
 

 

AMAÇ 

Sıkıştırılamaz veya az sıkıştırılabilir akışkanlar için genel amaçlı bir CFD (Computational Fluid Dynamics) 

programı olan Fluent yazılımı ile, sıvı akışı tahmini, ısı ve kütle transferi, kimyasal reaksiyonlar ve 

benzeri konularda dizayn ve simülasyon çalışmaları yapılabilmektedir. Fluent yazılımı ayrıca, değişik 

çalışmalarda kullanılabilecek pek çok fiziksel modeli de bünyesinde içermektedir. Çalkantılı (turbulent) 

akışlar, ısı transferi, reaksiyon akışları, kimyasal karışımlar, yanma ve çok safhalı akışlar, mevcut fiziksel 

bu modellere örnek olarak verilebilir. Bunun yanında, Otomotiv sektöründe tam araç aerodinamiği, ısı 

kontrolü, güç treni dizaynı, Kimya, yakıt gaz ve proses sektörlerinde ayırıcılar, reaktörler, paket 

yatakları, ısı/kütle transfer olayları, güç endüstrisi gibi kollarda da yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Birçok sektörde kullanılan bu yazılım programının gerek üyelere gerekse öğrencilere tanıtılması ve 

öğretilmesi bu eğitimlerin düzenlenmesindeki Odamızın esas amacıdır. 

 
EĞİTİMİN İÇERİĞİ 

- Hesaplamalı akışkan dinamiğine (HAD) giriş, 

- Çözücü ayarları ve sınır şartları, 

- Türbülans modelleme, 

- ANSYS Workbench'te bir proje oluşturma; problemin/projenin tanımı, katı modelleme, çözüm 

ağı oluşturma, kurma, 

- ANSYS-Fluent 'te çözme, görüntüleme ve grafik çizme, 

- Borularda sıkıştırılamaz akış modellemesi, 

- Sıkıştırılabilir akış modellemesi, 

- Santrifüj pompa çarkındaki akışın modellenmesi, 

- Bir boru akışındaki ve çubuktaki ısı transferinin modellenmesi, 

- Bir boru akışındaki ve çubuktaki ısı transferinin modellenmesi, 

- Vanalarda akış ve kavitasyon modellemesi. 

 
EĞİTİMCİLER 

Eğitimler, ANSYS Fluent konusunda uzman makina mühendisleri üyelerimiz tarafından verilmektedir. 

 
KATILIMCILARA AİT GEREKLİ BELGELER VE KOŞULLAR 

- T.C. kimlik no yazılı nüfus cüzdan örneği veya fotokopisi. 

- Eğitim  tarihleri  müracaatlara  göre  belirlenecek  olup,  min.  5  kişilik  müracaatlarda  kurs 

organizasyonu yapılacaktır, 

- Eğitim sonunda katılımcılara “katılım belgesi” verilecektir. 

 
KATILIM BEDELİ 

- Öğrenci üyeler için  : 350 (üçyüzelli) TL/Kişi  

- Üyeler için : 450 (dörtyüzelli) TL/Kişi  

- Diğer katılımcılar için : 600 (altıyüz) TL/Kişi  

 
ÖDEME 

Kurs bedelinin tamamı kurs tarihinden önce Şubemiz veznesine veya, 

T. İş Bankası A.Ş. 

IBAN No         :TR45 0006 4000 0014 2185 9942 53 

Hesap No        :4218-5994253 

hesaba yatırılmalıdır. 

 
BAŞVURU ve DETAYLI BİLGİ İÇİN 

Tel                 : 0 332 238 52 70 Pbx. D:118 

e-p osta : eğitim-konya@mmo.org.tr 

mailto:eğitim-konya@mmo.org.tr





 

Workplane nedir ve nasıl kullanılır? 
ANSYS Helplerinin kullanımı, 
Seçme (Selection) işlemleri, 




 

2 Boyutlu Basit bir parçanın analizi, 
Eleman Secimi, 
Malzeme bilgilerinin tanımlanması, 

Uygulama - 3 Yapısal analiz-1 Boyutlu Problem 
 Eleman Seçimi, 


 

Mesh oluşturma, 
Sınır şartlarının tanımlanması, 



 

Malzeme bilgilerinin tanımlanması, 
Mesh oluşturma, 
Sınır şartlarının tanımlanması, 

 Çözüm 
- Örnek uygulamalar 

 Çözüm   

 

 

 
 

AMAÇ 

Mühendislik problemlerinin bilgisayar destekli çözümünde sonlu elemanlar yöntemi vazgeçilmez bir hale gelmiş ve 

bu yöntem temelinde hazırlanan çok kapsamlı paket programlar yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bu 

programlar içerisinde ANSYS programı tüm dünyada en çok kullanılan programların ilk sıralarında yer almaktadır. 
 

