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Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
G ENEL BİLG İ
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği insanlık tarihinin başlangıcından beri gerçekleşen yoğun insan-malzeme ilişkisi
nedeniyle toplumsal hayatın gelişmesi malzeme ile ilgili
gelişmelere sıkı bir şekilde bağlı kalmıştır. Tarihsel gelişim
içerisinde çağlar, o devirde ağırlıklı olarak kullanılan malzemenin ismiyle anılmıştır. Taş, ağaç ve kil gibi doğal malzeme kullanımıyla başlayan ilişkide önceleri tabii malzemenin kendisi ön plandayken süreç içerisinde doğal malzemelerin değişime uğratılması (örneğin camın üretimi)
metallerin ergitilmesi gibi malzemelerin üretimi ve işlenmesi önem kazanmıştır. Malzeme, üretim ve işleme sentezi
günümüzdeki yaşam standartının temelini oluşturur. Metal
ve alaşımları, seramik malzemeler, plastik ve lastik malzemeler ile bu malzemeler arası oluşturulan kompozit malzemelerin üretimlerinden nihai kullanımlarına kadar geçen
tüm evreler metalurji ve malzeme mühendisliği alanını
belirler. Metalurji ve malzeme mühendisliğinin altında oldukça geniş ve bu genişliğe bağlı olarak çok çeşitli kav-

Program Türü

MF4

ramlardan oluşan bir meslek dalı yatar. Metalurjist ve mal-
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ilgili karakteristikleri temel esasların ışığında bilmek zorundadır.
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• DÖKÜM
• ISIL İŞLEM
• TAHRIBATSIZ MUAYENE
• TOZ METALURJISI
• TOZ YOĞUNLAŞTIRMA
• PVD KAPLAMA
• NUMUNE HAZIRLAMA
• ELEKTRON&IŞIK MİKROSKOBİSİ
• XRD
• XRF
• LAZER
• SERAMİK
• KAPLAMA VE KOROZYON
• TERMAL ANALİZ
• MEKANİK
• ATÖLYE
• EĞİTİM

Lisans programının yanı sıra, yüksek
lisans ve doktora programlarına yönelik eğitim de verilmektedir. Yüksek
Lisans ve Doktora tezleri; Metalurji ve
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Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı’n-

3 profesör, 1 doçent, 8 yardımcı

da bulunan öğretim üyelerinin uzman-

doçent, 7 araştırma görevlisi ve 1

lık alanı ile ilgili olan kompozit, demir

uzmandan oluşmaktadır.

çelik, toz metalurjisi, aluminyumun

Bölümümüzde Malzeme ve

döküm ve ısıl işlemi gibi endüstriye
dönük konularda yaptırılmaktadır. Üni-

Üretim adı altında iki adet ana
bilim dalı bulunmaktadır.

versite-sanayi işbirliğinin oluşturulması
önemli bir hedefidir. Bu amaçla bölümümüzde çeşitli sanayi kuruluşları ile
işbirliği çerçevesinde çok sayıda ortak
çalışma ve proje yapılmakta, teknoloji
geliştirilmesi/iyileştirilmesi için araştırmalar yürütülmektedir.

Mezuniyet sonrası, Metal, Seramik, Polimer, Yarı iletken, Kaplama, Savunma, Ma-
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kine imalat, Otomotiv, Uçak, Kaynak, Yüzey işlemleri, Elektrik-Elektronik malzeme,

Bölümümüzde savunma,

Manyetik malzeme, Biyomedikal malzeme, Kalite Kontrol ve Tahribatsız Muayene

biyomalzeme, kesici takımlar, ve

alanlarında çalışma fırsatı bulunmaktadır.

birçok farklı alanda projeler yürütülmüş ve halen devam eden projeler bulunmaktadır.
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Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
ÇALI ŞM A ALA NLA RI
Son 20-30 yılda malzemeyi oluşturan evre veya
evrelerin yalnız veya kombine etkilerinin anlaşılmasıyla metalurjik malzeme dizaynı kavramı oluşmuş
ve buna bağlı olarak yeni yapısal veya fonksiyonel
malzemeler geliştirilmiştir. Malzemeden beklenen
özelliklerin giderek artması nedeniyle malzemelerin mümkün en düşük ağırlıkta daha sert ve tok
olması, korozif ve yüksek sıcaklık ortamlarında
bozunmaması ve sınır yüklenmelerde rizikosuz
dayanmaları beklenir. Mekanik, termal ve kimyasal
özelliklerin yanında uygulama koşullarına göre
bazı elektriksel, manyetik ve optik özellikler de
arzulanır. Mamul (yarı veya son) üretimi, metalurji
ve malzeme mühendisinin bir başka uğraş alanıdır.
Metalurjist ve malzeme mühendisi, soğuk/sıcak
şekillendirme, döküm, toz metalurjisi gibi değişik
üretim tekniklerini bilmek ve ekonomikliği dikkate
alarak bu üretimi gerçekleştirmek zorunluluğundadır. Tüm bu örneklemeler mezunlarımızın çalışma
alanlarını özetlemektedir.

Bölümümüzde eğitim ve öğretimin yanı sıra hem akademik hem de endüstriyel çalışmalara katkı veren döküm, ısıl işlem, tahribatlı ve tahribatsız muayene, toz metalurjisi ve
yoğunlaştırma, numune hazırlama ve karakterizasyon başta olmak üzere birçok
laboratuvar mevcuttur. Son on yıl içerisinde bölümümüzde 4 uluslararası ve 40 ulusal
destekli olmak üzere birçok konuda projeler gerçekleştirilmiştir. Aşağıdaki tabloda bu
projelerden bazıları verilmiştir. 2009-2012 yılları arasında 33 adet SCI/SCI-expanded
tarafından taranan uluslararası makale ve 68 adet ulusal makale bölüm öğretim üyelerimiz tarafından kaleme alınmıştır. Aynı zaman içerisinde 82 adet yurt dışı bildiri ve 48
adet yurt içi bildiri sözlü/poster olarak sunulmuştur.

PROJE ADI

DESTEKLEYEN KURULUŞ ve BÜTÇE

Bor Alaşımlı Toz Metalurjik ve Döküm Takım ile Kalıp
Çeliklerinin Geliştirilmesi

DPT, 506.000

Elmas-Matris Bağlantısının Güçlendirilmesi ile Elmas
Kesici Takımlarda Performans Artırımı

DPT, 298.000

Katı Oksit Yakıt Pillerinin Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesi ve Endüstriyel Uygulaması

DPT, 671.000

Nano Kristalin Elmas Tozunun Tank Palet Lastiklerinde
Takviye Malzemesi Olarak Kullanımı

DPT, 197.000

Lastik Sanayinde Çeşitli Amaçlarda Kullanılan
Nanokristalin Tozların Yarı Kimyasal Yöntemlerle Üretimi

TÜBİTAK, 242.649

Metal Boya Endüstrisi Atıklarından Besi Yemleri Katkısı
Olarak Kullanılan İnorganik ve Organik Esaslı Mineral
Çinko Kompleksi Üretimi

DPT, 82.000
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