
PROGRAM HAKKINDA
Elektrik elektronik mühendisliği, güç santralleri, elektrik iletimi 
ve dağıtımı, elektrik makineleri, güç elektroniği, elektronik 
sistemlerin tasarımı, elektromanyetik, robotik, devre analizi ve 
geliştirilmesi, sinyal ve görüntü işleme, elektronik haberleşme 
ve kontrol sistemleri gibi çalışma alanlarına sahip geniş 
yelpazeli bir mühendislik dalıdır.

Bölümümüz 2015-2016 eğitim öğretim yılı itibari ile lisans 
eğitimine başlamıştır ve ilk mezunlarını 2019 yılında vermiştir. 
Öğretim dili Türkçe’ dir. 

Misyonumuz

Toplumun değişen ihtiyaçlarını gözeterek, geleceğin şekillendi-
rilmesinde temel oluşturabilecek bilgi ve teknolojinin üretilmesi-
ne katkı sağlayan, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet 
edebilecek donanıma sahip, iş birliğine açık, takım çalışmasına 
yatkın ve yaşam boyu öğrenmeyi özümsemiş mezunlar yetiştir-
mektir. 

Vizyonumuz

Akredite olarak, eğitim ve öğretimdeki kalitesini belgelenebilir 
ve denetlenebilir kılmakla birlikte eğitim, araştırma ve sosyal 
sorumluluk projelerindeki başarılarıyla saygın bir konuma sahip 
olmak ve tercih sıralamasında ilk sıralarda yer almaktır. Öncelikli 
alanlara verilen önemi dikkate alarak araştırmaları desteklemek 
ve bunun sonucunda öğrencileri ve akademik personeli için 
cazip bir eğitim-öğretim ve araştırma ortamı oluşturmaktır.

Değerlerimiz

● Bireye saygı ve adil yaklaşım
● Sosyal sorumluluklarının farkında olarak işbirlikleri oluşturma
● Fikirlerin özgürce ifade edilebilmesi
● Şeffaflık ve hesap verilebilirlik
● Mesleki etik ve dürüstlük bilincine, bilimsel düşünme, bilgiye 
ulaşma, kendini sürekli geliştirme ve yenileyebilme yeteneğine 
sahip mezunlar verme
● ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM

● Teknolojinin her geçen gün gelişmesiyle bu mesleğin önemi 
ve popülerliği artmaktadır. Bu gelişmeleri yakından takip etmek 
ve içinde yer alabilmek için İstanbul’da okumak kaçınılmaz bir 
fırsattır. Kampüsümüzün oldukça merkezi bir konumda bulun-
ması öğrencilerimizin İstanbul’un sunduğu çeşitli olanaklara 
ulaşmasını kolaylaştırmaktadır.

● Bölümümüz, kalıplaşmış eğitim anlayışının dışında farklı bir 
vizyon kazandıran, genç ve dinamik akademik kadrosuyla 
kaliteli ve öğrenci merkezli bir eğitim sağlamaktadır. 

● Akademisyenlere ulaşmanın zor olmadığı, çekinmeden soru 
sormanın mümkün olduğu, öğrenciler ile birebir iletişim 
kurulduğu bir üniversitede okuma şansı vermektedir.

● Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olan ‘İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi’ yerleşkemizde bulun-
maktadır. 

● Öğrencilerimizin tecrübe kazanmaları için zorunlu staj 
programları ve bitirme projeleri derslerimiz mevcuttur. Erasmus 
ile yurtdışında eğitim imkanı sağlanmaktadır.

● Serbest Müşavir Mühendis (SMM) belgesi almaya hak kazan-
mak için gerekli dersleri içeren bir ders planı uygulanmaktadır.

● Bilgisayar Laboratuvarları ve Haberleşme Laboratuvarı, 
Elektrik Makineleri Laboratuvarı, Devre Laboratuvarı, Kontrol 
Sistemleri Laboratuvarı, Mikroişlemci ve FPGA Laboratuvarı, 
Antenler ve Mikrodalga Tekniği Laboratuvarı (Kurulum Aşama-
sında) bulunmaktadır.

● Akademisyenlerimiz çeşitli projeler yürütmektedir ve öğrenci-
lerimize bu projelere dahil olma imkanı sunulmaktadır. Ayrıca 
öğrencilerimiz akademisyenlerimizin danışmanlığında kendileri 
de proje yazıp destek alabilmektedir.

