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TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU 

 

BÖLÜM ELEKTRİK VE ENERJİ 
BÖLÜM BAŞKANI DOÇ.DR. ERSİN TEMEL 

BÖLÜMÜN AMACI 

Teknolojinin gelişimine ayak uydurabilecek, etik değerleri 
benimsemiş, nitelikli, girişimci, problem çözme becerisi olan ve 
yeniliklere açık bireyler yetiştirmektir. Ayrıca iş hayatına 
Elektrik Teknikerliği mesleğinin her alanında hizmet 
verebilecek, bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, dünya 
gerçeklerinin farkında olan ve hayat boyu öğrenmenin önemini 
benimsemiş çağdaş bireyler kazandırmaktır. 

BÖLÜMÜN HEDEFİ 

Elektrik işleri konusunda gerekli bilgi ve beceri kazandırmak. 
Ayrıca öğrencilere etik anlayışı kazandırmak, problem çözme 
yeteneklerini geliştirmek ve yeniliklere açık olmalarını 
sağlamak. 

ÖĞRENME 
ÇIKTILARI 

1. Atatürk İlkelerini ve İnkılap Tarihini öğrenir, kendisini sözlü 
ve yazılı olarak ifade edebilir. 
2. Alanıyla ilgili yabancı dilde yazılmış teknik ve resmî belgeleri 
okuyup anlayabilir. 
3. Karşılaştığı Matematik ve Fizik alanında karşılaşabileceği 
problemleri çözebilecek analitik düşünce becerisini kazanır. 
4. Temel bilgisayar kullanımı bilgisine sahip olur, mesleğinin 
gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir. 
5. Elektrik ve Elektronik kavramlarına hâkim olur, elektronik 
devre elemanlarını ve ölçüm aygıtlarını tanır ve kullanır. 
6. Herhangi bir konu hakkında araştırma yapabilme ve bulduğu 
bilgileri kullanabilme becerisi kazanır. 
7. Etik değerleri bilir ve işletme yönetme becerisine sahip olur. 
8. İnsanlar arasında kendini özgürce ifade edebilecek iletişim 
bilgi ve becerisi edinir. 
9. Değişen ve gelişen teknolojiyi takip eder, bilgi birikimini 
günceller. 
10. Elektrikli ve Elektronik aygıtlar hakkında bilgi sahibi olur, 
arızalarını onarabilir. 
11. Çeşitli yazılımlar kullanarak Elektrik Tesisatı, projesi 
çizebilir, çizilmiş projeleri uygulayabilir. 
12. Elektronik devre tasarlayabilir, enerji üretim sistemleri ve 
enerji iletimi hakkında bilgi sahibidir. 



13. Elektrik makinalarını tanır. 
EĞİTİM ÖĞRETİM 

YÖNTEMLERİ 
Anlatma, tartışma, problem çözme, soru cevap, grup çalışması, 
araştırma, ödev, laboratuvar uygulamaları. 

VERİLEN DERECE Elektrik Teknikerliği 

KABUL KOŞULLARI 
Yüksek Öğretim Kurumunun ilgili mevzuatı doğrultusunda 
OSYM tarafından belirlenir. 

ÜST KADEMEYE 
GEÇİŞ 

Mezunlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 
yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarı göstermeleri 
durumunda çeşitli dört yıllık lisans programlarına geçiş 
yapabilmektedirler. Elektrik programı mezunu öğrenciler DGS 
sınavı ile 

 Elektrik Mühendisliği 
 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 
 Elektronik Mühendisliği 
 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 
 Enerji Sistemleri Mühendisliği 
 Fizik 
 Havacılık Elektrik ve Elektroniği 
 Uçak Elektrik, Elektronik ve Uzay Mühendisliği 

lisans programlarına geçiş yapabilirler. Geçiş yapılabilecek 
lisans programları ve kontenjanları her yıl OSYM tarafından 
güncellenerek duyurulmaktadır. 

MEZUNİYET 
KOŞULLARI 

120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayan ve zorunlu stajını 
başarıyla tamamlayan öğrenci programdan mezun olabilir. 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

YÖNTEMLERİ 

Her ders döneminde, ara sınav ve dönem sonu sınavı olmak 
üzere, iki sınav yapılır. Sınav notları 100 puan üzerinden 
hesaplanır. Öğrencinin bir dersten aldığı yıl sonu notu: ara sınav 
notunun x0.4 + yarıyıl sonu sınav notu x 0.6 formülüyle elde 
edilir. (YSN=ASNx0.4+YYSNx0.6). 
Bir dersten başarılı olmak için 100 üzerinden 50 ve üzeri puan 
almak gerekir. Yarıyıl sonu sınavından 100 üzerinden 50 puan 
almak gerekir. Dönem sonu sınavından başarısız olan veya 
ortalaması geçer not olmayan öğrenci bütünleme sınavına 
girebilir. Bütünleme sınavı yarıyıl sonu sınavının eşdeğeridir. 

 


