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U¨niversitelerimizde nasil mu¨hendis
yetis¸tirilmek isteniyor ve nasil mu¨hendis
yetis¸tiriliyor? Niyet edilen ile sonuc¸ u¨ru¨n
uyus¸um ic¸inde midir ? Bu oldukc¸a zor bir
sorudur.
1991 yilinda Amerika Birles¸ik
Devletlerindeki, Philadelphia9da Temple
U¨niversitesi9nde College of Arts and Science
adli yu¨ksek o¨g˘retim kurumunda, Fulbright
Bursu c¸erc¸evesinde 7American Studies8
konusunda 45 gu¨nlu¨k bir kurs go¨rmu¨s¸tu¨k.
Amerika9nin bas¸tan as¸ag˘iya c¸ok yerini gezip
go¨rmu¨s¸tu¨k. O zamanlar 7Amerikan Cog˘rafyasi,
Amerikan Tarihi, Amerikan Siyasi Sistemi,
Amerikan Eg˘itimi, Amerikan Edebiyati,
Amerikan Ku¨ltu¨ru¨ 8 gibi konulari 7American
Studies8 adi altinda c¸ok yog˘un bir kurs
go¨ru¨yorduk.
Her birimize go¨rdu¨g˘u¨mu¨z derslerle ilgili
olarak epeyce de ders notu ve kitap hediye
etmis¸lerdi. Toplam 29 o¨g˘renci idik. Aramizda
Almanya, Fransa, Ingiltere, Polonya,
Macaristan, Nikaragua, Sri Lanka,
Endonezya9dan o¨g˘renciler vardi. Almanlar ve
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Fransizlar oldukc¸a kalabalik bir grupla gelmis¸ti.
O zamanlar dikkatimi c¸eken bir husus,
Amerikan Dili ve Edebiyati konusunda doktora
yapmis¸ bir profeso¨ru¨mu¨z, maden faku¨ltesinden
mezun bir maden mu¨hendisi idi. Dig˘eri de
nu¨kleer fizikc¸i olup doktorasini 7Amerikan Dili
ve Edebiyati8 u¨zerine yapmis¸ti. 7Nasil olur ?8
falan diyecek oldum. 7Bu husus sizin oralarda
yadirganabilir. Ama buralarda gayet dog˘aldir.8
cevabini almis¸tim ve bu soruma cevap veren
hocam : 7Biz c¸ok yo¨nlu¨ = versatile> insan
yetis¸tirmeye c¸alis¸iyoruz.8 diye de eklemis¸ti.
O zamanlar bu 7versatile8 so¨zu¨ ve c¸ok
yo¨nlu¨ insan yetis¸tirmek meselesi hayli ilgimi ve
dikkatimi c¸ekmis¸ti. Ne var ki bizim buradaki
sistemimiz, o s¸ekilde ayarlanmis¸ ki,
mu¨hendislerimizin o¨zellikle 7Tu¨rk Dili ve
Edebiyati8 konusunda, felsefe konusunda veya
sosyal konularda doktora yapmasina pek izin
vermiyor.
Sanki bir gizli el; matematik yo¨nu¨ ve
bilimsel du¨s¸u¨ncesi gu¨c¸lu¨ olan yaratici ve zeki
insanlarin felsefe, edebiyat ve sosyoloji
sahalarina girmelerini istemiyor.
Gerek o¨g˘rencilik hayatimda ve gerekse
o¨g˘retmenlig˘im esnasinda beg˘endig˘im vecizeleri
ve gu¨zel so¨zleri bir yerlere not ediyordum.
Bunlarin bazilarini, ilginizi c¸ekeceg˘ini
umdug˘umdan as¸ag˘iya aliyorum. Beg˘eneceg˘inizi
umuyorum:
1. If I have seen further than Descartes,

it is because I have stood on the shoulders of
giants !Descartesden daha ilerisini

