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T.C. 

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 

KADİRLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

Elektronik ve Otomasyon Bölümü 

 

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 

 

I. GÜZ YARIYILI 
 (Teori+Uygulama ) 

AIT 101 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I (2+0) AKTS-2 

 Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri ışığında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi. 
 

TDL 101 Türk Dili I (2+0) AKTS-2 

 Dil, diller ve Türk dili. dil bilgisi, sözcük, cümle, kelime türleri, anlatımın öğeleri ve 

anlatım türleri, düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkeleri. 

 

MAT 101 Matematik I (2+0) AKTS-3 

Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, kompleks sayılar, 

logaritma. 

 

YDL 101 Yabancı Dil I (2+0) AKTS-2 

 İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma 

becerisi. 

 

TBT 101 Temel Bilgi Teknolojileri I (2+0) AKTS-2 

 Bilgisayarın temel kavramları, Windows işletim sistemi, ofis programları, internet 

kullanımı 

 

TBI 101 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri (2+0) AKTS-3 

 Malzeme özellikleri, statik, dinamik, enerji, iş ve güç, mekanik, elektromanyetik ve 

dalga hareketi, akışkanlarda basınç, elektrik ve magnetizma. 

 

ETP 101 Doğru Akım Devre Analizi (3+1) AKTS-4 

 Direnç, ohm kanunu, iş, güç ve verim, Kirşof kanunları, elektrik kaynakları, devre 

çözüm yöntemleri, devre teoremleri, kondansatörler, elektro mağnetizma ve elektro mağnetik 

indüksiyon, doğru akımda geçici olaylar. 

 

ETP 103 Ölçme Tekniği (3+1) AKTS-4 

  Ölçme, hata ve cihaz ilkeleri, doğru akım ölçmeleri, alternatif akım ölçmeleri, güç ve 

iş (enerji) ölçmeleri, devre elemanları ve parametrelerin ölçülmesi, osiloskop ile ölçmeler 

 

ETP 105 Sayısal Elektronik (3+1) AKTS-5 

 Mantık devreleri için sayı sistemleri, mantık devreleri, Boolean ifadeleri, bileşimsel 
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devreler, mantık aileleri, ardışık mantık devreleri, sayıcılar, kaydediciler, bellek birimleri, 

algoritmik durum makinaları, dönüştürücüler. 

ETP 107 Elektronik Meslek Bilgisi Ve Güvenlik (1+1) AKTS-2 

 Özellikle elektronik ve elektrik işlerinde kullanılan el aleti ve cihazların kullanılması 

ile elektronik baskı devrelerinin gerçekleştirilmesi, lehim yapma işlemleri. 

 

II. BAHAR YARIYILI 
AIT 102 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II (2+0) AKTS-2 

 Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri ışığında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi. 
 

TDL 102 Türk Dili II (2+0) AKTS-2 

 Yazılı ve sözlü anlatım türleri, noktalama ve yazım kuralları, anlatım bozuklukları.  

 

MAT 102 Mesleki Matematik (2+0) AKTS-3 

 Lineer denklem sistemleri ve matrisler, limit ve süreklilik, türev ve uygulamaları, 

integral ve uygulamaları, diferansiyel denklemler, istatistik. 

 

YDL 102 Yabancı Dil II (2+0) AKTS-3 

 İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma 

becerisi. 

 

TBT 102 Temel Bilgi Teknolojileri II (2+0) AKTS-2 

 İnternet kullanımı, internette araştırma yapmak, web sayfası hazırlamanın temelleri. 

 

ETP 102 Alternatif Akım Devre Analizi (3+1) AKTS-5 

 Tanımlar, R-L-C devreleri, seri, paralel ve seri-paralel devreler, devre çözüm 

yöntemleri ve teoremler, rezonans, alternatif akım devrelerinde güç. 

 

ETP 104 Elektronik I (3+1) AKTS-4 

 Yarı iletken tanımı, diyotlar, transistöler, BJT’lerin DC analizi, transistörün anahtar ve 

yükseltici olarak kullanılması, FET’ler. 

