
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAZİANTEP İSLAM BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 

 

 

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 

 ANABİLİM DALI 

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) 



 

 

 “Tezli yüksek lisans programı” olarak açılacak Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

Programında yüksek lisans derecesi almak için, “Gaziantep İslam Biim ve Teknoloji 

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği” gereği, toplam 21 (yirmi bir) krediden 

az olmamak koşuluyla en az 7 (yedi) adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışması alınması 

gerekmektedir. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak 

değerlendirilecektir. 

Programda verilecek derslerin adları, ders kodları ve ders içerikleri aşağıda verilen 

Ders Planı tablosundaki gibidir. Çizelgelerdeki T harfi dersin teorik ders saatini, U harfi 

uygulamalı ders saatini ve K harfi dersin toplam kredi saatini, AKTS ise Avrupa Kredi 

Transfer Sistemi saatini göstermektedir. Ayrıca çizelgede derslerin statüsü zorunlu dersler 

için ‘Z’ ve seçmeli dersler için ‘S’ harfleri ile belirtilmiştir. 

 

PROGRAM ÇIKTILARI 

1. Lisansüstü düzeyde bilimsel araştırma yapabilir, gerekli bilgiye ulaşabilir, 

bilgiyi değerlendirebilir, yorumlar ve uygulamada kullanabilir. 

2. Alanında uygulanan güncel teknikler ve yöntemler ile bunların kısıtlamaları 

hakkındaki bilgileri öğrenir ve bilimsel araştırmalarda kullanma becerisi kazanır. 

3. Elektrik Elektronik Mühendisliği kapsamına giren problemleri kurgular, 

teknolojik gelişmeleri de göz önünde bulundurarak çözüm üretir.  

4. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve 

uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.  

5. Alanındaki konuları tartışabilir, özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki 

yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir. 

6. Elektrik Elektronik Mühendisliği problemlerini ve kavramlarını inceleme, 

benzetim ve/veya deney yaparak sonuçları analiz etme, yorumlama, özgün katkı 

sunma, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni bir 

alana uygulama becerisi. 

7. Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç 

tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. 

8. Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamaların sosyal, toplumsal, ekonomik, etik 

boyutlarını araştırır ve tanımlar. 

9. Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm 

yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.  



 

 

10. Literatür takibi, teknik sunum yapma, dinleme ve akademik düzeyde makale 

yazabilme becerisi kazanır ve kendi çalışmalarını alanındaki ulusal veya 

uluslararası platformlarda yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DERS PLANI 

 

DERS PROGRAMI DERS Türü AKTS 

1. DÖNEM 

Lisansüstü Ders – 1 Seçmeli 6 

Lisansüstü Ders – 2 Seçmeli 6 

Lisansüstü Ders – 3 Seçmeli 6 

Lisansüstü Ders – 4 Seçmeli 6 

Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 6 

Dönem Toplamı 30 

2. DÖNEM 

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve 

Etik 
Zorunlu 6 

Lisansüstü Ders – 5 Seçmeli 6 

Lisansüstü Ders – 6 Seçmeli 6 

Seminer Zorunlu 6 

Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 6 

Dönem Toplamı 30 

3. DÖNEM 

Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 6 

Yüksek Lisans Tez Çalışması Zorunlu 24 

Dönem Toplamı 30 

4. DÖNEM 

Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 6 

Yüksek Lisans Tez Çalışması Zorunlu 24 

Dönem Toplamı 30 

GENEL TOPLAM 120 

 

 

 

 

 

 



 

 

 DERSLER İÇERİKLERİ 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARININA KATKISI 

No Program Çıktıları 
Katkı Düzeyi* 

1 2 3 4 5 

1 
Lisansüstü düzeyde bilimsel araştırma yapabilir, gerekli bilgiye ulaşabilir, 

bilgiyi değerlendirebilir, yorumlar ve uygulamada kullanabilir. 
    X 

2 
Alanında uygulanan güncel teknikler ve yöntemler ile bunların kısıtları 

hakkındaki bilgileri öğrenir ve araştırmalar için gerekli olan çalışmalarda 

kullanma becerisi kazanır. 
    X 

3 
Elektrik Elektronik Mühendisliği kapsamına giren problemleri kurgular, 

teknolojik gelişmeleri de göz önünde bulundurarak çözüm üretir. 
 X    

4 
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve 

uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 
  X   

5 
Alanındaki konuları tartışabilir, özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki 

yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir. 
 X    

6 

Elektrik Elektronik Mühendisliği problemlerini ve kavramlarını inceleme, 

benzetim ve/veya deney yaparak sonuçları analiz etme, yorumlama, özgün 

katkı sunma, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni 

bir alana uygulama becerisi. 

   X  

7 
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç 

tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. 
 X    

8 
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamaların sosyal, toplumsal, ekonomik, etik 

boyutlarını araştırır ve tanımlar. 
 X    

9 
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm 

yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır. 
  X   

10 
Literatür takibi, teknik sunum yapma, dinleme ve akademik düzeyde makale 

yazabilme becerisi kazanır ve kendi çalışmalarını alanındaki ulusal veya 

uluslararası platformlarda yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilir.  
    X 

*Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek 

DERSİN 

STATÜSÜ 
KODU DERS VE İÇERİĞİ T U K/AKTS 

Z 

EEMXXX UZMANLIK ALAN DERSİ 6 0 0/6 

 

Dersin genel amacı, öğrencilerin bağımsız olarak araştırma 

yürütmelerini ve tezleriyle ilgili konularda uzmanlaşmalarını 

sağlamaktır. Bu bağlamda, öğrenciler tez araştırmalarını 

yürütmek için gerekli materyalleri ve metotları akademik 

danışmanları ile bire bir tartışabilecektir. Öğrenciler tez 

çalışması hakkında detaylı bilgi sahibi olacaklar ve çalışmaları 

sırasında karşılaştıkları sorunlara çözüm üretebileceklerdir. 

EEMXXX SPECIALISED FIELD COURSE 6 0 0/6 

 

The overall aim of the course is to train students to perform 

research independently and master the subjects related to his/her 

thesis study. In this context, students will meet their academic 

advisors individually to discuss materials and methods required 

for conducting the thesis research. Students will have detailed 

information on their thesis and offer solutions to the problems 

encountered during the thesis study. 



 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARININA KATKISI 

No Program Çıktıları 
Katkı Düzeyi* 

1 2 3 4 5 

1 
Lisansüstü düzeyde bilimsel araştırma yapabilir, gerekli bilgiye ulaşabilir, 

bilgiyi değerlendirebilir, yorumlar ve uygulamada kullanabilir. 
    X 

2 
Alanında uygulanan güncel teknikler ve yöntemler ile bunların kısıtları 

hakkındaki bilgileri öğrenir ve araştırmalar için gerekli olan çalışmalarda 

kullanma becerisi kazanır. 
    X 

3 
Elektrik Elektronik Mühendisliği kapsamına giren problemleri kurgular, 

teknolojik gelişmeleri de göz önünde bulundurarak çözüm üretir. 
 X    

4 
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve 

uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 
  X   

5 
Alanındaki konuları tartışabilir, özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki 

yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir. 
 X    

6 

Elektrik Elektronik Mühendisliği problemlerini ve kavramlarını inceleme, 

benzetim ve/veya deney yaparak sonuçları analiz etme, yorumlama, özgün 

katkı sunma, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni 

bir alana uygulama becerisi. 

   X  

7 
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç 

tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. 
 X    

8 
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamaların sosyal, toplumsal, ekonomik, etik 

boyutlarını araştırır ve tanımlar. 
 X    

9 
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm 

yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır. 
  X   

10 
Literatür takibi, teknik sunum yapma, dinleme ve akademik düzeyde makale 

yazabilme becerisi kazanır ve kendi çalışmalarını alanındaki ulusal veya 

uluslararası platformlarda yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilir.  
    X 

*Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek 

 

 

 

DERSİN 

STATÜSÜ 
KODU DERS VE İÇERİĞİ T U K/AKTS 

Z 

EEMXXX SEMİNER 0 2 0/6 

 

Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse 

kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci sunumlarının tez 

çalışmaları kapsamında olması beklenir. 

EEMXXX SEMINAR 0 2 0/6 

 

Seminars are given by instructors, recalled speakers and 

students registered in the course. Student presentations are 

expected to be covered by thesis studies. 



