
Öğretim üyelerimiz li- 
sans ve lisansüstü e- 
ğitimlerini ülkemizin 

çeşitli eğitim kurumla- 
rında tamamlamışlar- 

dır.

Bölümümüz MÜDEK 
akredistasyon hazır- 
lıklarını aktif bir şe- 

kilde sürdürmektedir.

Bölümümüz 4. sınıfta 
öğrencilerimize Tasarım 
Projesi dersi ile öğren- 
diklerini uygulama fırsatı 
veriyor; tasarım projele- 
rini TÜBİTAK öğrenci 
projeleri kapsamında ha- 
yata geçirmeleri için teş- 
vik ediyor.

Bölümümüzde şu ana ka- 
dar 25’ten fazla Tasarım 
Projesi TÜBİTAK desteği 
ile gerçekleştirilmiştir.

BRANŞLAŞMA
KARİYERİNİZE KENDİNİZ KARAR VERİN

Seçimli ders havuzları sayesinde öğrencilerimize 
danışmanları ile birlikte planlama yapma ve bir branşta 
derinliğe ulaşma olanağı sağlıyoruz.

Elektronik
Sağlık Teknolojileri
Haberleşme
Mikrodalga ve Antenler
Savunma Teknolojileri
Yapay Zeka
Akıllı Sistemler

Yazılım
Sinyal ve Görüntü İşleme 
Kontrol ve Robotik Sistemler
Yüksek Gerilim Tekniği 
Yenilenebilir Enerji Sistemleri
Güç Elektroniği
Elektrikli Araç Teknolojileri

ISPARTA
KENTİMİZİ KEŞFEDİN

Isparta gerek kent içi olanakları; gerekse coğrafi konumu 
itibariyle yaşanması en keyifli şehirlerden biridir. Bir 
büyükşehirin tüm olanaklarını sağlamakla birlikte sevecen 
ve öğrenci dostu insanlarıyla tüm öğrencilerimize kucak 
açmaktadır.

Siz de bu kenti bizimle birlikte yaşamak ister misiniz?

BÖLÜM BAŞKANI’NIN MESAJI
Prof. Dr. Selçuk ÇÖMLEKÇİ

Değerli gençler Süleyman Demirel Üniversitesi ailesine 
hoş geldiniz!

Fakültemizin 40 yılı aşan Mühendislik Eğitimi deneyimine 
bölümümüz 1995 yılında ilk öğrencilerini alarak başladı. 
Bölgeye, ülkeye ve ülke dışına çok nitelikli Elektronik ve 
Haberleşme Mühendisleri yetiştirmek hep ilkemiz 
olmuştur. Mühendis yetiştirmenin yanı sıra ülkemizde 
mevcut üniversitelerin Elektrik - Elektronik ve Elektronik 
- Haberleşme Mühendisliği bölümlerinin akademisyen 
ihtiyaçlarına da katkı sağladık. Modern, çağdaş ilkelere 
bağlı eğitim anlayışı başarımızın temel sebebi olmuştur. 
2018 yılında Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 
bölümümüz isim değişikliğiyle Elektrik - Elektronik 
Mühendisliği bölümü olarak çalışmalarına devam 
etmektedir. Temel mühendislik bölümleri arasında özel 
bir yeri olan Elektrik - Elektronik Mühendisliği hep 
kendini yenilemeyi; alt yapıyı güçlendirmeyi gerektirir. 
Bölümümüz kalitesini kanıtlamış öğretim üyesi kadrosunu 
genişletmeye devam etmektedir. Ayrıca mevcut 
laboratuvar altyapımız da sürekli geliştirilmektedir.

Sevgili gençler! Temel amacımız gelen öğrenci profiline 
uygun kuram ve uygulamayı en güzel şekilde birleştiren 
nitelikli Elektrik - Elektronik Mühendisleri yetiştirmektir. 
Gelişen ülke ve bölge ekonomisinin çeşitli sektörlerinin 
gereksinimi olan nitelikli mühendis mezunlarımız 
lokomotif olarak bu ihtiyacı karşılarken kendilerini 
lisansüstü eğitim ile de geliştirebilirler. İsterlerse 
kariyerlerine doktora programı ile devam edebilirler. 
Süleyman Demirel Üniversitesinde lisans / yüksek lisans / 
doktora eğitimleri almış mezunlarımız ülkemizde, diğer 
ülkelerde de akademisyenlik kariyerlerine devam 
etmektedirler. Eğitimleri esnasında öğrencilerimiz yan 
dal, ana dal, ERASMUS öğrenci hareketliliği gibi 
imkanlardan yararlanabilirler. Bu anlamda bazı Avrupa 
ülkeleri üniversiteleri ile anlaşmalarımız mevcuttur ve 
çoğaltılmaktadır.