 

ETP 106 Sayısal Tasarım (3+1) AKTS-5 

 Mantık kapıları kullanarak devre tasarımı, flip-Flop kullanarak devre tasarımı, 

tümleşik devre kullanarak devre tasarımı. 

 

ETP 108 Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı (2+1) AKTS-4 

 Paket program tanıtımı, devre şeması tasarımı ve çizimi, devre analizi ve test 

işlemleri, simülasyon işlemleri, yazıcı veya çiziciden çıktı alma. 

 

STJ 102 Staj Uygulaması (0+0) AKTS-8 

 30 işgünü öğrencinin bir kuruluşta staj yapması 

 

III. GÜZ YARIYILI 
 

ETP 201 Güç Elektroniği (3+1) AKTS-5 

 Güç yarı iletkenleri, güç konverterleri, doğrultma devreleri, kıyıcı devreler, invertör 

devreleri, frekans dönüştürücüler. 

 

ETP 203 Mikrodenetleyiciler (3+1) AKTS-5 

Mikrobilgisayar sisteminin genel yapısı, mikroişlemciler ile mikrodenetleyicilerin 



3 
 

karşılaştırılması, mikroişlemci/mikrodenetleyici sisteminin kurulması, programlamaya giriş, 

programlama. 

 

ETP 205 Elektronik II (3+1) AKTS-5 

 Fark yükselticileri, işlemsel yükselteçlerin elektriksel karakteristikleri, geri besleme, 

temel işlemsel yükselteç devreleri, işlemsel yükselteç uygulamaları, multivibratörler ve dalga 

şekillendiriciler. 

 

YON 201 Yönlendirilmiş Çalışma I (1+1) AKTS-3 

 Çalışma konusu belirlenmesi, bu konuyla ilgili araştırma yapılması, konu hakkında bir 

sunum hazırlanıp seminer verilmesi. 

 

III. GÜZ YARIYILI ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER 

 
ETP207 Elektromekanik Taşıyıcılar (2+1) AKTS-3 

 Asansör kuyu içi elektrik kabloları, esnek kablolar, kat buton ve göstergeleri, kapı 

sistemi kablo bağlantıları, kabin üzeri dağıtım panosu, kabin algılayıcıları, emniyet devreleri, 

kabin aydınlatma ve havalandırma sistemleri, kabin içi kumanda paneli, halat bakımı, kasnak 

ve balata kontrolü, tahrik sistemleri, sinyal ve paraşüt sistemi fonksiyon testleri, karşı 

ağırlık/kabin tamponlarının kontrolü. 
 

ETP209 Kontrol Sistemleri (2+1) AKTS-3 

 Otomatik kontrol ve kumanda devrelerinde kullanılan malzemeler, PID sistemleri. 

 

ETP211 Elektronik Güvenlik Sistemleri (2+1) AKTS-3 

 Elektronik güvenlik nedir? Güvenlik sistemlerinde kullanılan algılayıcılar ve kontrol 

sistemleri, hırsız, yangın, gaz, vb. alarm devreleri, kamera sistemleri. 

 

ETP213 Ev Cihazları (2+1) AKTS-3 

 Evlerde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık 

makinası, fırın, küçük ev aletleri gibi) çalışma sistemleri, devre elemanlarının testi, arızalı 

bölge veya elemanı belirleme, ileri hata-arıza cihazları, bakım-onarım kayıtları. 

 

ETP215 Elektrik Tesisatları (2+1) AKTS-3 

 Kuvvet tesisat projesinde kullanılan malzemeler, kuvvet tesisatı projesi ön 

çalışması, tesisat planının hazırlanması, proje dokümanları. 

 
ETP217 Elektromanyetik Dalgaların Biyolojik Etkileri (2+1) AKTS-3 

 Elektromanyetik dalga(EMD) nedir? EMD’nın çeşitleri, canlılar üzerindeki etkileri, bu 

etkilerden korunmak için alınabilecek tedbirler. 

