ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün amacı;
profesyonel eğitim almış, aynı zamanda da ulusal ve
uluslararası düzeyde hem uygulamalı hem de pratik alanlarda
çalışma ve araştırma yapabilecek Elektrik-Elektronik
Mühendisleri yetiştirmektir.
Elektrik Elektronik Mühendisliği’nin eğitim dili Türkçe’dir. İsteğe
bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı vardır.
Çalışma Alanları
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunları; savunma
sanayi, kablolu veya mobil haberleşme sistemleri, kontrol ve
kumanda sistemleri, simülasyon, gerçek zamanda veri okuma
ve değerlendirme, telemetre sistemlerinin tasarımı, yüksek
enerji sistemleri, mekatronik sistemlerin tasarımı, bilgisayar
kontrollü modüllerin yazılımı, gömülü sistem tasarımı, donanım
tasarımları ve uygulaması, elektrikli araç altyapısının tasarımı ve
uygulanması, tıpta kullanılan elektronik sistemlerin tasarımı,
uygulanması, test edilmesi ve analitik bakış açısı gerektiren
tüm dallarda çalışabilirler. Elektrik-Elektronik Mühendisleri
bunların yanısıra kamu veya vakıf üniversitelerinde akademik
personel olarak veya TÜBİTAK, Araştırma Enstitüleri, Sağlık
Bakanlığı, Bilim-Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, Enerji Bakanlığı
ve Devlet Planlama Teşkilatı gibi kamu kuruluşlarında
çalışabilirler.

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

MİMARLIK

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü’nün amacı; geleneksel
mühendisliğin analitik ve uygulama deneyimlerinden
yararlanarak, tıp ve biyoloji alanlarında karşılaşılan
sorunların çözümünü yapabilecek mühendisler
yetiştirmektir. Biyomedikal mühendislerinin çalışma
konularını; tıpta kullanılan tanı ve tedavi cihazlarının
tasarımından ve son teknolojik gelişmelerden
yararlanarak, yeni tasarım yöntemleri geliştirmeyi
ve kliniklerde karşılaşılan problemlerle ilgili
araştırmalar yapmaya kadar geniş bir alanı
kapsamaktadır.

Mimarlık Bölümü, çözüm yeteneği kazandıran ve yaratıcı
düşünceyi geliştiren yaklaşımıyla; esnek, sanatını teknoloji ile
bütünleştirmiş, sezgilerini ve duygularını tasarımlarına
yansıtan, çok yönlü ve mimarlığın farklı çalışma
alanlarında başarılı olacak mimarlar yetiştirmeyi
amaçlamaktadır.

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü’nün eğitim
dili Türkçe’dir. İsteğe bağlı hazırlık sınıfı vardır.
Çalışma Alanları
Biyomedikal Mühendisliği, lisans derecesi
mezunları sağlıkla ilgili endüstriyel kuruluşlarda,
akademide ve devlet kurumlarında çalışma
fırsatının yanında, araştırma-geliştirme
öğrencilerimiz; sağlık sistemleri üretici ve
tedarikçileri, sağlıkla ilgili eğitim kurumları ve
araştırma merkezleri gibi özel sektör kuruluşlarında
Biyomedikal Mühendisi, Ar-Ge Mühendisi, Tasarım
Mühendisi, Satış Mühendisi, Kalibrasyon Mühendisi vb. gibi
unvanlarla görev alabilir. Bunlara ilaveten, özel ve kamu
satış ve Ar-Ge bölümlerinde biyomedikal mühendisi olarak
çalışma olanağına sahiptir. Bu fırsatlardan başka, kamu ve
vakıf üniversitelerinde akademik personel ve TÜBİTAK ve
Araştırma Enstitüleri gibi kamu kuruluşlarında araştırmacı
olarak çalışabilirler.

Mimarlık Bölümü’nün eğitim dili Türkçe’dir. İsteğe
bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı vardır.
Çalışma Alanları
Mimarlık Bölümü mezunları; mimar olarak
kamu ve özel sektörde çalışabilir. Serbest
Mimar olarak büro kurabilir. Her türlü inşaat için
tasarım yapabilir ve uygulama için imza atabilir.
Ayrıca yapı denetim kuruluşlarında kontrolör
olarak çalışabilir.
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nün amacı;
kişinin kendini içinde rahat hissedebileceği iç
mekân tasarlama yöntemlerini öğretmektir. İç
Mimar, elindeki teknolojik olanaklarla kendi bilgi,
beceri ve düşün zenginliğini, bireyin gereksinimi, istek
ve beğenisi doğrultusunda kullanan uzman kişidir. Ayrıca,
yapıların yeniden düzenlenmesini ve çevrenin tasarlanarak
bir sentez biçiminde işlevlere yönelik her türlü araştırma ve
tasarım projelerinin üretilmesini sağlar.
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nün eğitim dili
Türkçe’dir. İsteğe bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı vardır.
Öğrenciler TM1 puan türü ile alınmaktadır.
Çalışma Alanları
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden mezun olan
öğrenciler “İç Mimar” unvanını alırlar. İnşaat sektöründe,
mimarlık bürolarında, ulusal veya uluslararası mobilya
sektöründe, büyük konut projelerinin iç ve dış mekân
düzenlemelerinde, fuar alanlarının tanıtım veya
tasarımında, mağaza ve yaşam alanlarının tasarımlarında
çalışabilirler.

