
 

               

 

 

DERS BİLGİ FORMU 

 

ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: 

DERS BİLGİLERİ 

Adı Kodu  Dili 
Türü 

Zorunlu/  

Seçmeli 

Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS 

ISI TRANSFERİ MM304 Türkçe Zorunlu 6 3 3 5 

Ön Koşul Dersleri 
- 

Ders Sorumluları  

Ders Sorumlu Yardımcıları - 

Dersin Amacı 

Iletim, taşınım ve ışınım şeklinde olan ısı geçişi türlerini tanıtmak. Isı geçişi yöntemlerini 

kullanarak ısıl (termal) sistemlerde ısı geçişi sağlayan cihazları tasarlayabilme becerisini 

kazandırmak. Düzlem duvarlarda, silindirik-küresel sistemlerde ve genişletilmiş 

yüzeylerde ısı geçişini öğretmek. İçinde ısı üretiminin olduğu sistemlerde ısı geçişini 

tanıtmak. Zorlanmış ve doğal ısı taşınımla ısı geçişini öğretmek. Isı değiştiricileri türlerini 

ve hesap yöntemlerini tanıtmak. Işınımla ısı geçişinin esaslarını öğretmek 

Dersin Öğrenme Çıktıları  

1) Isı geçişi çeşitlerini ve mekanizmasını tanımlar 

2) Çeşitli geometrik parçalardaki ısı geçişini hesaplar 

3) Genişletilmiş yüzeylerdeki ısı geçişini öğrenir 

4) Isı üretimi olması halindeki ısı geçişini açıklar 

5) Zamana bağlı ısı geçişini çözümler 

6) Zorlanmış ve doğal taşınımla olan ısı geçişlerini öğrenir 

7) İç ve dış akışlardaki ısı taşınımını öğrenir 

8) Isı değiştiricilerini tanımlar ve hesap yöntemlerini öğrenir 

9) Işınımla ısı geçişi tanımlar, yüzeyler arasındaki ışınımla ısı 

geçişini ve ışınım perdelerini öğrenir 

10) Isı geçişinde deneysel yöntemleri öğrenir 

                                                                        DERS PLANI 

Hafta Ön Hazırlık  Konular/Uygulamalar Metot 

1  
Isı geçişinde fiziksel esaslar, birim zamandaki ısı geçişi bağıntıları 

ve ısı geçişinin termodinamik ile ilişkisi  
 

2  Isı iletimine giriş, ısı yayılım denklemi   

3  Sürekli rejimde bir boyutlu ısı iletimi, düz duvarda iletim   

4  Radyal sistemlerde iletim   

5  İçinde ısı üretimi olan sistemlerde iletim   

6  Genişletilmiş yüzeylerde ısı geçişi, termoelektrik güç üretimi   

7  Zamana bağlı ısı iletimi   

8  Taşınımla ısı geçişi   

9  Dış ve iç akışlar   

10  Doğal taşınım   

11  Isı değiştiricileri   

12  Isı değiştiricileri, ışınım süreçleri ve özelikleri   

13  Yüzeyler arasında ışınımla ısı geçişi   

14  Isı geçişi deneyleri (Laboratuvar çalışmaları)   
 

                                                                                KAYNAKLAR 
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Ders Kitabı veya Notu Isı ve Kütle Geçişinin Temelleri, Incorpera-DeWitt, Türkçesi: 

T. Derbentli 

Diğer Kaynaklar  

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Etkinlik Türleri Katkı Yüzdesi 

Ara Sınav 40 

Kısa Sınav  

Ödev, Proje  

Yarıyıl Sonu Sınavı 60 

Toplam 100 

                                                 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

No Program Çıktıları 
Katkı Düzeyi 

1 2 3 4 5 

1 

-Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında 

yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri 

mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme 

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. (Gerçekçi kısıtlar 

ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, 

sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik 

sorunlar gibi ögeleri içerirler.)  

