
 

 
 

  

SİMÜLASYON DESTEKLİ AKADEMİK ÇALIŞMALAR 

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

 

 

Bugün 15 fakültesi, 2 yüksekokulu, 15 

meslek yüksekokulu, 3 enstitüsü, 28 

araştırma merkezi ve 1 araştırma 

uygulama hastanesi (Üniversite 

Hastanesi) olmak üzere toplam 64 birim 

ile eğitim ve öğretime devam eden Manisa 

Celal Bayar Üniversitesi, 1808 akademik 

personeli, 1160 idari personeli ve 46.525 

öğrencisiyle, Ege Bölgesi'nin en büyük 3 

üniversitesinden biridir. Türkiye'nin ve Ege 

Bölgesi'nin tarihi ve kültürel dokusu en 

zengin illerinden biri olan Manisa, Manisa 

Celal Bayar Üniversitesi ile ve bu 

üniversitenin bilimsel çalışma 

veraştırmaları ile gelecekte de daima ön 

planda olacak ve bir üniversite şehri 

olarak anılacaktır. Simge olarak Manisa 

Lalesi'ni alan üniversitemiz, tarihimizin bir 

dönemine ışık tutan, yalnız geçmişin değil 

bugünümüzün ve geleceğimizin de bir  



 

 
 

 

parçası olan bu simge ile birlikte sevgi, 

bilgi ve gelişmeyi, geçmişten geleceğe 

taşımayı seçmiştir. 

 

“Üniversitemizde Simufact 

Simülasyon Programı’nın 

eğitiminin verilmesiyle bu 

konuda gerekli Ar-Ge 

personeli yetiştirerek 

bölgedeki talebi karşılamış 

oluyoruz.” 

 

Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji 

Geliştirme Bölgesi tam dolu olarak 

çalışmalarını sürdürmektedir. Bölgemizde 

firma sayısı ise 64 olup, bilişim, elektrik ve 

makine imalat sektöründe faaliyet 

göstermektedir. Manisa Teknokent’te 

araştırmacı sayısı 230, yürütülen proje 

sayısı 162 ve toplamda 72 milyon TL 

seviyesinde Ar-Ge, Tasarım ve İnovasyona 

dayalı proje bütçesi bulunmaktadır. 

Üniversite bünyesinde Temel Araştırma, 

Deneysel Geliştirme ve Uygulamalı 

Araştırma safhalarında projeler yürüten 

1.600’den fazla akademik personel yıllık 

ortalama 130’a yakın bilimsel araştırma 

projesi yürütmektedir.  

 

 

 

Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri kapsamında 

ürün tasarımı, tasarım doğrulama ve 

tasarımı geçerli kılma süreçlerinde 

girişimci, KOBİ ve İşletmelerin ihtiyaç 

duyduğu altyapılara yönelik çalışma 

alanları oluşturulmuştur. Otomotiv yan 

sanayi, elektronik, dayanıklı tüketim 

malları ve kalıpçılık sektöründe; ürün 

geliştirme için gerekli olan tasarım 

 

(CAD) ve tasarımın bilgisayar programı 

desteği (CAE) ile sanal ortamda üretim 

programları, prototip üretim ve test 

altyapısına ait ihtiyaçlara yönelik altyapı 

oluşturma çalışmaları yürütülmektedir. 

Diğer yandan ürün geliştirme yol haritası, 

firmaların inovasyon strateji belgeleri, 

fikri mülkiyet hakları farkındalığı, rekabet 

öncesi işbirliği, Ar-Ge, Tasarım ve yenilik 

projesi yönetimi gibi insan kaynağı 

geliştirmeye yönelik ihtiyaçlarını  



 

 
 

 

karşılamak amacı ile Manisa Ar-Ge ve 

Tasarım Merkezleri işbirliği platformu 

Üniversitemiz öncülüğünde kurulmuştur. 