ANSYS programı mühendislerin mukavemet, titreşim, akışkanlar mekaniği ve ısı transferi ile elektromanyetik 

alanlarında fiziğin tüm disiplinlerinin birbiri ile olan interaksiyonunu simule etmekte kullanılabilen genel amaçlı bir 

sonlu elemanlar yazılımıdır. 
 

Bu sayede gerçekleştirilen testlerin ya da çalışma şartlarının simule edilmesine olanak sağlayan ANSYS, ürünlerin 

henüz prototipleri üretilmeden sanal ortamda test edilmelerine olanak sağlar. Ayrıca sanal ortamdaki 3 boyutlu 

simulasyonlar neticesinde yapıların zayıf noktalarının tespiti ve iyileştirilmesi ile ömür  hesaplarının  

gerçekleştirilmesi  ve  muhtemel  problemlerin  öngörülmesi  mümkün olmaktadır. ANSYS yazılımı ile özellikle 

'contact' algoritmalarının çeşitliliği, zamana bağımlı yükleme özellikleri ve nonlinear malzeme modelleri 

sayesinde yüksek mühendislik seviyedeki analizleri hızlı, güvenilir ve pratik bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. 

Özellikle sanayide birçok sektörde kullanılan bu yazılım programının gerek üyelere gerekse öğrencilere tanıtılması 

ve öğretilmesi bu eğitimlerin düzenlenmesindeki Odamızın esas amacıdır. 
 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ 

- Sonlu elemanlar hakkında genel bilgiler, 

- Eleman tipleri ve analiz çeşitleri, 

- Statik, dinamik, termal, özel analizler, 

- Uygulamalı - 1 Modelleme - Uygulama - 2 Sonuçların görüntülenmesi 
 1, 2 ve 3 Boyutlu geometrilerin uygulamaların 

oluşturulması, 
General post processor, 

 Mantıksal (boolean) operatörler,  Sonuçların işlenmesi (Path operation), 
 Koordinat sistemleri ve tanımlanması, - Uygulama - 4 Yapısal analiz-2 Boyutlu Problemler 

 

 

 

- 
 

 

 

 

 
 

EĞİTİMCİLER 

Eğitimler, ANSYS konusunda uzman makina mühendisleri üyelerimiz tarafından verilmektedir. 
 

KATILIMCILARA AİT GEREKLİ BELGELER VE KOŞULLAR 

- T.C. kimlik no yazılı nüfus cüzdan örneği veya fotokopisi. 

- Eğitim  tarihleri  müracaatlara  göre  belirlenecek  olup,  min.  5  kişilik  müracaatlarda  kurs 

organizasyonu yapılacaktır, 

- Eğitim sonunda katılımcılara “katılım belgesi” verilecektir. 
 

KATILIM BEDELİ 

- Öğrenci üyeler için : 250 (ikiyüzelli) TL/Kişi  

- Üyeler için : 300 (üçyüz) TL/Kişi 

- Diğer katılımcılar için : 500 (beşyüz) TL/Kişi  
 

ÖDEME 

Kurs bedelinin tamamı kurs tarihinden önce Şubemiz veznesine veya,  

T. İş Bankası A.Ş.  

IBAN No   :TR45 0006 4000 0014 2185 9942 53  

Hesap No :4218-5994253  

hesaba yatırılmalıdır. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
AMAÇ 

PRO ENGİNEER KURSU 

Montaj, imalat, analiz gibi uygulamaların yapılabilmesi için her zaman katı modellerin hazırlanması 

gerekmektedir. Pro/Engineer, Bugün bütün dünyada yaygın olarak, küçük işletmelerden, KOBİ‟ler ve en 

büyük sanayi kuruluşlarına kadar tüm sektörlerin her türlü tasarım ve ürün geliştirme süreçlerinde, 

makina imalat, kalıp, beyaz eşya, otomotiv, tarım aletleri, gemi inşaat, elektrik/elektronik, tıbbi ürünler, 

telekom, ev aletleri, madeni eşya, ısıtma ve soğutma, savunma ve havacılık gibi imalat sektörleri ve bu 

sektörlerin yan sanayilerindeki her türlü tasarım ve ürün geliştirme süreçlerinde, üniversiteler, teknik 

eğitim kurumları ve AR-GE kurumlarında kullanılan bir yazılım programıdır. Bilgisayar destekli tasarım 

(CAD) alanında mühendisler arasında en çok tercih edilen yazılım programlarından olan Pro/Engineer „ın 

üyelere, teknikerlere ve öğrencilere öğretilmesi Odamız tarafından yapılan eğitim programlarının esas 

amacıdır. 

