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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
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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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SAĞLIK BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ

Mezunlarımızın, sadece mesleğini iyi icra eden sağlıkçılar değil, aynı 
zamanda sorunlara duyarlı, insanları seven, toplumsal sağlık sorunlarını 

analiz edebilen aydın insanlar olmalarını istiyoruz. Amacımız; sürekli 
araştıran, bilimsel olarak sürekli kendini geliştiren, bilgi üreten, bilgi ve 

birikimlerini aktarabilen sağlıkçılar yetiştirmektir.

LİSANS PROGRAMLARI
• Beslenme ve Diyetetik

• Beslenme ve Diyetetik (İng.)
• Çocuk Gelişimi

• Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
• Hemşirelik

• Sağlık Yönetimi



7O K A N  Ü N İ V E R S İ T E S İ

Hem bireysel yaşamımızda hem toplumsal anlamda başarılı ve mutlu bir yaşam sürmek, 
yaşam kalitesini artırmak sağlıklı olmaya bağlıdır. Sağlığı geliştirme ise çok disiplinli bir 
yaklaşım ile mümkündür. Sağlığı geliştirmede sağlık eğitimi başta olmak üzere sağlık 
yönetimi, beslenme ve spor en önemli disiplin alanları olarak karşımıza çıkıyor. Sağlık 
hizmeti sunulurken de bu çok disiplinli yaklaşım uzmanlaşmaya, yeni mesleklerin 
doğmasına ve gelişmesine neden oluyor. Günümüzde en eski sağlık mesleği olan 
hekimlik ve hemşirelikten sonra yüzlerce sağlık mesleği sağlık hizmetinin sunumunda 
rol almaktadır.

Fakültemiz bu önemli sağlık dallarından Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 
Beslenme ve Diyetetik, Sağlık Yönetimi ile Çocuk Gelişimi bölümlerinden oluşmaktadır. 
Hangi bölüm olursa olsun önce üniversitemizin temel felsefesi olan iş dünyasına yakın 
olma iddiasıyla çalışıyoruz. Öğrencilerimiz Hastane Simülasyon Merkezi’nde değişik 
hastalıklarda ne yapması gerektiğini, hastaya zarar verme riski olmadan bilgi, tutum ve 
davranış olarak öğrendikten sonra Okan Üniversitesi Hastanesi’nde, gerçek hayatta, 
uygulamaktadırlar. Mezunlarımızın, sadece mesleğini iyi icra eden sağlıkçılar değil, aynı 
zamanda sorunlara duyarlı, insanları seven, toplumsal sağlık sorunlarını analiz edebilen 
aydın insanlar olmalarını istiyoruz.  Amacımız sürekli araştıran, bilimsel olarak sürekli 
kendini geliştiren, bilgi üreten, bilgi ve birikimlerini aktarabilen sağlıkçılar yetiştirmektir.

Prof. Dr. Mithat KIYAK
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

DEKANIN MESAJI
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SİMÜLASYON MERKEZİ

Simülasyon Merkezi
Yaklaşık 1000 metrekarelik bir alanda 
hizmete giren Okan Üniversitesi  
Simülasyon Merkezi’nde öğrencilerimiz 
her türlü hasta tipi ve hastalık 
senaryosunu bünyesinde barındıran 
bilgisayar destekli simülatörlerle 
eğitilmektedirler. Merkez, sınıf ve 
laboratuvar düzeni içerisinde temel bilgi 
ve becerilerini geliştiren öğrencilerin 
hastane mimarisine uygun planlanmış 
alanlarda, gerçeğe yakın stres altında, 
ekip sorumluluğu içerisinde tutum 

ve davranış modelleri geliştirmelerini 
hedeflemektedir. Merkez içerisinde 
öğrencilerin eğitim ve değerlendirme 
amacıyla yaptıkları her uygulama ve sınav 
yüksek teknoloji ürünü bir işletim sistemi 
ile düzenlenmekte, kayıt altına alınmakta, 
değerlendirilmekte ve debriefing 
uygulamaları ile eğitimin kalıcılığı 
sağlanmaktadır.  