 

 

 

Simufact Forming Kullanma 

Sebeplerimiz 

Manisa ve genel olarak Ege Bölgesi’nde 

sanayi varlığı daha çok; demir ve demir 

dışı metal alaşımları döküm, dövme, 

haddeleme, ekstrüzyon, sac metal 

şekillendirme, kalıpçılık alanında olup bu 

alanlarda Ar-Ge ve Tasarım faaliyetleri 

gerçekleştirilmektedir.  Dayanıklı tüketim 

malları, elektronik, yüksek teknoloji 

alanları, montaj ve teknoloji hizmetleri 

alanında ana sanayi bulunmaktadır. Bu 

ana sanayinin ihtiyaç duyduğu ara 

malların, üretimi ve gerekli spekleri 

karşılaması çok önemlidir. Bu ara malların 

bölgede geliştirilmesi için de çalışmalar 

yapılmaktadır. Özellikle otomotiv 

sektöründe Ar-Ge faaliyetlerinin ana 

sanayiden tedarikçi KOBİ ve büyük 

işletmelere kaydığı düşünülürse,        

bölgedeki yarı mamul üreten imalat 

firmalarının ürün tasarımının yanı sıra 

proses tasarımlarının da doğrulamasını 

yapıp sayısal üretim teknolojilerini 

kullanması hem maliyet, hem de zaman 

kazanımı sağlamaktadır. Bu imalat 

simülasyonlarının üniversitede eğitiminin 

verilmesiyle bu konuda yetişmiş Ar-Ge 

personeli söz konusu olduğundan 

bölgedeki bu talebi de karşılamış 

oluyoruz. Bu programın eğitiminin bir 

firmada çalışırken öğrenilmesi yerine 

temel bazda üniversitede alınması, 

hataların eğitim sırasında yapılması 

(kesinlikle eğitimin bir parçası), örnek 

bitirme projelerinin yapılması, sanayi 

destekli tasarım konuları çalışılması, 

proses doğrulama çalışmaları yapılması 

özellikle mühendislik ve teknoloji fakültesi 

öğrencilerimizin istihdam edilebilirliklerini 

arttırmaktadır. 

Üniversite olarak en büyük 

hedeflerimizden birisi de istihdam 

edilebilir hazır mezun yetiştirmektedir. Bu 

hedef için üniversitemizde, isteğe bağlı 

staj ve İşyeri Uygulama Eğitimi içerikli 

bütünleşik uygulamalı eğitim sistemi 

bulunmaktadır. Öğrencilerimiz 3. 

yarıyıldan itibaren isteğe bağlı staj  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kapsamında gönüllü sanayi çalışması, 8. 

dönemde de tam zamanlı işyeri eğitimi 

almaktadırlar. Bu kapsamda, teknik 

bölümlerimizdeki öğrencilerin bu program 

eğitimini alarak uygulamalı eğitime 

geçmesini önemsiyoruz. Çünkü ‘intern’ 

mühendis olarak adlandırdığımız bu 

öğrencilerin niteliğini, kullandıkları 

tasarım ve mühendislik programları 

arttırmaktadır. Bu nedenle Simufact 

Programı hem lisans, hem de yüksek 

lisans derslerinde 15 hafta boyunca teorik 

ve uygulamalı olarak anlatılmaktadır. 

Simufact Programı’nı Kullandığımız 

Dersler 

Üniversitemizde lisans eğitiminde MLZ 

4219: Malzeme Üretim Simülasyonları, 

yüksek lisans eğitiminde MLZ 5255: 

Malzeme Bilimi’nde Model ve Simülasyon 

Dersleri’nde Simufact Programı’nı 

kullanmaktayız. Bu ders, bölgemizde 

uygulamasının çoğu yerde bulunduğu bir 

ders olduğundan öğrenciler bu dersi 

aldıklarında somut dövme, haddeleme ve 

ekstrüzyon ile üretilmiş bir ürünü sayısal 

ortamda ve fiziksel ortamda 

inceleyebilmekteler. Diğer taraftan, 

dersimize sanayi kuruluşları destek 

vermektedir. Bu kuruluşlar, aynı zamanda 

dersimizin fiziksel uygulaması için de 

üretim alanları açmaktadır. Bu da, dersi 

alan öğrencilere geniş bir çevre 

sağlamaktadır. Ayrıca proje konusu 

almaları açısından da öğrencilere önemli 

avantajlar yaratmaktadır. Son olarak; 

bölgemizde bu programı kullanan 

firmaları, derslerimize davet ederek pratik 

tecrübe paylaşımı da yapmaktayız. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

“Teorik imalat bilgisiyle 

analiz kabiliyeti kazanan 

öğrenciler, bölgemizdeki 

dövme ve haddeleme 

alanında faaliyet gösteren 

firmalarda çalışmaktadırlar.” 