 

ETP219 Endüstriyel Robotlar (2+0) AKTS-2 

 Endüstride kullanılan robot sistemlerinin tanıtılması, kontrol ve kumandası, kullanılan 

algılama ve dönüştürme mekanizmaları. 

 

ETP221 Optik Elektronik (2+0) AKTS-2 

 Temel kuvvetler ışık ve dalga boyu, seziciler, yayıcılar, lazer üretim teknikleri, 

fiber optik kablolar. 

ETP223 Girişimcilik (2+0) AKTS-2 
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 Girişimcilik kavramı ve ortaya çıkışı, küçük işletme çeşitleri, küçük işletmelerin 

kuruluş süreleri, küçük işletmelerde yönetim, üretim, pazarlama ve finansman, küçük 

işletmelerin sorunları ve çözüm yolları. 

 

ETP225 Seslendirme Ve Aydınlatma (2+0) AKTS-2 

 Ses ve özellikleri, mikrofonlar ve hoparlörler, ses frekans güç yükselticileri, 

seslendirme, aydınlatma için kullanılan elemanlar, aydınlatma yöntemleri 

 

ETP 227 Uzaktan Kontrol Sistemleri (3+1) AKTS-4 

 RF, GPS, GSM, ZigBee, Ethernet, RS232, Infrared, Bluetooth gibi protokol veya 

haberleşme sistemlerini kullanarak kontrol edilen sistemleri yapısı 

 

ETP 229 Elektrik Tesisleri ve Projeleri (3+1) AKTS-4 

 Aydınlatma, kuvvet, enerji, iletim ve dağıtım projeleri ile ilgili fizibilite çalışması 

Elektrik Projeleri ile ilgili detaylar 

ETP 231 İş Sağlığı ve Güvenliği (2+0) AKTS-2 

 İş sağlığı ve güvenliğinin tanımı ve tarihçesi, Dünyadaki gelişimi, Ülkemizdeki 

gelişimi, İş Güvenliği 

 

 

IV. BAHAR YARIYILI 
 

ETP 202 Sensörler ve Dönüştürücüler (2+1) AKTS-4 

 Sıcaklık, nem, hız, titreşim, konum, yaklaşma, akış, seviye, darbe(kuvvet) 

algılayıcıları, bunların kullanımı, indüktif ve kapasitif algılayıcılar. 

 

ETP 204 Programlanabilir Denetleyiciler (3+1) AKTS-5 

 Programlanabilir denetleyicilere giriş, merdiven diyagramı ile programlama, deyim 

listesi ile programlama, programlanabilir denetleyicilerde arıza analizi, programlanabilir 

denetleyicilerde arabirimler. 

 

ETP 206 Elektrik Motorları Ve Sürücüleri (3+1) AKTS-5 

 Elektrik motorlarının yapıları, çalışma prensipleri, temel eşitlikleri ve karakteristik 

eğrileri, elektrik motorlarında denetim (kontrol) prensipleri, DA motor sürme teknikleri ve 

devreleri, AA motor sürme teknikleri ve devreleri, adım(step) motor ve sürücü devreleri. 

 

YON 202 Yönlendirilmiş Çalışma II (1+1) AKTS-3 

 Daha önce çalışması yapılmış olan projenin uygulanması. 

 

IV. BAHAR YARIYILI ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER 
 

ETP 208 Hidrolik-Pnömatik Sistemler (2+1) AKTS-3 

 Hidroliğin temel kuralları, hidrolik elemanlar ve devreler, pnömatiğin temel kuralları, 

pnömatik elemanlar ve devreler 

 

ETP 210 İleri Mikro denetleyiciler (2+1) AKTS-3 

 Giriş/çıkış işlemleriyle ilgili temel kavramlar, giriş/çıkış aygıtlarını programlama, 

kesilim (interrupt), sayıcılar/zamanlayıcılar, ADC/DAC uygulamaları, Arduino 

uygulamaları. 
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ETP 212 Radyo-Televizyon Teknolojisi (2+1) AKTS-3 

 Modülasyon ve demodülasyon, radyo vericileri, süperheterodin radyo alıcıları, 

televizyon verici ve link sistemleri, siyah-beyaz ve renkli televizyon sistemleri, televizyon 

kameraları, gösterme elemanları, televizyon antenleri ve ortak anten tesisleri, sayısal 

televizyon teknikleri, sayısal kayıt formatları, sayısal görüntü işleme sistemleri. 

