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İş dünyasının farklı sektörlerinde
edinilen 50 yıllık tecrübe ve vizyon
ile 1999 yılında kurduğumuz
Okan Üniversitesi, bugün
23 bin öğrencinin kaliteli eğitimle
buluştuğu bir bilim yuvası
haline geldi. “Girişimcilik Dersi”,
“İngilizcenin yanında Çince,
Rusça, Arapça ikinci dil eğitimi”,
“Kariyer ve Yaşam Programı”,
“Happy Life” ve Miami’de kurulan
Okan International University, 
Okan Üniversitesi Hastanesi, 
Avrupa Yakası’ndaki Mecidiyeköy, 
Beyoğlu ve Bahçelievler 
Kampüslerimiz gibi daha birçok 
farklılığımızla çağdaş, Atatürkçü, 
özgür nesiller yetiştirmeye devam 
edeceğiz.

Bekir OKAN
Mütevelli Heyet Başkanı



7O K A N  Ü N İ V E R S İ T E S İ

Okan Üniversitesi, 17. yılında 
16 Fakülte, Yüksekokul, 
Meslek Yüksekokulu, Enstitü 
ve Konservatuvarıyla Türk 
Yükseköğrenim hayatında önemli 
bir yere sahip. Güçlü akademik 
kadromuz ve altyapı özelliklerimizin 
yanı sıra toplam öğrenci sayımızın 
yüzde 93’üne ulaşan farklı 
oranlardaki burs imkanlarımızla 
başarıyı destekliyoruz. Üniversite 
adaylarını sadece Türkiye’nin değil, 
tüm dünyanın cazibe merkezi 
olan İstanbul’daki kampüslerimize 
bekliyoruz.

Prof. Dr. Şule KUT
Rektör
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MÜHENDİSLİK 
FAKÜLTESİ

Mühendislik Fakültesi’nin eğitimdeki temel amacı, mühendislik konularını 
iyi özümsemiş, bunları uygulama yeteneği kazanmış, ulusal ve uluslararası 
sanayi kurumlarını ve mühendislik yöntemlerini bilen, iş ahlakına sıkıca 
bağlı, küresel yarışa hazır yenilikçi ve yaratıcı mühendisler yetiştirmektir.

LİSANS PROGRAMLARI
• Bilgisayar Mühendisliği

• Bilgisayar Mühendisliği (İng.)
• Elektrik - Elektronik Mühendisliği (İng.)

• Endüstri Mühendisliği
• Endüstri Mühendisliği (İng.)

• Enerji Sistemleri Mühendisliği (İng.)
• Geomatik Mühendisliği

• Genetik ve Biyomühendislik
• Gıda Mühendisliği (İng.)

• İnşaat Mühendisliği
• İnşaat Mühendisliği (İng.)

• Makine Mühendisliği (İng.)
• Mekatronik Mühendisliği (İng.)
• Otomotiv Mühendisliği (İng.)

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
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Sevgili Gençler,         
Mühendislik, insanın doğayla etkileşimini aklın önderliğinde biçimlendirmesi demektir. 
Sözcük anlamı, ölçüp biçerek yola çıkıp, hesaba  dayalı olarak problem çözmektir. 
Günümüzde mühendislik, bilimsel bilgilerin doğayı dönüştürecek şekilde kullanılması ve 
bütün endüstri alanlarında bilgi teknolojilerinin de yoğun ve etkin kullanımıyla üretim 
maliyetleri düşürülürken ürün becerilerinin ve niteliklerinin yükseltilmesi  anlamına geliyor. 
Teknolojik gelişmenin hızı katlanarak artıyor. İletişimde, tıpta, ulaşımda yirmi yıl önce bilim 
kurgu sayılan birçok uygulama bugün günlük yaşama girmiş durumda.
18. Yüzyıl’da başlayan sanayi devriminden bu yana insanlık doğa hakkında öğrendiklerini 
insanların yararına kullanmaya çalışır, o bilgilere dayalı ürünler geliştirirken belki birçok 
alanda çarpıcı gelişmelere imza atmış, ama bir yandan da  doğayı neredeyse yaşanmaz 
hale getirmiş, insanlar arasındaki uçurumları da ortadan kaldırmayı henüz başaramamış 
durumda. Hepimizin bildiğimiz ama ne yazık ki henüz gündemimizde hak ettiği önceliği 
vermediğimiz küresel ısınma olgusu, hızla yaklaşan bir gelecekte dünyamızı yok oluşa 
götürebilecek gibi görünüyor.  İletişim teknolojileri dünyanın en ücra noktalarıyla 
istediğimiz an görüntülü konuşma olanağı sağlıyor, ama insan toplulukları arasındaki 
eşitsizliklerin, anlaşmazlıkların, düşmanlıkların,  azalacakları yerde gittikçe daha yıkıcı hale 
geldiklerini her gün yaşayarak görüyoruz. 
 
