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PN1103 Temel Seviye Pnömatik/Elektropnömatik  
Hedef  
Bu eğitim programının sonunda katılımcı, pnömatik teknolojisini, ilgili elemanları ve bu elemanların görevlerini 
bilecek, basınçlı havanın hazırlanması ve etkin kullanılması ile ilgili yorum yapabilecek, sistemlerin Pnömatik / 
Elektropnömatik kontrol yöntemlerini ve devre şemalarını anlayabilecek, bir dizi devre tasarımı yapabilecek 
seviyeye gelecektir.  
Gerekli ön bilgi  
Lise düzeyinde fizik ve matematik bilgisi ya da alınacak eğitim konusunda sorumlu olmak, EL1111 Temel Seviye 
Elektrik  
Hedef grup  
Her düzeydeki teknik personel.  
İçerik  

Pnömatiğin temelleri ve enerji 
türleri  

 
Pnömatiğin kullanımı  
Enerji türleri  
Pnömatiğin avantajları ve 
dezavantajları  
Pnömatik sistemlerin yapısı ve 
sinyal akışı  
Basınçlı havanın hazırlanması, 
dağıtılması ve şartlandırılması  

 
Kompresörler (sıkıştırıcı)  
Basınç şalteri  
Hava tankı  
Basınçlı havanın kurutulması  
Hava dağıtımı  
Şartlandırıcı (koşullandırma 
birimi)  
Temel fizik bilgileri ve basınç 
kavramı  

 
Basınç kavramı  
Hava ve hızının, basıncına etkisi  
Temel fizik bilgileri  
Silindir çapı, basınç ve yük ilişkisi  
Pnömatik iş elemanların iç 
yapıları ve çalışma prensipleri  

 
Pnömatik silindirler  
Silindir yapısı  
Silindir çeşitleri  
Pnömatik kas  

Pnömatik tutucular (grippers)  
Vakum tutucular – vantuzlar 
(suction cups)  
Yön kontrol (yol) valfleri  

 
Yol valflerinin iç yapıları ve 
çalışma prensipleri  
Tek etkili silindirin kumandası  
Çift etkili silindirlerin kumandası  
Silindirlerin dolaylı kumandası  
ISO 1219 standardına göre devre 
elemanlarının sembolleri ve şema 
çizim tekniği  

Pnömatik kumanda teknikleri  
 

Buton ile dışarı-içeri hareket  
Sınır anahtarları ve otomatik geri 
dönüş  
Akış kısma valfleri  

 
Tek yön valfleri (çek valf)  
Akış kısma valfleri ve hız ayarı  
Çabuk egzoz valfi  
İşlemciler  

 
VE valfi  
VEYA – valfi  
Pnömatik emniyet elemanları  

 
Basınç ayar valfleri  
Silindirin ara konumlarda sabit 
tutulması  
İkazlı (pilot uyarılı) çek valfler  

Pnömatik sinyal (işaret) işleme 
elemanları  

 
Basınç şalteri  
Zaman geciktirme valfleri  
Sayıcı valfler  
Pnömatik sistemlerde sıralı 
hareket  

Elektropnömatik sistem 
elemanları ve çalışma prensipleri  

ISO 1219 standardına göre devre 
elemanlarının sembolleri ve şema 
çizim tekniği  

Açık ve kapalı kontaklar ve 
anahtarlama şekilleri  

Röle tekniği ve röle türleri  

Selenoidli valfler  

Temaslı ve temassız algılayıcılar  

Mantık devreleri  

Mühürleme ile hafıza devreleri  

Elektrikle basınca, konuma, 
zamana ve saymaya bağlı 
kumanda ve uygulamaları  

İşlev diyagramları  

Manuel, otomatik ve acil stop 
kumandaları  

Valf adaları  

Sıralı hareket kumandası ve 
uygulaması  

Elektropnömatik bir devrenin PLC 
ile kontrolü 

 

Süre  
Online: 2 gün + Yüz yüze: 3 gün Toplam: 5 gün 
Kullanılacak ekipmanlar  
Silindir, valf, elektrikli valfler, hortum, kompresör, elektrik kabloları, buton, röle, sensör. Katılımcı kendi 
bilgisayarına FluidSIM yazılım (demo olabilir) yükleyerek katılım gösterebilir.  
Öğretim yöntemleri  
%20 Anlatım, %10 Tartışma, %70 uygulama (Gösterip yaptırma, Problem çözme, Grup çalışması)  
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HY1103 Temel Seviye Hidrolik/Elektrohidrolik  
Hedef  
Bu eğitim programının sonunda katılımcı, hidrolik ve elektrohidrolik sistemlerle ilgili prensipleri anlayabilecek, 
ekipman, akışkan ve devre mantığı ile ilgili yorum yapabilecek ve hidrolik sistemlerin devre şemalarını 
okuyabilecek seviyeye gelecektir.  
Gerekli ön bilgi  
Lise düzeyinde fizik ve matematik bilgisi ya da alınacak eğitim konusunda sorumlu olmak. EL1111 Temel Seviye 
Elektrik  
Hedef grup  
Her düzeydeki teknik personel.  
İçerik  