 

ETP 214 Scada Sistemleri (2+1) AKTS-3 

 Geniş bir alana dağılmış elektronik cihaz ve sistemlerin veya bir işletmedeki cihazların 

merkezi olarak kontrol ve kumanda edilmesi, birbirleriyle haberleşmesi işlemlerinin 

bilgisayarlı bir sistemle gerçekleştirilmesi. 

 

ETP 216 Arıza Analizi (2+1) AKTS-3 

 Devre elemanlarının testi, arızalı bölge veya elemanı belirleme, ileri hata-arıza 

cihazları, bakım-onarım kayıtları. 

 

ETP 218 Tıbbi Cihaz Teknolojisi (2+1) AKTS-3 

 Biopotansiyel sinyaller, elektrokardiyogramlar ve elektriki şok, hastane cihazları 

güvenliği ve bakımı, tibbi cihaz transdüserleri ve eleman bazında tamir, bakım, 

biyopotansiyel yükselteçler 

ETP 220 Yürüyen Bant-Merdiven Sistemleri (2+1) AKTS-3 

 Yürüyen bant-merdiven (m/b) sisteminde motor bağlantıları, emniyet kontakları, m/b 

sisteminin mekanik, hareketli/hareketsiz akşamların bakımı, m/b sistemlerinin elektrik ve 

elektronik kısımlarının bakımı, arızaların giderilmesi. 

 

ETP 222 Kalite Güvencesi Ve Standartlar (2+0) AKTS-2 

 Standardizasyon, kalite ve kalite kavramları, kalite güvence, mesleki standartlar 

 

ETP 224 Web Sayfası Tasarımı (2+0) AKTS-2 

 Temel i n t e r n e t  k a v r a m l a r ı ,  web t a s a r ı m ı n a  g i r i ş ,  HTML, script 

k u l l a n ı m ı ,  tasarım v e  planlama, HTML editörleri. 

 

ETP 226 Endüstriyel Ağlar (2+0) AKTS-2 

 Modülasyon teknikleri, modemler, haberleşme protokolleri, internet protokolleri, 

sıkıştırma ve şifreleme. 

 

ETP 228 Bilgisayarlı Devre Uygulamaları (2+0) AKTS-2 

 Kullanım ve başlangıç düzenlemeleri, temel çizim elemanları, düzeltme ve sorgulama 

işlemleri, görüntü ve kontrol işlemleri,  bloklama işlemleri ve katmanları,  ölçülendirme ve 

tarama işlemleri yazıcı ve çiziciden çıktı alma işlemleri, baskı devre hazırlama işlemleri. 

 

ETP 230 Soğutma Ve İklimlendirme Sistemleri (2+0) AKTS-2 

Temel kavramlar, soğutma sistemi, soğutma elektriği, klima sistemleri. 

 

ETP 232 Güç Kaynakları (2+1) AKTS-3 

 Modülasyon teknikleri, modemler, haberleşme protokolleri, internet protokolleri, 

sıkıştırma ve şifreleme. 

 

ETP 234 İş Sağlığı ve Güvenliği (2+0) AKTS-2 

 İş Sağlığı ve Çevre Sağlığı -Halk sağlığı İlişkisi ,Risk değerlendirme metotları , 

korunma politikaları ,Mevzuattaki yenilikler 
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ETP 236 Mobil Cihaz Teknolojileri (3+1) AKTS-4 

Yeni nesil taşınabilir cihazlarda kullanılan temel bileşenlerin incelenmesi, Modüler 

parçaların tanınması, El becerilerinin geliştirmesi  
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T.C. 

