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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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UYGULAMALI BİLİMLER 
YÜKSEKOKULU

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu dört yıllık programları ile öğrencilerini 
sorun çözmeye odaklı, uzmanlaşmak istedikleri sektörlerde yaratıcı ve 
iş hayatına atılmaya hazır bir şekilde yetiştirmektedir.  Teorik ve pratik 
öğretimi aynı anda veren yüksekokul, öğrencilerini mezuniyetlerinden 

hemen sonra uygulamaya koyacakları bilgi ve becerilerle donatan eğitim 
programları sunmaktadır.

LİSANS PROGRAMLARI
• Bankacılık ve Sigortacılık                                                           

• Gastronomi                                               
• Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 

• Havacılık Yönetimi                                                                                                             
• Lojistik ve Taşımacılık                                  
• Muhasebe ve Denetim                                                            

• Pilotaj (İng.)                                                         
• Spor Yöneticiliği                                            

• Turizm ve Otelcilik                                                    
• Turizm ve Otel İşletmeciliği (İng.)                 

• Yeni Medya                                                      
• Yönetim Bilişim Sistemleri
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Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu dört yıllık lisans programlarıyla 
öğrencilerine teorik ve pratik bir öğrenim imkanı sağlamakta, üniversite son sınıfta 
uygulanmaya başlayan CO-OP programı ile öğrencinin lisans eğitimi sırasında bir iş 
yerinde çalışmasına olanak vermekte, markalı dersler uygulamaları ile sektörü kampüse 
taşımakta, mezuniyetlerinden hemen sonra öğrencileri uygulamaya koyabilecekleri bilgi 
ve becerilerle donatmaktadır.
İyi yetişmiş, sorun çözmeye odaklı, iş hayatına atılmaya hazır, uzmanlaştıkları sektörde 
yaratıcı olmalarına çalıştığımız öğrencilerimiz, ülkemizde yetişmiş insan eksikliğini 
gidermeye yardım edeceklerdir. Bünyemizde yer alan Turizm ve Otelcilik, Turizm ve Otel 
İşletmeciliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Muhasebe ve 
Denetim, Pilotaj, Yeni Medya, Lojistik ve Taşımacılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Havacılık 
Yönetimi, Gastronomi ve Spor Yöneticiliği bölümlerinden mezun olan öğrencilerimizin 
yönetecekleri meslekler, dünyada ve Türkiye’de sürekli gelişen ve gelişmeye devam 
edecek, cazip iş alanlarıdır. Bir yandan, öğrenimlerinin ilk yılında öğrencilerimize 
sunulan ortak derslerle onlara sağlam bir akademik formasyon verilirken; diğer yandan, 
iş dünyasıyla kurulan yakın ilişkiler, sağlanan staj imkanları ve güncel mesleki eğitim 
programları aracılığıyla, öğrencilerimizin çok yönlü güçlü bir donanıma sahip olmaları 
amaçlanmaktadır. 
İngilizce’nin yanı sıra ikinci bir yabancı dil öğrenmek isteyen öğrencilerimiz Arapça, 
Çince veya Rusça’yı seçebilmektedirler.Öğrencilerimiz üniversitemizde var olan yandal 
ve çift anadal olanağından ve Erasmus Programı ile anlaşmalı üniversitelerle ikili değişim 
programlarından yararlanabilmektedirler.

Prof. Dr. Güner GÜRSOY
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür V.