İşte günümüzde mühendisler, bilimsel bilgiyi yaşama uygularken doğanın yok oluşunu 
engellemek, insanlar arasında dostluğu, kardeşliği pekiştirmek gibi sorumlulukları da 
taşımaktadırlar. Bugünün mühendisliği, üretilen ürünlerin yalnızca daha başarılı, daha verimli, 
daha ucuz olmasıyla yetinemez, doğayı ve insanlığı da öncelikle gözetmek durumundadır. 
Günümüzde yenilikçilik ve yaratıcılık, bu ilkeler çerçevesinde mühendisliğin temel 
gereksinimi olarak ortaya çıkıyor.
Mühendislik Fakültemiz on bölümden oluşuyor. Bunlar;
• Bilgisayar Mühendisliği,
• Elektrik - Elektronik Mühendisliği,
• Endüstri Mühendisliği,
• Enerji Sistemleri Mühendisliği,
• Genetik ve Biyomühendislik
• Geomatik Mühendisliği,
• Gıda Mühendisliği,
• İnşaat Mühendisliği,
• Makine Mühendisliği,
• Mühendislik Temel Bilimleri bölümleridir.
Mühendislik Temel Bilimleri bölümü dışında her bölümün kendi ismi altında programları 
var. Yukarıda sözü edilen bölüm/programlara ek olarak Mekatronik Mühendisliği Programı 
Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü altında, Otomotiv Mühendisliği Programı ise 
Makine Mühendisliği Bölümü altında açılmıştır.
Okan’a hoş geldiniz. Hepinize başarılar diliyorum.

Prof. Dr. Semih BİLGEN
Mühendislik Fakültesi Dekanı

DEKANIN MESAJI
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
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Bilgisayar Mühendisliği

2005 yılında kurulan Okan Üniversitesi Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümü, Tuzla Kampüsü’nde, güçlü bir bilgisayar 
ağı altyapısı, en güncel teknolojiye sahip yeni bilgisayar 
laboratuvarları ve tam donanımlı dersliklerde, eğitim sürecine 
devam etmektedir.
Eğitim programımız, bilgisayar mühendisinin iş yaşamında 
karşılaşacağı gerçekler, beklentiler ve gereksinimler dikkate 
alınarak hazırlanmıştır ve bu alanda söz sahibi olan, deneyimli 
öğretim üyelerince yürütülmektedir. Üçüncü sınıftan 
itibaren öğrencilerimizin, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama 
Merkezi’nin olanaklarından da yararlanarak, gerçek projeler 
üzerinde çalışmalarını sağlamak üzere gerekli planlamalar 
yapılmıştır.

Öğrencilerimizin, güçlü kurumsal bilgilerin yanında, 
kazandıkları uygulama deneyimi ile bilişim dünyasında tercih 
edilen bilgisayar mühendisleri olarak yerlerini alacaklarına 
inanıyoruz.

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Bekir Tevfik AKGÜN

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mühendislik Eğitim 
Programları Değerlendirme ve Akreditasyon 
Derneği (MÜDEK) akreditasyonu aldı. Bölümümüz 
ayrıca EUR-ACE Etiketi’nin sahibi oldu.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
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Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Mekatronik Mühendisliği programları 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü altında endüstri ve akademi tecrübeli 
akademisyenleriyle kaliteli eğitim sürecinden geçmiş ve çağın gereksinimleri ile 
donatılmış mühendisleri yetiştirmektedir.

