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Mühe dislik Nedir? 

«He dese»: Arapça’da geo etri; arazi ölçü ü 

«Mühe dis»: He dese ile uğraşa  kişi... 
«E gi eer»: 6 ’lar İ giliz e’si de «i at 
 çıkarta », ir şey ürete …  
   «Ye ilikçilik» (inovasyon) 

Mühe dislik: Yaşa ı kolaylaştır ak üzere aklı  
ve es eler arası daki ilişkileri  te el 

kuralları da  yararla arak çözü ler geliştir ek. 



Bu ları yaptık: 



Ama bunlara da 

neden olduk: 



Bugü  

doğayla barışıp  
dü yayı  

ye ide  yaşa abilir kıl akta 

biz ühe dislere  
üyük soru luluk düşüyor! 



AB 2050 Hedefleri 

• Yol kazaları da sıfır 
ölü  

Yol 

kazaları da 
ılda  

il o  ölü  

• Karbon emisyonunun 

%  azaltıl ası              
 düze i e göre  

Karayolu 

taşı a ılığı 
karbon 

emisyonu: 

17 %  (2010) 

• Ke tlerde «sıfır» 
e is o lu taşıtlar 

Ke t üfusu 
%70 

Akıllı ve ha erleşe  araçlar 

Taşıtlarda düşük kar o  
emisyonu 



Oka  Sürü üsüz Araç Projesi, v . , :  
https://www.youtube.com/watch?v=dNBcAAt5jyY 

https://www.youtube.com/watch?v=dNBcAAt5jyY
https://www.youtube.com/watch?v=dNBcAAt5jyY


Niçi  Oka ’da Mühe dislik? 

•  ılı da Avrupa Birliği, Türkiye’de  ve 
Avrupa’da  Akıllı ve Ha erleşe  Araç 
Teknolojileri üzeri de çalışa  şirketlere azılı  
geliştir e ve test içi  destek vere ek 
alt apı ı  Oka  Ü iversitesi de kurul ası a 
karar verdi: 

Oto o  Araçlar Tek olojileri içi  Açık 
İ ovasyo  Platformu - OPINA projesi: 5M€ 
2019-2022 

 



Niçi  Oka ’da Mühe dislik? 

• PROMES® yaklaşı ıyla öğre ileri iz BİRİNCİ 
SINIFTAN aşlayarak SANAYİ ŞİRKETLERİNİN 
projelerinde yer alabiliyorlar. 

• Tü  ü iversitelerde staj var; Oka  gi i irçoğu 
İşyeri de Eğiti  O’COOP  uyguluyor; a a 
patentli PROMES® uygula ası, Oka ’a özgü! 





PROMES® ile: 

• Derslerdeki ko uları  uygula aları aşa arak görülü or, 

• Öğre iler daha iri i sı ıfta  iş dü yası ile ta ışıyor, 

• Derslerde işle e e e  gerçek soru lar iş aşa ı da de e i le i or, 

• Mezuniyete kalmadan iş ola akları oluşu or, 

• Sa a i kuruluşları, öğre ileri  ye ilikçi ve yaratı ı 
fikirleri de /çözü leri de   ararla ı or: 

 

«Firmanız bu uygulamadan ne kazandı?»  
«Hocam, sektörde kimsenin uygulamadığı yöntemleri bu öğrenci 
bizde başlattı! Kendisiyle çalışmayı kesinlikle sürdüreceğiz!» (30 
Mayıs 2019 - Bir sanayi kuruluşunun PROMES jürisinde yer alan 
sorumlu mühendisi...) 



Niçi  Oka ’da Mühe dislik? 

O’COOP 

(Cooperative Learning) 

İşyeri de Eğiti  Progra ı 

•  saat iş eri de profes o el çalış a. 
• .dö e i  tü ü de, haftada e  az dört gü . 
• Fir a etkilisi ve akade ik da ış a ı  irlikte 

değerle dir esi. 
• Başarı la ta a la a lara O’COOP sertifikası. 



Niçi  Oka ’da Mühe dislik? 

Ca lı ve Özgür Öğre i Toplulukları 
• Mekatro ik Topluluğu: ROBOKAN:  yıldır deva  

eden uluslararası robot yarış ası – ’da 
~  katılı ı... 

• Biyo ühe dislik Topluluğu: O’BIOTECH 1. Genetik 
ve Biyotek oloji Ko fera sı – uluslararası düzeyde 
ta ı ış akade isye ler. 

• Ü iversite çapı da  dolayı da öğre i 
topluluğu: şiir, halk da sları, hukuk, spor, psikoloji, 
v  v ... Dilediği iz dalda topluluk kurup Öğre i 
Deka lığı da  destek al a kolaylığı... 



Öğre i Ala  Bölü ler – Kadrolar 

(2019) 

 Bölü : Bilgisa ar, E düstri, Elektrik Elektro ik, Ge etik Bi o ühe dislik, 
Geo atik, İ şaat, Maki e, Mekatro ik, Oto otiv, Yazılı ;  

 lisa s progra ı. 