Simülasyon Merkezi’nde yer alan 
birimler:
• Kaza Yeri ve Ambulans Alanı
• Acil Servis
• Temel Beceri Laboratuvarı
• Hemşirelik Bakımı
• Özel Oda Uygulama Alanı
• İlaç Hazırlama Odası
• Standardize Hasta Uygulama Odası
• Doğum Salonu
• Ameliyathane
•  Yoğun Bakım
• Learning Space İşletim Sistemi ve 
  Debriefing Room
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OKAN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

250 yataklı Okan Üniversitesi Hastanesi 2016-2017 Akademik Yılı’nda hizmet vermeye başladı.
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Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik Programı, beslenme alanında toplumsal sorunları analiz edebilecek ve çözüm yolları önerebilecek 
bilgi, beceri ve duyarlılık sahibi, beslenme danışmanlık ve eğitimi verebilecek yeterlilikte, hastane ve diğer sağlık kuruluşları, 
besin sanayi, üretim, yönetim ve organizasyon, araştırma ve geliştirme, beslenme plan ve programlarının oluşturulması ve 
uygulanması gibi alanlarda yeterlilik kazanmış diyetisyenler yetiştirmek amacıyla yapılandırılmıştır.

Bölümün eğitim-öğretim programı, beslenme ve diyetetik alanında yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde bu eğitimleri veren 
ve alanlarında kalite öncüsü olan programlar esas alınarak hazırlanmıştır. Bölümde yer alan derslerin içerikleri beslenme 
ve diyetetik alanında yapılan güncel araştırmaların ortaya koyduğu yeni bilgiler ışığında sürekli yenilenmektedir.

Dersler, internete bağlı bilgisayar desteği ile sunulmakta, öğrencilerin yeni uygulama ve standartlara günü gününe erişimleri 
sağlanmaktadır. Bölümde görevli öğretim üyeleri, alanlarında başarıyı kanıtlamış deneyimli kişilerden oluşmaktadır.

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. M. Emel ALPHAN
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Çocuk Gelişimi

Bölümün amacı 0-18 yaşları arasındaki normal gelişim gösteren, özel gereksinimi olan, korunmaya muhtaç ve hastanede 
yatan çocukların tüm gelişim alanlarını (zihinsel, sosyal, duygusal, dil, motor) destekleyici programlar geliştirmenin yanında 
çocuğa, aileye, profesyonellere ve topluma hizmet sunan çocuk gelişimcisi yetiştirmektir. 

Çocuk gelişimcileri gelişimsel tanılama ve bu tanılama sonuçlarına göre uygun eğitim programlarını ortaya koyma, ailelere 
danışmanlık verme, gelişimsel sapma gösteren çocuklar için gelişimi destekleyici uygun önlemleri çocuk, aile ve eğitimci 
bazında ele almaktadırlar ve ayrıca özel eğitim alanında özel gereksinimi olan çocukların gelişimsel tanılamasını yaparak, 
ilgili profesyonellerle multidisipliner yaklaşım çerçevesinde hizmet vermektedirler.

Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Erhan ALABAY
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Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Tıbbın pek çok alanında uygulanabilen fizyoterapi ve rehabilitasyon; hareket yetersizliklerine yol açan her türlü hastalıklar, 
yaralanmalar, yaşlılık ve ağrılı durumlar, fonksiyon bozuklukları sonrasında fonksiyonel durumun olabildiğince iyileştirilmesi 
ve devamı için bilimsel kanıta dayalı değerlendirme ve fizyoterapi-rehabilitasyon yaklaşımlarının fizyoterapistler tarafından 
uygulandığı bir bilim dalıdır.

Fizyoterapi eğitiminde  Anatomi, Nöroanatomi, Fizyoloji, Mikrobiyoloji gibi temel dersler ve uygulamaları Tıp Fakültemiz 
öğretim üyeleri tarafından verilmekte, uygulamalar, Tıp Fakültesi laboratuvarlarında yapılmaktadır. Fizyoterapi uygulamaları 
ise önce kampüsümüzdeki sağlık binasında bulunan manuel terapi ve elektroterapi uygulama salonlarında yapılmakta, 
sonrasında Okan Üniversitesi Hastanesi’nde devam etmektedir.