Elektrik ve elektronik mühendisliği ve mekatronik mühendisliği programlarının 
eğitim içerikleri teorik derslerin yanında laboratuvar çalışmaları ile 
desteklenmektedir. Bölümün eğitiminde kullanılmak üzere en son teknolojik 
altyapıya sahip tam donanımlı temel elektronik, haberleşme, mikrodenetleyici, 
FPGA, lojik devreler, entegre devre tasarım, güç elektroniği, elektrik 
makineleri, mekatronik, 3D yazıcı destekli bilgisayar destekli tasarım ve beş 
adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Laboratuvarlarda deney setlerinin 
yanında karmaşık ölçümler için son teknoloji ekipmanlar da çeşitli araştırma 
projelerinde kullanılmaktadır.

Bölümde Elektrik–Elektronik Mühendisliği ve Mekatronik Mühendisliği 
Programları İngilizce eğitim verdiğinden mezunlarının en son teknolojiyi takip 
etmeleri ve dünya ölçeğindeki şirketlerde iş bulmaları kolay olmaktadır. 

Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Burak KELLECİ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Bölümü Mühendislik Eğitim Programları 
Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği 
(MÜDEK) akreditasyonu aldı. Bölümümüz 
ayrıca EUR-ACE Etiketi’nin sahibi oldu.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
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Endüstri Mühendisliği

Endüstri mühendisliği, bir tür sistem mühendisliğidir. Burada söz konusu sistemler hizmet üretimini de kapsayan 
geniş anlamda üretim sistemleridir. Üretim sistemlerinin tasarımı, yönetimi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi endüstri 
mühendisliğinin temel çalışma alanıdır. Endüstri mühendisleri, insan, makine, malzeme ve sermaye gibi temel üretim 
faktörlerini yöneterek verimliliği arttırmayı ve sürdürülebilir kurumsal başarıyı güvence altına almayı hedefler. Bu 
çalışmalara sistem yaklaşımı ve süreçlerle yönetim temel oluşturur. Endüstri mühendisliği; istatistik, simülasyon, 
yöneylem, üretim planlama, üretim yönetimi, sistem analizi, iş etüdü, finansman, kalite yönetimi ve kalite mühendisliği 
araçları, insan kaynakları yönetimi ve verimlilik yönetimi gibi birçok bilimsel araçla donatılmış disiplinler arası bir 
bilim dalıdır. Endüstri mühendisleri planlama, ölçme ve değerlendirme ve geliştirme (ar-ge) yeteneklerine sahip 
mühendislerdir. Endüstri mühendisleri çalışmalarında bilgi teknolojilerinin tüm olanaklarını (yönetim bilişim sistemleri, 
bilgisayarla bütünleşik tasarım ve imalat vb.) etkin olarak kullanmaktadır.

Teknik ve yönetim bilgisiyle donatılmış endüstri mühendisliği mezunları; üretim, hizmet ve kamu sektörlerinde üretim 
planlama, bakım yönetimi, kalite yönetimi, insan kaynakları, operasyon yönetimi, ar-ge ve proje yönetimi gibi daha bir 
çok alanda çalışma imkanı bulmaktadır. 

Endüstri Mühendisliği Bölümü, biri Türkçe biri İngilizce olmak üzere iki adet lisans programını ve Mühendislik Yönetimi 
tezli yüksek lisans programını yürütmektedir. Ders programlarımız, birisi Endüstride Bilgisayar Uygulamaları ve diğeri 
Endüstri Mühendisliği konularını kapsayan iki yaz stajı ile desteklenmektedir.

Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Günseli GÖRÜR

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
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Enerji Sistemleri Mühendisliği

Programı tamamlayanların, mühendisliğin temellerini öğrenip, bu bilgileri; enerjinin üretimi, işlenmesi, depolanması, 
dağıtımı ve kullanımı konularındaki problemlerin tespit ve çözümünde; sentez, analiz, tasarım ve vaka incelemeleri 
gibi yöntemleri birlikte uygulayarak kullanmaları hedeflenmekte. Müfredatın esnek oluşu, programı diğer mühendislik 
öğrencileri için de, ikinci ana dal veya yan dal olarak cazip kılmakta, onları toplumun enerji ihtiyaçları ve talepleri 
konusunda bilgilendirip, katkıda bulunmaya hazırlamaktadır. Program ayrıca, öğrencileri enerji yönetiminde ve enerji 
teknolojilerinin geliştirilmesinde başarılı öncüler, uygulamacı mühendisler, enerji ve enerji ile ilgili çevre sağlığı ve 
güvenliği, politika ve ekonomi alanlarında toplumsal liderler olarak hazırlamayı hedefliyor. Öğrencileri yaşam boyu 
öğrenmeye açık ve alışkın, problem belirleme ve çözmede yetkin, enerji sektöründe lider bireyler olmak üzere eğitiyor.

