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KTÜ SÜRMENE ABDULLAH KANCA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 
LABORATUVARLAR 

 
HİDROLİK-PNÖMATİK LABORATUVARI 

Modern bir yapıya sahip olan Hidrolik-Pnömatik 

Laboratuvarımızda iki adet pnömatik ve iki adet hidrolik 

olmak üzere dört adet deney masamız bulunmaktadır. Bu 

deney masalarının her biri çift taraflı olup toplam 8 adet 

deney grubunun aynı anda deney yapmasına imkân 

sağlamaktadır. Hidrolik-Pnömatik Laboratuvarımızdaki deney 

setleri ile temel seviye pnömatik, hidrolik, elektro-pnömatik 

ve elektro-hidrolik deneyleri gerçekleştirilebilmektedir. 

Bunun yanında EasyPort ve PLC donanımları sayesinde 

bilgisayar ile pnömatik ve hidrolik sistemlerin kontrolü 

sağlanarak çeşitli uygulamaların yapılması da mümkün 

olmaktadır. Laboratuvarda bulunan 20 adet bilgisayar 

vasıtasıyla öğrencilerimiz öncelikle yapacakları deneylerin benzetimlerini (simülasyon) oluşturmakta daha sonra 

deney masalarında benzetim çalışmalarını uygulamaya dönüştürerek bilgilerini pekiştirmektedirler. 

ELEKTRONİK LABORATUVARI 

Modern donanımlı elektronik laboratuvarımızda 

öğrencilerimiz 3-4 kişilik deney gruplarına ayrılarak 9 ayrı 

deney masasında deneylerini aynı anda 

gerçekleştirebilmektedir. Öğrencilerimiz Analog Elektronik, 

Sayısal Elektronik,İşlemsel Yükselteçler, Güç Elektroniği, 

Optik, Elektrik Ağları, Elektromanyetizma, PIC 

mikrodenetleyici ve PLC otomasyon sistemleri deneylerini 

modüler deney setleri vasıtasıyla laboratuvarımızda 

gerçekleştirebilmekte ve bilgilerini pekiştirebilmektedir.  

ELEKTRİK LABORATUVARI 

Elektrik laboratuvarımız6 adet alçak gerilim ve 4 

adet yüksek gerilim deneyini gerçekleştirebilecek 

kapasiteye sahiptir. Elektrik laboratuvarımızda DC makine 

deneyleri, asenkron makine deneyleri, senkron makine 

deneyleri, transformatör deneyleri, elektro-mekanik 

kumanda sistemleri, PLC otomasyon sistemleri deneyleri 

gerçekleştirilebilmekte; böylece öğrencilerimizin teorik 

bilgileri pratik uygulamalarla pekiştirilmektedir.   
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TAKIM TEZGÂHLARI LABORATUVARI 

 

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği ortak projesi 

olan METEK  ve KANCA A.Ş. tarafından sağlanan destekle 

kurulan Takım Tezgahları Laboratuvarımızda birer adet CNC 

Torna, CNCDik İşleme Merkezi, ayaklı matkap tezgâhı, düşey 

matkap tezgâhı, yatay şerit testere, pistonlu hava 

kompresörü, santrifüj pompa, ayaklı taşlama tezgâhı, daire 

testere tezgâhı, profil projeksiyon cihazı, tel erezyon 

tezgâhı, torna tezgâhı, matkap-freze tezgâhı bulunmaktadır. 

Ayrıca Gemi İnşaatı Programı öğrencilerinin kullandığı 

sintine suyu seperatörü-yağlı su seperatörü de bu 

laboratuvarımızda yer almaktadır.CNCTorna veCNCDik İşleme Merkezleri üzerlerine monteli bir bilgisayar aracılığı ile 

programlanarak "otomatik" olarak işleme yapabilmektedir, sintine suyu seperatörü sayesinde gemilerde sintine 

kuyularında biriken yağlı atık suların yağdan ayrıştırılarak denize basılması işlemini laboratuvar ortamında 

sağlamaktadır. Tüm matkap tezgahlarımızda temel olarak delik delme, ek olarak havşa açma işlemleri yapabilmekte. 