MÜDÜRÜN MESAJI
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Bankacılık ve Sigortacılık 
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Halit Targan ÜNAL
Bankacılık ağırlıklı finansman sistemini bir büyüme modeli olarak tercih eden ülkemizde bankacılık sektörü, 19. Yüzyıla 
kadar uzanan köklü bir sisteme sahiptir. Bankacılık ve Sigortacılık Programı’nın amacı; bankacılık, sigortacılık ve finans 
piyasaları hakkında bilgi sahibi, bankacılığın ve sigortacılığın temel işlevlerini bilen, müşteri ilişkileri yönetiminde beceri 
kazanmış, sektörde yoğunluklu olarak kullanılan bilgisayar uygulamalarını kullanabilen nitelikli elemanlar yetiştirmektir.
Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde bankacılık ve sigortacılık alanındaki gelişmeleri güncel işlev ve kurallarıyla 
öğretmeyi hedefleyen eğitim programımız, seçkin ve uygulamacı eğitim kadrosuyla ve program içeriği ile de ihtiyaç 
duyulan meslek elemanı talebine cevap vermekte, mezunlarımız sektör firmalarının öncelikli eleman kriterlerine uygun 
olarak eğitimlerini tamamlamaktadır. Bu doğrultuda piyasada aranan nitelikleri kazandırmak amacıyla oluşturulan 
akademik programda gerekli mesleki bilgiler kazandırılmaya çalışılırken, diğer yandan öğrencilerin ileri düzeyde 
öğrenimine devam edebilmesinin alt yapısı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Programımızdan mezun olan öğrenciler; 
reel sektörde faaliyet gösteren işletmelerin muhasebe ve finans bölümlerinde, bağımsız denetim ve danışmanlık 
şirketlerinde, mali müşavirlik bürolarında, finans sektöründe yer alan bankalarda, leasing ve factoring şirketlerinde, 
sigorta şirketlerinde, sigorta acentelerinde, borsalarda, sermaye piyasası aracı kuruluşlarında, bu kuruluşların gerek 
muhasebe ve iç denetim bölümlerinde gerekse operasyon bölümlerinde kariyer yapabilmektedirler. Öğrencilerimiz 
üniversitemizde var olan yan dal ve çift anadal olanağından ve ayrıca Avrupa Birliği - Erasmus Programı çerçevesinde 
anlaşmalı üniversitelerle değişim programlarından yararlanabilmektedirler. Öğrencilerimizin sektörle olan ilişkilerini 
güçlendirmek ve sektör deneyimlerini artırmak için staj yapma olanağı da sağlanmaktadır. Eğitim dili Türkçe olan 
bölümümüzde; öğrencilerimiz isteğe bağlı olarak bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi alabilmekte, lisans eğitimi süresince 
İngilizce destekli eğitimlerine devam etmektedirler. Ayrıca;  Almanca, Arapça, Rusça ve Çince’den herhangi birisini 
seçerek ikinci bir yabancı dili öğrenme olanağına da sahip olmaktadırlar.
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Gastronomi

2009 yılında uzman eğitim kadrosu ile eğitime başlayan Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümü, yiyecek-içecek 
endüstrisi ile ilgili tüm alanlarda bilgi birikimini artırmanın yanı sıra, uygulamalı eğitimin kalitesini uluslararası düzeye 
çıkarmayı, gastronomi eğitiminde mükemmele ulaşmayı ve sektör ile işbirliğini daha da güçlendirerek ihtiyaç duyulan, 
vazgeçilmez niteliklere sahip mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Gastronomi Bölümü’nde dersler uygulama ve teori olarak iki gruba ayrılır. 
Uygulama dersleri Türkiye’nin en büyük eğitim mutfaklarından biri olan, son teknoloji ile donatılmış, konforlu ve üst 
düzey bir eğitim için çok geniş imkâna sahip, 96 öğrencinin aynı anda ders yapabileceği 2 ana mutfak ve 1 pastane 
mutfağından oluşan O’Mutfak’ta yapılımaktadır. Türk gastronomi eğitim sisteminde bir ilki gerçekleştirerek kendi mutfak 
kültürüne sahip çıkmak, milli yemek kültür bilincini geliştirmek amacıyla  yedi bölge yöresel mutfaklarımız ve Osmanlı 
saray yemekleri uygulama derslerinde iki yıl boyunca öğretilmeye başlanmıştır. Uygulama dersleri alınında uzman 
profesyonel eğitmen aşçılar tarafından öğretilir. Fırıncılık, Pastacılık ve İleri Pastacılık derslerinin yanı sıra, dünyadaki son 
gastronomi gelişmelerinin uygulandığı ve pişirmenin bilimsel olarak ele alındığı Pişirmenin Bilimi dersinde, gıdalardaki 
kimyasal ve fiziksel değişimler, moleküler gastronomi ve yeni olarak ortaya çıkan pişirme teknikleri öğrencilerimizle 
paylaşılmaktadır.  Türkiye’de gastronomi eğitiminde ilkleri gerçekleştiren bölümümüzde 4. sınıfın son döneminde “Intern 
Gastronomi” sistemi uygulanır. Bir dönem (en az dört ay) boyunca hayal ettiği işletmede yönetici asisitanı olarak çalışan 
öğrencimiz, Okan Üniversitesi’nden tecribeli mezun olur. Üniversite bünyesinde bulunan diğer bölümlerde yan dal 
ve çift anadal yapabilir. İngiltere’nin önemli  üniversitelerinden West London Üniversitesi ve İtalyan Apicus  ile eğitim 
anlaşmasına sahiptir. Böylece öğrenci değişim programı sayesinde son eğitim yılını Londra ve İtalya’da okuma şansına 
ayrıca Miami’deki Okan International University’de dil eğitimi alma imkânına sahiptir. Ayrıca İstanbul’un ilk ve tek yüksek 
lisans programına sahip gastronomi bölümü geleceğin akademisyenlerinin yetişmesine katkı sağlamaktadır.

Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. İlkay GÖK

https://www.okan.edu.tr/gastronomi/
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Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 

Okan Üniversitesi, “İş Dünyasına En Yakın Üniversite” yaklaşımı doğrultusunda, sektörle kurduğu etkin iletişimini, 
sürekli yenileyerek geliştirdiği yakın ilişkilerle sürdürmektedir. Bu yaklaşım içerisinde; Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
Bölümü öğrencilerine, sektörün önde gelen kurumları ve başarılı yöneticileri ile birlikte olma, iş yaşamı ve kariyer 
olanaklarıyla ilgili fikir ve tecrübe edinme olanakları sunulmaktadır. Bu süreç içinde, iş yaşamına hazırlık programları 
ve staj olanaklarıyla, öğrencilere iş deneyimi kazandırılmaktadır. Akademik ilkelere bağlı programlarımız, bu temel 
yaklaşım doğrultusunda öğrencilerin kuramsal bilgi ve bireysel uygulama becerilerinin birbirlerini destekleyecek şekilde 
gelişmesini sağlamayı hedefliyor. Bu bağlamda kuramsal ve uygulamaya yönelik çalışmalarımızda öğrencilerimize; gerek 
iletişim alanının disiplinler arası niteliğinin kavratılması ile temel bilgi ve bakış açısının kazandırılması, gerekse kampanya 
oluşturma ve yönetme, bunlara ilişkin analiz yapma, medya, ajans ve müşteri ilişkilerinde ihtiyaç duyulan kişisel iletişim 
etkinliğini edinme gibi kişisel yeterlilikler ve beceriler kazandırılması amaçlanmaktadır. Bölümümüz öğrencileri ilk 
iki yıllık eğitimlerini takiben, “Halkla İlişkiler” ve “Reklamcılık” alanlarından birini seçerek, eğitimlerine bu iki alandan 
birine odaklanmış şekilde devam etmekte, alan zorunlu, alan seçmeli ve dönem içi staj dersleri ile seçtikleri uzmanlık 
alanlarında kendilerini daha derinlikli şekilde geliştirme olanağı bulmaktadır. Böylelikle Halkla İlişkiler ve Reklamcılık gibi 
iki geniş çalışma alanı daha iyi kavranmakta uzmanlaşma sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz, üniversitemizde sunulan yan dal 
ve çift anadal olanaklarından ve ayrıca Avrupa Birliği-Erasmus Programı çerçevesinde, anlaşmalı üniversitelerle değişim 
programlarından yararlanabilmektedirler. Eğitim dili Türkçe olan bölümümüzde; öğrencilerimiz isteğe bağlı olarak bir 
yıl İngilizce hazırlık eğitimi alabilmekte olup, lisans eğitimi süresince İngilizce destekli eğitimlerine devam etmektedirler.  
Ayrıca; Almanca, Rusça, Çince ve Arapça dillerinden herhangi birisini seçerek ikinci bir yabancı dili öğrenme olanağına 
da sahip olmaktadırlar.

Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Özgür C. TAŞDAN
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Havacılık Yönetimi 

Küreselleşme, teknoloji ve iletişimin dönüştürdüğü dünyada havacılık sektörü hızlı bir değişim ve gelişim sürecine 
girmiştir. Bu süreçte havayolu taşımacılığının ulaşım sektörü içindeki payı düzenli olarak artmıştır. Havayolu 
taşımacılığında son 20 yılda yapılan düzenlemelerle sektöre hizmet veren işletme ve kuruluşların etkinliği ve pazar payı 
artımış,  33 milyonluk bir istihdam ve 1.8 trilyon dolarlık bir ciroya ulaşılmıştır. 
Ekonomik göstergelere göre havacılık sektöründe istihdam ve büyüme rakamlarının artmaya devam edeceği 
değerlendirilmektedir. Son yıllarda, sivil hava ulaşım faaliyetleri ülkemizde de hızla gelişmekte, diğer ulaşım sektörleri 
içindeki önemi daha da artmaktadır. Yolcu sayısı itibariyle dünyada son 10 yılda yıllık ortalama %5’e yakın artış 
yaşanırken, ülkemizde dünya ortamalarının çok üzerinde, %15’lere varan artış oranı olduğu belirtilmektedir. Türkiye, 
sivil havacılık sektörü sadece yolcu – yük taşımacılığında değil, havalimanı ve terminal işletmeciliği ile hava aracı, bakım, 
üretim ve modernizasyon hizmetlerinde de bölgesel merkez konumuna yerleşmektedir.
Havacılık Yönetimi Bölümü eğitim  - öğretim hedefimiz havacılık sektöründe faaliyet gösteren havaalanı ve terminal 
işletmeleri, yer hizmetleri kuruluşları ve havayolları ile diğer havacılık işletmelerine yönelik olarak, yabancı dil bilen, 
ileri teknoloji bilgisine sahip, kendini sürekli yenileyebilen, bu alanlarda günümüzdeki ve gelecekteki gereksinimleri 
karşılayabilecek bilgi ve beceriye sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde görev yapabilecek yönetici adayı elemanlar 
yetiştirmektedir. Bu hedef doğrultusunda, bir taraftan yüksekokulumuz bünyesinde kurulmuş olan Pilotaj Bölümü ile 
akademik ve teknolojik gelişmeler açısından işbirliği sağlanırken, üniversitemizin Sabiha Gökçen Havalimanı’na yakın 
bir konumda olması, öğrencilerimizin bu iş kolunda her zaman pratik yapmasına, tesisleri görüp incelemesine, bilgi 
paylaşımında bulunmasına da imkan vermektedir.