Bu hedefler kapsamında, programdan mezun olanların şu becerileri kazanmış olması bekleniyor:
Gerekli matematik ve fizik alt yapısına sahip olup, mühendislik bilgilerini uygulama, mühendis olarak çalışabilmek için 
gereken teknikleri, becerileri ve çağdaş mühendislik araçlarını kullanma, deneyler tasarlayıp yapma, veri analizi ve 
yorumlama, istenen amaçlara yönelik sistem, bileşen veya süreç tasarımlama, temel bilgileri kullanarak; isabetli veri 
toplama, enerji ve enerjinin yol açtığı çevre problemlerini tanımlama, analiz edip çözme. Mühendislik çözümlerinin 
küresel ve toplumsal bağlamlardaki etkilerini değerlendirebilme, profesyonel ve etik sorumluluğu, sosyal ve çevresel 
faktörleri, enerji mühendisliği tasarımlarına ve problem çözümlerine dâhil etme, grup çalışmalarında etkin iletişim ve 
verimli işbirliği, çok-disiplinli gruplarda çalışma, teknik yeterliliği sürdürmek ve alandaki yeni gelişmeleri takip edebilmek 
için, yaşam boyu öğrenme kararlılığı ve alışkanlığı.

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Ramazan Nejat TUNCAY

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
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Geomatik Mühendisliği

Geomatik (Harita) mühendisliği temel ve köklü bir mühendislik disiplini olup, ilgi alanları ve buna bağlı olarak çalışma 
alanları gün geçtikçe artmaktadır. Geomatik Mühendisliğinin ilgi alanları: 
• Kamu ve alt yapı hizmetleri için ihtiyaç duyulan güncel, doğru ve büyük ölçekli harita üretimi, 
• Köprü, baraj, gökdelen, tünel, konut projeleri vb. mühendislik projelerinin yerine uygulanması (aplikasyonu) ve 
kontrolü için yapılan mühendislik ölçmeleri uygulamaları,
• Tapu ve kadastro hizmetleri, gayrimenkul (taşınmaz mal) değerlemesi, kentsel dönüşüm uygulamaları ve arazi yönetimi,
• Mülkiyet ve konum tabanlı mekânsal bilgi sistemleri (coğrafi,  kent, arazi, afet, ulaşım vb).  Mülkiyete ilişkin veri üreten 
tek mühendislik disiplini Geomatik Mühendisliğidir. 
• Uydu, elektronik ve bilgisayar teknolojisi kullanarak (GPS ve total station ile) doğru ve hassas konum belirlemesi,
• Uydu görüntüleri, hava fotoğrafları, lidar verileri, uzaktan algılama verileri ve yersel ölçmelerle arazinin üç boyutlu 
modelinin oluşturulması ve teknik hizmetler için bu modelden veri ve bilgi üretilmesi,
• Noter gibi çalışan lisanslı harita kadastro mühendislik büroları (LİHKAB) tarafından yapılan tapu ve kadastro 
hizmetleri (yasa ile tanımlanan çerçevede),
• Özel harita bürolarınca yapılan işler (imar uygulamaları, teknik alt yapı çalışmaları, inşaat ve hafriyat işleri, vb).
Geomatik mühendislerinin iş bulma şansı çok yüksektir. Geomatik Mühendisleri tüm bakanlıklarda, büyükşehir, il, ilçe ve 
belde belediyelerinde, lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarında, özel sektörde (harita büroları, inşaat, madencilik, 
gayrimenkul değerleme,  arazi yönetimi, kentsel dönüşüm şirketleri, yazılım ve CAD firmalarında vb.) çalışabilir. 
Okan Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümünde; alanlarında deneyimli ve dinamik yeterli akademik personel      
(2 profesör, 1 doçent, 2 yardımcı doçent ve 1 öğretim görevlisi) tarafından, yeterli donanım ve yazılım ile 20-25 kişilik 
sınıflarda öğrencilerle birebir ilgilenilerek arazi yönetimi ağırlıklı çağdaş, rekabetçi bir eğitim-öğretim verilmektedir.  

