
BÖLÜM TANITIMI 

Samsun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 18 Mayıs 2018 tarihli resmi gazetede yayınlanan 

“Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun” kapsamında 7141 sayılı kanunun MADDE 7’ de belirtilen 2809 sayılı Kanununa eklenen ek 

maddelerinin EK MADDE 185 ile Samsun’da kurulmuştur. Bünyesinde  Makine, Yazılım, Biyomedikal ve 

Elektrik-Elektronik Mühendislikleri Anabilim dallarını bulunduran Fakültemizde, bölümümüz Elektrik-

Elektronik Mühendisliği 2020 tarihinden bu yana öğrencilere hizmet vermektedir. 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü olarak amacımız alanımıza uyumlu temel mühendislik 

bilimi ilkelerini konu alan teorik ve uygulamalı Mühendislik eğitimini lisans düzeyinde vermektir. 

Hedefimiz, ülkemizde ve dünyada elektrik ve elektronik alanındaki güncel bilim ve teknolojiyi takip 

edebilen, çözümleme ve uygulama yeteneklerine sahip mühendisler yetiştirmektir. 

Bu hedef uyarınca bilimsel ve teknolojik yeniliklerin ülkemizin ve bütün insanlığın hizmetine 

katkı sağlayacak şekilde uygulanması için Bölümümüzdeki mevcut laboratuvar ve Ar-Ge ofislerinden 

faydalanıldığı kadar sektörel işbirlikleri ile sanayimizin ve üniversite dışı paydaşlarımızın da 

imkânlarından faydalanıyoruz. Böylece temel mühendislik kavramlarının yanında elektrik ve elektronik 

devre ve sistemlerinin tasarım ve analizi, haberleşme sistemleri, elektrik enerji sistemleri ve tesisleri, 

yenilenebilir enerji uygulamaları, elektrik makineleri, güç elektroniği, otomasyon, kontrol, yazılım ve 

donanım tasarımı gibi konularda öğrencilerimize ileri düzeyde eğitim-öğretim imkânı sunarak analiz, 

tasarım ve uygulama yeteneği ile desteklenmiş bilgi ve beceri kazanmalarını sağlıyoruz.  

Bölümümüze, her yıl ÖSYM tarafından ilan edilen kontenjanlar dâhilinde öğrenci alınmaktadır. 

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİMİZ 
 

• Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme becerisi, 

• Mühendislik alanlındaki bilimsel sorunları saptama, tanımlama, modelleme ve çözme 

becerisini edinme, 

• Elektriksel bir sistemi, onun elemanlarını çözümleme ve tasarlama becerisi; bu doğrultuda 

modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi, 

• Mühendislik uygulamaları için gereken modern teknik ve araçları kullanma becerisi ile bilişim 

teknolojilerini etkin kullanabilme, 

• Deney tasarlama, ifa etme, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi, 

• Bilgiye erişebilme yöntemini bilme ve bu amaçla literatür araştırması yapabilme, veri tabanları 

ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, 

• Disiplinli çalışma gruplarına uyum gösterebilme toplulukta etkin çalışabilme becerisi ve 

sorumluluk alma özgüveni, 

• Türkçe sözlü/yazılı iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisi, 

• Yaşam boyu öğrenme bilincini edinme; bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini 

yenileme becerisi, 

• Mesleki ve etik sorumluluklarını bilme, 

• Proje yönetimi, alan uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçli; 

mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık sahibi olma, 

• Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının, yurdumuz ve insanlığın yararına kullanılması 

gerektiğini bilme, çalışmalarının toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma, 

• Girişimci ve yenilikçi ruha sahip, aktif biri olma. 



AKADEMİK KADRO 

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde dört Dr. Öğr. Üyesi ve bir Araştırma Görevlisi görev 

yapmakta olup akademik kadrosunu nitelikli bilim insanları ile genişletme çalışmaları devam 

etmektedir.  Bölümümüz YÖK öncelikli alanlar (yapay zekâ, veri bilimi vb. ) listesinde belirtilen alanlarda 

çalışmalar yürütmüş ve yürütmekte olan bir akademik kadroya sahiptir. Akademisyenlerimizin başlıca 

çalışma alanlarında yapay zeka, derim öğrenme, motor sürücüler, gömülü sistemler, 

mikrodenetleyiciler, robotik, kontrol teorisi ve uygulamaları, elektrikli araçlar, işaret işleme yöntemleri 

bulunmaktadır. 

Öğretim üyelerimizin ulusal dergilerde makaleleri, uluslararası SCI/SCI-E dergilerde makaleleri, 

ulusal-uluslararası konferanslarda sözlü sunum ve bildirileri,  TÜBİTAK, BAP vb. kapsamında projeleri 

bulunmaktadır. Ayrıca, bölümümüzün akademik etkinliği önümüzdeki yıllarda daha da artırabilmenin 

yolları bölüm içinde tartışılmaktadır. 