Bölüm Başkanı V.
Prof. Dr. Güner GÜRSOY
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Lojistik ve Taşımacılık 

Küreselleşme ile birlikte tüketicilerin satın alma alışkanlıkları hızla değişmiş ve gelişmiştir. Günümüzde pek çok şirket 
farklı ürünleri eş zamanlı olarak ve daha düşük fiyatla pazara sunabilmek için birbiriyle kıyasıya bir rekabet halindedir.  
Dünyanın ve ülkemizin yıldızı parlayan ve hızla gelişen sektörü lojistik, Türkiye’nin coğrafik avantajları nedeniyle önemli 
bir istihdam ve ulusal gelir kaynağı olabilecek bir sektör konumundadır. Önemli olan doğru kararları doğru zamanlarda 
almaktır. Bunun için de her konuda olduğu gibi lojistik alanda da bilimsel temellere inilmek durumundadır. Lojistik ve 
Taşımacılık Bölümü, lojistik alanında verdiği çok yönlü üniversite eğitimi ile Türkiye’nin bu alanda öncülük eden ve 
uluslararası üne sahip bir bölüm olmayı vizyon olarak benimsemiştir.

Bu kapsamda Lojistik ve Taşımacılık Bölümü’nün misyonu; üniversite ve master eğitimi, araştırmalar gibi yollarla, 
sektörün ileri gelen örgütleri ve topluluklarıyla işbirliği içerisinde bu alanda bilgi birikimi yaratmak, geliştirmek, yaratıcı 
düşünebilen bireyler yetiştirmek ve topluma aktarmak, yetenekleri ve bilgisi olan, günümüzün teknolojik ve küresel 
iş ortamında seçmiş ve seçilmiş oldukları alanlarda başarılı olabilecek karakter sahibi mezunlar yetiştirebilmek için 
öğrencilerimize eğitim ve tecrübeyi beraberce vermektir. 

Bu vizyon ve misyon çerçevesinde bölümümüzde geleceğin lojistik profesyonellerine, temel olarak; işletme, lojistik, 
yönetim alanlarında bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.  Ayrıca; süreçlerle yönetim, stratejik ve analitik düşünme, planlı 
çalışma ve takipçilik, müşteri odaklılık, kendi kendine öğrenme, kendini sürekli geliştirme, bilgi teknolojilerini kullanma, 
i̇letişim ve takım çalışması, İsteğe bağlı olarak İngilizce yanında Çince,Rusça, Almanca, Arapça dil eğitimi gibi gerekli olan 
diğer alanlarda nitelikli bireyler olmaları için gayret gösterilmekte ve bölümümüzün öğrenim ve eğitimi bu ölçütlere 
uygun bir biçimde tasarlanarak uygulanmaktadır.

Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. A. Murat KÖSEOĞLU
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Muhasebe ve Denetim

Küresel rekabet ve risk ortamında işletmelerin başarısı doğru, güvenilir ve tam zamanında bilgi ile desteklenmiş finansal 
kararlara bağlıdır. Muhasebe bilgisi ve bu bilginin kalitesini artıran denetim kamu ve özel sektörde faaliyette bulunan 
tüm birimler için vazgeçilmez bir öneme sahiptir.

Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde muhasebe ve denetim alanındaki gelişmeleri ve uygulamaları en güncel işlev ve 
kurallarıyla öğretmeyi hedefleyen eğitim programımız, seçkin, deneyimli ve uygulamacı eğitim kadrosuyla aranan meslek 
elemanları yetiştirmektedir.

Bu programdan mezun olan öğrenciler; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Başlatma Sınavı’na ve Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlik Yeterlilik Sınavı’na hazırlanmış olurlar. Ayrıca reel sektörde faaliyet gösteren işletmelerin 
muhasebe ve denetim bölümlerinde, bağımsız denetim ve danışmanlık şirketlerinde, mali müşavirlik bürolarında, finans 
sektöründe yer alan bankalar, sigorta şirketleri, sermaye piyasası aracı kuruluşlarının gerek muhasebe ve iç denetim 
bölümlerinde gerekse operasyon bölümlerinde kariyer yapabilirler.

Eğitim dili Türkçe olan bölümümüzde; öğrencilerimiz isteğe bağlı olarak bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi almakta olup, 
lisans eğitimi süresince İngilizce destekli eğitimlerine devam etmektedirler.  Ayrıca; Almanca, Arapça, Rusça ve Çince’den 
herhangi birisini seçerek ikinci bir yabancı dili öğrenme olanağına da sahip olmaktadırlar. Öğrencilerimizin sektörle olan 
ilişkilerini güçlendirmek ve sektör deneyimlerini artırmak için staj yapma olanağı da sağlanmaktadır.

Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Murat AZALTUN
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Pilotaj

Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde kurulan ve 2014-2015 Akademik Yılı’nda ilk pilot 
adaylarını kabul eden Pilotaj Lisans Programı, özgün eğitim anlayışıyla, gelişen havacılık sektörüne dinamik, hızlı düşünen, 
yabancı dil becerileri gelişmiş, dünyanın her bölgesinde uçuş yapabilecek ve geleceğin mesleğine sahip havacıları ve 
pilotları yetiştiriyor. Programa katılan öğrencilerimiz, güçlü akademik kadro, dinamik ve yenilikçi eğitim sistemi ve 
sektörel işbirliklerimiz sayesinde, mevcut pilot ihtiyacını karşılamanın yanı sıra, havacılık nosyonunu benimseyerek 
en iyi pilotlar olarak bu alanda fark yaratacaktır. Okan Üniversitesi Pilot Eğitimi Lisans Programı’nın avantajları; 
deneyimli akademisyen kadrosu, sektördeki değişim ve gelişmelere açık dinamik programlar, uluslararası bağlantılı 
uçuş okullarında karşılıklı uçuş eğitimi dönüşüm programları, teori, uçuş uygulaması ve araştırmaya yönelik öğretim 
anlayışı, bilişim teknolojileri ile iç içe uygulamalı eğitim, eğitim dili olarak sadece İngilizce’nin kullanılması, ikinci yabancı 
dil desteği, yabancı öğrencilerle kültürel ve sosyal etkileşim imkanı olarak öne çıkmaktadır. “İş yaşamına en yakın 
üniversite” vizyonuyla çalışmalarını sürdüren ve sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik programlar açan Okan Üniversitesi, 
Pilot Eğitimi Lisans Programı için sektörün önde gelen firmalarından Atlasglobal ile işbirliğini sürdürüyor. Bu işbirliği 
kapsamında, Okan Üniversitesi’ndeki teori dersleri ile paralel olarak uçuş eğitimleri, Atlasglobal AFA (Atlantic Flight 
Academy) tarafından gerçekleştiriliyor.  Ayrıca, Atlantik Uçuş Akademisi bünyesinde bulunan FNPT-II / MCC Uçuş 
Eğitim Simülatörü, uçuş eğitiminde öğrenci eğitim programlarının A’dan Z’ye uygulanabilmesine olanak veriyor. Atlantik 
Uçuş Akademisi’nde uçuş eğitim operasyonları Tekirdağ Çorlu Havalimanı’ndan yapılıyor. Öğrencilerimizin SOLO 
uçuşlarını müteakip, PIC (Sorumlu Pilot) uçuşları öğrenciler tarafından Edremit Körfez, Yenişehir veya Isparta Süleyman 
Demirel Havalimanları’na gerçekleştiriliyor.

Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Hadi ERCAN Kaptan Pilot (B747-400)
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Spor Yöneticiliği 

Günümüzde spor evrensel kültürün bir parçası haline gelmiş, dünyada dili, dini, ırkı, cinsi ne olursa olsun çok 
farklı insanları bir araya getiren önemli bir araç olmuştur. Spor; dünya ve ülke barışına katkı sağlamasının yanı 
sıra, aynı zamanda insanlara fiziksel yarar sağlamak, ruh sağlığına olumlu katkı sunmakla birlikte, sosyal ve moral 
değerlerin gelişme amacına da hizmet eder. Her anlamda küreselleşen dünyamızda; yerelden uluslararası boyuta 
kadar incelendiğinde spor olgusunun da büyük bir endüstri haline geldiğini görmekteyiz. Gerek ülkemizde, gerekse 
uluslararası spor organizasyonlarında, bu alanla ilgili uzmanlaşmış yöneticilerin gereksinimi gittikçe artmaktadır.
Bu doğrultuda, spor alanında değişik meslek grupları ve çalışma alanları ortaya çıkmıştır. Spor fizyolojisi, spor psikolojisi, 
spor sosyolojisi, antrenman bilimi, hareket eğitimi, spor yöneticiliği, rekreasyon ve spor hekimliği, spor koçluğu vb. 
sporun uluslararası yelpazede çok yönlü ve çok amaçlı olarak kullanılmasından dolayı ortaya çıkan çalışma alanlarından 
bazılarıdır. Hızla büyüyen bu spor endüstrisi; devletler, kuruluşlar ve birçok girişimci için çok önemli bir pazar ve 
birçok genç spor yöneticisi adayı için de önemli bir istihdam alanıdır.  Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Spor Yöneticiliği 
Programı, bu endüstri içinde yer alan ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına sporu bilen, sürekli gelişen, 
yeniliklere açık, iletişimi güçlü, girişimci, analitik düşünce becerilerine sahip, dinamik ve vizyon sahibi, çağdaş yönetici 
adayları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Sporu sevdiği kadar aynı zamanda; organizasyonları, toplam kalite yönetimini, stratejiyi, yönetim bilimini pratikte de 
uygulayabilecek “lider spor yöneticisi” adaylarını; bu alanın önde gelen, saygın uzman hocalarıyla birlikte öğrenmek, 
tartışmak, çalışmak ve “fark yaratmak” için davet ediyoruz.

Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Lale ORTA
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Turizm ve Otelcilik

Turizm sektörü değişik istihdam olanakları yaratabilmektedir. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu içerisinde yer alan 
Turizm ve Otelcilik Bölümü de, mezunlarının istihdamını kolaylaştıracak, hatta özellikle talep edilmelerini sağlayacak 
olanaklar sunmaktadır. Türk turizm sektöründe başarılı bir yöneticinin akademik bilgi ve yabancı dil bilmenin yanı sıra, 
sektör gereksinimleri doğrultusunda gerekli bilgisayar programlarını kullanabilmesi, iletişim yeteneklerini geliştirmiş 
olması zorunlu hale gelmiştir. Buradan hareketle, kendi kişisel gelişiminin önemini kavramış, sorumluluk sahibi, sorun 
çözme ve karar verme becerileri gelişmiş, sistem geliştirebilecek, çevrelerine saygı duyan mezunlar yetiştirmeyi 
amaçlamaktayız. Ders programları ve içerikleri, uluslararası standartların yanı sıra, Türkiye’nin de gereksinimleri 
doğrultusunda oluşturulmuştur. Öğrencilerimiz, İngilizce’nin yanı sıra Rusça, Çince, Almanca ve Arapça dillerini öğrenme 
ve geliştirme şansına da sahiptirler. Öğrencilerimizin sektörle olan ilişkilerini güçlendirmek ve sektör deneyimlerini 
artırmak için zorunlu ya da gönüllü staj yapma olanağı sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz Avrupa Birliği-Erasmus Programı 
çerçevesinde, anlaşmalı üniversitelerle değişim programlarından ve ayrıca üniversitemizde varolan yan dal ve çift anadal 
olanağından yararlanmaktadırlar.

Turizm ve Otelcilik Bölümü’nden mezun olacak öğrencilerimiz, konularıyla ilgili, sektörde aranan çeşitli sertifikalara 
sahip olarak, özellikle konaklama işletmeleri, yiyecek-içecek işletmeleri, seyahat işletmeleri gibi sektörün ana 
işletmelerinde orta ve üst düzey yönetici olarak çalışabilmekte, aynı zamanda kendi adlarına organizasyon düzenleme 
ve kendi işlerini kurabilme becerisini de kazanmaktadırlar.

Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Mehmet Onur GÜLBAHAR
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Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) 

Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre, uluslararası turist sayısı 2014 yılında yüzde 4,7 artış göstererek 
toplamda 1 milyar 138 milyona ulaşmıştır. Talebin bu kadar hızlı artış gösterdiği “bacasız sanayi” olarak adlandırılan 
turizm sektöründe ihtiyacı karşılamaya yönelik ulaştırma, yeme içme ve konaklama gibi alanlarda yatırımlar da günden 
güne artış göstermektedir.
Dünyanın en çekici destinasyonları arasında yer alan Türkiye’de turizm sektörü, yüksek hareketlilik potansiyeli ile her 
geçen yıl uluslararası turizmden daha fazla pay almaya devam etmektedir. Bu doğrultuda, çağdaş turizmin gerektirdiği 
hizmet kalitesinin sağlanabilmesi için “insan faktörü” ön plana çıkmaktadır. Turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli 
ve kaliteli insan gücü, üniversitelerin turizmle ilgili bölümleri tarafından kazandırılacaktır. Günümüzde teknoloji ve 
iletişim araçlarındaki hızlı gelişmenin etkisi turistin de beklentilerini farklılaştırmış, turizm çeşitlenerek farklı uzmanlık 
alanlarında yetişmiş insan gücüne ihtiyaç da artmıştır. Uluslararası turizm pazarındaki gelişmeleri yakından izleyen Okan 
Üniversitesi, modern, turizmin sosyal, ekonomik, teknik konularına hakim, teorik ve pratik bilgilerle donatılmış, yabancı 
dil bilen, yüksek düzeyde bilgi, becerilerle donatılmış, çeşitli branşlarda uzmanlaşan yönetici adayı gençler yetiştirmeyi 
hedeflemektedir. 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) Bölümümüzün günümüz koşullarıyla uyumlu, 
sektör için gereken teorik ve pratik bilginin bir arada sunulduğu bir program olması en büyük avantajıdır. Zorunlu 
yabancı dil olan İngilizce’nin yanı sıra ikinci bir yabancı dil öğrenmek isteyen öğrencilerimiz Almanca, Arapça, Çince 
veya Rusçayı seçebilecekler ve Avrupa Birliği-Erasmus Programı çerçevesinde, anlaşmalı üniversitelerle değişim 
programlarından ve üniversitemizde varolan yan dal ve çift anadal olanağından yararlanabileceklerdir.

Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Mehmet Onur GÜLBAHAR
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Yeni Medya

İletişim teknolojileri bireysel ve toplumsal hayatımızı daha once görülmeyen bir hızda değiştirmektedir. Sınırların kalktığı 
ve kuralların yeniden yazıldığı günümüzde gelişen medya teknolojileri bu değişimin katalizatörü olmuş, toplumun her 
kesimini etkilemiştir. Tecrübe ettiğimiz bu değişimi yönetebilmek için ise uzmanlaşmış bireylere ihtiyaç her zamankinden 
fazladır.
Öğrencilerimizi günümüzün gelişen medya ortamına hazırlamak amacındaki bölümümüz, teorik bilgiyi sektörel 
tecrübeyle birleştirerek alanın gelecekteki liderlerini yetiştirmeyi hedefler. 
Bölümümüz teknoloji, bilişim, tasarım, gazetecilik ve pazarlama iletişimi gibi alanlardan dersler sunan interdisipliner 
bir yapıya sahiptir. Öğrencilerimiz eğitimleri boyunca edinecekleri bilgi ve birikim sayesinde bu alanın ihtiyaç duyduğu 
yaratıcı ve uygulamalı süreçlerde uzmanlaşırlar. Amacımız öğrencilerimizi bilgi ve donanım açısından yetkin, yaratıcı ve 
çözüm odaklı sektör profesyonelleri olarak yetiştirmektir. Hem geleneksel hem de dijital medya alanında ders alan 
öğrencilerimiz, medya sektörünün her alanında çalışabilecek ve uzmanlaşabilecek alt yapıya sahip olarak bölümüzden 
mezun olur. 
Alanında yetkin akademisyen ve sektör profesyonnlerinden oluşan kadromuz sayesinde yeni medya uygulamaları, 
mobil medyanın etkileri, multimedya çözümlerinin tasarımı, stratejik iletişim kampanyalarının geliştirilmesi, içerik 
üretimi, yeni medyanın kültürel değişime etkisi, gazeteciliğin temelleri, televizyon haberciliği, mutimedya atölyesi gibi 
derslerle gelişmekte olan bu alanın farklı yönlerini öğrencilerimizle birlikte incelemek ve alana hem akademik hem de 
uygulamada katkı sağlamak öncelikli hedeflerimizdendir.
Yeni Medya Bölümü öğrencilere sanatçı, tasarımcı, iş dünyasına yakın akademisyen ve profesyonellerin içinde olduğu 
canlı ve dinamik bir topluluğun fırsatı olma imkanı sunmaktadır. 

Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Ece BABAN
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Yönetim Bilişim Sistemleri 

Yönetim Bilişim Sistemleri, günümüzde küreselleşme ile birlikte artan rekabet ortamında firmaların girdiği sıkı 
mücadelede yararlandığı en önemli alandır. Firmalar, kullanılan otomasyon ve bilişim teknolojileri sayesinde daha ucuz, 
hızlı, kaliteli ve müşteri sağlayan kişisel ürünler geliştirebilirler.
Teknolojik çözüm geliştirebilmek için ise eğitim programımızı oluşturan işletme ve bilgisayar bilimleri alanlarında eğitim 
alma ihtiyacı doğar ve eğitimimiz disiplinler arası bir bölümdür. Bölüm olarak amacımız, analitik düşünebilen yenilikleri 
kısa sürede uygulayabilecek, kurumsal ve teknik sorunları kısa sürede çözümleyebilecek bilgi ve deneyime sahip, 
uluslararası düzeyde çalışabilecek yönetim bilişimciler yetiştirmektir.
Bu amaç doğrultusunda hazırladığımız öğretim programımızın ilk yılında işletme ve bilgisayar alanlarının temel dersleri 
yer almakta, ikinci yılından itibaren ise, her iki alanda daha ileri düzeyli derslerle devam edilmektedir. Son iki yılda 
bölümün zorunlu dersleri dışında, öğrencilerimizin ilgi alanlarına göre tercih edebilecekleri seçmeli derslerle bu iki 
alandan birisinde daha fazla yoğunlaşabilmesi sağlanmaktadır. 
Ayrıca derslerimiz Oracle, Cisco, SAP, Microsoft gibi sektör liderleriyle yaptığımız anlaşmalar sayesinde güncel ve 
etkendir. Bölüm olarak yazılım tarafında günümüzde hızla ilerleyen mobil uygulama geliştirme ve işletme tarafında 
girişimcilik, dijital pazarlama ve CRM konularına eğilmekteyiz.
Bunlara ek olarak başarılı öğrencilerimiz, uygun görülen bir alanda çift ana dal ya da yan dal programına devam ederek, 
ek ücret ödemeksizin ikinci bir diploma ya da sertifika sahibi olabilmektedir. 

Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Fazlı YILDIRIM
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ETKİNLİKLERİMİZ

Spor Ödülleri
Üniversitemizin geleneksel hale getirdiği 

“Spor Ödülleri” Türk sporunun gelişmesine 
katkıda bulunanları 2016’da ödüllendirdi.

Glutensiz reçeteler paylaşıldı ve hazırlandı
Gastronomi Bölümümüz, Üsküdar Lions Kulübü Derneği, Avrasya 
Aşçılar Derneği ve Tümbiad işbirliğinde “Çölyakla Yaşam ve Lezzetli 
Reçeteler” panelini gerçekleştirdi. Gastronomi Bölüm Başkanımız Yrd. 
Doç. Dr. İlkay Gök panelde buğdaysız yaşamak zorunda kalanlar için 
önemli bilgiler ve tarifler paylaştı. Buğdaysız tarifler Avrasya Aşçılar 
Derneği profesyonel aşçıları ile Gastronomi Bölümümüzün eğitmen    
    şef ve öğrencileriyle birlikte yapıldı. 
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Atlasglobal İşbirliği

OKAN ÜNİVERSİTESİ

Okan Üniversitesi, Pilot Eğitimi Lisans Programı için sektörün önde gelen firmalarından Atlasglobal ile işbirliğini sürdürmektedir. 
Bu işbirliği kapsamında, Okan Üniversitesi’ndeki teori dersleri ile paralel olarak uçuş eğitimleri, Atlasglobal AFA (Atlantic Flight 
Academy) tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, Atlantik Uçuş Akademisi bünyesinde bulunan FNPT-II / MCC Uçuş Eğitim 
Simülatörü, uçuş eğitiminde öğrenci eğitim programlarının A’dan Z’ye uygulanabilmesine olanak vermektedir. Atlantik Uçuş 
Akademisi’nde uçuş eğitim operasyonları Tekirdağ Çorlu Havalimanı’ndan yapılmaktadır. Öğrencilerimizin SOLO Uçuşlarını 
müteakip, PIC (Sorumlu Pilot) uçuşları öğrenciler tarafından Edremit Körfez, Yenişehir veya Isparta Süleyman Demirel 
Havalimanları’na gerçekleştirilmektedir.
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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