go¨rebilmis¸sem, devlerin omuzlarinda
durdug˘um ic¸indir. "
Sir Issac Newton

Bu vecizede adi gec¸en, Rene´ Descartes@ 31 Mart
1596 - 11 S¸ubat 1650A; hem analitik geometrinin
kurucusu ve hem de u¨nlu¨ bir filozoftur. Akilcilig˘i,
rasyonel du¨s¸u¨nmeyi ortaya koyan bir bu¨yu¨k
du¨s¸u¨nu¨rdu¨r. Ortacag˘;da herkes her tu¨rlu¨ konuda
Aristo;yu otorite olarak kabul ediyorkenve kafalarini
Aristo;ya ipotek etmis¸ken, Aristo;nun otoritesine
kars¸i c¸ikmis¸tir ve o zamanin ezberini bozmus¸tur .
Aristo;nun u¨nlu¨ kitabini ayaklari altina almis¸
vaziyette ve bir koltukta otururken c¸izilen resmi
c¸ok u¨nlu¨du¨r... As¸ag˘idaki resimde u¨nlu¨ felesof ve
matematikc¸i Rene´ Descartes;in resmi go¨ru¨lu¨yor
@Resim 1A.
Eserlerinin c¸og˘u Tu¨rkc¸eye c¸evrilmis¸tir.
9Dog˘ru du¨s¸u¨nebilmek ic¸in, bir tek s¸u¨phe etmekten
s¸u¨phe etmeyeceksiniz.: diyor.

6.Where there;s a will, always there;s a way.
@Istek varsa, her zaman bir yol bulunur. A
7. Kendinizi meth etmek ic¸in bas¸kasini zem
etmenize gerek yoktur.
8. Her nimetin bir ku¨lfeti vardir.
9. O¨lc¸mesi yapilamayan s¸eyin bilimi olmaz.
Poincare

I.T.U¨. web sitesinde buldug˘um ve as¸ag˘iya
aldig˘im deyimlemeleri beg˘eneceg˘inizi , faydali
ve ilginc¸ bulacag˘inizi umuyorum. Herhangi bir
tadilat, deg˘is¸iklik veya elleme yapilmis¸ deg˘ildir.
ASLI nasilsa o¨yle birakilmis¸tir. Bana kalsaydi,
as¸ag˘ida ,tes¸vik- yerine ,o¨zendirmediyecektim.Onu da demedim.:-1

ELEKTRONİK VE
HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ MİSYONU

Elektronik ve Haberles¸me Mu¨hendislig˘i
alaninda, uluslararasi du¨zeyde rekabet edebilen,
toplumun sorunlarina yaratici c¸o¨zu¨mler
u¨retebilen, evrensel deg˘erlere duyarli ve meslek
ahlakini o¨zu¨msemis¸ mu¨hendislerin yetis¸mesi
ic¸in eg˘itim vermek ve bu alanlarda, ulusal ve
uluslararasi toplumun ihtiyac¸ duydug˘u bilgi ve
teknolojileri u¨retmek ve yaymak.

ELEKTRONİK VE
HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ VİZYONU

Resim 1 : Rene´ Descartes @ 1596-1650 A
2. Itaat etmeyi o¨g˘retmekle iyi lider
yetis¸tirilemez...Bunu daima akilda tutmak gerekir.
Bazi otorite-sever c¸evreler, insanlarimizi mutlak
olarak bir otoriteye itaat ettirmek ic¸in c¸ok bu¨yu¨k bir
gayret sarf ediyorlar. Insanlarimizin kafalarini bir
otoriteye ipotek ettirmek ic¸in canla bas¸la ug˘ras¸anlar
var. Hatta bunu bir marifet sananlar da var.
3.To hear is to know
To see is to beleive
To do is to understand
4. A picture worths one thousands words.
@ Bir resim, bin kelime deg˘erindedir. A
5.Necessity is the mother of invention.
@ Bulus¸larin temel nedeni ihtiyac¸tandir. A

Elektronik ve Haberles¸me Mu¨hendislig˘i
alaninda, evrensel bilimin ve c¸ag˘das¸ eg˘itimin
ku¨ltu¨r ve deg˘erlerini temel alan ulusal ve
uluslararasi du¨zeyde o¨nder bir yu¨ksek o¨g˘retim
kurumu ve geleceg˘in s¸ekillendirilmesinde temel
olus¸turabilecek bilgi ve teknolojiyi u¨reten bir
aras¸tirma ve eg˘itim merkezi olmak.