 

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI 

Elektrik-Elektronik mühendisliği bölümü olarak, öğrencilerimizin farklı topluluklar kurarak 

çeşitli sosyal ve bilimsel faaliyetler düzenlemelerine fırsat verilmektedir. Bu kapsamda bölümümüzde 

Elektrikli ve Otonom Araçlar Topluluğu bulunmaktadır. Topluluğumuz ulusal ve uluslararası yarışma ve 

faaliyetleri yakından takip ederek ilgili alanlarda projeler gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda 

hâlihazırda, bir adet elektrikli araç ve bir adet de insansız hava aracı projeleri bulunmaktadır.  

Elektrikli araç projesi kapsamında öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz ile TEKNOFEST 

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen “TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli 

Araç Yarışları”nda topluluğumuz Kurul Özel Ödülü’nün sahibi olmuştur. Elektrikli araç ve İHA projeleri 

topluluğumuz tarafından yeni projeler için aktif bir şekilde devam ettirilmektedir. 

 

 



 

 

 

FİZİKİ ALTYAPI 

Bölümümüz, Mühendislik Fakültesi bünyesindeki derslikler ve bilgisayar laboratuvarına ek 

olarak Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında tasarım ve uygulama becerisini geliştirecek bölüm 

laboratuvarlarına sahiptir. Tüm laboratuvarlarımız üst düzeyde teknik ekipman ve donanım altyapısına 

sahip olup günümüz Elektik-Elektronik Mühendisliğinin tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 

Program için ayrılan sınıfların tamamında projeksiyon cihazı mevcut olup her biri ortalama 65 

öğrenci kapasitelidir. Aşağıda eğitim alanlarına ait bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. 

Eğitim Alanı Alan (m²) 

Anfi 582 

Derslik 790 

Laboratuvar 486 

Toplam 1858 

 

          

 

 

 

 

 

 



LABORATUVARLAR 

Elektronik Laboratuvarı; 

Dersler; 

• Elektronik I 

• Elektronik II 

Elektronik laboratuvarında, teorik tasarımı yapılmış farklı elektronik devrelerinin analizleri 

deneysel olarak gerçekleştirilmektedir. Deneylerde ölçüm cihazları olarak osiloskop ve dijital 

multimetre, sinyal kaynakları olarak da fonksiyon üreteci ve ayarlı DC güç kaynağı kullanılmaktadır. 

Ayrıca laboratuvar çalışmaları boyunca, diyot, BJT, direnç, kapasitör, bobin vb. elektronik devre 

elemanları ile devre bağlantı setleri (boardlar) öğrencilere sağlanmaktadır. 

Mantık Devreleri Laboratuvarı; 

Dersler; 

• Mantık Devreleri 

• Mikroişlemciler Mikrodenetleyiciler 

Mantık devreleri laboratuvarında teorik olarak tasarlanmış devreler entegre kapılarla 

gerçeklenmektedir. Laboratuvar çalışmaları boyunca temel kapıları incelemeye dayalı devreler, 

Boolean cebri ile ilgili devreler, dijital karşılaştırıcı tasarımı, kombinezonsal devre gerçekleme, aritmetik 

işlem devreleri (toplama ve çıkarma), kapı elemanlarıyla kod dönüştürücü ve kodlayıcı tasarımı, dijital 

sistemlerde ortak yol tasarımı, ve sayıcı tasarımı deneyleri yapılmaktadır. 

Devre Analizi Laboratuvarı; 

Dersler; 

• Devre Analizi I 

• Devre Analizi II 

Devre analizi laboratuvarında derslerde teorik olarak incelenmiş eşdeğer direnç hesabı, gerilim 

ve akım yasaları, Thevenin ve Norton teoremleri RC, RL ve RLC devreleri analiz edilmektedir. Aynı 

zamanda öğrencilere osiloskop ve multimetre kullanımları öğretilmektedir. 

 



SOSYAL OLANAKLAR 

Elektrik-Elektronik Mühendisliğine gelecek öğrenciler, yürütülmekte olan mevcut programlardaki 

öğrencilerin sahip olduğu sosyal olanaklara sahip olacaklardır. Barınma için ilimizde Yüksek Öğrenim 

Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait kampüs içinde ve dışında yurtlar ile özel yurt ve pansiyon çok sayıda 

mevcuttur. Önerilen programla ilgili olarak gelecek öğrenciler için kampüs alanı içerisinde 1 merkezi 

kafeterya bulunmaktadır. Öğrencilerimizin yararlanabileceği birçok sosyal etkinlik üniversitemiz ve 

ilimiz genelinde mevcuttur. 

