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Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Marmara
Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bünyesinde 2010 yılında
kurulmuştur. Bölümün amacı, alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda
bulanan, akademik faaliyetlerde etkin rol alabilecek,
endüstrinin ihtiyaçlarına cevap verebilen, teorik bilgilerin yanı sıra uygulama ağırlıklı bilgi ve beceriye sahip
mühendisler yetiştirmektir.
Bölümümüz diğer Mühendislik Fakültelerinden farklı olarak Dünyada Mühendislik eğitiminde son yıllarda
oluşan, kimi üniversitelerde seçmeli, kimilerinde ise
zorunlu olarak yarım yıl ya da tüm yıl boyunca
“Endüstride Eğitim” eğilimini benimseyen bir programa sahiptir. Öğrencilerin lisans eğitimlerini sürdürürken
bir yandan da endüstriyel bir ortamda çalışma şansına
sahip olmaları kariyer planları için önemli bir deneyimdir. “Endüstride eğitim” süreci, gelecekteki çalışma
hayatını şekillendirme ve fikir verme açısından da önemlidir. Öğrencilerin mühendislik eğitimi sırasında seçtiği
projeler ve çalışma alanları, aynı zamanda işverenler için
de önemli bir referans oluşturacaktır.
Bölümümüzde, üç alt program bulunmaktadır: Elektrik, Elektronik-Haberleşme ve Kontrol. Tüm programlar
için ortak zorunlu ve üç alt program için farklı seçmeli
derslerden oluşan geniş kapsamlı bir ders içeriği oluşturulmuştur. Böylelikle öğrenciler istedikleri tek bir alt
programdan ders seçerek o alanda uzmanlaşabilir; ya da
farklı alt programlardan dersler seçerek mesleki birikimlerini çeşitlendirebilirler.
Bölümümüz laboratuar cihaz ve ekipmanları, Dünya
Bankası ve Avrupa Birliği Projeleri kapsamında yenilenmiştir.



Alanlarında yeterli teorik bilgiye sahip, uygulama becerileri yüksek genç ve dinamik akademik kadro



Dünyada Mühendislik eğitimindeki yeni eğilimlere
uygun, bir dönem boyunca “Endüstride Eğitim” fırsatı



Güncel endüstriyel ihtiyaçlara cevap verebilen farklı
alanlarda gelişmiş laboratuar ve ekipman imkanları



2 yaz stajı ve 1 dönemlik “Endüstride Eğitim” deneyimi
ile güçlü bir özgeçmişe sahip olma şansı



Güncel ve dünya standartlarında, ABET ve MUDEK
kriterleri gözönünde bulundurularak hazırlanmış müfredat



Müfredatın % 40’lık diliminin uygulama ve proje tabanlı çalışmalardan oluşması



Çift anadal ve yandal programları



Erasmus ağı sayesinde yurt dışında eğitim imkanı



Kıtaların birleştiği, değişik medeniyetlerin beşiği Dünya Kenti İstanbul’un merkezinde yer alan bir yerleşkede eğitim görme ayrıcalığı
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Nedir ?

Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nin
Çalışma Alanları
 Elektronik Kart Tasarım ve Üretimi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (EEM)
aslında tanım olarak birkaç disiplini içine alan
bir daldır. Yurt içi ve dışındaki mühendislik
programları incelendiğinde, benzer müfredata
sahip ancak farklı isimlerle anılan Mühendislik
dallarının olduğu görülür: Elektrik Müh., Elektronik Müh., Elektronik ve Haberleşme
Müh., Biyomedikal Müh, Enstrümantasyon
Müh, Kontrol ve Otomasyon Müh vb.
EEM’nde, sayılan tüm programlarda yer alan
derslerden oluşan karma bir müfredat takip
edildiğinden, bu durum kapsamı diğerlerine
göre daha geniş olan Elektrik-Elektronik
Mühendisliği için bir ayrıcalık oluşturmaktadır.
Meslek olarak ilk defa 19 yüzyılın sonlarında elektrikli telgraf ve güç kaynaklarının
ticarileşmesi ile tanımlanmış olsa da
günümüzde EEM, elektrik üretim, iletim ve
dağıtımından, elektronik kart ve cihaz tasarım,
üretim, bakım ve kalibrasyonuna, Gömülü
sistem tasarım ve programlamasından, modern
haberleşme sistemlerinin geliştirilmesi ve
kullanımına kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.

 Enerji Üretim, Dağıtım ve Yönetimi
 Elektrik Makineleri İmalatı
 Bina Otomasyon Sistemleri (Aydınlatma,

ısıtma-soğutma, bahçe sulama, TV-muzik ve
internet sistemleri, güvenlik sistemleri)
 Endüstriyel Otomasyon ve Kontrol
 Ölçme ve Kalibrasyon
 Kablolu-Kablosuz Haberleşme Sistemleri
 Sayısal Yayıncılık
 Gömülü Sistem Donanım ve Yazılım

Tasarımları
 Otomotiv, Havacılık ve Gemi Endüstrisi
 Savunma Sanayii
 Biyomedikal Cihaz Tasarım ve Pazarlama
 Tıp Bilişimi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nde
Alınan Başlıca Dersler
Başlıca dersler dört alt grupta
toplanabilir:
 Temel Bilim Dersleri
 Temel Mühendislik Dersleri
 Alan Dersleri

Elektrik Makineleri
Güç Sistemleri Analizi
 Yüksek Gerilim Tekniği
 Elektronik Devreler I, II
 Sinyaller ve Sistemler
 Sayısal Tasarım
 Optoelektronik
 Bulanık Kontrol
 Yapay Zeka
 Mobil Haberleşme Teknikleri
 Yenilenebilir Enerji Sistemleri
 Robotik
 Biyomedikal Sistemler
 Görüntü İşleme
 Teknik Olmayan Dersler
 Bilimsel Araştırma ve Sunum
Teknikleri
 İş Hukuku ve Etiği
 Endüstriyel Organizasyon ve
Yönetim
 Davranış Bilimi



 Elektronik Ev aletleri Endüstrisi
 Ulaşım ve Sinyalizasyon Sektörü
 Otomatik Tanımlama Teknolojileri
 Lojistik

Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Kazanımları

 Eğitim
 EEM alanında kullanılan temel matematik ve fizik bilgilerini

edinme ve mesleki alanda kullanabilme becerisi
 Güncel donanım ve yazılım teknolojilerini kullanarak problem-

leri tanımlama, modelleme ve çözme becerisi
 Grup içinde çalışabilme, iş bölümü yapabilme, birlikte çalışma-

nın gerektirdiği etik değer ve sorumlulukları taşıyabilme becersi
 Yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin sunum yapabilme yeteneği
 Yaşam boyu öğrenme davranışı