   X   

4 

-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları 

geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir 

şekilde kullanma becerisi.  
  X    

5 
-Mühendislik problemlerinin 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 
-Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil 

bilgisi.  
  X    

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

teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.  
  X    

9 -Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.     X   

10 

-Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki 

uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir 

kalkınma hakkında farkındalık.  
  X    

11 

-Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, 

çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; 

mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.  
   X   

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU İş Yükü (Saat) 

Ders İçi  Ders Saati ( 14 x Haftalık Ders Saati) 42 

 

Ders Dışı 

Ödev - 

Araştırma  - 

Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları - 

Diğer Faaliyetler  81,5 



Sınavlar Ara Sınav (Ara Sınav Sayısı x Ara Sınav Süresi) 2 

Yarıyıl Sonu Sınavı  2 

Toplam İş Yükü 127,5 

Toplam İş Yükü / 25,5 (s) 5 

Dersin AKTS Kredisi 5 

 

 

 

 



 

 

 

 

COURSE INFORMATION FORM 

INSTITUTE / FACULTY / VOCATIONAL SCHOOL and PROGRAMME: 

COURSE INFORMATION 

Name Code 
Medium of 

Instruction 

Type 
Required/  

Optional 

Semester 
T+P 

Hour  

Local 

Credit 
ECTS 

Heat transfer MM304 Turkish Required 6 3 3 5 

Prerequisite Courses 
- 

Course Instructor  

Instructor Assistants - 

Course Objective 

To introduce heat transmission types in the form of transport, convection and 

radiation. To acquire the ability to design heat transfer devices in thermal systems 

by using heat transfer methods. To teach the heat transfer in planar walls, 

cylindrical-spherical systems and expanded surfaces. To introduce heat transfer in 

systems where heat production is present. To teach heat transfer with forced and 

natural heat transfer. To introduce the types of heat exchangers and their calculation 

methods. To teach the fundamentals of radiation heat conduction 

Course Learning Outcomes 

1) Defines heat conduction types and mechanism 

2) Calculates heat transfer in various geometric parts 

3) Learn the heat transfer on the extended surfaces 

4) Explain heat transfer in the case of heat production 

5) Time-dependent heat transfer solutions 

6) Learns the heat transitions with forced and natural convection 

7) Learn the heat transfer in the inner and outer flows 

8) Defines heat exchangers and learns calculation methods 

9) Definition of heat transitions with radiation, learn the heat transition and 

radiation curves by radiation between surfaces 

10) Learn the experimental methods in heat transfer 

                                                                        COURSE PLAN 

Week  Preparation  Subjects/Applications Method 

1  

The physical principles in heat transfer, the relation of heat 

transfer in unit time and the relation of heat transfer to 

thermodynamics 

 

2  Introduction to heat transfer, heat diffusion equation  

3  
One dimensional heat conduction in a continuous regime, 

smooth surface conduction 
 

4  Transmission in radial systems  

5  Transmission in systems with heat generation inside  

6  
Heat conduction on extended surfaces, thermoelectric power 

generation 
 

7  Time-dependent heat conduction  

8  Heat conduction with convection  

9  External and internal flows  

10  Natural transport  

11  Heat exchangers  

12  Heat exchangers, radiation processes and their properties  

13  Radiation heat transfer between surfaces  

14  Heat conduction experiments (Laboratory studies)  

 

                                                                                COURSE RESOURCES 
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Coursebook /Notes Isı ve Kütle Geçişinin Temelleri, Incorpera-DeWitt, Türkçesi: 

T. Derbentli 

ASSESSMENT SYSTEM 

Activity Types 
Contribution 

Percentage 

Midterm 40 

Assignments/ Projects 0 

Final 60 

Total 100 

CORRELATION BETWEEN COURSE LEARNING OUTCOMES AND PROGRAM COMPETENCIES 

No Programme Outcomes 
Contribution Level 

1 2 3 4 5 

1 Ability of mathematic, science and chemistry knowledge in application     X  

2 Experimental design, analyze and interpretation of results    X   

3 Required to meet the requirements of a system, part or process design skills    X   

4 The ability to work interdisciplinary   X    

5 Identify engineering problems, formulating and solving    X   

6 An understanding of professional and ethical responsibility   X    

7 Communicate effectively in English and Turkish   X    

8 
Extensive training to understanding of engineering solutions in a global and societal 
dimension   X    

9 Awareness of the need for lifelong learning and the ability to application    X   

10 Information about contemporary issues   X    

11 
To use modern tools for engineering design applications, capabilities and the ability 

with convenient techniques     X   

ECTS / WORKLOAD TABLE Workload (hour) 

In-Class  Class Hours (14 x Weekly Class Hours) 42 

 

Out of-Class 

Assignments - 

Research  - 

Class Preparation and  After Class Study - 

Other Activities  81,5 

Examinations Midterms (Number of Midterms x Duration of 

Midterms) 

2 

Final 2 

Total Workload  127,5 

Total Workload / 25.5 (h) 5 

Course ECTS Credit  5 

 

 

 


