratik uygulama yapma 

becerisi kazandırmak. 

x     

4 Elektrik ile ilgili teknolojik gelişmeleri takip ederek; işletmelerde gerekli 

gözlemleme, planlama ve denetimleri yaparak; işletmelerin gelişmesine 

katkıda bulunma konusunda bakış açısı kazandırmak. 

x     

5 Elektrik ve Elektronik konularında öğrencilere sanayi ve hizmet 

sektöründeki üretim süreçlerini ve teknolojik gelişmeleri yakından tanıma 

yeteneğini ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak. 

x     

6 Elektrik ile ilgili temel kavramları öğretmek, elektrik devre elemanlarını 

tanıtmak ve bu elemanları uygun devrelerde kullanma becerisi 

kazandırmak. 

x     

7 Mesleği ile ilgili yeterli düzeyde bir yabancı dil bilgisi kazandırmak. x     

8 Elektrik alanında ilgili verileri toplayabilme, yorumlayabilme ve 

değerlendirebilme, sorunları tanımlayarak ortaya koyma ve çözüm 

önerileri geliştirebilme becerisini kazandırmak. 

x     

9 Elektrik ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları 

ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanma becerisi ve yeteneği 

kazandırmak.  

x     

10 Elektrik ve Elektronik alanındaki araç, gereç ve ölçü aletlerini tanıma ve 

kullanma becerisi kazandırmak. 

x     

11 İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma, kalite ve standartlar konusunda 

bilgi ve bilinç kazandırmak. 

x     

12 Bir yabancı dili temel seviyede kullanabilmek. x     

13 Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde kullanabilmek. x     

14 Sözlü ve yazılı elektronik iletişim tekniklerini kullanabilmek. x     

15 Sensörler, transduserler hakkında bilgi sahibi olma ve uygulama becerisi 

kazandırmak. 

x     

16 Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerek el, gerekse 

bilgisayar desteği ile gerçekleştirme ve bunları uygulama becerisi 

kazandırmak. 

x     

17 Otomatik kumanda ile, elektrik motorlarına çeşitli şekillerde yol verme 

becerisi kazandırmak. 

   x  

18 Elektrik makinalarının sarımlarını yapabilme becerisini kazandırmak.  x     

19 PLC ile elektrik motorlarına yol verme becerisi kazandırmak.   x   



20 Analog Elektronik, Güç Elektroniği ve Sayısal elektroniğin temel 

ilkelerini ve tasarım yapma becerisi kazandırmak. 

 x    

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders Elektrik Laboratuvar Uygulamaları II 

 

Kod OELK252 

Course Vocational Practice II 

 

Code OELK252 

Krediler Teori: 1 

 

Uygulama: 2 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik Elektrik programı öğrencilerinin elde ettikleri bilgi ve deneyimleri uygulayarak 

öğrenmesi. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 

Haftalık Ders Akışı  

Hafta Konular  

1 Mesleki Uygulama  

2 Mesleki Uygulama  

3 Mesleki Uygulama  

4 Mesleki Uygulama  

5 Mesleki Uygulama  

6 Mesleki Uygulama  

7 Mesleki Uygulama  

8 Ara Sınav  

9 Mesleki Uygulama  



10 Mesleki Uygulama  

11 Mesleki Uygulama  

12 Mesleki Uygulama  

13 Mesleki Uygulama  

14 Mesleki Uygulama  

 Final Sınavı  

 

O-DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Elektrik Laboratuvarı ve Uygulamaları II- Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Temel matematik ve fen bilimi bilgilerine sahip olma ve gerektiğinde 

kullanabilmek. 

x     

2 Mesleki konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik 

hakları bilgisini ve bilincini kazandırmak.  

  x   

3 Elektrik ve Elektronik konularındaki pratik uygulamalarda gereken teorik 

bilgileri fiziksel ve bilişsel becerileri kullanarak, pratik uygulama yapma 

becerisi kazandırmak. 

    x 

4 Elektrik ile ilgili teknolojik gelişmeleri takip ederek; işletmelerde gerekli 

gözlemleme, planlama ve denetimleri yaparak; işletmelerin gelişmesine 

katkıda bulunma konusunda bakış açısı kazandırmak. 

   x  

5 Elektrik ve Elektronik konularında öğrencilere sanayi ve hizmet 

sektöründeki üretim süreçlerini ve teknolojik gelişmeleri yakından tanıma 

yeteneğini ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak. 

   x  

6 Elektrik ile ilgili temel kavramları öğretmek, elektrik devre elemanlarını 

tanıtmak ve bu elemanları uygun devrelerde kullanma becerisi 

kazandırmak. 

x     

7 Mesleği ile ilgili yeterli düzeyde bir yabancı dil bilgisi kazandırmak. x     

8 Elektrik alanında ilgili verileri toplayabilme, yorumlayabilme ve 

değerlendirebilme, sorunları tanımlayarak ortaya koyma ve çözüm 

önerileri geliştirebilme becerisini kazandırmak. 

x     

9 Elektrik ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları 

ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanma becerisi ve yeteneği 

kazandırmak.  

x     

10 Elektrik ve Elektronik alanındaki araç, gereç ve ölçü aletlerini tanıma ve 

kullanma becerisi kazandırmak. 

x     

11 İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma, kalite ve standartlar konusunda x     



bilgi ve bilinç kazandırmak. 

