
   
  
 

 
 

SİMÜLASYON DESTEKLİ AKADEMİK ÇALIŞMALAR 

BİLGİSAYAR DESTEKLİ LİSANS / LİSANSÜSTÜ DERSLER İLE 
AKADEMİK ÇALIŞMALARDA METAL ŞEKİLLENDİRME VE İMALAT 
SİMÜLASYONLARININ KULLANIMI 
 

 

 
 

 

1996 yılında eğitim-öğretim hayatına 

başlayan Işık Üniversitesi bugün 5 

Fakültede 27 programıyla lisans, 2 

Yüksekokulda 27 programıyla önlisans, 

Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri 

Enstitülerinde 33 yüksek lisans ve 6 

doktora programıyla lisansüstü, Yabancı 

Diller Okulu ve Sürekli Eğitim Merkezi ile 

ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilere 

eğitim olanağı sağlamaktadır. 

Feyziye Mektepleri Vakfı'nın 135 yıllık 

kültürüyle hayat bulan Işık Üniversitesi, 

günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilen 

modern altyapısı, derslikleri, yurtları, 

kütüphaneleri, sosyal ve spor tesisleri, 

sanat galerisi ile 490 bin metrekarelik alan 

üzerine kurulu Şile Kampüsü ve İstanbul iş 

dünyasının merkezinde Maslak Kampüsü 

ile hizmet vermektedir. 

 

 



     
 

 
 

 

Simufact Forming imalat simülasyon 

programı, üniversitemizde verilen derslerde 

ve yürütülen Ar-Ge projelerinde 

kullanılmaktadır. 

 

 

Resim 1: ECAP prosesi 

 

MECH4560 ”Advanced Manufacturing 

Processes” dersimizde program, 

öğrencilere her şeyden önce imalat 

sürecini görselleştirme olanağı 

tanımaktadır. Öğrencilere derste öncelikle 

plastik şekillendirmeye dair teorik altyapı 

verilmektedir; fakat bu teorik bilgiler basit 

şekillendirme işlemlerini içermektedir. 

Simufact Forming programıyla ise çok 

daha karmaşık şekillendirme problemlerini  

derste tartışabilmekteyiz. Simufact Forming 

ayrıca kalıp tasarımı hakkında daha 

ayrıntılı çalışmalar ve incelemeler 

yapılmasına olanak sağlamaktadır. 

 

 

 

 

“Simufact Forming 

öğrencilere her şeyden 

önce imalat sürecini 

görselleştirme imkanı 

tanımaktadır.” 

 

 

     Resim 2. ECAP analiz modeli 

 

 



     
 

 
 

 

 

     Resim 3. ECAP simülasyon sonucu 

 

 

Resim 4:  300 °C’de, ψ 45° köşe açısı, ϕ 90° kanal      
açısı ve 2mm radyuslu kalıp ile yapılan analizden  
elde edilen kuvvet-zaman gragiği (maks. kuvvet  
24.5 kN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simufact Forming’i kullandığımız bir senelik 

süre boyunca tek bir bitirme tezinde 

programla çalışmalar gerçekleştirildi. 

Önümüzdeki dönemlerde akademik 

yayınlar da yapmayı hedeflemekteyiz.  

 

Öğrencilerin Simufact Forming’e ilişkin geri 

dönüşleri oldukça iyi. İmalat süreçlerini 

daha ayrıntılı görmek ve süreci 

görselleştirmek derse olan ilgilerini 

arttırıyor. Bu durumun, üniversite eğitimleri 

sonrasında endüstriyel alanda 

çalışmalarına devam etmeyi planlayan 

öğrencilerin iş bulma süreçlerinde de fayda 

sağlayacağını düşünmekteyiz. 
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