 

 

Simufact Programı’yla Yaptığımız 

Akademik Çalışmalar 

Yayınlar: 

• İ. KİLERCİ, O. ÇULHA, The 

Examination of the Impact of the 

Pre-Forming Process On The 

Mechanical Properties and Forging 

Parameters In Hot Forging 

Processes, Materials and 

Technology 52, Issue 4, 2018. 

• M AKKAŞ, B ÖNDER, E SEVGİ, O 

ÇULHA, Computer Aided Design, 

Analysis and Manufacturing of Hot 

Rolled Bulb Flat Steel Profiles, El-

Cezeri Journal of Science and 

Engineering 7 (1), 9-19, 2020 

• O. Çulha And F. Eyçin, Hot Forging 

Process Simulation of Cardan Shaft 

Flange, 2. International University 

Industry Cooperation, R&D And 

Innovation Congress, Manisa, 2018 

Yüksek Lisans Tez Çalışmaları: 

• BAYGUT ALPER, (2019). 

Simulation supported cold 

forging process design and 

development of stainless steel 

fastener, Manisa Celal Bayar 

University-> Institute of Science 

and Technology, Metallurgical and 

Materials Engineering Master's 

Program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

• AKKAS MEHMET, (2019). 

Simulation supported design of 

hot rolling production 

processes of asymmetric 

section profile and the effects 

of cooling conditions on 

product properties, Manisa Celal 

Bayar University-> Institute of 

Science and Technology, 

Metallurgical and Materials 

Engineering Master's Program 

 

Doktora Tez Çalışmaları: 

• KILERCI ILTER, (2013-2017). 

Computer-aided investigation 

of the effect of production 

parameters on mechanical 

properties in metal forming, 

Celal Bayar University-> Institute 

of Science and Technology-> 

Mechanical Engineering Dept. 

 

Simufact Program Faydaları ve    

Öğrencilerin Geri Dönüşleri 

Programın  simülasyon ve analiz 

kabiliyetini gerçekten çok aktif 

kullanmaktayız. Hem lisans; hem de 

lisansüstü seviyede açılan bu derslerde, 

teorik imalat bilgisiyle analiz kabiliyeti 

kazanan öğrenciler bölgemizdeki dövme 

ve haddeleme alanında faaliyet gösteren 

firmalarda çalışmaktadırlar.  Özellikle 

otomotiv yan sanayi ve tedarikçiler, artık 

ürün yapısal analizleri dışında imalatı 

sayısal modelle yapabilecek Ar-Ge ve 

tasarım mühendisleri arayışı içindeler. Bu 

sebeple; bu arayış içinde olan, 

üniversitemizde açılan derslere dışarıdan 

katılım gösteren birçok Ar-Ge personeli 

bulunmaktadır. Şu ana kadar lisans ve 

lisansüstü seviyede ders alan metalurji ve 

malzeme mühendisliği mezunları; Kocaer 

Haddecilik, Tirsan Kardan, Olgun Çelik, 

EKO Endüstri, İzeltaş gibi firmalarda 

çalışmaktadır. Bu örnekleri çoğaltmak 

mümkündür.  

MSC Software Firması’nın Diğer         

Programları’nın da Derslerde veya 

Akademik Çalışmalarda Kullanılması 

2021 Yılında yapılan anlaşmayla, MSC 

Software Firması’nın Simufact Programı 

dışındaki diğer yazılımları da kullanıma 

açılmıştır. 2021 Yılından itibaren bu 

yazılımlarla da farklı başarı hikayeleri 

yaratılacağına eminiz. 

 

Prof. Dr. Osman Çulha 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve 

Malzeme Mühendisliği Bölümü 