 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARININA KATKISI 

No Program Çıktıları 
Katkı Düzeyi* 

1 2 3 4 5 

1 
Lisansüstü düzeyde bilimsel araştırma yapabilir, gerekli bilgiye ulaşabilir, 

bilgiyi değerlendirebilir, yorumlar ve uygulamada kullanabilir. 
    X 

2 
Alanında uygulanan güncel teknikler ve yöntemler ile bunların kısıtları 

hakkındaki bilgileri öğrenir ve araştırmalar için gerekli olan çalışmalarda 

kullanma becerisi kazanır. 
    X 

3 
Elektrik Elektronik Mühendisliği kapsamına giren problemleri kurgular, 

teknolojik gelişmeleri de göz önünde bulundurarak çözüm üretir. 
 X    

4 
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve 

uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 
  X   

5 
Alanındaki konuları tartışabilir, özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki 

yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir. 
 X    

6 

Elektrik Elektronik Mühendisliği problemlerini ve kavramlarını inceleme, 

benzetim ve/veya deney yaparak sonuçları analiz etme, yorumlama, özgün 

katkı sunma, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni 

bir alana uygulama becerisi. 

   X  

7 
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç 

tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. 
 X    

8 
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamaların sosyal, toplumsal, ekonomik, etik 

boyutlarını araştırır ve tanımlar. 
 X    

9 
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm 

yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır. 
  X   

10 
Literatür takibi, teknik sunum yapma, dinleme ve akademik düzeyde makale 

yazabilme becerisi kazanır ve kendi çalışmalarını alanındaki ulusal veya 

uluslararası platformlarda yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilir.  
    X 

*Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek 

 

 

 

 

 

 

DERSİN 

STATÜSÜ 
KODU DERS VE İÇERİĞİ T U K/AKTS 

Z 

EEMXXX Yüksek Lisans Tez Çalışması 0 0 0/24 

 

Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayan 

öğrencilerin, Anabilim Dalı Başkanlığının önerdiği ve Enstitü 

Yönetim Kurulunun onayladığı bir konuda ve tez danışmanının 

sorumluluğunda yaptıkları çalışmadır. 

EEMXXX Master Thesis Study 0 0 0/24 

 

Students who have successfully completed their credit courses 

and seminar course must register this course and conduct a thesis 

study that is proposed by the Presidency of the Department and 

approved by the Graduate School Board and under the 

responsibility of the thesis advisor. 



 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARININA KATKISI 

No Program Çıktıları 
Katkı Düzeyi* 

1 2 3 4 5 

1 
Lisansüstü düzeyde bilimsel araştırma yapabilir, gerekli bilgiye ulaşabilir, 

bilgiyi değerlendirebilir, yorumlar ve uygulamada kullanabilir. 
    X 

2 
Alanında uygulanan güncel teknikler ve yöntemler ile bunların kısıtları 

hakkındaki bilgileri öğrenir ve araştırmalar için gerekli olan çalışmalarda 

kullanma becerisi kazanır. 
    X 

3 
Elektrik Elektronik Mühendisliği kapsamına giren problemleri kurgular, 

teknolojik gelişmeleri de göz önünde bulundurarak çözüm üretir. 
 X    

4 
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve 

uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 
  X   

5 
Alanındaki konuları tartışabilir, özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki 

yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir. 
 X    

6 

Elektrik Elektronik Mühendisliği problemlerini ve kavramlarını inceleme, 

benzetim ve/veya deney yaparak sonuçları analiz etme, yorumlama, özgün 

katkı sunma, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni 

bir alana uygulama becerisi. 

   X  

7 
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç 

tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. 
 X    

8 
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamaların sosyal, toplumsal, ekonomik, etik 

boyutlarını araştırır ve tanımlar. 
 X    

9 
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm 

yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır. 
  X   

10 
Literatür takibi, teknik sunum yapma, dinleme ve akademik düzeyde makale 

yazabilme becerisi kazanır ve kendi çalışmalarını alanındaki ulusal veya 

uluslararası platformlarda yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilir.  
    X 

*Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek 

 

 

 

 

 

DERSİN 

STATÜSÜ 
KODU DERS VE İÇERİĞİ T U K/AKTS 

Z 

EEMXXX Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 3/6 

 

Ders kapsamında araştırma tipleri, bilimsel metot, çalışma 

dizaynı ve veri toplama, veri düzenleme ve özetleme, yardımcı 

programlar, Excel makro kullanım alanları, şekil ve tablo çizimi 

ve kullanılan araçlar, makale yazım aşamaları, endnote 

kullanımı, etik ve aşırma konuları tartışılacaktır. 

EEMXXX Scientific Research Methods  and Ethic 3 0 3/6 

 

The course aims to cover following subjects: research types, 

scientific method, study design and data collection, data editing 

and summarizing and auxiliary programs, Excel macro usage 

areas, drawing tools, article writing steps, endnote use, ethics, 

plagiarism and plagiarism. 



 

 

DERS HAVUZU 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARININA KATKISI 

No Program Çıktıları 
Katkı Düzeyi* 

1 2 3 4 5 

1 
Lisansüstü düzeyde bilimsel araştırma yapabilir, gerekli bilgiye ulaşabilir, 

bilgiyi değerlendirebilir, yorumlar ve uygulamada kullanabilir. 
    X 

2 
Alanında uygulanan güncel teknikler ve yöntemler ile bunların kısıtları 

hakkındaki bilgileri öğrenir ve araştırmalar için gerekli olan çalışmalarda 

kullanma becerisi kazanır. 
    X 

3 
Elektrik Elektronik Mühendisliği kapsamına giren problemleri kurgular, 

teknolojik gelişmeleri de göz önünde bulundurarak çözüm üretir. 
 X    

4 
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve 

uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 
  X   

5 
Alanındaki konuları tartışabilir, özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki 

yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir. 
 X    

6 

Elektrik Elektronik Mühendisliği problemlerini ve kavramlarını inceleme, 

benzetim ve/veya deney yaparak sonuçları analiz etme, yorumlama, özgün 

katkı sunma, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni 

bir alana uygulama becerisi. 

   X  

7 
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç 

tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. 
 X    

8 
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamaların sosyal, toplumsal, ekonomik, etik 

boyutlarını araştırır ve tanımlar. 
 X    

9 
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm 

yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır. 
  X   

10 
Literatür takibi, teknik sunum yapma, dinleme ve akademik düzeyde makale 

yazabilme becerisi kazanır ve kendi çalışmalarını alanındaki ulusal veya 

uluslararası platformlarda yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilir.  
    X 

*Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek 

DERSİN 

STATÜSÜ 
KODU DERS VE İÇERİĞİ T U K/AKTS 

S 

EEMXXX Sayısal Yöntemler 3 0 3/6 

 

Sayısal yöntemlere giriş. Lineer denklem sistemlerinin analitik 

ve iteratif çözümlenmesi. Lineer olmayan denklem ve denklem 

sistemlerinin sayısal çözümü. İnterpolasyon ve regresyon 

analizi ile eğri uydurma teknikleri. Sayısal türev ve sayısal 

integral. Başlangıç ve sınır değer problemleri. Adi diferansiyel 

denklem ve denklem sistemlerinin sayısal çözümü. Bütün 

konulara ait bilgisayar uygulamaları. 

EEMXXX Numerical Methods 3 0 3/6 

 

Introduction to numerical methods. Analytical and iterative 

solutions for linear algebraic equations. Numerical solutions for 

non-linear system of equations. Interpolation and regression 

analysis using curve fitting methods.  Numerical differentiation 

and integration. Initial and boundary conditions. Numerical 

solutions for systems of partial differential and algebraic 

equations. Computer applications for the topics.  



 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARININA KATKISI 

No Program Çıktıları 
Katkı Düzeyi* 

1 2 3 4 5 

1 
Lisansüstü düzeyde bilimsel araştırma yapabilir, gerekli bilgiye ulaşabilir, 

bilgiyi değerlendirebilir, yorumlar ve uygulamada kullanabilir. 
    X 

2 
Alanında uygulanan güncel teknikler ve yöntemler ile bunların kısıtları 

hakkındaki bilgileri öğrenir ve araştırmalar için gerekli olan çalışmalarda 

kullanma becerisi kazanır. 
    X 

3 
Elektrik Elektronik Mühendisliği kapsamına giren problemleri kurgular, 

teknolojik gelişmeleri de göz önünde bulundurarak çözüm üretir. 
 X    

4 
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve 

uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 
  X   

5 
Alanındaki konuları tartışabilir, özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki 

yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir. 
 X    

6 

Elektrik Elektronik Mühendisliği problemlerini ve kavramlarını inceleme, 

benzetim ve/veya deney yaparak sonuçları analiz etme, yorumlama, özgün 

katkı sunma, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni 

bir alana uygulama becerisi. 