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Nihat Enver ÜLGER

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
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Genetik ve Biyomühendislik

Önümüzdeki yıllarda mühendislik, biyolojik ve tıbbi bilimlerin birleşiminden ortaya çıkan gelişmiş tanı ve ileri tedavi 
teknolojilerinin, kişiye özgü ilaç tasarımlarının, genomik tedavilerin, yapay doku ve organlar gibi ileri atılımların insanların 
daha uzun, daha sağlıklı, daha konforlu ve daha üretken bir yaşam sürmesine yardımcı olması beklenmektedir.

Dünyadaki bu gelişmelere paralel olarak Okan Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Programı, biyolojiyi ve tıbbı 
mühendislik bakış açısıyla kucaklayan ve mühendislik ilkelerini tıbbi sorunlara ve biyolojik sistemlere uygulayan eğitim 
ve araştırma programlarını içermektedir. Okan Üniversitesi’nin sunduğu işbirlikçi ve bütünleşik çevre, geleceğin 
biyomühendislerine ve öğretim üyelerine disiplinler arası ders programı ile araştırma ve ileri teknoloji olanakları 
sunmaktadır.

Genetik ve Biyomühendislik Programımız genetik, doku mühendisliği, kök hücre biyolojisi, kanser biyolojisi, gelişim 
biyolojisi, hücre biyolojisi, kök hücre biyolojisi, immünoloji ve epigenetik gibi direkt insan sağlığını hedef alan uygulama 
alanlarının dışında, sentetik biyoloji, biyosensörler, mikrobiyal biyoteknoloji ve moleküler diyagnostik gibi katma değeri 
yüksek ileri endüstriyel uygulama alanlarında da ürüne yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmektedir.

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü öğretim üyesi kadrosu olarak amacımız yaşam boyu öğrenme arzusu taşıyan, yeni 
bakış açıları, kavramları ve teknolojileri üretebilen, endüstri ve kamuda lider pozisyonlara yükselecek biyomühendisleri 
yetiştirmektir.

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Ender ALTIOK

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
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Gıda Mühendisliği

Okan Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü sunduğu lisans eğitim programı ile türevsel denklemleri de içerecek 
biçimde matematik, kimya, fizik, fizikokimya ve biyolojik bilimlerin yanı sıra, biyolojik kinetik, biyolojik malzemeler, ısı ve 
kütle transferi, bilişim sistemleri, süreç denetim konuları ve gıda işleme sistemleri konularında uzmanlık kazandırmayı 
amaçlamaktadır. 

Okan Üniversitesi Gıda Mühendisliği lisans programı MÜDEK ve ABET ölçütlerine uygun şekilde tasarlanmıştır. 
İngilizce hazırlık sınıfını tamamlayan öğrenciler, tüm derslerin İngilizce okutulduğu 4 senelik bir programa devam ederler. 

Öğrenciler 2,0 not ortalamasına sahip oldukları ve istedikleri takdirde ‘İş Yeri Destekli Program’ (Cooperative Training) 
4 yıllık lisans eğitim programının içinde alabilirler. Bu program, gıda sektörü ve üniversite işbirliği ile öğrencilerin eğitim 
faaliyetleri ile kazandığı bilgi ve becerilerinin pratiğini yapmasını sağlar. 

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Hikmet BOYACIOĞLU

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
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İnşaat Mühendisliği

Okan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü kazanan bir 
inşaat mühendisi adayı 4 yıllık lisans programı boyunca inşaat 
mühendisliğinin başlıca disiplinlerinden dersler alabilecektir. Bu 
sayede yapı mühendisliği, hidrolik ve su kaynakları mühendisliği, 
geoteknik mühendisliği, malzeme mühendisliği, ulaştırma mühendisliği 
ve yapı işletmesi mühendisliği olmak üzere İnşaat mühendisliğinin 
temel disiplinlerinde teorik ve uygulama bilgilerini alan mezun 
mühendislerimiz günümüz İnşaat mühendislerinin karşı karşıya 
olduğu rekabetçi ortama hazır olmaktadırlar. Mühendis adaylarımız 
İnşaat Mühendisliği Programı’nın Erasmus kapsamında yurt dışındaki 
üniversitelerle yaptığı ikili anlaşmalardan da faydalanabilmektedir.  
Ayrıca, derslerinde başarı olan mühendis adaylarımız “çalışan 
öğrenci” statüsüne başvuru yapıp öğretim üyelerimiz İnşaat 
Teknolojileri Araştırma Laboratuarı’nda yürüttüğü AR-GE 
faaliyetlerinde ve TÜBİTAK destekli bilimsel araştırma projelerinde 
görev alabilmektedir. Daha mezun olmadan önce iş tecrübesi edinme 
fırsatını yakalayarak mesleki bilgi birikimlerini geliştirebilmektedirler.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Mühendislik Eğitim 
Programları Değerlendirme ve Akreditasyon 
Derneği (MÜDEK) akreditasyonu aldı. Bölümümüz 
ayrıca EUR-ACE Etiketi’nin sahibi oldu.

Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Onur AKAY

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
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Makine Mühendisliği

Makine mühendisleri ısıtma, soğutma, otomotiv, tesisat gibi birçok alanda çalışmaktadır. İş yaşamına en yakın üniversite 
olarak iş hayatında en çok ihtiyaç duyulan alanlar için öğrenci yetiştirmek amacındayız. Zaman geçtikçe insanların enerji 
ihtiyacı artmaktadır. Gelecekte bu alanda çalışmakta olan makine mühendislerine çok ihtiyaç duyulacaktır. Bu yüzden 
biz bu alandaki eğitime önem vermekteyiz. Ülkemizde otomotiv sanayi sürekli büyümektedir. Otomotiv Mühendisliği 
Programı’nda bu alanda çalışmaya hazır mühendisleri de yetiştiriyoruz. 

Türkiye Makina Mühendisleri Odası’na göre Türkiye’de imalat sanayinde çok sayıda makine mühendisine ihtiyaç 
duyuluyor. Biz bölümümüzde bu alana da ayrı bir önem vermekteyiz.

Günümüzde makineler sadece mekanik parçalardan oluşmamaktadır. Elektronik parçalardan da oluşmaktadır. Bu 
sebepten dolayı makine programlarımızda yetiştirdiğimiz mühendisler mekatronikten de haberdar olacaktır. Bu 
bölümde biz İngilizce eğitim yapmaktayız. Bunun sebeplerinden biri İngilizcenin bilim için ortak bir dil olmasıdır. Diğer 
önemli bir sebep ise programlarımızın yurt dışından gelen öğrenciler ve Erasmus vb. değişim programlarıyla gelen 
öğrenciler tarafından da tercih ediliyor olmasıdır. Ayrıca işverenler İngilizce bilen mühendisler aramaktadır. Özellikle 
uluslararası şirketlerde ve yurtdışı ile iş yapan şirketlerde İngilizce bilmek çok önemlidir.

Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Başar ÖZKAN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
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MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Psikoloji Günleri

Psikoloji Günleri

Robokan Robot Yarışması 2016
Mekatronik Kulübümüz tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen 
“Robokan Robot Yarışması 2016” robotik alanda çalışma yapan 230 
öğrenciyi ve onların tasarladığı 240 robotu bir araya getirdi. Yarışmada 
robotlar 3 ayrı kategoride rekabet etti: Sumo, Mini Sumo ve Çizgi 
İzleyen. “Robokan Robot Yarışması 2016”da toplamda 15 bin TL ödül 
verildi. Dereceye girenler üniversitemiz tarafından verilecek yüzde 50 
oranındaki bursların da sahibi oldu.

Haberleşen Araç Teknolojileri Çalıştayı 
Fakültemiz, “Yenilikçi Akıllı ve Haberleşen Araç Teknolojileri Kümelenme Merkezi” 
projesinin ikinci çalıştayını 25 Mayıs 2016’da Tuzla Kampüsü’nde düzenledi. 
Çalıştayda “Akıllı ve Haberleşen Araç Teknolojileri Kümelenmesi Amaçları Paneli” 
gerçekleştirildi. Panelde öğretim üyemiz Prof. Dr. Orhan Alankuş, ERTICO eMI3 
Koordinatörü Jean Charles Pandazis , Bosch Otomotiv Teknolojileri Genel Müdür 
Yardımcısı Gökhan Tunçdöken ve Fraunhofer  Enstitüsü Danışmanı Şevket Akınlar, 
gelecekte fosil yakıt kaynaklarının azalması, güvenli ulaşım ihtiyacı ve gittikçe artan 
trafik yoğunluğu nedeni ile önemi artacak olan akıllı ve haberleşen  araç                      
    teknolojileri ve akıllı ulaşım üzerinde yapılan çalışmaları değerlendirdi.
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DÜNYA 
ÖLÇEĞİNDE 
BİR KAMPÜS