Enerji türleri, karşılaştırılması ve seçimi  
 

Hidroliğin uygulama alanları  
Enerji türlerinin karşılaştırılması  
Hidrolik tesislerde enerji dönüşümü  
Hidrolik sistemlerde basınç oluşumu  
Sürtünme ve basınç düşümü  
Hidrolik akışkan davranışları  

 
Akış şekilleri  
Hidrolik sistemi oluşturan birimler  

 
Semboller ve işaretleri  
Pompalar ve yağ tankı  

 
Hidrolik pompalar  
Yağ tankı  
ISO 1219 normuna göre devre elemanlarının sembolleri ve şema 
çizimi  

 
Hidrolik sistemin temel yapısı, mantığı ve çalışma prensipleri  
Devre elemanlarının numaralandırılması  
Hidrolik diyagram, tablo ve şemaları  
Hidrolik silindirler  

 
Hidrolik silindir çeşitleri  
Yön (yol) kontrol, basınç kontrol ve akış kontrol valfleri  

 
Valf çeşitleri  
Basınç valfleri  
Yön kontrol (yol) valfleri  
Akış valfleri  
Güvenli olmayan alanlarda basınç koruması  
Basınç kavramı, silindir çapı, basınç, yük ve debi ilişkisi  

 
Sıvı basıncı (hidrostatik basınç)  
Alan hesabı  
Silindir çapı, basınç ve yük ilişkisi  
Hidrolik sistemlerde, debi-hız ve hızın oluşturacağı tehlikeler  
Akış ayar valfleri  

 
2 – Yollu akış ayar valfleri  

Doğrultucu  
Diferansiyel devreler  

Basınç düşürücü valfler  
 

İki yollu doğrudan uyarılı basınç düşürücü valfler  
3 – Yollu basınç düşürücü valf  
Hidrolik yağlar ve filtreler  

 
Hidrolik yağlar, çeşitleri ve özellikleri  
Hidrolik filtreler çeşitleri, seçimi, normları ve bakımı  
Kavitasyon ve sistemdeki havanın engellenmesi  
Yardımcı donanımlar  

 
Soğutucu  
Isıtıcı  
Hortumlar  
Boru ve hortum bağlantıları  
Hortum hatlarının montajı  
Ölçme elemanları  
Elektrohidrolik  

 
Temel elektrohidrolik  
Elektrohidrolik sistem elemanları ve devre sembolleri  
Açık ve kapalı kontaklar (normalde açık – normalde kapalı)  
Anahtarlama şekilleri  
Elektrik akım devresi ve işletim araçları  
Röle tekniği ve röle türleri  
Hidrolik güç bölümü ve elektriksel kontrol bölümü  
Selenoidli valfler, sınır anahtarları ve algılayıcılar  
Elektrohidrolik yönlendirme valfleri  
Mantık devreleri  
Mühürleme ile hafıza devreleri  
İşlev diyagramları  
Elektrikle basınca, konuma, zamana ve saymaya bağlı kumanda  
Manuel, otomatik ve acil stop kumandaları  
Sınır koşullu devrelerin kurulması  
Rölenin, çekme ve bırakma gecikmeli davranışı  
Temassız algılayıcılar (sensörler)  
Sıralı hareketler  
Temel seviye hidrolik uygulamalar  

Elektrohidrolik uygulamalar  

 

Süre  
Online: 2 gün + Yüz yüze: 3 gün Toplam: 5 gün 
Kullanılacak ekipmanlar  
Silindir, valf, elektrikli valfler, hortum, pompa, elektrik kabloları, buton, röle, sensör , Katılımcı kendi 
bilgisayarına Fluidsim yazılım (demo olabilir) yükleyerek katılım gösterebilir  
Öğretim yöntemleri  
%30 Anlatım, %10 Tartışma, %60 uygulama (Gösterip yaptırma, Problem çözme, Grup çalışması)   
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EL1105 Sensör Teknolojisi  
Hedef  
Bu eğitim programının sonunda katılımcı, endüstride yaygın olarak kullanılan algılayıcıların çalışma mantıklarını 
anlayıp, ayar ve testlerini yapıp, bunları otomasyon projelerinde kullanabilecek, olası arızaları öngörebilecek ve 
problemli algılayıcıları ayırt edebilecek seviyeye gelecektir.  
Gerekli ön bilgi  
Lise düzeyinde fizik ve matematik bilgisi ya da alınacak eğitim konusunda sorumlu olmak. EL1111 Temel Seviye 
Elektrik, PN1101 Temel Seviye Pnömatik  
Hedef grup  
Her düzeydeki teknik personel.  
İçerik  

Temassız algılayıcılar ile ilgili kavramlar ve temel bilgiler.  

Temassız algılayıcıların çalışma prensipleri ve uygulama alanları.  

Algılayıcıların, çıkış sinyallerine göre sınıflandırılması, PNP ve NPN algılayıcılar.  

Manyetik temassız algılayıcılar ve silindir üzerindeki kullanımı.  

Endüktif temassız algılayıcılar.  

Kapasitif temassız algılayıcılar.  