1424 lisa s,  lisa süstü YL + D  öğre isi;  
fiilen ders veren toplam 73 akade ik perso el doktoraları Türki e, ABD, 
İ giltere, Fra sa, Al a a, Ka ada, Japo a...   

Öğre i / Öğreti  Ü esi ora ı:  28,6; Lisans 23,7. 

Öğre i / Öğreti  Ele a ı ora ı:   23,5; Lisans 19,5.  







 Laboratuvarlar 

               

Bilgisayar Destekli 

Tasarı  Lab. 

Meka ik Atölye Güç Elektro iği ve 
E erji Dö üşü  Lab.  

Mekatronik ve Se sör 

Lab. 

Otomotiv Lab. İ şaat Mühe disliği 
Lab. 

İleri Elektro ik ve 
Ha erleş e Lab. 

Temel Elektronik Lab. 

Gıda Müh Lab. Malzeme Lab. Genetik ve 

Biyo ühe dislik Lab. 



ODTÜ  26 495 27  505  

Okan   27 492 23  507 

Ü iversite   2018  2018   2017    2017 

   Sıra   Puan   Sıra   Puan 

TÜMA 8 ARAŞTIRMASI 
Öğre i Ge el Me u iyet Sırala ası  

Kaynak:  

www.uniar.net/tuma  

http://www.uniar.net/tuma


İsta ul Oka  Ü iversitesi 
Mühe dislik Fakültesi 

MÜDEK 
Akreditasyonu 

Geçerlilik Süresi 

EUR-ACE Etiketi 

Geçerlilik Süresi 

Bilgisa ar Mühe disliği 01.05.2016-

30.09.2018 

01.05.2016-

30.09.2018 

Elektrik-Elektro ik Mühe disliği 
İ giliz e  

01.05.2016-

30.09.2019 

01.05.2016-

30.09.2019 

İ şaat Mühe disliği İ giliz e  
01.05.2016-

30.09.2019 

01.05.2016-

30.09.2019 

Maki e Mühe disliği İ giliz e  
01.05.2017-

30.09.2019 

01.05.2017-

30.09.2019 

https://www.okan.edu.tr/uploads/pages/okan-universitesi-logosu/okanlogo-21052018.pdf#page=1
https://www.okan.edu.tr/uploads/pages/okan-universitesi-logosu/okanlogo-21052018.pdf#page=1
https://www.okan.edu.tr/uploads/pages/okan-universitesi-logosu/okanlogo-21052018.pdf#page=1
https://www.okan.edu.tr/uploads/pages/okan-universitesi-logosu/okanlogo-21052018.pdf#page=1


Oka  Mühe dislik’te hale  yürüye  
azı Ar-Ge projeleri: 

• Sürü üsüz oto üs...  
• Sürü üsüz arazi ve de iz araçları... 
• Uluslararası ük taşı a ılığı da e erji opti izas o u ve hava 

kirliliği i  azaltıl ası... 
• Elektrikli ve akıllı ka u taşıtları – i i üs, idi üs, oto üs... 
• Diş kapla ası içi  e i tek olojiler... 

 

İlk aşa ada Otomotiv, Mekatronik, EEMB, Makine, 
Bilgisa ar, Yazılı , E düstri Mühe disliği ölü leri deki 
PROMES® öğre ileri u lara e zer projeleri  farklı 
aşa aları da görev ala aklar. 
Sonra İ şaat, Geo atik, GBM projeleri de PROMES®’e 
eklenecek! 

 



Uluslararası Akade ik İlişkiler 

• Ar-Ge Projeleri: OPINA, OptiTruck vd. 

 

• Öğre i değiş tokuşu: ERASMUS, ISEP 

 

• Özel a laş alı ü iversiteler:Te as Te h vd. 



Öğre i - Öğreti  Üyesi İlişkileri 

Da ış a lık: 
• Öğre i i  tü  öğre i  süresi o u a a ı 

da ış a la deva  et esi. 
• Da ış a  al ız ka ıt dö e i de, ders seçi i de 

değil, her za a  eğiti  ve kari er da ış a ı, ir 
dost... 

Öğreti  Üyeleri: 
• Dersle ilgili her türlü soru uzu her za a  

sora ile eği iz; bir dost... 





Oka  Mühe dislik Yarış ası 

• Ülke çapı da - .sı ıf lise öğre ileri i  
tü  ühe dislik ala ları daki projeleri e 
açık. 

• :  aşvuru,  ödül,  urslu ka ıt. 

• :  aşvuru,  fi al arış a ı,  ödül, 
 urslu ka ıt.  

• :  aşvuru,  fi al arış a ı,  ödül. 

 



Ü iversite le ilgili  
her türlü soru uz içi : 

http://int.okan.edu.tr/ 



Hepinize başarılar diliyorum! 