ELEKTRONİK VE
HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜNÜN
PROGRAMLARININ HEDEFLERİ

1. Matematik, temel bilimler ve temel
mu¨hendislik konularinda gu¨c¸lu¨ bir altyapiya
sahip ve bunu kendi mu¨hendislik alaninda
kullanabilen
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2. Elektronik ve Haberles¸me Mu¨hendislig˘i
alaninda mu¨hendislik problemlerini
saptayabilen ve tanimlayabilen
3. Alaninda ve ilgili disiplinlerde analitik
du¨s¸u¨nerek c¸o¨zu¨m bulabilen
4. Modern mu¨hendislik uygulamalari ic¸in
gerekli teknikleri, donanim ve modern iletis¸im
arac¸larini etkin s¸ekilde kullanabilen
5. C¸ok disiplinli konularda c¸alis¸ma yapabilen
6. Yas¸am boyu o¨g˘renmenin o¨nemini
benimseyerek alanindaki gelis¸meleri izleyebilen
ve bunlara katkida bulunabilen
7. Etkin yazili ve so¨zlu¨ iletis¸im kurabilen
8. Mesleki ve etik sorumluluk tas¸iyan, kalite
bilinci gelis¸mis¸
9. Bireysel sorumluluk alabilen ve takim
c¸alis¸masina yatkin mu¨hendisler yetis¸tirmektir.

ELEKTRONİK VE
HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜNÜN
PROGRAMLARININ ÇIKTILARI

C¸1. Matematik, Temel Bilim ve Mu¨hendislik
bilgilerini alaninda uygulama becerisi
C¸2. Elektronik ve Haberles¸me Mu¨hendislig˘i
alaninda deney tasarlama, yu¨ru¨tme ve sonuc¸lari
yorumlama becerisi
C¸3. Amaca yo¨nelik sistem ve sistem
biles¸enlerini tasarlama becerisi
C¸4. C¸ok disiplinli konularda c¸alis¸ma yetisi
C¸5. Elektronik ve Haberles¸me Mu¨hendislig˘i
alaninda problemleri tanimlama, modelleme ve
c¸o¨zme becerisi
C¸6. Mesleki ve etik sorumluluklarin dog˘ru
algilanmasi
C¸7. Etkin iletis¸im kurma becerisi
C¸8. Mu¨hendislik uygulamalarinin
ku¨resel/toplumsal du¨zeyde etkilerinin dog˘ru
algilanmasi
C¸9. Yas¸am boyu o¨g˘renme ve alanindaki
gelis¸meleri izleyebilme becerisi
C¸10. C¸ag˘cil sorunlar konusunda bilinc¸
C¸11. Mu¨hendislik uygulamalarinin gerektirdig˘i
yo¨ntem ve yetiler ile modern mu¨hendislik
arac¸larini kullanabilme becerisi
C¸12. Kalite bilinci
C¸13. Bireysel ve takim ic¸inde c¸alis¸ma
becerisi
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GENEL STRATEJİLER

S1. Ders programlarinda matematik, temel
bilimler ve temel mu¨hendislik bilgilerinin
verildig˘i dersler yer alacaktir.

S2. Ders programlarinda elektronik ve
haberles¸me mu¨hendislig˘i konulariyla
ilgili temel kavramlarin verildig˘i dersler
yer alacaktir.
S3. Temel kavramlarin, matematik, temel
bilimler ve temel mu¨hendislik bilgileriyle
birlikte, elektronik ve haberles¸me konularinda
etkin bir s¸ekilde kullanilmasi sag˘lanacaktir.

S4. Temel mu¨hendislik ve elektronik ve
haberles¸me mu¨hendislig˘i derslerinde
bireysel olarak yu¨ru¨tu¨lecek o¨dev, proje ve
deneyler yaptirilacaktir.
S5. Temel mu¨hendislik ve elektronik ve
haberles¸me mu¨hendislig˘i derslerinde takim
c¸alis¸malari s¸eklinde yu¨ru¨tu¨lecek o¨dev, proje ve
deneyler yaptirilacaktir.