OSMANİYE KORKUT ATA UNIVERSITY 

KADİRLİ VOCATIONAL SCHOOL 

Department of Electronics and Automation 

 

ELECTRONICS TECHNOLOGY PROGRAM COURSES 

 

I. FALL SEMESTER 
   (Theory+Application) 

AIT 101 Ataturk's Principles and History of Turkish Revolution I (2+0) ECTS-2 

 In the light of the principles of Mustafa Kemal Atatürk, the date of establishment of 

the Republic of Turkey. 
 

TDL 101 Turkish Language I (2+0) ECTS-2 

 Language, language and Turkish language. grammar, word, sentence, word types, 

elements of narrative and expression types, the basic principles of proper and effective 

speech. 

 

MAT 101 Mathematics I (2+0) ECTS-3 

Numbers, algebra, equations and inequalities, functions, trigonometry, complex numbers, 

logarithms. 

 

YDL 101 Foreign Language I (2+0) ECTS-3 

 English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing 

skills. 

 

TBT 101 Basic Information Technologies I (2+0) ECTS-2 

 The basic concepts of computer, Windows operating system, office software, internet 

usage 

 

TBİ 101 Scientific Principles of Technology (2+0) ECTS-3 

 Material properties, statics, dynamics, energy, work and power, mechanical, 

electromagnetic and wave motion, fluid pressure, electricity and magnetism. 

 

ETP 101 Direct Current Circuit Analysis (3+1) ECTS-4 

 Resistance, Ohm's Law, work, power and efficiency, Kirchhoff's laws, power 

supplies, circuit analysis methods, circuit theorems, capacitors, electro-magnetism and 

electro-magnetic induction, direct current transient events. 

 

ETP 103 Measurement Techniques (3+1) ECTS-4 

  Measurement error and device policies, accurate flow measurements, measuring 

alternating current, power and work (energy) measurements, measurement of circuit elements 

and parameters, measurements with an oscilloscope 
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ETP 105 Digital Electronics (3+1) ECTS-5 

 Number system for logic circuits, logic circuits, Boolean algebra, combinational 

circuits, logic gates, sequential logic circuits, counters, registers, memory units, algorithmic 

state machines, converters. 

ETP 107 Electronics Vocational Information and Safety (1+1) ECTS-2 

 Especially those used in electronic and electrical apparatus with the use of hand tools 

and realization of electronic printed circuit boards, solder making processes. 

 

II. SPRING SEMESTER 

 
AIT 102 Ataturk's Principles and History of Turkish Revolution II (2+0) ECTS-2 

 In the light of the principles of Mustafa Kemal Atatürk, the date of establishment of 

the Republic of Turkey. 
 

TDL 102 Turkish Language II (2+0) ECTS-2 

 Written and verbal expression, punctuation and spelling rules, expression disorders.  

 

MAT 102 Mathematics (2+0) ECTS-3 

 Systems of linear equations and matrices, limits and continuity, derivatives and 

applications, integration and applications, differential equations, statistics. 

 

YDL 102 Foreign Language II (2+0) ECTS-3 

 English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing 

skills. 

 

TBT 102 Basic Information Technologies II (2+0) ECTS-2 

 nternet usage, do your research on the internet, the basics of web page design. 

 

ETP 102 Alternating Current Circuit Analysis (3+1) ECTS-5 

 Definitions, RLC circuits, series, parallel and series-parallel circuits, circuit analysis 

methods and theorems, resonance, power in alternating current circuits. 

 

ETP 104 Electronics I (3+1) ECTS-4 

 Definition of semiconductors, diodes, transistor, the DC analysis of BJT transistor is 

used as the key and amplifier, FETs. 

 

ETP 106 Digital Design (3+1) ECTS-5 

 Circuit design using logic gates, flip-flop circuit design using the circuit design using 

integrated circuits. 

 

ETP 108 Computer Aided Circuit Design (1+1) ECTS-3 

 Package a presentation program, design and drawing circuit diagrams, circuit analysis 

and testing, simulation procedures, receiving the output from the printer or plotter. 

