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İş dünyasının farklı sektörlerinde
edinilen 50 yıllık tecrübe ve vizyon
ile 1999 yılında kurduğumuz
Okan Üniversitesi, bugün
21 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 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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TIP FAKÜLTESİ

İlk öğrencilerini 2014-2015 Akademik Yılı’nda alan fakültemizde Temel Tıp 
Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri olmak üzere toplam 
3 bölüm bulunmaktadır. Bu bölümlerden Temel Tıp Bilimleri Bölümü’nde 
6 ana bilim dalı faaliyet göstermektedir. Öğrencilerimiz son teknolojiyle 

donatılmış laboratuvarlarımızda Türkiye’nin önde gelen bilim insanlarının 
tecrübelerinden faydalanarak, genç yaşta sağlık ve tıbbi araştırma alanında 

önemli çalışmalar yapma fırsatını elde etmektedir.
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Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü’nde tıp eğitimini “Tıp, Diş Hekimliği ve Sağlık 
Bilimleri Eğitim Kompleksi’nde” gerçekleştiriyoruz. Her türlü tıbbi donanımın ve 
alt yapının eksiksiz mevcut olduğu bu mekanda ilk öğrencilerimiz temel bilimler 
eğitimlerini alıyorlar.

Bu eğitimde hücreden başlayarak organlara kadar uzanan bir süreçte insan vücudunun 
tümü Anatomi, Histoloji, Fizyoloji, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Tıbbi 
Mikrobiyoloji derslerinin entegre olarak verildiği bir sistemde öğrencilerimize 
öğretilmektedir. Bu temel bilgileri alan öğrencilerimiz 4. dönemden itibaren hasta ile 
bire bir temas edecekleri ve klinik bilgilerini alacakları stajlarına başlayacaklardır. Bu 
stajlar başta iç hastalıkları, cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk sağlığı ve 
hastalıkları olmak üzere değişik stajlardan oluşacaktır. 6. dönemde ise öğrencilerimiz, 
hasta ile iletişimin ve sağlık sorunlarının çözümlerinin sağlandığı 12 aylık dönemi 
tamamlayarak Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ilk mezunları olarak ülkemizdeki 
hekim ordusuna katılacaklardır.

Genç Okan Tıp’lıların başarılı birer hekim olmaları dileğiyle.

Prof. Dr. Semih BASKAN
Tıp Fakültesi Dekanı

DEKANIN MESAJI
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Simülasyon Merkezi
1990’lı yıllarda tıp eğitiminde yapılan 
reform çalışmaları ile Simülasyon 
uygulamaları tıp öğrencilerinin 
eğitimlerinde ve değerlendirilmelerinde 
tüm dünyada yaygın bir şekilde tatbik 
edilmeye başlamıştır. Önceleri pahalı 
olmaları nedeniyle sadece klinik beceri 
laboratuvarlarında kullanılan          
simülatörler bugün yaygınlaşarak tıp 
eğitimde gerek mezuniyet öncesi 
gerekse de mezuniyet sonrası eğitim 
programlarının uygulanmalarında 

olmazsa olmaz koşul haline gelmiştir. 
Simülasyon, gerçekte var olan işlerin, 
ekipmanların, davranışların ya da bazı 
bilişsel aktivitelerin taklit edilmesi olarak 
tanımlanabilmektedir. Eğitim amaçlı 
olarak örneğin öğrencinin gözetim 
altında kas içi ilaç uygulaması becerisinin 
öğretilmesi, hastaya endoskopi yapacak 
bir hekimin önce simülatörler üzerinde 
bu uygulamayı öğrenmesi bu konulardaki 
uygulamalara örnek olarak gösterilebilir. 