Sosyal Alanlar                                                 Alan(m²) 

Yerleşkesi Kantinler Kafeteryalar Yemekhaneler Toplam 

 Sayı Alan Sayı Alan Sayı Alan  

Canik Yerleşkesi 1 185 2 283 1 900 1368 

Ballıca Yerleşkesi 1 455 - - 2 380 835 

Kavak Yerleşkesi 1 138 - - 1 382 520 

TOPLAM 3 778 2 283 4 1662 2723 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEĞİŞİM PROGRAMLARI 

AB ülkeleri ve diğer ülkeler ile yapılan antlaşmalar sayesinde lisans öğrencilerimiz 

öğrenimlerinin bir bölümünü, Erasmus ve Mevlana Programları kapsamında devam etme olanağına 

sahip olacaklardır. 

 

MEZUN İŞ İMKÂNLARI 

Elektrik-elektronik mühendisleri; bir projenin ilk aşaması, tasarım ve geliştirme aşaması, 

prototiplerin test edilmesi, yeni bir ürün veya sistemin nihai üretim ve uygulanması dâhil olmak üzere 

bir projenin herhangi bir aşamasında yer alabilirler. Geniş bir çalışma sahası bulunan elektrik-elektronik 

mühendislerinin sorumlulukları şu başlıklar altında toplanabilir; 

• Yeni sistemler, devreler ve cihazlar tasarlamak veya mevcut teknolojiyi geliştirmek, 

• Teknik performansı geliştirmek amacıyla, parça ve sistemlerde kullanılan elektronik özellikler için 

uygulama ve modifikasyonlar planlamak, geliştirmek, 

• Elektrik sistemi gereksinimlerini, kapasitesini ve maliyetini belirlemek, 

• Elektrikli ekipmanların doğrudan imalatı, kurulumu ve testini gerçekleştirmek, 

• Elektronik bileşen ve ekipmanlar için bakım ve test prosedürleri oluşturmak, 

Spor Alanları 

Spor Tesisleri Kapalı Açık Toplam 

Sayı Alan(m²) Sayı Alan(m²) Sayı Alan(m²) 

Canik Yerleşkesi - - 3 2510 3 2510 

Ballıca Yerleşkesi 1 1302 1 1000 2 2302 

Kavak Yerleşkesi - - - - - - 

TOPLAM 1 1302 4 3510 5 4802 



• Güvenlik standartlarına ve geçerli yönetmeliklere uygun olduklarından emin olmak için elektronik 

ekipman, araç ve sistemleri denetlemek, 

• Ürün geliştirmek için elektrik gücünü kullanmanın yeni yollarını tasarlamak, 

• Tanımlanmış ürün geliştirme süreçlerini takip etmek ve teknik raporlar yazmak, 

• Güvenlik düzenlemelerinin yerine getirildiğinden emin olmak. 

Elektrik- Elektronik Mühendisliği en popüler mesleklerden biridir. Mühendis olan mezunlar için çok 

geniş çalışma alanları ve iş imkânları bulunmaktadır. 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği programından mezun olanlar elektrik santralleri, elektrik üretim iletim 

dağıtım santralleri, elektrik makineleri, otomatik kontrol sistemleri, robotik, elektrikli araçlar, beyaz 

eşya ürünleri, otomotiv sektörü, elektronik tasarım, test mühendisi, tıp elektroniği, telekomünikasyon 

(uydu, haberleşme sistemleri, GSM teknolojileri, sabit telefon ve telsiz sistemleri, fiber optik sistemler), 

yenilenebilir enerji sistemleri, yayıncılık (radyo, televizyon, IPTV, WEB TV), bilişim teknolojileri, bilgi ve 

siber güvenlik sistemleri, savunma sanayi, elektronik güvenlik sistemleri, elektrik-elektronik AR-GE 

proje, danışmanlık gibi alanlarda iş imkanlarına sahiptir. 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümüne günümüzde neden ihtiyaç duyulduğu aşağıda maddeler 

halinde özetlenmiştir. 

• Elektrik- Elektronik mühendisleri bir mühendislik probleminin çözümünde, disiplinler arası iş birliği 

ile gerçekleştirebilir bir sistem tasarım sürecinin değişik kademelerinde etkin rol üstlenebilirler,  

• Eğitimi boyunca edinmiş olduğu matematik, fen ve mühendislik bilgilerini, ülkemiz kamu ve özel 

sektör kuruluşlarının özellikle AR-GE birimlerinde deneysel ve uygulama bazında gerçekleme becerisine 

sahiptirler, hayat boyu öğrenme felsefesi ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanındaki bilimsel ve 

teknolojik gelişmeleri takip edip, bu gelişmeleri toplum ve insanlık çıkarlarını mesleki etik kurallarını 

gözeterek çalıştığı kuruma yansıtma özelliğine sahiptirler.  

• Ulusal ve uluslararası üniversite ve araştırma kurumlarında çalışma yeterliliğine ve alt yapısına 

sahiptirler, etkin iletişim için yazılı, sözlü ve temel bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine 

sahiptirler, araştırmacıdırlar. 

• Yerli-milli üretim aşamalarında görev alıp yurt dışına bağımlılığın azaltılmasında önemli rol oynarlar. 

 