 

STJ 102 Internship Application (0+0) ECTS-8 

 30 working days to do an internship in an organization of students 
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III. FALL SEMESTER 
 

ETP 201 Power Electronics (3+1) ECTS-5 

 Power semiconductor devices, power converters, rectifier circuits, chopper circuits, 

inverter circuits, frequency converters. 

 

ETP 203 Microcontrollers (3+1) ECTS-5 

The general structure of microcomputer systems, microprocessors and 

microcontrollers comparison of the microprocessor / microcontroller systems established, 

programming. 

 

ETP 205 Electronics II (3+1) ECTS-5 

 Difference amplifiers, operational amplifiers electrical characteristics, feedback, basic 

operational amplifier circuits, operational amplifier applications, multivibrators and 

waveform shaping. 

 

YON 201 Guided Study I (1+1) ECTS-3 

 Identifying the subject of study, research done on this topic, prepared a presentation on 

the topic of seminar. 

 

III. FALL SEMESTER IN AREA ELECTIVES 

 
ETP207 Electromechanical Carriers (2+1) ECTS-3 

 Elevator downhole power cables, flexible cables, coat buttons and indicators, door 

system wiring, cabin via distribution boards, cabin sensors, safety circuits, cabin lighting and 

ventilation systems, interior control panel, rope care, pulleys and pad control, drive systems, 

signal and parachute system function tests, against w / cab buffer control. 
 

ETP209 Control Systems (2+1) ECTS-3 

 The materials used in automatic control and control circuits, the PID system. 

 

ETP211 Electronic Security Systems (2+1) ECTS-3 

 What is electronic security? Sensors and control systems used in security systems, 

burglar, fire, gas, etc.. alarm circuits, camera systems. 

 

ETP213 Home Devices (2+1) ECTS-3 

 Used in the household electrical appliances (refrigerator, washing machine, 

dishwasher, oven, small appliances, etc.) operating systems, circuit elements test, the fault 

zone or element detection, forward error-failure devices, maintenance and repair records. 

 

ETP215 Electrical Installations (2+1) ECTS-3 

 The materials used in power plant projects, power installation project of a preliminary 

study, preparation of installation plans, project documents. 

 
ETP217 Biological Effects of Electromagnetic Waves (2+1) ECTS-3 

 What is electromagnetic waves (EMW)? EMW types, effects on organisms, measures 

can be taken to protect against these effects. 

 

ETP219 Industrial Robots (2+0) ECTS-2 

 Robotic systems used in industry to introduce, control, and control, detection and 

conversion mechanisms used. 



10 
 

 

ETP221 Optical Electronics (2+0) ECTS-2 

 Fundamental forces of light and wavelength, detectors, emitters, laser manufacturing 

techniques, fiber-optic cables. 

 

ETP223 Entrepreneurship (2+0) ECTS-2 

 The emergence of the concept of entrepreneurship and small business types, while the 

establishment of small businesses, small business management, production, marketing and 

finance, small business problems and solutions. 

 

ETP225 Voiceover and Lighting (2+0) ECTS-2 

 Audio and features, microphone and speakers, audio frequency power amplifiers, 

public address, which is used for lighting components, lighting methods. 

 

ETP 227 Remote Control Systems (3+1) AKTS-4 

 Structure of systems controlled using protocols or communication systems such as RF, 

GPS, GSM, ZigBee, Ethernet, RS232, Infrared, Bluetooth 

 

ETP 229 Electrical Installations and Projects (3+1) AKTS-4 

 Feasibility study on lighting, power, energy, transmission and distribution projects 

Details about Electricity Projects 

ETP 231 Occupational health and Safety (2+0) AKTS-2 

 Definition and history of occupational health and safety, Development in the world, 

Development in our country, Job security 

 

 

 

 

IV. SPRING SEMESTER 
 

ETP 202 Sensors and Transducers (2+1) ECTS-4 

 Temperature, humidity, speed, vibration, position, approach, flow, level, impulse 

(force) sensors, their use, inductive and capacitive sensors. 