   X  

7 
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç 

tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. 
 X    

8 
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamaların sosyal, toplumsal, ekonomik, etik 

boyutlarını araştırır ve tanımlar. 
 X    

9 
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm 

yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır. 
  X   

10 
Literatür takibi, teknik sunum yapma, dinleme ve akademik düzeyde makale 

yazabilme becerisi kazanır ve kendi çalışmalarını alanındaki ulusal veya 

uluslararası platformlarda yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilir.  
    X 

*Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek 

 

 

 

 

 

DERSİN 

STATÜSÜ 
KODU DERS VE İÇERİĞİ T U K/AKTS 

S 

EEMXXX Sonlu Elemanlar Yöntemi 3 0 3/6 

 

Giriş. Sonlu eleman yönteminin genel işlem adımları. Sürekli 

ortamları sonlu elemanlara bölme. Sonlu eleman interpolasyon 

fonksiyonları, şekil fonksiyonları. İzoparametrik eleman 

kavramı. Non-lineer analiz teknikleri. Integral formülasyonu ve 

varyasyon yöntemleri. Uygulamalar için bilgisayar programları. 

EEMXXX   Finite Element Method 3 0 3/6 

 

Introduction. Procedures in finite element methods. Constructing 

finite elements continuous spaces.  Finite element interpolation 

functions and shape functions. Concept of isoparametric 

element. Methods for non-linear analysis. Integral formulas and 

variation methods. Computer applications.  



 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARININA KATKISI 

No Program Çıktıları 
Katkı Düzeyi* 

1 2 3 4 5 

1 
Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye 

genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve 

uygular. 
    X 

2 
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve 

uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 
    X 

3 
Elektrik Elektronik Mühendisliği problemlerini kurgular, çözmek için yöntem 

geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. 
 X    

4 
Yeni ve/veya özgün fikir ve algoritma geliştirir; sistem, parça ve süreç 

tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. 
  X   

5 
Elektrik Elektronik Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile 

bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 
 X    

6 
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu 

süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar. 
   X  

7 
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç 

tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. 
 X    

8 
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamaların sosyal, toplumsal, ekonomik, etik 

boyutlarını araştırır ve tanımlar. 
 X    

9 
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm 

yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır. 
  X   

10 
Literatür takibi, teknik sunum yapma, dinleme ve akademik düzeyde makale 

yazabilme becerisi kazanır ve kendi çalışmalarını alanındaki ulusal veya 

uluslararası platformlarda yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilir.  
    X 

*Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek 

 

 

 

 

DERSİN 

STATÜSÜ 
KODU DERS VE İÇERİĞİ T U K/AKTS 

S 

EEMXXX Parallel hesaplamalara giriş 3 0 3/6 

 

Paralel mimariler, paralel programlama modelleri, mesaj 

geçirme modeli (PVM, MPI), paylaşılmış bellek modeli 

(OpenMP), veri paralel model, paralel algoritmalar ve 

uygulamalar, matris problemleri, sıralama/arama algoritmaları, 

grafik algoritmaları, paralel programların performans 

değerlendirmesi. 

EEMXXX   Introduction to parallel computing 3 0 3/6 

 

Parallel architecture. Models for parallel programming. Message 

passing models (PVM, MPI). Shared memory model (OpenMP). 

Parallel model for data. Algorithm for parallel programming. 

Applications, matrix problems, algorithms for 

ordering/searching, graphics. Benchmarking for parallel 

programming.   



 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARININA KATKISI 

No Program Çıktıları 
Katkı Düzeyi* 

1 2 3 4 5 

1 
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda 

yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, 

karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi 
    X 

2 
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve 

çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve 

uygulama becerisi 
    X 

3 
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar 

altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu 

amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 
 X    

4 
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve 

çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve 

kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi 
  X   

5 
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma 

konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, 

sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 
 X    

6 
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; 

bireysel çalışma becerisi 
   X  

7 

Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin 

rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları 

hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve 

alma becerisi 

 X    

8 
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve 

teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 
 X    

9 
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; 

mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi 
  X   

10 
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki 

uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; 

sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi 
    X 

DERSİN 

STATÜSÜ 
KODU DERS VE İÇERİĞİ T U K/AKTS 

S 

EEMXXX İleri programlama 3 0 3/6 

 

 

Yapısal problem çözme ve yukarıdan aşağı analiz sürecleri.  

Programlama dilleri kullanarak çözüm algoritmaları tasarlama 

ve gerçekleştirme. Giriş, dizi ve matris işlemleri. Grafik 

komutları ve grafik çizimi. Fonksiyon ve metod kullanımı. İleri 

programlama fonksiyonları. Alt-programlar ve fonksiyonlar. 

İşaretçiler, erişim tipleri ve dinamik allokasyon.  

EEMXXX Advanced programming 3 0 3/6 

 

Structural problem solving and top down process analysis. 

Designing solution algorithms and programming. Overview, 

arrays, and matrix operations. Graphic commands and drawing. 

Using functions and methods. Advanced functions for 

programming. Subfunctions and subroutines. Pointers, 

input/outpur, and dynamic allocation.  



 

 

11 

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre 

ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan 

sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları 

konusunda farkındalık 

  X   

*Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek 
 

 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARININA KATKISI 

No Program Çıktıları 
Katkı Düzeyi* 

1 2 3 4 5 

1 
Lisansüstü düzeyde bilimsel araştırma yapabilir, gerekli bilgiye ulaşabilir, 

bilgiyi değerlendirebilir, yorumlar ve uygulamada kullanabilir. 
    X 

2 
Alanında uygulanan güncel teknikler ve yöntemler ile bunların kısıtları 

hakkındaki bilgileri öğrenir ve araştırmalar için gerekli olan çalışmalarda 

kullanma becerisi kazanır. 
    X 

3 
Elektrik Elektronik Mühendisliği kapsamına giren problemleri kurgular, 

teknolojik gelişmeleri de göz önünde bulundurarak çözüm üretir. 
 X    

4 
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve 

uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 
  X   

5 
Alanındaki konuları tartışabilir, özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki 

yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir. 
 X    

6 

Elektrik Elektronik Mühendisliği problemlerini ve kavramlarını inceleme, 

benzetim ve/veya deney yaparak sonuçları analiz etme, yorumlama, özgün 

katkı sunma, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni 

bir alana uygulama becerisi. 

   X  

7 
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç 

tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. 
 X    

8 
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamaların sosyal, toplumsal, ekonomik, etik 

boyutlarını araştırır ve tanımlar. 
 X    

9 
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm 

yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır. 
  X   

DERSİN 

STATÜSÜ 
KODU DERS VE İÇERİĞİ T U K/AKTS 

S 

EEMXXX    İleri Mühendislik Matematiği 3 0 3/6 

 

Matris teorisi ve uygulamaları. Özdeğer problemleri ve 

uygulamaları. Lineer denklem sistemleri. Tensörel ve vektörel 

analiz. Adi ve kısmi diferansiyel denklemler. Bessel ve 

Legendre denklemleri. Integral denklemler. Fourier serileri ve 

dönüşümleri. Laplace dönüşümleri. Optimizasyon metotları. 

EEMXXX   Advanced Engineering Mathematics 3 0 3/6 

 

Matrix theory and applications. Eigenvalue problems and 

applications. Systems of linear equations. Tensor and vectorial 

analysis. Ordinary and partial differential equations. Bessel and 

Legendre functions. Integral equations. Fourier series and 

transform applications. Laplace transforms. Optimization 

methods. 



