
Bu bölümde yetişen mühendis adayları, elektronik devre ve 

sistem tasarımı, kontrol ve otomasyon sistemleri, analog ve 

sayısal haberleşme, bilgisayar ağları ve haberleşme sistemle-

ri, bilgi teknolojileri, mikrodalga ve anten sistemleri, işaret 

işleme ve uygulamaları konularında teorik ve uygulamalı  

eğitim alacaktır.  
 

Bölümün başlıca amaçları, hayatımızın can damarı haline 

gelmiş olan elektronik ve haberleşme mühendisliği alanındaki 

bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek öğrencilerin ileri 

araştırmalara yöneltilmesi, bilimsel ve teknolojik gelişmelere 

katkıda bulunarak daha ileri noktalara gitmesini sağlamaktır. 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü 1979 yılın-

da Yıldız Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur ve başlangıç-

ta Elektrik Mühendisliği Bölümü adı altında faaliyet göster-

miştir. Daha sonra Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 

Bölümü olarak eğitim-öğretimini sürdürmüş ve ilk mezunla-

rını 1982 yılında vermiştir. 1992 yılından itibaren Kocaeli 

Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde eğitim ve 

öğretim etkinliklerini sürdürmektedir.  
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Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünde yüksek 

lisans ve doktora programlarına yönelik eğitim verilmektedir. 

Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinde, Elektronik ve Haberleş-

me Mühendisliği Anabilim Dalında bulunan öğretim üyelerinin 

uzmanlık alanları ile ilgili ve ağırlıklı olarak endüstriye yönelik 

problemlerin   çözümünde tez çalışmaları yaptırılmaktadır.  
 

Üniversite-sanayi işbirliğinin oluşturulması Elektronik ve     

Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı’nın önemli bir hedefi-

dir. Bu amaçla bölümümüzde çeşitli sanayi kuruluşları ile   

işbirliği çerçevesinde çok sayıda ortak çalışma ve proje yapıl-

makta, teknoloji geliştirilmesi/iyileştirilmesi için araştırmalar 

yürütülmektedir. Lisansüstü öğrencilerimiz TÜBİTAK, sanayi 

kuruluşları ile ortaklaşa yapılan Bakanlık destekli projeler ve 

uluslar arası projelerde burslu öğrenci statüsünde görev alabil-

mekte, bu sayede lisansüstü öğrenimini, bilimsel çıktılar elde 

ederek verimli şekilde tamamlama olanağı bulabilmektedir. 

Bölümümüz araştırma laboratuvarlarında, güncel araştırma alanlarına yönelik modern cihazlar ile       

bilimsel çalışmalar gerçekleştirilmekte, sanayi ile işbirlikleri yapılarak sanayinin sorunlarına proje            

odaklı   çözümler üretilmektedir. Ayrıca lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz araştırma laboratuvarlarında 

yürütülen projelerde  görev alma fırsatı bulabilmektedir. 

Bilişim ve Telekomünikasyon  

 GSM  

 Uydu haberleşmesi  

 Kablosuz teknolojiler  

Elektronik  

 Analog / sayısal devre tasarımı  

 Kart tasarımı ve üretimi  

Otomasyon  

 Otomatik kontrol  

 Robotik  

Yazılım/AR-GE  

 Ağ teknolojileri  

 İşaret ve görüntü işleme  

 Gömülü sistemler  

 Akademik/Eğitim Sektörü  

 Üniversiteler ve özel kurumlar  

Diğer  

 Hizmet, Kamu, Savunma... 
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Doçent 6 
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