Ana yerleşke olan 160 bin m alan 
üzerine kurulu Tuzla Kampüsü’nde 
inşaat, elektronik, diş hekimliği ve tıp 
laboratuvarları, teknik donanımlı sanat 
atölyeleri, son teknoloji kullanılarak 
yapılandırılmış kütüphane, Hukuk 
Fakültesi’ndeki uygulamalı dersler 
için hazırlanan mahkeme salonu ve 
1000 metrekarelik gastronomi mutfağı 
bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, Okan 
Yaşam Merkezi’ndeki sinema ve oyun 
salonu, eğlence merkezi, süpermarket, 
kafeteryalar, kuaför, mağazalar, seyahat 
acentası ve restoranlardan da tüm 
ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir.

Kampüs, Sabiha Gökçen Havalimanı 
ve Viaport Alışveriş Merkezi’ne yakınlığı, 
sürekli ring seferleri, merkezi noktalardan 
kalkan belediye otobüsleri ve öğrenci 
servisleriyle farklı ulaşım olanaklarına 
sahiptir.

SAĞLIK VE SPOR KOMPLEKSİ
Kampüste, sportif faaliyetler için 

kapalı spor salonu ve yüzme havuzu, 
fitness, squash salonu, pilates ve aerobik 

stüdyoları, tenis kortları, halı saha ve 
basketbol sahaları yer almaktadır. Sağlık 
ve Spor Kompleksi, Okan Üniversitesi 
Spor Müdürlüğü bünyesindeki spor 
takımlarının faaliyetleri ve kültür, sanat 
etkinlikleri ile öğrenci topluluklarının 
faaliyetlerine de hizmet vermektedir, 
Spor Takımlarımız         
• Futbol • Voleybol • Basketbol • Tenis 
• Masa Tenisi • Kürek • Badmington 
• Korfball •  Yelken • Futsal • SuTopu  
• Atletizm • Güreş • Judo • Kano  
• Kayak (Snowboard) • MuayTai • Yüzme 
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SOSYAL MERKEZ
Oyun salonu, eğlence merkezi, market, 

kafeteryalar, kuaför, mağazalar, restoran 
ve özel salonlar gibi çok çeşitli bölümleri 
olan Sosyal Merkez, öğrencilerimizin 
tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir yaşam 
alanı sunuyor.   

KÜTÜPHANE
Okan Üniversitesi öğrencilerinin, 

akademik ve idari personelinin 
eğitim ve araştırma gereksinimlerini 
karşılamak amacı ile kurulmuş olan 
kütüphanemizde 30 bin basılı, 45 bin 
elektronik kitap, 15 bin elektronik dergi, 
çok sayıda multimedya içerik, ansiklopedi, 
sözlük, tez, ciltli dergi ve süreli yayın 
bulunmaktadır.

Tamamı internete bağlı 50 bilgisayar 
terminalinden ve kampüsteki bütün 
bilgisayarlardan kütüphane veritabanına 
anında erişilebilir.

 Kullanıcıların çalışmalarına ve 
araştırmalarına en etkin biçimde yardımcı 

olacak şekilde ödünç verme, referans, 
rezerv gibi hizmetler, profesyonel bir 
kadro tarafından sunulmakta ve bu 
hizmetler yeni teknolojik gelişmeler 
ışığında sürekli yenilenmektedir.

SAĞLIK HİZMETLERİ
Sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamının 

sağlanması, öğrenci başarısı için de 
yaşamsal bir önem taşımaktadır.

Kampüs içinde 24 saat hizmet veren 
doktor, hemşire ve ambulans hizmetleri 
bulunmaktadır. Üniversitemizin reviri, 
muayene ve ayakta tedavi için gerekli 
sağlık hizmetlerini yerine getirmekte 
ve sevk edilen hastaların takibini 
yapmaktadır.

Öğrencilerimiz, üniversite içinde ve 
dışında güvence altında olmak için Ferdi 
Kaza Sigortası ile sigortalanmaktadırlar.