 

 

10 
Literatür takibi, teknik sunum yapma, dinleme ve akademik düzeyde makale 

yazabilme becerisi kazanır ve kendi çalışmalarını alanındaki ulusal veya 

uluslararası platformlarda yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilir.  
    X 

 

 

 
 

 

No Program Çıktıları 
Katkı Düzeyi* 

1 2 3 4 5 

1 
Lisansüstü düzeyde bilimsel araştırma yapabilir, gerekli bilgiye ulaşabilir, 

bilgiyi değerlendirebilir, yorumlar ve uygulamada kullanabilir. 
    X 

2 
Alanında uygulanan güncel teknikler ve yöntemler ile bunların kısıtları 

hakkındaki bilgileri öğrenir ve araştırmalar için gerekli olan çalışmalarda 

kullanma becerisi kazanır. 
    X 

3 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği kapsamına giren problemleri kurgular, 

teknolojik gelişmeleri de göz önünde bulundurarak çözüm üretir. 
  X   

4 
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve 

uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 
  X   

5 
Alanındaki konuları tartışabilir, özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki 

yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir. 
 X    

6 

Elektrik-Elektronik problemlerini ve kavramlarını inceleme, benzetim ve/veya 

deney yaparak sonuçları analiz etme, yorumlama, özgün katkı sunma, yeni bir 

bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama 

becerisi. 

   X  

7 
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç 

tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. 
 X    

8 
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamaların sosyal, toplumsal, ekonomik, etik 

boyutlarını araştırır ve tanımlar. 
 X    

9 
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm 

yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır. 
  X   

DERSİN 

STATÜSÜ 
KODU DERS VE İÇERİĞİ T U K/AKTS 

S 

EEMXXX Bulanık Mantık Denetleyiciler 3 0 3/6 

 

Klasik kümeler ve özellikleri, bulanık küme kuramları, Tip-1 ve 

Tip-2 bulanık denetleyicilerin temel özellikleri,  bulanık üyelik 

fonksiyonları, bulanıklaştırma yöntemleri ve prensipleri, bilgi 

tabanı tasarımı, durulaştırma yöntemleri, Tip-1 ve Tip-2 

bulanık denetleyicilerin modellenmesi, bulanık mantık 

denetleyicilerin Matlab uygulama örnekleri ve performans 

karakteristikleri. 

EEMXXX Fuzzy Logic Controllers 3 0 3/6 

 

Classical sets and their properties, fuzzy set theories, basic 

properties of Type-1 and Type-2 fuzzy controllers,  fuzzy 

membership functions, fuzzification methods and principles, 

design of knowledge bases, defuzzification methods, Modeling 

of fuzzy logic controllers, Matlab application examples and 

performance characteristics of fuzzy logic controllers. 



 

 

10 
Literatür takibi, teknik sunum yapma, dinleme ve akademik düzeyde makale 

yazabilme becerisi kazanır ve kendi çalışmalarını alanındaki ulusal veya 

uluslararası platformlarda yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilir.  
    X 

*Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek 

 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARININA KATKISI 

No Program Çıktıları 
Katkı Düzeyi* 

1 2 3 4 5 

1 
Lisansüstü düzeyde bilimsel araştırma yapabilir, gerekli bilgiye ulaşabilir, 

bilgiyi değerlendirebilir, yorumlar ve uygulamada kullanabilir. 
    X 

2 
Alanında uygulanan güncel teknikler ve yöntemler ile bunların kısıtları 

hakkındaki bilgileri öğrenir ve araştırmalar için gerekli olan çalışmalarda 

kullanma becerisi kazanır. 
    X 

3 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği kapsamına giren problemleri kurgular, 

teknolojik gelişmeleri de göz önünde bulundurarak çözüm üretir. 
 X    

4 
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve 

uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 
  X   

5 
Alanındaki konuları tartışabilir, özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki 

yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir. 
 X    

6 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini ve kavramlarını inceleme, 

benzetim ve/veya deney yaparak sonuçları analiz etme, yorumlama, özgün 

katkı sunma, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni 

bir alana uygulama becerisi. 

   X  

7 
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç 

tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. 
 X    

8 
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamaların sosyal, toplumsal, ekonomik, etik 

boyutlarını araştırır ve tanımlar. 
 X    

DERSİN 

STATÜSÜ 
KODU DERS VE İÇERİĞİ T U K/AKTS 

S 

EEMXXX 
Güç Dönüştürücülerinin Modellenmesi 

ve Denetimi 
3 0 3/6 

 

Güç Dönüştürücülerinin temel özellikleri ve matematiksel 

modelleri, DA-DA dönüştürücü modelleri, Yükselten tip 

çevirici yapılarının parametrelerinin elde edilmesi, Düşüren tip 

çevirici yapılarının parametrelerinin belirlenmesi, Luo 

dönüştürücülerin tasarımı, Sepic Çeviriciler, Çevirici yapılarının 

Matlab ortamında modellenmesi,  Yumuşak anahtarlama 

teknikleri,  Çok katlı gerilim dönüştürücüleri 

EEMXXX 
Modeling and Control of Power 

Converters 
3 0 3/6 

 

Basic properties and mathematical models of Power Converters, 

DC-DC converter models, Obtaining parameters of boost type 

converters, Determination of parameters of buck type 

converters, Design of Luo converters, Sepic Converters, 

Modeling of converters in Matlab environment, Soft switching 

techniques, Multi-layered voltage converters. 



 

 

9 
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm 

yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır. 
  X   

10 
Literatür takibi, teknik sunum yapma, dinleme ve akademik düzeyde makale 

yazabilme becerisi kazanır ve kendi çalışmalarını alanındaki ulusal veya 

uluslararası platformlarda yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilir.  
    X 

*Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARININA KATKISI 

No Program Çıktıları 
Katkı Düzeyi* 

1 2 3 4 5 

1 
Lisansüstü düzeyde bilimsel araştırma yapabilir, gerekli bilgiye ulaşabilir, 

bilgiyi değerlendirebilir, yorumlar ve uygulamada kullanabilir. 
    X 

2 
Alanında uygulanan güncel teknikler ve yöntemler ile bunların kısıtları 

hakkındaki bilgileri öğrenir ve araştırmalar için gerekli olan çalışmalarda 

kullanma becerisi kazanır. 
    X 

3 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği kapsamına giren problemleri kurgular, 

teknolojik gelişmeleri de göz önünde bulundurarak çözüm üretir. 
 X    

4 
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve 

uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 
  X   

5 
Alanındaki konuları tartışabilir, özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki 

yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir. 
 X    

6 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini ve kavramlarını inceleme, 

benzetim ve/veya deney yaparak sonuçları analiz etme, yorumlama, özgün 

katkı sunma, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni 

bir alana uygulama becerisi. 

   X  

7 
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç 

tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. 
 X    

8 
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamaların sosyal, toplumsal, ekonomik, etik 

boyutlarını araştırır ve tanımlar. 
 X    

9 
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm 

yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır. 
  X   

DERSİN 

STATÜSÜ 
KODU DERS VE İÇERİĞİ T U K/AKTS 

S 

EEMXXX İleri Güç Elektroniği 3 0 3/6 

 

Temel yarı iletken güç elemanları, güç elemanlarının 

karşılaştırılması, AA-DA doğrultucular, AA-AA Matris 

çeviriciler, tek ve üç fazlı eviriciler, DA kıyıcılar, DA Motor 

Sürücüler, AA motor sürücüler, kesintisiz güç kaynakları, 

resonant gerilim dönüştürücüleri, snubber devreleri, 

anahtarlamalı güç kaynakları, endüstriyel güç kaynakları 

EEMXXX Advanced Power Electronics 3 0 3/6 

 

Basic semiconductor power elements, comparison of power 

elements, AC-DC rectifiers, AC-AC matrix converters, single 

and three phase inverters, DC choppers, DC motor drives, AC 

motor drives, uninterruptible power supplies, resonant voltage 

converters, snubber  circuits, switched power supplies, industrial 

power supplies 



 

 

10 
Literatür takibi, teknik sunum yapma, dinleme ve akademik düzeyde makale 

yazabilme becerisi kazanır ve kendi çalışmalarını alanındaki ulusal veya 

uluslararası platformlarda yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilir.  
    X 

 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARININA KATKISI 

No Program Çıktıları 
Katkı Düzeyi* 

1 2 3 4 5 

1 
Lisansüstü düzeyde bilimsel araştırma yapabilir, gerekli bilgiye ulaşabilir, 

bilgiyi değerlendirebilir, yorumlar ve uygulamada kullanabilir. 
    X 

2 
Alanında uygulanan güncel teknikler ve yöntemler ile bunların kısıtları 

hakkındaki bilgileri öğrenir ve araştırmalar için gerekli olan çalışmalarda 

kullanma becerisi kazanır. 
    X 

3 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği kapsamına giren problemleri kurgular, 

teknolojik gelişmeleri de göz önünde bulundurarak çözüm üretir. 
 X    

4 
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve 

uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 
  X   

5 
Alanındaki konuları tartışabilir, özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki 

yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir. 
 X    

6 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini ve kavramlarını inceleme, 

benzetim ve/veya deney yaparak sonuçları analiz etme, yorumlama, özgün 

katkı sunma, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni 

bir alana uygulama becerisi. 