Simülasyon eğitimi hastaya zarar 
vermeden, tekrarlanarak hatalar 

yapılarak ve yapılan bu hatalardan 
dersler çıkarılarak öğrencilerin deneyim 
kazanmalarına olanak sağlar. Hizmete 
açtığımız Okan Üniversitesi Simülasyon 
Merkezi’nde öğrencilerin eğitim ve 
değerlendirme amacıyla yaptıkları her 
türlü işlem ve sınavlar yüksek teknolojili 
bir işletim sistemi tarafından 
düzenlenmekte, kayıt altına alınabilmekte, 
değerlendirilebilmekte ve debriefing 
uygulamaları ile eğitimin kalıcılığı 
hedeflenmektedir. 
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250 yataklı Okan Üniversitesi Hastanesi 2016-2017 Akademik Yılı’nda hizmet vermeye başladı.

OKAN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
Üniversite yapımına geçen yıl Tuzla’da 
başladığı, 50.000 metrekare alan sahip, 
250 yatak kapasiteli, içerisinde 10 ameli-
yathane ve 47 erişkin ve yoğun bakım 
ünitesi, IVF ünitesi, invaziv radyoloji üni-
tesi, poliklinikler ve kliniklerin yer aldığı, 
Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, 
Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ni 
hizmete açtı. 
Tıpta var olan 43 uzmanlık alanında 
ve yan dallarda, herkese eşit mesafede 
yaklaşımı ile hizmet vermeyi ilke edinen 
Okan Üniversitesi Hastanesi, başta İç 
Hastalıkları, Genel Cerrahi, Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları, Kadın Sağlığı ve Doğum, 
Onkoloji, Organ Nakli, Ortopedi ve 
Travmatoloji, Göz, Göğüs Hastalıkları, 

Psikiyatri, Nöroloji, Kulak-Burun-Boğaz, 
Plastik Cerrahi, Dermatoloji olmak üzere 
tüm branşlarda, özellikli tüm cerrahile-
rde, teknolojik alt yapısını, deneyimli uz-
man hekim kadrosunu bir araya getiriyor. 
Ayrıca, E-5 Karayolu’na, Organize Sanayi 
Bölgesi’ne ve Tuzla Tersanesi’ne yakınlığı 
nedeniyle iş / meslek hastalıkları ve acil 
servisi ile yaralanmalarda ilk başvuru 
merkezi olma özelliği sağlayacaktır. 
Hızla gelişen tıbbi teknolojilerinin en son 
ürünlerini hastalarının hizmetine sunacak 
olan Okan Üniversitesi Hastanesi, bu 
olanaklarla bir mükemmeliyet merkezi 
olmayı hedefliyor. 
Toplumun, koruyucu hekimlik ve te-
davi edici hizmetlerde ulaşılabilir sağlık 

merkezi olarak bu sektöre adım atan 
Okan Üniversitesi Hastanesi, tıp eğitimi 
ve toplumun sağlığını ilgilendiren konu-
larda ileri tanı ve tedavi yöntemleri 
geliştirmek amacıyla bilimsel araştırma 
ve geliştirme çalışmalarını her zaman 
desteklemeyi; ulusal ve uluslararası alanda 
da sağlık/ eğitim kurumları ile çeşitli 
işbirlikleri geliştirmeyi planlıyor. 
Okan Üniversitesi Hastanesi, hizmet 
verdiği Tuzla Bölgesi’nde yerel  
yönetimler, yerel sağlık uzmanları ve sivil 
toplum örgütleri ile birlikte halka nitelikli 
sağlık hizmeti götürebilmenin gururunu 
ve mutluluğunu yaşıyor.
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ETKİNLİKLERİMİZ

1 Aralık Dünya Aids Günü

Dünyada ve ülkemizde HIV/AIDS çok önemli 
bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. 
Ülkemizde bir süredir bu hastalıkla ilgili 
kontrol programları yürütülmektedir. Bu 
programların esas amacı HIV’in önlenmesidir.