12 Bir yabancı dili temel seviyede kullanabilmek. x     

13 Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde kullanabilmek. x     

14 Sözlü ve yazılı elektronik iletişim tekniklerini kullanabilmek. x     

15 Sensörler, transduserler hakkında bilgi sahibi olma ve uygulama becerisi 

kazandırmak. 

x     

16 Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerek el, gerekse 

bilgisayar desteği ile gerçekleştirme ve bunları uygulama becerisi 

kazandırmak. 

x     

17 Otomatik kumanda ile, elektrik motorlarına çeşitli şekillerde yol verme 

becerisi kazandırmak. 

x     

18 Elektrik makinalarının sarımlarını yapabilme becerisini kazandırmak.  x     

19 PLC ile elektrik motorlarına yol verme becerisi kazandırmak. x     

20 Analog Elektronik, Güç Elektroniği ve Sayısal elektroniğin temel 

ilkelerini ve tasarım yapma becerisi kazandırmak. 

x     

 

 

 

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders Elektrik Üretim, İletim ve Dağıtımı 

 

Kod OELK256 

Course Electricity generation,transmission and 

distribution 

 

Code OELK256 

Krediler Teori: 2 

 

Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Elektriğin üretiminden son tüketim noktası olan şehir merkezlerine ulaşıncaya kadar 

izlediği yol ve geçirdiği aşamaları kavramak. 

İngilizce İçerik Electricity generation transmission and distribution 

 

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 



Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 

Haftalık Ders Akışı  

Hafta Konular  

1 Enerji Üretimi  

2 Güç transformatörleri  

3 Kesiciler  

4 Ayırıcılar  

5 Transformatör merkezleri  

6 Enerji iletimi ile ilgili genel kavramlar, Enerji iletim hatları ile ilgili disiplinlerin tanıtımı  

7 Enerji iletim hatlarında kullanılan iletkenler  

8 Ara Sınav  

9 Enerji iletim hatlarında akım taşıma kapasitesinin hesabı  

10 Enerji iletim hatlarının genel parametreleri  

11 Enerji iletim hatlarına etki eden ek yükler  

12 
Enerji iletim hatlarında gerilme ve sehim hesapları, Değişik iklim ve ortam koşullarında gerilme 

ve sehim hesapları 

 

13 Enerji iletim hatlarının genel donanımı-1-2  

14 Enerji iletim hatlarında arızalar, güvenilirlik ve kontrollük işlemleri  

 Final Sınavı  

 

O-DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Elektrik Üretim, İletim ve Dağıtımı Dersi- Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Temel matematik ve fen bilimi bilgilerine sahip olma ve gerektiğinde 

kullanabilmek. 

x     

2 Mesleki konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik 

hakları bilgisini ve bilincini kazandırmak.  

  x   

3 Elektrik ve Elektronik konularındaki pratik uygulamalarda gereken teorik 

bilgileri fiziksel ve bilişsel becerileri kullanarak, pratik uygulama yapma 

becerisi kazandırmak. 

    x 

4 Elektrik ile ilgili teknolojik gelişmeleri takip ederek; işletmelerde gerekli 

gözlemleme, planlama ve denetimleri yaparak; işletmelerin gelişmesine 

   x  



katkıda bulunma konusunda bakış açısı kazandırmak. 

5 Elektrik ve Elektronik konularında öğrencilere sanayi ve hizmet 

sektöründeki üretim süreçlerini ve teknolojik gelişmeleri yakından tanıma 

yeteneğini ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak. 

   x  

6 Elektrik ile ilgili temel kavramları öğretmek, elektrik devre elemanlarını 

tanıtmak ve bu elemanları uygun devrelerde kullanma becerisi 

kazandırmak. 

x     

7 Mesleği ile ilgili yeterli düzeyde bir yabancı dil bilgisi kazandırmak. x     

8 Elektrik alanında ilgili verileri toplayabilme, yorumlayabilme ve 

değerlendirebilme, sorunları tanımlayarak ortaya koyma ve çözüm 

önerileri geliştirebilme becerisini kazandırmak. 

x     

9 Elektrik ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları 

ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanma becerisi ve yeteneği 

kazandırmak.  

x     

10 Elektrik ve Elektronik alanındaki araç, gereç ve ölçü aletlerini tanıma ve 

kullanma becerisi kazandırmak. 

x     

11 İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma, kalite ve standartlar konusunda 

bilgi ve bilinç kazandırmak. 

x     

12 Bir yabancı dili temel seviyede kullanabilmek. x     

13 Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde kullanabilmek. x     

14 Sözlü ve yazılı elektronik iletişim tekniklerini kullanabilmek. x     

15 Sensörler, transduserler hakkında bilgi sahibi olma ve uygulama becerisi 

kazandırmak. 

x     

16 Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerek el, gerekse 

bilgisayar desteği ile gerçekleştirme ve bunları uygulama becerisi 

kazandırmak. 

x     

17 Otomatik kumanda ile, elektrik motorlarına çeşitli şekillerde yol verme 

becerisi kazandırmak. 

x     

18 Elektrik makinalarının sarımlarını yapabilme becerisini kazandırmak.  x     

19 PLC ile elektrik motorlarına yol verme becerisi kazandırmak. x     

20 Analog Elektronik, Güç Elektroniği ve Sayısal elektroniğin temel 

ilkelerini ve tasarım yapma becerisi kazandırmak. 

x     

 

 

 