   X  

7 
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç 

tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. 
 X    

8 
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamaların sosyal, toplumsal, ekonomik, etik 

boyutlarını araştırır ve tanımlar. 
 X    

9 
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm 

yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır. 
  X   

DERSİN 

STATÜSÜ 
KODU DERS VE İÇERİĞİ T U K/AKTS 

S 

EEMXXX Esnek AA İletim Sistemleri 3 0 3/6 

 

Esnek alternatif akım iletim sistemlerinin genel yapısı ve 

özellikleri,  Statik şönt kompanzatörler (SVC, STATCOM, 

GCSC, TSSC ve TCSC) ve seri kompanzatörler (SSSC), TCVR 

ve TCPAR ile statik gerilim ve faz açısı regülasyonu, güç akış 

denetleyicileri, NGH-SSR sönüm devreli ve tristör kontrollü 

FACTS denetleyiciler. Şönt Aktif güç filtreleri, 

DSTATKOM'un modellenmesi ve denetimi 

EEMXXX    Flexible AC Transmission Systems 3 0 3/6 

 

General structure and properties of flexible alternating current 

transmission systems, Static shunt compensators (SVC, 

STATCOM, GCSC, TSSC and TCSC) and serial compensators 

(SSSC), static voltage and phase angle regulation with TCVR 

and TCPAR, power flow controllers, NGH-SSR damping circuit 

and thyristor controlled FACTS controllers. Shunt Active power 

filters, Modeling and control of DSTATCOM 



 

 

10 
Literatür takibi, teknik sunum yapma, dinleme ve akademik düzeyde makale 

yazabilme becerisi kazanır ve kendi çalışmalarını alanındaki ulusal veya 

uluslararası platformlarda yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilir.  
    X 

 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARININA KATKISI 

No Program Çıktıları 
Katkı Düzeyi* 

1 2 3 4 5 

1 
Lisansüstü düzeyde bilimsel araştırma yapabilir, gerekli bilgiye ulaşabilir, 

bilgiyi değerlendirebilir, yorumlar ve uygulamada kullanabilir. 
    X 

2 
Alanında uygulanan güncel teknikler ve yöntemler ile bunların kısıtları 

hakkındaki bilgileri öğrenir ve araştırmalar için gerekli olan çalışmalarda 

kullanma becerisi kazanır. 
    X 

3 
Elektrik Elektronik ve Kontrol Mühendisliği kapsamına giren problemleri 

kurgular, teknolojik gelişmeleri de göz önünde bulundurarak çözüm üretir. 
  X   

4 
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve 

uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 
  X   

5 
Alanındaki konuları tartışabilir, özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki 

yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir. 
 X    

6 

Elektrik Elektronik Mühendisliği problemlerini ve kavramlarını inceleme, 

benzetim ve/veya deney yaparak sonuçları analiz etme, yorumlama, özgün 

katkı sunma, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni 

bir alana uygulama becerisi. 

   X  

7 
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç 

tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. 
 X    

8 
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamaların sosyal, toplumsal, ekonomik, etik 

boyutlarını araştırır ve tanımlar. 
X     

9 
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm 

yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır. 
  X   

10 
Literatür takibi, teknik sunum yapma, dinleme ve akademik düzeyde makale 

yazabilme becerisi kazanır ve kendi çalışmalarını alanındaki ulusal veya 

uluslararası platformlarda yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilir.  
   X  

*Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek 

DERSİN 

STATÜSÜ 
KODU DERS VE İÇERİĞİ T U K/AKTS 

S 

EEMXXX Modern Kontrole Giriş 3 0 3/6 

 

Çok değişkenli kontrol sistemlerinin durum-uzay 

karakteristikleri. Kontrol edilebilirlik, gözlemlenebilirlik, 

kararlılık ve kanonik form tanımları. Etkileşimsiz kontrol. 

Gözlemci tasarımı. Tersine sistemler. Durağan ve dinamik 

kompanzatör tasarım teknikleri. Kontrol mühendisliğinde 

güncel çalışmaların özeti. 

EEMXXX Introduction to Modern Control 3 0 3/6 

 

State space characterization of multivariable control systems. 

Concepts of controllability, observability, stability and 

canonical representations. Noninteracting control. Design of 

observers. Inverse systems. Static and dynamic compensation 

techniques. Survey of current research topics in control science 



 

 

 

 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARININA KATKISI 

No Program Çıktıları 
Katkı Düzeyi* 

1 2 3 4 5 

1 
Lisansüstü düzeyde bilimsel araştırma yapabilir, gerekli bilgiye ulaşabilir, 

bilgiyi değerlendirebilir, yorumlar ve uygulamada kullanabilir. 
    X 

2 
Alanında uygulanan güncel teknikler ve yöntemler ile bunların kısıtları 

hakkındaki bilgileri öğrenir ve araştırmalar için gerekli olan çalışmalarda 

kullanma becerisi kazanır. 
    X 

3 
Elektrik Elektronik ve Kontrol Mühendisliği kapsamına giren problemleri 

kurgular, teknolojik gelişmeleri de göz önünde bulundurarak çözüm üretir. 
   X  

4 
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve 

uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 
    X 

5 
Alanındaki konuları tartışabilir, özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki 

yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir. 
 X    

6 

Elektrik Elektronik ve Kontrol Mühendisliği problemlerini ve kavramlarını 

inceleme, benzetim ve/veya deney yaparak sonuçları analiz etme, yorumlama, 

özgün katkı sunma, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen bir 

yöntemi yeni bir alana uygulama becerisi. 

   X  

7 
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç 

tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. 
  X   

8 
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamaların sosyal, toplumsal, ekonomik, etik 

boyutlarını araştırır ve tanımlar. 
 X    

9 
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm 

yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır. 
 X    

10 
Literatür takibi, teknik sunum yapma, dinleme ve akademik düzeyde makale 

yazabilme becerisi kazanır ve kendi çalışmalarını alanındaki ulusal veya 

uluslararası platformlarda yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilir.  
    X 

*Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek 

 

 

 

DERSİN 

STATÜSÜ 
KODU DERS VE İÇERİĞİ T U K/AKTS 

S 

EEMXXX 
Makine Öğrenmesi ile Veri Destekli 

Kontrol 
3 0 3/6 

 

Boyutsal indirgeme ve dönüştürme. Sınıflandırma, kümeleme, 

yapay sinir ağları ve derin öğrenme. Doğrusal kontrol teorisi. 

Veri destekli dinamik sistemler. Veri destekli kontrol. Klasik 

kontrol problemlerine öğrenme algoritmalarının uyarlanması. 

EEMXXX 
 Data-Driven Control with Machine 

Learning 
3 0 3/6 

 

Dimensionality reduction and transform. Classification, 

clustering, neural network and deep learning. Linear control 

theory. Data-driven dynamical systems. Data-driven control. 

Adapting learning algorithms to classical control problems. 



 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARININA KATKISI 

No Program Çıktıları 
Katkı Düzeyi* 

1 2 3 4 5 

1 
Lisansüstü düzeyde bilimsel araştırma yapabilir, gerekli bilgiye ulaşabilir, 

bilgiyi değerlendirebilir, yorumlar ve uygulamada kullanabilir. 
    X 

2 
Alanında uygulanan güncel teknikler ve yöntemler ile bunların kısıtları 

hakkındaki bilgileri öğrenir ve araştırmalar için gerekli olan çalışmalarda 

kullanma becerisi kazanır. 
    X 

3 
Elektrik Elektronik ve Kontrol Mühendisliği kapsamına giren problemleri 

kurgular, teknolojik gelişmeleri de göz önünde bulundurarak çözüm üretir. 
  X   

4 
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve 

uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 
  X   

5 
Alanındaki konuları tartışabilir, özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki 

yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir. 
 X    

6 

Elektrik Elektronik Mühendisliği problemlerini ve kavramlarını inceleme, 

benzetim ve/veya deney yaparak sonuçları analiz etme, yorumlama, özgün 

katkı sunma, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni 

bir alana uygulama becerisi. 