S6. O¨g˘rencilerin modern mu¨hendislik
arac¸larini tanimalarini ve dog˘ru
kullanilmalarini sag˘layacak laboratuvar
derslerine ders programinda yer
verilecektir.

S7. Laboratuvar ve tasarim derslerinde, yazili
ve so¨zlu¨ iletis¸imi gelis¸tirmeye ve teknik rapor
yazmaya o¨nem verilecektir.
S8. Mu¨hendislik-tasarim derslerinde,
tasarim projeleri verilecektir.

S9. Belli teknik o¨zellikleri gerc¸ekles¸tirmeye
yo¨nelik devre ve algoritmalar anlatilacak ve
bunlarin nasil gelis¸tirilebileceg˘i tartis¸ilacaktir.

S10. Devre elemanlari kullanarak devre
olus¸turulmasi ve devre bloklarini
birles¸tirerek sistem olus¸turulmasi ile
ilgili bilgi verilecektir.
S11. Derslerde verilen o¨dev ve projelerde,
o¨g˘renciler hazir programlari kullanmaya ve
amaca uygun s¸ekilde kendi programlarini
u¨retmeye yo¨nlendirilecektir.

S12. Derslerde incelenen sistemlerin
endu¨striyel uygulamalara yo¨nelik
kullanimlarini vurgulayan o¨rneklerin

tasarimi u¨zerinde durulacaktir.

S13. Etkin yazili ve so¨zlu¨ iletis¸im ortaminin
gelis¸tirilmesine yo¨nelik olarak dersler
kapsaminda takim c¸alis¸masina ve sunum
etkinliklerine yer verilecektir.

S14. Yo¨nlendirme ve ilgili mu¨hendisliktasarim derslerinde, tu¨ketici elektronig˘i
cihazlarinin tasariminda maliyet, talep,
kullanim amacina yo¨nelik konulara
deg˘inilerek kalitenin u¨retimsel bakis¸
ac¸isiyla o¨nemi ve nasil sag˘lanacag˘i ele
alinacaktir.
S15. O¨g˘rencilerin her do¨nemde temel
bilimler ve mu¨hendislik bilimleri dis¸inda, insan
ve toplum bilimleri konularinda ders ve
seminerlere katilmalari sag˘lanacaktir.

S16. Endu¨stri ile ilis¸ki ic¸inde
o¨g˘rencilere staj olanaklari sag˘lanarak,
o¨g˘rencilerin profesyonel c¸alis¸ma
ortamini tanimalari ve bu ortamdaki
mu¨hendislik uygulamalarini o¨g˘renmeleri
sag˘lanacaktir.

S17. Yo¨nlendirme ve ilgili mu¨hendisliktasarim derslerinde ve du¨zenlenecek
seminerlerde, mesleki ve etik sorumluluklarla
ilgili konular ele alinacaktir.

S18. O¨g˘renciler mesleki kurulus¸lar,
mesleki ileri eg˘itim kurslari, ulusal ve
uluslararasi sempozyum ve kongreler
konularinda bilgilendirilecek ve
o¨g˘rencilerin bu etkinliklere katilimlari
tes¸vik edilecektir.

S19. Aras¸tirma ya da tasarim projesi olarak
yaptirilan bitirme o¨devi sonuc¸lari yazili rapor
olarak sunulacak ve so¨zlu¨ olarak sinav ju¨risi ve
o¨g˘renciler, o¨g˘retim u¨yeleri ve endu¨striden gelen
dinleyicilerden olus¸an bir toplulug˘a
sunulacaktir. Bitirme o¨devi notunun
belirlenmesinde yazili ve so¨zlu¨ sunus¸ becerileri
de deg˘erlendirilecektir.
S20. Verilen o¨dev ve projeler ile
o¨g˘renciler ku¨tu¨phane ve internet gibi
ortamlarda aras¸tirma amac¸li tarama
yapmaya yo¨nlendirilecektir.
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