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI
Okan Üniversitesi, tüm öğrencilerinin 

toplumsal, kültürel ve sosyal 
gelişimlerine yardım etmek, beden ve 

ruh sağlıklarını korumak, onları araştırıcı 
ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak 
yetiştirebilmek için gerekli tüm faaliyet ve 
etkinlikleri desteklemektedir.

Üniversitemizde sosyal, kültürel ve 
bilimsel etkinlikler öğrenci topluluklarıyla 
birlikte yürütülmektedir. Okan 
Üniversitesi Öğrenci Toplulukları, kuruluş 
amaçları doğrultusunda etkinliklere 
katılır,Türkiye Üniversiteleri Öğrenci 
Temsilcileri Kurultayı’nda yer alır, çeşitli 
sosyal sorumluluk projeleri, spor, kültür 
ve sanat etkinlikleri düzenler.

YURT OLANAKLARI
Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü’nde, 

tüm fakültelere yürüme mesafesinde, kız 
ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı olmak 
üzere toplam 1500 yatak kapasiteli, 5 
yurt binası bulunmaktadır.

Tüm yurt binalarında etüt odaları, 
yemek salonu, kafeterya ve temizlik 
servisi, çamaşırhane ve ütü odaları, 24 
saat güvenlik ve sağlık hizmetleri ile 
internet erişimi bulunmaktadır. 
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TÜRKAN - ÖMER OKAN, 
MEHMET OKAN, FİLİZ - ÖMER 
FESLİ, PROF. DR. SADIK KIRBAŞ 
ve MERAL OKAN ÖĞRENCİ 
YURTLARI

Üniversitemizin Tuzla Kampüsü’nde yer 
alan 2’si kızlar, 2’si erkekler için olmak 
üzere 4 yurt binasına ek olarak inşa 
edilen Meral Okan Öğrenci Yurdu, 2015-
2016 Akademik Yılı’nda öğrencilerimizin 
hizmetine girdi. 260 öğrenci kapasiteli 
yeni yurt binası, Okanlıların her türlü 
konfor ihtiyacını karşılayacak şekilde 
tasarlandı. İnşaatı tamamlanan yeni 
binanın hizmete girmesiyle birlikte Tuzla 
Kampüsümüzdeki yurtların kapasitesi 
toplam 1500 öğrenciye ulaşmış oldu.

En son teknolojik olanaklarla 
donatılmış olan yurt binalarında, 
öğrencilerimize bir, iki ve dört 
kişilik odalarda konaklama olanağı 
sunulmaktadır.Yurt odalarının içerisinde 
banyo, buzdolabı, elbise dolapları, kablolu 
ve kablosuz internet erişimi altyapısı, 
dahili-harici telefon hattı ve kablolu TV 
yayını bulunmaktadır.

Yurtlarımıza, üniversitemize kayıtlı 
her öğrenci başvuru yapabilmekte, 
yerleştirmede İstanbul dışında 
ikamet eden öğrencilerimize öncelik 
tanınmaktadır.

ÖĞRENCİ DEKANLIĞI
Öğrenci Dekanlığı, bünyesindeki 

Öğrenci Hizmetleri ve Öğrenci 
Etkinlikleri Müdürlükleri yoluyla 
öğrencilerin yurt, yemek, ulaşım gibi 
ana sorunlarını çözmeye yardımcı 
olmakta, kültür-sanat ve spor alanlarında 
çalışmalar yapan öğrenci topluluklarının 
etkinliklerine katkı sağlamakta ve kampüs 
yaşamındaki dinamizme öğrencilerin 
en üst seviyede katkıda bulunmasına 
çalışmaktadır.

OPDEM
Okan Psikolojik Danışma ve Eğitim 

Merkezi (OPDEM), bireysel görüşmeler 
ile öğrencilerin akademik hayat, gündelik 
yaşam, kişisel, sosyal, duygusal, zihinsel 
veya davranışsal alanlarda gelişimini 
engelleyen sorunların üstesinden 

gelebilmelerini sağlayarak, bireysel 
potansiyellerini en üst seviyeye 
çıkarmalarına yardımcı olmaktadır.
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34959 Akfırat - Tuzla / İstanbul
Tel:0(216) 444 OKAN (6526)
Faks: 0 (216) 677 16 47
iletisim@okan.edu.tr

TUZLA KAMPÜSÜ

444 OKAN  /  okan.edu.tr