Testere tezgahlarımızda kesme işlemi, Taşlama tezgahlarımızda ise parlatma işlemleri yapabilmektedir. Pistonlu hava 

kompresörü ile istediğimiz basınç değerlerinde laboratuvar ortamında basınçlı hava üretilebilmektedir. 

 

 

BİLGİSAYAR LABORATUVARLARI 

 

Her biri 50 kişilik olan 4 adet Bilgisayar 

Laboratuvarımızda,derslerimiz için gerekli tüm yazılımlar 

mevcuttur. Bu laboratuvarların bir tanesi öğrencilerimizin 

boş zamanlarında kullanmaları için mesai saatleri içerisinde 

sürekli açık bulunmaktadır, bu sayede öğrencilerimiz ders 

saatleri dışında hem uygulama yapma imkanı bulmakta 

hemde internet ihtiyaçlarını gidermektedirler. Diğer üç 

Laboratuvarımız derslerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 
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KAYNAK LABORATUVARI 

 

Kaynak Laboratuvarımızda öğrencilerimize 

verilen uygulamalı eğitimlerin yanı sıra sanayiye yönelik 

eğitim, hizmet ve danışmanlık hizmetleri de 

verilmektedir. Bünyemizde 7 adet MIG-MAG gazaltı 

kaynak makinası, 4 adet TIG gazaltı kaynak makinası, 10 

adet elektrik ark kaynak makinası ve 1 adet çanta tipi 

(taşınır) elektrik ark kaynak makinası mevcuttur.  

Ayrıca kaynak teknolojisine paralel olarak 

tahribatsız muayene konuları ile ilgili görsel ve pratik 

eğitimler, sunumlar ve danışmanlık hizmetleri de Kaynak 

Laboratuvarımız bünyesinde verilmektedir. Kaynak Laboratuvarımızda Kaynak teknolojisi ve tahribatsız muayene 

alanlarıyla ilgili sanayiye yönelik sunulan hizmetler aşağıda sıralanmıştır; 

 

Kaynak Teknolojisi: 

 Kaynak WPS/PQR'larının hazırlanması onaylanması (onaylama ve raporlama) 

 Kaynak proseslerinde malzeme, kaynak teli, koruyucu gaz seçimi, yöntemlerin belirlenmesi çalışmaları 

(onaylama ve raporlama) 

 Hasar ve kök neden analizi (raporlama) 

 Standartların gerektirdiği kalite şartlarını sağlayacak sistemlerin kurulması/desteklenmesi (raporlama) 

 Kaynak sıralamaları ve kaynak tariflendirmeleri (onaylama ve raporlama) 

 Tahribatsız Muayene: 

 Görsel Muayene (raporlama) 

 Penetrant Muayene (onaylama ve raporlama) 

 Manyetik Muayene (onaylama ve raporlama) 
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GEMİ TASARIM, PROJELENDİRME VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LABORATUVARI  

  

 

 

 

Gemi Tasarım, Projelendirme ve Danışmanlık Hizmetleri laboratuvarımızda öğrencilerimize verilen uygulamalı 

eğitimlerin yanı sıra gemi sanayine yönelik eğitim, hizmet ve danışmanlık hizmetleri de verilmektedir. Bu kapsamda; 

gemi dizayn ve projelerinin hazırlanması, genel plan, endaze planı, boy ve en kesit planları, dış kaplama planı, 

boyutlandırma hesabı, diğer plan ve hesaplar, yeni inşa proje, bilgisayar destekli tasarım, meyil deneyi  hesabı, 

stabilite hesabı, fribord hesabı, tank kapasite planı, kontrol mühendisliği, yangın emniyet planı, yolcu yerleşim planı, 

sac kalınlık ölçümü, MARPOL EK-VI, NOxEmisyonu’na İlişkin mevzuatı, NOx oluşum kinetiği, enerji verimliliği ve NOx 

azaltıcı önlemler, NOx teknik kod’a göre ölçüm parametreleri, hesaplamalar ve yazılımlar, NOx ölçüm uygulamaları, 

diğer mühendislik hizmetleri ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir. 

 


