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Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, 2012 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Teknoloji Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde 

kadrolu olarak görev yapan 3 profesör doktor, 1 doçent doktor, 3 doktor öğretim üyesi ile 2 

araştırma görevlisi olmak üzere 9 öğretim elemanı bulunmaktadır. Bölümümüz eğitim ve 

öğretimi ile tercih edilen, yeni teknoloji ve stratejilere uyum sağlayan, ulusal ve uluslararası 

alanda mesleki eğitimde örnek ve öncü olmak, öğrencilerimizi pozitif bilimler ışığında, 

çağdaş bilgi ve beceriler ile mezun ederek, iş dünyasına yetkin, kalifiye iş gücü 

kazandırmak ilkesiyle hareket eden ve temelde de Akademik Kalite, Yönetsel Kalite, 

Kaliteli Eğitim ile Kaliteli Mezun ilkesini benimseyen bir bölümdür.  Bölümümüz 2012 – 

2013 eğitim öğretim yılı ile öğrenci alımına başlamıştır. 2022 yılında 125 öğrenci kayıt 

yaptırmış olup 121 öğrenci mezun olmuştur.  Afyonkarahisar coğrafi mevki olarak Antalya, 

Burs a, İzmir, Ankara, Konya gibi sanayisi gelişmiş şehirlere oldukça yakındır. Mezun 

öğrencilerimizin bu illerde yoğun olarak istihdam ediyor olması bizleri 

gururlandırmaktadır. Mezun öğrencilerimiz araştırma geliştirme, üretim teknolojileri, 

tasarım ve kalite kontrol mühendisi olarak, ayrıca savunma sanayi, yan sanayi 

fabrikalarında, Türk hava yolları, nükleer santral inşası, hızlı tren projesi, yerli elektrikli 

araç yapım aşamasında, devlet su işleri vb. sektörlerde de mühendis olarak istihdam 

edilebilmektedir. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik 

Mühendisliği Bölümünde laboratuvar imkânları ile vermiş olduğu teorik ve uygulamalı 

eğitim, teknik geziler, proje yarışmalarına katılım ve başarılı akademik kadrosu sayesinde 

ülkemizde ve dünyada bu ihtiyacı karşılayabilen mühendisler yetiştirilmektedir. 

Bölümümüzde alanında uzman hocalarımız olsa da özellikle komşu illerde bulunan 

üniversitelerdeki hoca sayıları dikkate alındığında bu sayının yeterli olmadığı 

görülmektedir. Bu durum düzenlenen sosyal faaliyetlerin, teknik gezilerin, ders ve sınav 

programı koordinasyonlarının, öğrenci hareketlilik programlarının tanıtımlarının, yatay ve 

dikey geçiş, intibak işlemlerinin, yaz stajı ve işyeri eğitimi işlemlerinin aksamasına sebep 

olmaktadır. Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümündeki Öğretim Elemanı sayısının 

artırılmasının hali hazırda özverili bir şekilde çalışan öğretim elemanlarının iş yükünü 

azaltacağı bunun yanında program için daha verimli akademik ve bilimsel çalışmaların da 

önünü açacağı düşünülmektedir. Bu sayede bölümün amaç ve hedeflerine yönelik olarak 

daha etkin çalışmalar yürütülebileceği düşünülmektedir. Ayrıca öğretim elemanı 

sayısındaki artış ile lisansüstü çalışmalarında daha verimli yürütülebileceği 

düşünülmektedir. Yapılan Birim Öz Değerlendirme çalışmalarında bölümümüzde 

özdeğerlendirme komisyonu kurulmuş, kurullar oluşturularak görev tanımları yapılmıştır. 

Bölümümüzün gelişmeye açık ve gelişmiş yönleri değerlendirilmiştir:   

Gelişmiş Yönlerimiz   

• Fiziki alanlarımızın, eğitim laboratuvarlarımızın yenilenmesi,  

• Web sitemizin öğrencilerimiz ve Akademik personelimizin ulaşabileceği zengin ve güncel 

içeriğe sahip olması,  

• Laboratuvarlarımızın iş sağlığı ve güvenliği çalışma esaslarına uygun hale getirilmiş 

olması,  



• Öğrencilerimizin Erasmus ve Farabi programlarından faydalanması için danışmanlar 

belirlenmesi, 

• Kültürel geziler ve etkinliklerle zenginleştirilmiş bir eğitim sisteminin benimsenmesi. 

 

 Gelişmeye Açık Yönlerimiz   

• Eğitim programlarının mesleki yeterlilik standartlarına uygun hale getirilmesi.  

• Mezun öğrenci memnuniyet anketlerinin yapılması ve istatistiklerinin çıkartılması, 

• Mevcut öğrencilere memnuniyet anketleri düzenlenmesi,  

• İç-dış paydaşlarla iş birliklerin yapılması, 

• İç paydaşların tamamına çalışan memnuniyeti anketleri uygulanması planlanmakta ve bu 

anket sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapılması,  

• Mezun öğrencilerin istihdamına yönelik gerekli kamu kuruluşları ile protokoller 

yapılması, 

• Mezun bilgi sistemin kurulması ve mezunlara yönelik web sayfasında düzenlemeler 

oluşturulması. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 