 

 
EĞİTİMİN İÇERİĞİ 

- Cam/analiz/ tasarım, 

- Referans unsurlar, 

- Parça modelleme, 

- Katı model, yüzey model modelleme tekniklerinin tanıtımı, 

- Parametrik ilişkilendirme, 

- Montaj oluşturma, 

- Mekanizma Simülasyonu, 

- Teknik çizim, 

 
EĞİTİMCİLER 

Eğitimler, Pro/Engineer konusunda uzman makina mühendisleri üyelerimiz tarafından verilmektedir. 

 
KATILIMCILARA AİT GEREKLİ BELGELER VE KOŞULLAR 

- T.C. kimlik no yazılı nüfus cüzdan örneği veya fotokopisi. 

- Eğitim  tarihleri  müracaatlara  göre  belirlenecek  olup,  min.  5  kişilik  müracaatlarda  kurs 

organizasyonu yapılacaktır, 

- Eğitim sonunda katılımcılara “katılım belgesi” verilecektir. 

 
KATILIM BEDELİ 

- Öğrenci üyeler için : 200 (ikiyüz) TL/Kişi 

- Üyeler için : 350 (üçyüzelli) TL/Kişi  

- Diğer katılımcılar için : 500 (beşyüz) TL/Kişi 

 
ÖDEME 

Kurs bedelinin tamamı kurs tarihinden önce Şubemiz veznesine veya, 

T. İş Bankası A.Ş. 

IBAN No         :TR45 0006 4000 0014 2185 9942 53 

Hesap No        :4218-5994253 

hesaba yatırılmalıdır. 

 
BAŞVURU ve DETAYLI BİLGİ İÇİN 

Tel                 : 0 332 238 52 70 Pbx. D:118 

e-posta :eğitim-konya@mmo.org.tr 

mailto:eğitim-konya@mmo.org.tr


 
 

 

 
 
 
 

      SOLİDWORKS 

AMAÇ 

3 Boyutlu bir bilgisayar destekli tasarım (3D CAD) yazılımı olan SoiıdWorks, daha hızlı ve daha iyi 

ürünler tasarlamanıza yardımcı olan, yeni tasarım ve fikirlerde kullanım kolaylığı ile maliyetten ve 

zamandan kar edilmesini sağlayan, esnek ve güvenilir çok güçlü üç boyutlu tasarım programıdır. 
 

SolidWorks mekanik tasarım yazılımı, imalat, makina, mobilya, plastik/sac kalıpçılığı, otomasyon, 

mekatronik, endüstriyel ürün tasarımı gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Komutlarının ve kullanıcı ara 

yüzlerinin kolay ve anlaşılır olması, parçaların montajlanması ve teknik resimlerinin hızlı ve pratik olarak 

elde edilmesinden dolayı popülerliği ve dünyadaki kullanıcı sayısı her geçen gün artmaktadır. 
 

SolidWorks montaj ve simülasyon uygulamalarının yanında sonlu elemanlar analizi gibi mukavemet 

analizi ve malzemeye ilişkin çeşitli mühendislik hesaplamalarını yapabilmesinden dolayı tasarımlarda 

hata payını minimuma indirgemektedir. Detaylı resimlerin ve modellerin üretimi, boyutları ve özellikleri 

ile tecrübe ve fikirlerin hızlı olarak taslak haline dönüşmesini, mekanik tasarımlar için mümkün kılan bu 

programın, sanayicimize, üyelerimize ve öğrencilere tanıtılması ve öğretilmesi bu eğitimlerin 

düzenlenmesindeki Odamızın esas amacıdır. 
 

 
EĞİTİMİN İÇERİĞİ 

- Katı modelleme, 

- Montaj, 

- Teknik resim oluşturma, 

- Kaynak tasarımı, 

- Yüzey modelleme, 

- MOLD DESIGN, 

- Sac metal tasarımı, 

- Analiz modülü statik yapısal analiz, 

 
EĞİTİMCİLER 

Eğitimler, SolidWorks konusunda uzman makina mühendisleri üyelerimiz tarafından verilmektedir. 

 
KATILIMCILARA AİT GEREKLİ BELGELER VE KOŞULLAR 

- T.C. kimlik no yazılı nüfus cüzdan örneği veya fotokopisi. 

- Eğitim  tarihleri  müracaatlara  göre  belirlenecek  olup,  min.  5  kişilik  müracaatlarda  kurs 

organizasyonu yapılacaktır, 

- Eğitim sonunda katılımcılara “katılım belgesi” verilecektir. 
 

KATILIM BEDELİ 

- Öğrenci üyeler için : 150 (yüzelli) TL/Kişi 

- Üyeler için : 300 (üçyüz) TL/Kişi  

- Diğer katılımcılar : 500 (beşyüz) TL/Kişi  

 
ÖDEME 

Kurs bedelinin tamamı kurs tarihinden önce Şubemiz veznesine veya, 

T. İş Bankası A.Ş. 

IBAN No         :TR45 0006 4000 0014 2185 9942 53 

Hesap No        :4218-5994253 

hesaba yatırılmalıdır. 