   X  

7 
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç 

tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. 
 X    

8 
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamaların sosyal, toplumsal, ekonomik, etik 

boyutlarını araştırır ve tanımlar. 
X     

9 
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm 

yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır. 
  X   

10 
Literatür takibi, teknik sunum yapma, dinleme ve akademik düzeyde makale 

yazabilme becerisi kazanır ve kendi çalışmalarını alanındaki ulusal veya 

uluslararası platformlarda yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilir.  
   X  

*Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek 

 

 

 

 

DERSİN 

STATÜSÜ 
KODU DERS VE İÇERİĞİ T U K/AKTS 

S 

EEMXXX Robot Modelleme ve Kontrol 3 0 3/6 

 

İleri ve ters kinematik. Robot mekanizmasında eyleyicilerin 

kontrolü. Bağımsız eklem kontrolü. Robot dinamiği. Çok 

değişkenli kontrol. Kuvvet kontrolü. Geometrik doğrusal 

olmayan kontrol. Robotik algılayıcı donanımlar. Optik sensör, 

enkoder, hız, kuvvet ve tork sensörleri, mesafe algılayıcılar. 

EEMXXX Robot Modelling and Control 3 0 3/6 

 

Forward and inverse kinetmatics. Independent joint control.  Control 

of actuators in robotic mechanism. Robot dynamics. Multivariable 

control. Geometric nonlinear control.  Robotic sensory devices; 

optical sensor and incremental encoder; velocity,proximity, tauch 

and slip, arc-welding, force and torque sensors.  



 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARININA KATKISI 

No Program Çıktıları 
Katkı Düzeyi* 

1 2 3 4 5 

1 
Lisansüstü düzeyde bilimsel araştırma yapabilir, gerekli bilgiye ulaşabilir, 

bilgiyi değerlendirebilir, yorumlar ve uygulamada kullanabilir. 
    X 

2 
Alanında uygulanan güncel teknikler ve yöntemler ile bunların kısıtları 

hakkındaki bilgileri öğrenir ve araştırmalar için gerekli olan çalışmalarda 

kullanma becerisi kazanır. 
    X 

3 
Elektrik Elektronik ve Kontrol Mühendisliği kapsamına giren problemleri 

kurgular, teknolojik gelişmeleri de göz önünde bulundurarak çözüm üretir. 
  X   

4 
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve 

uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 
  X   

5 
Alanındaki konuları tartışabilir, özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki 

yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir. 
 X    

6 

Elektrik Elektronik Mühendisliği problemlerini ve kavramlarını inceleme, 

benzetim ve/veya deney yaparak sonuçları analiz etme, yorumlama, özgün 

katkı sunma, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni 

bir alana uygulama becerisi. 

   X  

7 
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç 

tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. 
 X    

8 
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamaların sosyal, toplumsal, ekonomik, etik 

boyutlarını araştırır ve tanımlar. 
X     

9 
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm 

yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır. 
  X   

10 
Literatür takibi, teknik sunum yapma, dinleme ve akademik düzeyde makale 

yazabilme becerisi kazanır ve kendi çalışmalarını alanındaki ulusal veya 

uluslararası platformlarda yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilir.  
   X  

*Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek 

 

 

DERSİN 

STATÜSÜ 
KODU DERS VE İÇERİĞİ T U K/AKTS 

S 

EEMXXX Uyarlamalı Kontrol Yöntemleri 3 0 3/6 

 

 Muhtemel sistem belirsizlikleri ve uyarlamalı kontrol 

gereksinimi. Klasik kontrol yöntemlerinin uyarlamalı denetime 

elverişli hale getirilmesi. Belirsizlik içeren sistemlerin 

parametrik formda yazılması. Sistem kararlılığı. Temel kestirim 

yöntemleri. Model referans uyarlamalı kontrol. Uyarlamalı 

kutup yerleştirme yöntemi.  Bilgisayar benzetim örnekleri. 

EEMXXX Adaptive Control Methods 3 0 3/6 

 

Possible system uncertainties and requirement for adaptive 

control. Classical control methods with  integrated adaptive 

law. Parametric forms for systems with uncertainty. System 

stability. Basic estimation methods. Model reference adaptive 

control. Adaptive pole placement control. Computer 

simulations. 



 

 

 ZORUNLU DERSLER 

*Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARININA KATKISI 

No Program Çıktıları 
Katkı Düzeyi* 

1 2 3 4 5 

1 
Lisansüstü düzeyde bilimsel araştırma yapabilir, gerekli bilgiye ulaşabilir, 

bilgiyi değerlendirebilir, yorumlar ve uygulamada kullanabilir. 
    X 

2 
Alanında uygulanan güncel teknikler ve yöntemler ile bunların kısıtları 

hakkındaki bilgileri öğrenir ve araştırmalar için gerekli olan çalışmalarda 

kullanma becerisi kazanır. 
    X 

3 
Elektrik Elektronik ve Kontrol Mühendisliği kapsamına giren problemleri 

kurgular, teknolojik gelişmeleri de göz önünde bulundurarak çözüm üretir. 
  X   

4 
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve 

uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 
  X   

5 
Alanındaki konuları tartışabilir, özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki 

yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir. 
 X    

6 

Elektrik Elektronik Mühendisliği problemlerini ve kavramlarını inceleme, 

benzetim ve/veya deney yaparak sonuçları analiz etme, yorumlama, özgün 

katkı sunma, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni 

bir alana uygulama becerisi. 

   X  

7 
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç 

tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. 
 X    

8 
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamaların sosyal, toplumsal, ekonomik, etik 

boyutlarını araştırır ve tanımlar. 
X     

9 
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm 

yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır. 
  X   

10 
Literatür takibi, teknik sunum yapma, dinleme ve akademik düzeyde makale 

yazabilme becerisi kazanır ve kendi çalışmalarını alanındaki ulusal veya 

uluslararası platformlarda yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilir.  
   X  

DERSİN 

STATÜSÜ 
KODU DERS VE İÇERİĞİ T U K/AKTS 

S 

EEMXXX Yenil. Enerji Kay. Ve Şebeke Arayüz 3 0 3/6 

 

Dersin genel amacı, öğrencilerin bağımsız olarak araştırma 

yürütmelerini ve tezleriyle ilgili konularda uzmanlaşmalarını 

sağlamaktır. Bu bağlamda, öğrenciler tez araştırmalarını 

yürütmek için gerekli materyalleri ve metotları akademik 

danışmanları ile bire bir tartışabilecektir. Öğrenciler tez 

çalışması hakkında detaylı bilgi sahibi olacaklar ve çalışmaları 

sırasında karşılaştıkları sorunlara çözüm üretebileceklerdir. 

EEMXXX 
Renewable Energy Sources And 

Network Interfaces/5011330 
3 0 3/6 

 

Renewable energy sources, utilizing solar, wind and fuel cell in 

electrical energy generating, and their importance. Stand-alone 

and grid interactive operating concepts, national and 

international standards about renewable energy sources and 

their grid connections. Maximum power concept and maximum 

power tracking methods, inverters, used in grid interfaces. 



 

 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARININA KATKISI 

No Program Çıktıları 
Katkı Düzeyi* 

1 2 3 4 5 

1 
Lisansüstü düzeyde bilimsel araştırma yapabilir, gerekli bilgiye ulaşabilir, 

bilgiyi değerlendirebilir, yorumlar ve uygulamada kullanabilir. 
    X 

2 
Alanında uygulanan güncel teknikler ve yöntemler ile bunların kısıtları 

hakkındaki bilgileri öğrenir ve araştırmalar için gerekli olan çalışmalarda 

kullanma becerisi kazanır. 
    X 

3 
Elektrik Elektronik ve Kontrol Mühendisliği kapsamına giren problemleri 

kurgular, teknolojik gelişmeleri de göz önünde bulundurarak çözüm üretir. 
   X  

4 
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve 

uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 
    X 

5 
Alanındaki konuları tartışabilir, özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki 

yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir. 
 X    

6 

Elektrik Elektronik ve Kontrol Mühendisliği problemlerini ve kavramlarını 

inceleme, benzetim ve/veya deney yaparak sonuçları analiz etme, yorumlama, 

özgün katkı sunma, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen bir 

yöntemi yeni bir alana uygulama becerisi. 