Bölümüm adına hepinize bu yolda başarılar diler; saygı ve 
sevgiler sunarım.

LABORATUVARLAR

AKREDİTASYON
FARKLI

EKOLLER

Fizik I
Elektrik Devre
Elektronik Devre I
Elektronik Devre II
Haberleşme
Mikroişlemci
Güç Elektroniği

Sayısal İşaret İşleme
Mikrodalga ve Anten
Kontrol Sistemleri
Elektrik Tesisleri
Yüksek Gerilim
Elektrik Makinaları



Eğitim-Öğretim faaliyetlerimizi Lisans, Yüksek Lisans 
(Türkçe), Yüksek Lisans (İngilizce) ve Doktora 

seviyelerinde yürütüyoruz.

1171 Lisans Mezunu
100 Lisansüstü Mezunu

6 Lisansüstü Mezunu (İngilizce Programı)

LİSANS      Y. LİSANS      DOKTORA

#bizigormedentercihyapma

SÜLEYMAN
DEMİREL
ÜNİVERSİTESİ

ELEKTRİK
ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ

1995 yılında kurulan bölü- 
mümüz 26 yıllık tecrübe ve 
birikime sahiptir.  Sahip ol- 
duğumuz tecrübeyi pay- 
laşmaksa en büyük mutlu- 
luğumuzdur.

Süleyman Demirel Üni. Mühendislik Fak., 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Böl., 
Batı Yerleşkesi, 32260 / ISPARTA

ADRES

0 (246) 211 13 63
0 (246) 211 10 72

TELEFON

WEBSİTESİ / E-POSTA

muhendislik.sdu.edu.tr/elhab
elektrikelektronik@sdu.edu.tr

İLETİŞİM

Bölümümüz koşulları sağlayan öğrencilerin 
eğitimlerinin bir kısmını partneri olduğu öğrenci 
değişim programları aracılığıyla yurt içinde veya 

yurt dışında farklı üniversitelerde devam 
ettirebilmelerini sağlamaktadır. Bunun yanı sıra 
yurt dışında staj yapma fırsatı da sağlamaktadır.

Farklı ülkelerde eğitiminizi sürdürmek için;
#bizigormedenterchiyapma

DEĞİŞİM PROGRAMLARI

ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI
Öğrencilerimize bölümümüze gel- 
dikleri ilk gün bir akademik danış- 
man atıyor ve hem üniversite hayat- 
ları; hem de kariyer planlamaları 
sürecinde tüm desteği sağlıyoruz.

KAMPÜS ORTAMI

LABORATUVARLAR
Eğitimde teorinin yanında labo- 
ratuvarlara da önem veren ve ola- 
naklarını her sene güncelleyen 
bölümümüz eğitimin çok yönlülü- 
ğünü güvenceye almaktadır.

BİZİM HAKKIMIZDA
OLANAKLARIMIZ

Kendini sürekli güncelleyen; akademik çalışmalara 
önem veren; uluslararası ve ulusal düzeyde bilime 
projeler ve yayınlarla katkı sağlayan bölümümüz son 5 
yılda 1 AB, 2 Uluslararası, 13 TÜBİTAK, 36 Üniversite 
Destekli, 1 DPT ve 1 KOSGEB projesinde yer almıştır. 
Öğrencilerimiz ile birlikte 4 patent ve faydalı model 
üretilmiştir.

“Başarılı öğrencilerimize çift anadal ve yandal program- 
larından yararlanma fırsatı sunuyoruz. Çift anadal me- 
zunları ikinci bir diploma almayı hak ediyor.”

AKADEMİK KADRO
Genç, dinamik ve bölüm ile ilgili tüm 
branşlarda yetişmiş akademik kad- 
romuz öğrencilerimizin en iyi eğiti- 
mi almaları için ellerinden gelen 
tüm çabayı göstermektedirler.

Kampüsümüz tüm imkanlarıyla öğ- 
rencilerimizin kullanımına açıktır. O- 
limpik havuzdan spor salonlarına; 
açık yeşil alanlardan gezinti yolları- 
na kadar her imkan bulunmaktadır.