Pek çok hastalıkta olduğu gibi HIV/AIDS 
olgularında da erken tanı ve tedavi son 
derece önemli rol oynamaktadır. Bu konuda 
da toplumda farklılık yaratarak uyarmak 
konusunda pek çok kuruluş ve dernek 
gönüllü olarak görev almaktadırlar.

Bu bağlamda 1 Aralık Dünya AIDS Günü’nde 
Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri 
bir etkinlik düzenleyerek Kadıköy’de 
halkımıza HIV/AIDS hastalığının bulaşma 
yollarını ve korunma yöntemlerini anlattılar.

Okan’s Anatomy’nin 2. sayısı hazırlandı

2014-2015 Akademik Yılı’nda açılan Okan Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Dönem I öğrencileri ile ilk yıl olmasına rağmen 
birlikte güzel bir çalışma sergileyerek 14 Mart Tıp Haftası 
içinde Okan’s Anatomy’i çıkartmıştı. Bu derginin içinde 
Mütevelli Heyet Başkanımız, Rektörümüz, Dekanımızla 
söyleşiler, öğrencilerimizin Tıp ile ilgili yazıları yer almıştı. 
Bu yıl da Tıp Fakültesi’ndeki öğrencilerimiz boş 
zamanlarını çok iyi değerlendirerek Okan’s Anatomy’nin 
ikinci sayısını hazırladılar. İlk sayıda olduğu gibi bu sayıda 
da Rektör Yardımcılarımız, Dekanlarımız, Öğretim 
Üyelerimiz ile yapılan zevkli söyleşiler ve öğrencilerimizin 
hazırladığı yazılar yer aldı. 
Gelecek yıllarda da öğrencilerimiz de başlattığımız bu 
birlikteliği sürdürmek ortak dileğimizdir.
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ETKİNLİKLERİMİZ

Önlük giyme töreninde 
dekanımız Prof. Dr. Semih 
Baskan’ın yaptığı konuşma:

Sevgili Okan Tıp’lılar, sevgili 2022’ler,
Bugün burada yöneticilerimiz, öğretim 
üyelerimiz ve ailelerinizin huzurunda 
beyaz önlüklerinizi  giyeceksiniz. Bu 
şekilde hekimliğinde ilk adımınızı 
atacaksınız. Beyaz önlük saflıktır, 
berraklıktır ve temizliktir. Hastalarımız 
için duyduğumuz temiz hislerimizin dışa 
yansımasıdır. Beyaz önlüklerinizi sizlere 
giydirmenin hazzında biz öğretim 
üyeleri olarak hep birlikte yaşayacağız.
Günümüzde tıp, sadece hekimlerin ve 
görev yaptıkları hastanelerin uğraş alanı 
olmaktan çıkmaktadır. İnsan sağlığının 
öncelikle korunması, geliştirilmesi 
evde hastalıklardan korunması 
için Biyomedikal mühendisler, fizik 

mühendisleri, kimya mühendisleri ve 
hatta elektrik/elektronik mühendislerin 
dâhil olduğu çok geniş bir platforma 
taşınmış durumdadır.
Geçen yıl Nobel Kimya Ödülü’nü 
kazanan ve ülkemizin gurur kaynağı Prof. 
Dr. Aziz Sancar’ın yaşam öyküsünden 
öğreneceğimiz pek çok şey var. Aziz hoca  
çok çalışmak konusunda bakın neler 
söylüyor:” Yaptığınıza inanıyorsanız, öz 
güveninizi asla yitirmeyiniz. Çalıştığınız 
işe, projeye gerekiyorsa ömrünüzü 
adayacaksınız. Doğru bildiğiniz yolda 
ilerlerseniz sonunda mutlaka takdir 
edilecek ve ödüllendirileceksiniz.”
Gelecekte hastalarımız tıbbın son 
gelişmelerini sizler gibi iyi yetişecek 
hekimlerin, iyi sağlık yöneticilerinin ve 
iyi sağlık profesyonellerinin elinden 
alacaklardır.
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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