 

ETP 204 Programmable Controllers (3+1) ECTS-5 

 Introduction to programmable controllers, ladder diagram programming, statement 

list programming, programmable controller failure analysis in the programmable controller 

interfaces in. 

 

ETP 206 Electric Motors and Drivers (3+1) ECTS-5 

 Electric motor structures, working principles, basic equations and characteristic 

curves, electric motors control (control) principles, DC motor driving techniques and circuits, 

AC motor driving techniques and circuits, step (stepping) motor and driver circuits. 

 

YON 202 Guided Study II (1+1) ECTS-3 

 Implementation of the project, which has been previously run. 
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IV. SPRING SEMESTER IN AREA ELECTIVES 
 

ETP 208 Hydraulic and Pneumatic Systems (2+1) ECTS-3 

 The basic rules of hydraulic, hydraulic components and circuits, basic rules of air, 

pneumatic components and circuits. 

 

ETP 210 Advanced Micro Controllers (2+1) ECTS-3 

 Input / output operations on the basic concepts, input / output devices, programming, 

cut-off (interrupt), counters / timers, ADC / DAC applications, Arduino applications. 

 

ETP 212 Radio-Television Technology (2+1) ECTS-3 

 Modulation and demodulation, radio transmitters, superheterodyne radio receivers 

and television transmitters and link systems, black-and-white and color television systems, 

television cameras, display elements, television antennas and communal aerial systems, 

digital television techniques, digital recording formats, digital image processing systems. 

 

ETP 214 Scada Systems (2+1) ECTS-3 

 Scattered over a wide area or a business of electronic devices and systems as the center 

of the device to control and operate with each other computerized communication system with 

a realization of the process. 

 

ETP 216 Fault Analysis (2+1) ECTS-3 

 Testing of circuit elements, determine fault zone or element, forward error-failure 

devices, maintenance and repair records. 

 

ETP 218 Medical Device Technology (2+1) ECTS-3 

 Bipotential signals, electrocardiogram and electrical shock, hospital equipment safety 

and maintenance of the medical device transducers and elements in terms of repair, 

maintenance, biopotential amplifiers, electrocardiography, and the unit on the basis of repair, 

electroencephalograph and filtering, defibrillators, pacemakers, blood pressure and blood 

pressure measurements, clinical laboratory equipment, x-ray equipment, ultrasonic devices. 

 

ETP 220 Marching Band-Ladder Systems (2+1) ECTS-3 

 Marching band-ladder (b/l) system, engine mounts, safety contacts, b/l system 

mechanics, motion/still evening care, b/l systems, electrical and electronic parts maintenance, 

fault elimination. 

 

ETP 222 Quality Assurance and Standards (2+0) ECTS-2 

 Standardization, quality and quality concepts, quality assurance, professional standards. 

 

ETP 224 Web Page Design (2+0) ECTS-2 

 Basic Internet concepts, introduction to web design, HTML, scripts, use, design and 

planning, HTML editors. 

 

ETP 226 Industrial Networks (2+0) ECTS-2 

 Modulation techniques, modems, communication protocols, Internet protocols, 

compression and encryption. 
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ETP 228 Computerized Circuit Applications (2+0) ECTS-2 

 Usage and start editing, basic drawing elements, correction and interrogation 

operations, image and control operations, block operations and layers, dimensioning and 

scanning printer and plotter printing process, printing circuit processing operations. 

 

ETP 230 Refrigeration And Air Conditioning Systems (2+0) ECTS-2 

Basic concepts, cooling system, cooling, electrical, air-conditioning systems. 

 

ETP 232 Power Supplies (2+1) AKTS-3 

 Modulation techniques, modems, communication protocols, internet protocols, 

compression and encryption. 

 

ETP 234 Occupational health and Safety (2+0) AKTS-2 

 Occupational Health and Environmental Health -Human Health Relationship, Risk 

Assessment Methods, Protection Policies, Innovations in the Regulation 

 

ETP 236 Mobile Device Technologies (3+1)          AKTS-4 

Examination of basic components used in new generation portable devices, 

Recognition of modular parts, Development of hand skills  