Optik temassız algılayıcılar.  

Ultrasonik temassız algılayıcılar.  

Fiber optik kablolar.  

Pnömatik temassız algılayıcılar.  

Vakum algılayıcıları.  

Hassas fark basınç algılayıcısı ‘back pressure sensor’.  

Kuvvet ve basınç algılayıcıları, ‘strain gage’ uygulaması ile gerilme ve kuvvet ölçümü.  

Mesafe ve deplasman algılayıcıları.  

Debi algılayıcıları.  

Analog algılayıcılar.  

Renk ve diğer cins algılayıcılar.  

Yukarıda belirtilen algılayıcıların özelliklerinin uygulamalar ile denenmesi.  

Algılayıcıları elektrik kontrol devrelerine bağlarken dikkat edilmesi gereken hususlar.  

Koruma sınıfları.  

Algılayıcıların seçiminde kullanılan kriterler.  

Sensör kullanılan sistemlerde uyulması gereken emniyet kuralları.  
 
Süre  
Online: 1 gün + Yüz yüze: 1 gün Toplam: 2 gün 
Kullanılacak ekipmanlar  
Temaslı ve temassız sensörler, pnömatik sensörler, test aparatları  
Öğretim yöntemleri  
%20 Anlatım, %10 Tartışma, %70 uygulama (Gösterip yaptırma, Problem çözme, Grup çalışması)   
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PL1110 Siemens PLC Temel Seviye (TIA Portal/S7-1200, S7-1500 vb)  
Hedef  
Bu eğitim programının sonunda katılımcı, S7-1200 PLC’yi kullanarak temel programlamayı yapabilecek seviyeye 
gelecektir.  
Gerekli ön bilgi  
Lise düzeyinde fizik ve matematik bilgisi ya da alınacak eğitim konusunda sorumlu olmak, Mantık devreleri  
Hedef grup  
Her düzeydeki teknik personel.  
İçerik  

PLC programlamada sayı sistemleri ve adresleme yapısı.  

TIA Portal programlama dilleri (LAD, FBD)  

S7 1200 PLC lerin donanım yapısı.  

TIA programlama yazılımının tanıtılması ve proje oluşturma.  

PC – PLC arabirim ayarları ve donanım ile programın PLC ye yüklenmesi.  

Mantık fonksiyonları ile program yazma ve uygulama.  

Hafıza fonksiyonları ile program yazma ve uygulama.  

Zamanlayıcı ve sayıcılar ile program yazma ve uygulama.  

TIA Portal yazılımı ile;  

Program yedekleme,  

CPU’ daki programı alma (Upload),  

CPU ve program şifreleme,  

Clock memory kullanma,  

Watch Table oluşturma ve Force etme,  

Cross References tablosu kullanma  

Kalıcı alan (Retentive) ayarları,  

Dil ayarlarının yapılıp uygulanması vb.  

Temel seviye S7 1200 PLC program uygulamaları.  
 
Süre  
Online: 2 gün + Yüz yüze: 1 gün Toplam: 3 gün 
Kullanılacak ekipmanlar  
Laptop, PLC, buton kutuları, sensörler, lamba kutuları, konveyör bantları, bağlantı kabloları Katılımcılar ilgili 
programın yüklü olduğu kendi bilgisayarlarını kullanabilirler.  
Öğretim yöntemleri  
%20 Anlatım, %10 Tartışma, %70 uygulama (Gösterip yaptırma, Problem çözme, Grup çalışması)   
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PL1114 Siemens PLC Orta Seviye (TIA Portal/S7-1200, S7-1500 vb)  
Hedef  
Bu eğitim programı sonunda katılımcı S7-1200 PLC kullanarak alt programlar oluşturmayı, farklı komutlar 
yardımıyla program geliştirme becerisini arttırmayı, analog sinyal işlemeyi öğrenecektir.  
Gerekli ön bilgi  
Lise düzeyinde fizik ve matematik bilgisi ya da alınacak eğitim konusunda sorumlu olmak, PL1110 Siemens PLC 
Temel Seviye  
Hedef grup  
Her düzeydeki teknik personel.  
İçerik  

Yapısal programlama;  

OB’ler,  

FC’ler,  

FB’ler,  

DB’ler,  

Program bloklarının fonksiyonlaştırılması  

Sayısal operasyonlar;  

Taşıma,  

Karşılaştırma,  

Matematiksel işlemler,  

Kaydırma ve döndürme işlemleri,  

Veri tiplerini dönüştürme vb.  

Analog sinyallerin işlenmesi.  
 
Süre  
Online: 1 gün + Yüz yüze: 2 gün Toplam: 3 gün 
Kullanılacak ekipmanlar  
Laptop, PLC, buton kutuları, dijital ve analog sensörler, lamba kutuları, konveyör bantları, bağlantı kablo- ları. 
Katılımcılar ilgili programın yüklü olduğu kendi bilgisayarlarını kullanabilirler.  
Öğretim yöntemleri  
%20 Anlatım, %10 Tartışma, %70 uygulama (Gösterip yaptırma, Problem çözme, Grup çalışması)  


