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 Programın temel amacı elektronik sistem     

ve donanımlarını  tanıyan,  özelliklerini bilen, 

bilgisini endüstriyel sistem ve donanımlara 

uygulayabilen, sanayide kullanılan elektronik 

araç ve cihazların montaj, bakım ve onarımı 

konularında çalışacak ara insan gücü olarak, 

ülkemizin ihtiyaç duyduğu kalite ve standartta 

Elektronik Teknikeri yetiştirmektir.

     Elektronik Teknikeri, mesleğindeki gelişmeleri 

takip eden, şema okuyup devreye uygulayabilen, 

sorumlulukları kapsamında mühendislerle 

iletişim kurup, aldığı teknik bilgiyi teknisyen ve 

usta gibi daha alt düzeyde teknik elemanlara 

aktarabilen, iş organizasyonu yapabilen, takım 

çalışmasının önemini bilen, risk ve sorumluluk 

alabilen, problem çözüp, karar verebilen, rapor 

yazabilen, ekipman kullanıp, bakım onarım 

yapabilen ve kayıt tutan, kendi işini kurabilen, 

küçük ve orta ölçekli işletmelerde orta ve üst 

düzeyde yöneticilik yapabilecek elemanlardır.

TEKNİK ALT YAPI VE LABORATUVARLAR

Eğitim-öğretim faaliyetlerine 1990-1991 yılında 
başlayan programımızda aşağıda belirtilen laboratuvar 
ve ekipman imkanları mevcuttur.

 Analog – Dijital Elektronik Eğitim Seti

 Analog - Dijital Haberleşme Eğitim Seti 

 Kontrol ve Otomasyon Teknolojileri Laboratuvarı 

 PLC ve SCADA Laboratuvarı 

 Elektrik Ölçme ve Güç Sistemleri Laboratuvarı 

 Elektrik Makineleri Laboratuvarı 

 Kumanda Laboratuvarı

 Pnömatik, Hidrolik ve Elektro Pnömatik  Eğitim Seti 

 Baskı Devre Laboratuvarı (her türlü lehimleme, 
montaj ve mekanik işler yapılabilmektedir.) 
bulunmaktadır. 



MEZUNLAR

Elektronik Teknolojisi Programı mezunları, “Elektronik 

Teknolojileri Teknikeri” unvanını almaktadır. Mezun 

olan öğrencilerimiz almış oldukları her bir meslek dersi 

için uzmanlaşıp, gerek kamu gerekse de özel sektörde ; 

ses sistemleri, salon, stüdyo ve meydanların 

seslendirilmesi, teknik servisler, bakım-onarım 

birimleri, elektrik-elektronik montaj ve demontaj işleri, 

mikrokontrolör programlama, güç elektroniği, elektrik-

elektronik cihaz imalat fabrikaları, elektronik tasarım 

büroları, kontrol sistemleri, güvenlik sistemleri 

alanlarında çalışabilecekleri gibi, kendi işlerini de 

kurabilirler.

AVANTAJLARI

Meslek Yüksekokulları programlarından mezun olan 

başarılı öğrenciler, örgün öğretim lisans programlarına 

dikey geçiş yapabilmektedirler.

MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLERİN DİKEY GEÇİŞ 

YAPABİLECEKLERİ ALANLAR

 Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği

 Elektrik Mühendisliği

 Elektrik Öğretmenliği

 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 Elektronik Mühendisliği

 Haberleşme Elektronik Öğretmenliği

 Teknolojisi Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği

 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

 Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği

 Enerji Öğretmenliği

 Fizik

 Havacılık Elektrik ve Elektroniği

 Kontrol Mühendisliği

 Meteoroloji Mühendisliği

 Uçak Elektrik-Elektronik

 Uzay Mühendisliği
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