NEDEN İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
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FAALİYETLERİMİZ & BAŞARILARIMIZ KARİYER İMKANLARI MEZUNLARIMIZDAN ALINTILAR

‘‘Bir İMU EEM mezunu olmaktan son derece müteşekkirim, 
çünkü lisans boyunca almış olduğum eğitimin kalitesini, bütün 
değerli akademisyen kadromuzun resmen üstümüze titrerces-
ine bizimle ilgilenmiş olduğunu her geçen gün daha iyi kavrıyo-
rum. Eğer bir daha okuma fırsatım olsaydı seve seve aynı okula 
başvurup bu sefer daha da okulumun imkanlarından faydala-
nacak bir şekilde aynı yollardan yürüyüp aynı sıralara oturmayı 
isterdim.’’ 
Rıza Can Solak (İMÜ 2019 mezunu)

‘‘Elektrik-Elektronik Mühendisliği çok geniş bir mühendislik dalı. 
İlk seçtiğimde tam olarak hangi alanda çalışmak istediğimi 
bilmesem de 4 sene içerisinde alanında uzman hocalarım 
verdikleri dersler ve kişisel nasihatleri ile geleceğimi şekillen-
dirmeme ve disiplinli bir çalışma ile neler başarabileceğimi 
görmeme yardımcı oldular. Ayrıca daha çok ödev verilmesinin 
gelişimimizde daha da iyi olacağını düşünüyorum, yüksek 
lisans yaparken bunun önemini anladım.’’
İrem Erim (İMÜ 2019 mezunu)

● 2019 Yılı Dijital Türkiye Fikir Maratonu’nda bölüm öğrencile-
rimizden oluşan Medeniyet Elektronik takımı hazırladıkları 
yapay zeka projesi ile 169 takım içerisinden 4. lük ödülüne layık 
görüldü.

● Bölüm öğrencilerinden oluşan RoboDragos takımı, İnsansız 
Araç Sistemleri Uluslararası Derneği tarafından düzenlenen 
SUAS 2020 yarışmasına dünyanın önde gelen üniversitelerinin 
de bulunduğu 78 takım arasından, Türkiye’den katılacak 6 
takımdan biri olarak yarışmaya hak kazandı.

● Saha Robotiği Laboratuvarı ve Robotik Kulübü’ne üye olan 
öğrencilerimizden oluşan TEAM IMU FW takımı, TÜBİTAK 
Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda Sabit Kanat 
kategorisinde 50 takım arasında 3. sırada yer alırken; TEAM 
IMU takımı da aynı yarışmanın Döner Kanat kategorisinde 60 
takım arasında 26. Sırada yer aldı ve her iki takım da yarışmaya 
finalist olarak katılmaya hak kazandı.

● Team Thread takımı, NASA ve AAS tarafından düzenlenen 
2019 CanSat model uydu yarışmasında uluslararası 93 takım 
arasında 9. sırayı aldı ve Teksas’ta düzenlenen yarışmada final 
aşamasına kalan 41 takım arasından 18. oldu.
         
● Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Aydın, Temmuz 2018'de IEEE 2018 
41. Uluslararası Telekomünikasyon ve Sinyal İşleme Konfer-
ansı'nda (TSP) En İyi Bildiri Ödülü'nü aldı.

● Öğr. Gör. Dr. Doğay Altınel’in doktora çalışmaları sonucu 
patent başvurusunu yaptığı “Combined Multi-Source Energy 
Harvesting and Communication Management System” isimli 
buluşu ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO) tarafından patent 
almaya uygun bulundu ve patenti tescillendi.

● Dr.  Öğr. Üyesi Haluk Bayram ile 2, 3 ve 4. sınıf EEM öğrencil-
erinin proje başvuruları ‘‘TÜBİTAK 2209-A-Üniversite Öğrencil-
eri Araştırma Projeleri Destekleme Program’’ndan kabul 
almıştır. 

Tüm faaliyetler hakkında daha fazla bilgi için:
https://ee.medeniyet.edu.tr/tr/haberler?page=2

Elektrik elektronik mühendisleri, elektrik üretimi ve dağıtımı, 
elektronik, haberleşme, bilgisayar ağları, sinyal işleme, bilgisa-
yar ve yazılım, otomatik kontrol, biyomedikal, ölçü aletleri, 
robotik, yapay zeka, mikrodalga, antenler, radar sistemleri gibi 
alanlarda faaliyet gösteren, kamu kurumlarında ve özel 
sektörde araştırma-geliştirme, üretim, test, kalite kontrol, 
pazarlama, bakım onarım gibi alanlarda çalışabilir. 

ULUSLARARASI DEĞİŞİM İMKANLARI

Bölümümüzün Poznan University of Technology, Polonya; 
Cracow University of Technology, Polonya; University Politech-
nica of Bucharest (Faculty of Automatic Control and Computer 
Sciences/ Electronics and Automation), Romanya; University 
Politehnica of Bucharest (Faculty of Industrial Engineering and 
Robotics), Romanya ile Erasmus anlaşmaları mevcuttur.

Avrupa’daki farklı üniversiteler ile görüşmelerimiz devam etmek-
te olup yakın zamanda anlaşmaya varılması planlanmaktadır.

AKADEMİK KADROMUZ

Prof. Dr. Nihat KABAOĞLU
Prof. Dr. Zehra SARAÇ
Prof. Dr. Kürşat AYAN
Doç. Dr. Eylem ERDOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim GENÇ
Dr. Öğr. Üyesi Sinem KELEŞ
Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi Haluk BAYRAM

Öğr. Gör. Dr. Doğay ALTINEL
Öğr. Gör. Mesut GEREN
Arş. Gör. Dr. Filiz GÜRKAN
Arş. Gör. Muhammed A. HAZAR
Arş. Gör. Mehmet HASIR
Arş. Gör. Hakan ÖZTÜRK
Arş. Gör. Beyza ÖNAL
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