   X  

7 
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç 

tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. 
  X   

8 
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamaların sosyal, toplumsal, ekonomik, etik 

boyutlarını araştırır ve tanımlar. 
 X    

9 
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm 

yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır. 
 X    

10 
Literatür takibi, teknik sunum yapma, dinleme ve akademik düzeyde makale 

yazabilme becerisi kazanır ve kendi çalışmalarını alanındaki ulusal veya 

uluslararası platformlarda yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilir.  
    X 

 

*Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek 

DERSİN 

STATÜSÜ 
KODU DERS VE İÇERİĞİ T U K/AKTS 

S 

EEMXXX 
ELEKTRİK ENERJİSİ SİST.ANALİZİ 

VE MOD 
3 0 3/6 

 

Enerji sistemlerinin temel prensipleri ve sistem elemanlarının 

modelleri, bara admitans ve empedans matrisinin hesaplanması, 

kısa devre analizleri, yük akışı analizi ve çözüm yöntemleri,  

iletim kayıpları ve B-katsayılarının hesaplanması, üç fazlı enerji 

sistemlerinin modellenmesi ve analizi.. 

EEMXXX 

ANALAYSIS AND MODELING OF 

ELECTRICAL ENERGY 

SYSTEMS/5231330 

3 0 0/6 

 

Basic principles of energy systems and models of system 

elements, bus bus admittance and impedance matrix 

calculation, short circuit analysis, load flow analysis and 

solution methods, transmission losses and calculation of B-

coefficients, modeling and analysis of three-phase energy 

systems. 



 

 

 

 

 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARININA KATKISI 

No Program Çıktıları 
Katkı Düzeyi* 

1 2 3 4 5 

1 
Lisansüstü düzeyde bilimsel araştırma yapabilir, gerekli bilgiye ulaşabilir, 

bilgiyi değerlendirebilir, yorumlar ve uygulamada kullanabilir. 
    X 

2 
Alanında uygulanan güncel teknikler ve yöntemler ile bunların kısıtları 

hakkındaki bilgileri öğrenir ve araştırmalar için gerekli olan çalışmalarda 

kullanma becerisi kazanır. 
    X 

3 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği kapsamına giren problemleri kurgular, 

teknolojik gelişmeleri de göz önünde bulundurarak çözüm üretir. 
 X    

4 
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve 

uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 
  X   

5 
Alanındaki konuları tartışabilir, özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki 

yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir. 
 X    

6 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini ve kavramlarını inceleme, 

benzetim ve/veya deney yaparak sonuçları analiz etme, yorumlama, özgün 

katkı sunma, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni 

bir alana uygulama becerisi. 

   X  

7 
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç 

tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. 
 X    

8 
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamaların sosyal, toplumsal, ekonomik, etik 

boyutlarını araştırır ve tanımlar. 
 X    

9 
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm 

yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır. 
  X   

10 
Literatür takibi, teknik sunum yapma, dinleme ve akademik düzeyde makale 

yazabilme becerisi kazanır ve kendi çalışmalarını alanındaki ulusal veya 

uluslararası platformlarda yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilir.  
    X 

 

*Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek 

 

 

 

DERSİN 

STATÜSÜ 
KODU DERS VE İÇERİĞİ T U K/AKTS 

S 

EEMXXX Yenilenebilir Enerji Kaynakları  3 0 3/6 

 

Enerji ve yenilenebilir enerji çeşitleri, Hidroelektrik sistemler, Rüzgar 

enerjisi, Güneş enerjisi sistemleri, Biyoenerji, Jeotermal enerji, 

Yenilenebilir enerjisinin şebeke entegrasyonu 

EEMXXX Renewable Energy Resources 3 0 3/6 

 

Types of energy and renewable energy. Hydroelectric power plants. 

Wind energy farms. Wind turbine types and models. Photovoltaic 

energy systems. Bioenergy. Geothermal energy sources. Energy 

harvesting systems and their applications. Integration of renewable 

energy sources to grid. 



 

 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARININA KATKISI 

No Program Çıktıları 
Katkı Düzeyi* 

1 2 3 4 5 

1 
Lisansüstü düzeyde bilimsel araştırma yapabilir, gerekli bilgiye ulaşabilir, 

bilgiyi değerlendirebilir, yorumlar ve uygulamada kullanabilir. 
    X 

2 
Alanında uygulanan güncel teknikler ve yöntemler ile bunların kısıtları 

hakkındaki bilgileri öğrenir ve araştırmalar için gerekli olan çalışmalarda 

kullanma becerisi kazanır. 
 x    

3 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği kapsamına giren problemleri kurgular, 

teknolojik gelişmeleri de göz önünde bulundurarak çözüm üretir. 
 X    

4 
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve 

uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 
  X   

5 
Alanındaki konuları tartışabilir, özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki 

yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir. 
 X    

6 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini ve kavramlarını inceleme, 

benzetim ve/veya deney yaparak sonuçları analiz etme, yorumlama, özgün 

katkı sunma, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni 

bir alana uygulama becerisi. 

  x   

7 
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç 

tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. 
 X    

8 
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamaların sosyal, toplumsal, ekonomik, etik 

boyutlarını araştırır ve tanımlar. 
   x  

9 
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm 

yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır. 
  X   

10 
Literatür takibi, teknik sunum yapma, dinleme ve akademik düzeyde makale 

yazabilme becerisi kazanır ve kendi çalışmalarını alanındaki ulusal veya 

uluslararası platformlarda yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilir.  
  x   

 

*Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek 

 

DERSİN 

STATÜSÜ 
KODU DERS VE İÇERİĞİ T U K/AKTS 

S 

EEMXXX Seçilmiş Elektrik Mühendisliği Konuları 3 0 3/6 

 

Seçilmiş Elektrik Mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve 

bilgisayar mühendisliği alanındaki güncel gelişmelerin işlendiği bir 

derstir. Derste öğrenciler seçilmiş bilimsel makaleleri analiz eder, bu 

makalelerde elde edilen sonuçları yorumlar ve sınıftaki diğer 

öğrencilere bu bilgileri sunarlar.  

EEMXXX Select Electrical Engineering Topics 3 0 3/6 

 

Selected Electrical Engineering, electrical-electronics 

engineering, and computer. This is a course where current 

developments in engineering are covered. Students in the course 

analyze selected scientific articles, results of these articles 

comments and present this information to other students in the 

class. 



 

 

DERSİN 

STATÜSÜ 
KODU DERS VE İÇERİĞİ T U K/AKTS 

S 

EEMXXX ELEKTRİK MAKİNELERİNİN 

DİNAMİĞİ 

 

3 0 3/6 

 Giriş, Elektromekanik enerji dönüşümünün temel prensipleri, 

Elektromekanik enerji dönüşümü,  koenerji, moment ve kuvvet 

ifadeleri, Elektromekanik sistemlerin matematik modellerinin 

çıkartılması ve bilgisayar programlarıyla simülasyonu, asenkron 

ve senkron makinelerin d-q modellerinin çıkartılması,  Kısa devre 

rotorlu asenkron motorlarda rotor arızalarının motor 

performansına   (stator akımına, tork dalgalanmalarına ve motor 

verimine) etkilerinin incelenmesi.  

 

EEMXXX Dynamic Modeling Of Electric Machines 

 
3 0 3/6 

 Fundamentals of electromechanics. Basic principle of 

electromagnetic principles. Torque and force   terms. Coenerjgy, 

torque and force terms Mathematic modeling of electro mechanic 

systems. d-q modeling of synchronous and asynchronous motors. 

Effect of induction motors rotor faults to its performance.   

 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARININA KATKISI 

No Program Çıktıları 
Katkı Düzeyi* 

1 2 3 4 5 

1 

Lisansüstü düzeyde bilimsel araştırma yapabilir, gerekli bilgiye 

ulaşabilir, bilgiyi değerlendirebilir, yorumlar ve uygulamada 

kullanabilir. 

    X 

2 

Alanında uygulanan güncel teknikler ve yöntemler ile bunların 

kısıtları hakkındaki bilgileri öğrenir ve araştırmalar için gerekli 

olan çalışmalarda kullanma becerisi kazanır. 

    X 

3 
Makine Mühendisliği kapsamına giren problemleri kurgular, 

teknolojik gelişmeleri de göz önünde bulundurarak çözüm üretir. 
 X    

4 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi   X   



 

 

tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri 

bütünleştirir. 