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Mithat KIYAK
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Hemşirelik 

Bölümümüz; bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik 
hemşirelik hizmetlerini planlayan, örgütleyen, uygulayan, değerlendiren ve bu hizmetleri yerine getirecek kişileri eğiten, 
araştırmacı, danışman, yönetici olarak görev alacak uluslararası standart ve etik kodları kullanan disiplinler arası ekip 
çalışması yapan, insanlığa ve ülkesine karşı sorumluluklarını bilen hemşireler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kamu ve özel sektör sağlık kurumlarında staj yapma imkanına sahip olan öğrencilerimiz, teorik ve pratik eğitimlerini  
çoğunluğu sağlık sektöründe çalışmış, kendisini bu sektörde kanıtlamış olan öğretim üyelerinden almaktadırlar. Beceri 
eğitimleri Tuzla Kampüsündeki sağlık binasında bulunan Hastane Simülasyon Merkezi’nde verilmektedir. Böylece 
öğrencilerimiz kendi hastanemizdeki  uygulamalarına çıktıklarında deneyimli bir hemşire gibi çalışabilmektedir.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de hemşire gereksinimi oldukça fazladır. Bunun yanında yurt dışında istihdam 
edilmek üzere ve son yıllarda ülkemizde sağlık turizminin gelişmesi ile yabancı dil bilen hemşire taleplerinde artış 
gözlenmektedir. Öğrencilerimizin mezun oldukları zaman her alanda söz sahibi olabilmeleri için, öğrenimleri sırasında iki 
yabancı dili öğrenmeleri için her türlü olanak sağlanmaktadır. 

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Birsen YÜRÜGEN
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Sağlık Yönetimi 

Ülkemizde, kamu ve özellikle özel sağlık kurumu sayısının hızlı bir şekilde artması, tıp teknolojisinin her geçen gün artması, 
gelişmesi ve değişmesi, sağlık turizminin gün geçtikçe önem kazanması, ilaç sektörü ve medikal sektördeki gelişmeler ve 
büyümeler, nitelikli sağlık yöneticisi ihtiyacını doğurmaktadır.

Bölümümüz, alanında söz sahibi, birçoğu sağlık hizmetleri sunumunun içinden gelen öğretim üyeleriyle; ülkemizdeki sağlık 
hizmeti veren kurum ve kuruluşların ihtiyacına cevap verecek, çağdaş yönetimi bilen, etik değerlere sahip, hasta ve çalışan 
haklarına saygılı, kaynakları etkin kullanan, yabancı dil bilen sağlık yöneticileri yetiştirmek gayretindedir.

Programa kabul edilen öğrenciler, dört yıl boyunca mesleki dersler alırken bu aldıkları derslerin  pratiğe yansıyabilmesi 
için 3. sınıfta haftada bir gün, 4. sınıfın 2. döneminde her gün Okan Üniversitesi Hastanesi’ndeki uygulama derslerine 
katılacaklardır. Bunun yanında öğrencilerimiz, 2. ve 3. sınıftan sonraki yaz döneminde zorunlu staj yapacaklardır. Böylece 
programdan mezun olan öğrencilerimizin, sektörü tanımaları, mesleğe atılmaları ve adaptasyonları ile kariyer planlarını 
erken yapabilmeleri hedeflenmiştir.

Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Yıldırım Beyazıt GÜLHAN
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ETKİNLİKLERİMİZ

Psikoloji Günleri

I. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu

İstanbul Sağlık Yönetimi Öğrenci Kongresi
 3. buluşması Tuzla Kampüsümüzde Yapıldı

Geniş bir akademik çevrenin katılımı ile alanın güncel konularının 
ele alındığı 1.Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu 
okulumuzda gerçekleştirildi.  

İstanbul’da  Sağlık Yönetimi öğrencilerini bir araya getiren 
İstanbul Sağlık Yönetimi Öğrenci Kongresi’nin 3. Buluşmasını 
Tuzla kampüsünde gerçekleştirdik.
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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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