5 
Alanındaki konuları tartışabilir, özgün görüşlerini savunabilir ve 

alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir. 
 X    

6 

Makine Mühendisliği problemlerini ve kavramlarını inceleme, 

benzetim ve/veya deney yaparak sonuçları analiz etme, 

yorumlama, özgün katkı sunma, yeni bir bilimsel yöntem 

geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama 

becerisi. 

   X  

7 
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça 

veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. 
 X    

8 
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamaların sosyal, toplumsal, 

ekonomik, etik boyutlarını araştırır ve tanımlar. 
 X    

9 
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda 

çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır. 
  X   

10 

Literatür takibi, teknik sunum yapma, dinleme ve akademik 

düzeyde makale yazabilme becerisi kazanır ve kendi 

çalışmalarını alanındaki ulusal veya uluslararası platformlarda 

yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilir.  

    X 

 

DERSİN 

STATÜSÜ 
KODU DERS VE İÇERİĞİ T U K/AKTS 

S 

EEMXXX SABİT MIKNATISLI SENKRON 

MAKİNALARIN TASARIMI VE 

TASARIM OPTİMİZASYONU 

3 0 3/6 

 Giriş, Senkron Motor çeşitleri, sabit mıknatıslı senkron motorlar 

tipleri ve endüstriyel kullanım yerleri, motorlarda kullanılan sabit 

mıknatıslar ve teknik özellikleri, optimizasyon teknikleri ve motor 

tasarım için uygun algoritmanın seçimi, tasarım algoritmasının 

geliştirilmesi ve örnek bir tasarım programının hazırlanması 

EEMXXX SYNCHRONOUS MACHINE DESIGN 

AND DESIGN OPTIMIZATION 
3 0 3/6 

 Fundamentals of synchronous machines basic principles. Types of 

synchronous machines and their properties. Types of 

Synchronous motors and their industrial applications. Permanent 

magnets and their technical properties.  Basic equivalent circuit of 

synchronous motors and their equations. Optimization techniques 

and to improve a suitable algorithm and a computer program 

 

 



 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARININA KATKISI 

No Program Çıktıları 
Katkı Düzeyi* 

1 2 3 4 5 

1 

Lisansüstü düzeyde bilimsel araştırma yapabilir, gerekli bilgiye 

ulaşabilir, bilgiyi değerlendirebilir, yorumlar ve uygulamada 

kullanabilir. 

    X 

2 

Alanında uygulanan güncel teknikler ve yöntemler ile bunların 

kısıtları hakkındaki bilgileri öğrenir ve araştırmalar için gerekli 

olan çalışmalarda kullanma becerisi kazanır. 

    X 

3 
Makine Mühendisliği kapsamına giren problemleri kurgular, 

teknolojik gelişmeleri de göz önünde bulundurarak çözüm üretir. 
 X    

4 

Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi 

tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri 

bütünleştirir. 

  X   

5 
Alanındaki konuları tartışabilir, özgün görüşlerini savunabilir ve 

alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir. 
 X    

6 

Makine Mühendisliği problemlerini ve kavramlarını inceleme, 

benzetim ve/veya deney yaparak sonuçları analiz etme, 

yorumlama, özgün katkı sunma, yeni bir bilimsel yöntem 

geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama 

becerisi. 

   X  

7 
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça 

veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. 
 X    

8 
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamaların sosyal, toplumsal, 

ekonomik, etik boyutlarını araştırır ve tanımlar. 
 X    

9 
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda 

çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır. 
  X   

10 

Literatür takibi, teknik sunum yapma, dinleme ve akademik 

düzeyde makale yazabilme becerisi kazanır ve kendi 

çalışmalarını alanındaki ulusal veya uluslararası platformlarda 

yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilir.  

    X 

 

DERSİN 

STATÜSÜ 
KODU DERS VE İÇERİĞİ T U K/AKTS 

S 

EEMXXX ÖZEL ELEKTRİK MAKİNALARI 3 0 3/6 

 Servo Motorlar ve genel yapılarının incelenmesi, Step Motorlar, 

Lineer elektrik motor çeşitleri, Relüktans motor ve sürücülerinin 

incelenmesi. 

EEMXXX SPECIAL ELECTRİC MOTORS 3 0 3/6 



 

 

 Investigation of Servo Motors and their general structures, 

Stepper Motors, Linear electric motor types, Reluctance motors 

and driver systems. 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARININA KATKISI 

No Program Çıktıları 
Katkı Düzeyi* 

1 2 3 4 5 

1 

Lisansüstü düzeyde bilimsel araştırma yapabilir, gerekli bilgiye 

ulaşabilir, bilgiyi değerlendirebilir, yorumlar ve uygulamada 

kullanabilir. 

    X 

2 

Alanında uygulanan güncel teknikler ve yöntemler ile bunların 

kısıtları hakkındaki bilgileri öğrenir ve araştırmalar için gerekli 

olan çalışmalarda kullanma becerisi kazanır. 

    X 

3 
Makine Mühendisliği kapsamına giren problemleri kurgular, 

teknolojik gelişmeleri de göz önünde bulundurarak çözüm üretir. 
 X    

4 

Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi 

tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri 

bütünleştirir. 

  X   

5 
Alanındaki konuları tartışabilir, özgün görüşlerini savunabilir ve 

alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir. 
 X    

6 

Makine Mühendisliği problemlerini ve kavramlarını inceleme, 

benzetim ve/veya deney yaparak sonuçları analiz etme, 

yorumlama, özgün katkı sunma, yeni bir bilimsel yöntem 

geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama 

becerisi. 

   X  

7 
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça 

veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. 
 X    

8 
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamaların sosyal, toplumsal, 

ekonomik, etik boyutlarını araştırır ve tanımlar. 
 X    

9 
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda 

çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır. 
  X   

10 

Literatür takibi, teknik sunum yapma, dinleme ve akademik 

düzeyde makale yazabilme becerisi kazanır ve kendi 

çalışmalarını alanındaki ulusal veya uluslararası platformlarda 

yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilir.  

    X 

 

 

 

 



 

 

DERSİN 

STATÜSÜ 
KODU DERS VE İÇERİĞİ T U K/AKTS 

S 

EEMXXX YENİLENEBİLİR ENERJİ 

KAYNAKLARI VE ELEKTRİK ENERJİ 

ÜRETİMİ 

3 0 3/6 

 Güneş, rüzgar, jeotermal, hidroelektrik, biyogaz ve diğer 

yenilenebilir enerji kaynaklarının incelenmesi. Elektrik enerji 

üretim metotlarının analizi 

EEMXXX RENEWABLE ENERGY SOURCES AND 

ELECTRICITY ENERGY PRODUCTION 

METHODS 

3 0 3/6 

 Investigation of solar, wind, geothermal, hydroelectric, biogas and 

other renewable energy sources. Analysis of electrical energy 

production methods 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARININA KATKISI 

No Program Çıktıları 
Katkı Düzeyi* 

1 2 3 4 5 

1 

Lisansüstü düzeyde bilimsel araştırma yapabilir, gerekli bilgiye 

ulaşabilir, bilgiyi değerlendirebilir, yorumlar ve uygulamada 

kullanabilir. 

    X 

2 

Alanında uygulanan güncel teknikler ve yöntemler ile bunların 

kısıtları hakkındaki bilgileri öğrenir ve araştırmalar için gerekli 

olan çalışmalarda kullanma becerisi kazanır. 

    X 

3 
Makine Mühendisliği kapsamına giren problemleri kurgular, 

teknolojik gelişmeleri de göz önünde bulundurarak çözüm üretir. 
 X    

4 

Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi 

tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri 

bütünleştirir. 

  X   

5 
Alanındaki konuları tartışabilir, özgün görüşlerini savunabilir ve 

alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir. 
  x   

6 

Makine Mühendisliği problemlerini ve kavramlarını inceleme, 

benzetim ve/veya deney yaparak sonuçları analiz etme, 

yorumlama, özgün katkı sunma, yeni bir bilimsel yöntem 

geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama 

becerisi. 

   X  

7 
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça 

veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. 
 X    

8 
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamaların sosyal, toplumsal, 

ekonomik, etik boyutlarını araştırır ve tanımlar. 
 X    

9 
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda 

çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır. 
  X   



 

 

10 

Literatür takibi, teknik sunum yapma, dinleme ve akademik 

düzeyde makale yazabilme becerisi kazanır ve kendi 

çalışmalarını alanındaki ulusal veya uluslararası platformlarda 

yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilir.  

    X 

 


