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Merhaba ben Tuğçe, İstanbul Okan Üniversitesi 
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji 
Bölümü öğrencisiyim.  Üniversite sınavına 

hazırlanırken sanki hayatımı, geleceğimi iyi ya 
da kötü yapacak olan tek şeyin sınav olduğunu 

düşünüyordum.
Öyle olmadığını üniversiteye geldikten sonra 

anladım. 

SOSYOLOJİ

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İNSAN VE TOPLUMBİLİMLERİ FAKÜLTESİ
• Sosyoloji
• Psikoloji
• İngilizce Mütercim-Tercümanlık• Rusça Mütercim-Tercümanlık• Çince Mütercim-Tercümanlık• Arapça Mütercim-  Tercümanlık

• Türk Dili ve Edebiyatı
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Okuduğum, ilgilendiğim alanları düşünerek Sosyoloji Bölümü’nü seçmeye karar verdim. 
Uluslararası İlişkiler de aklımın bir yerinde duruyordu. Her iki bölüme de ulaşabilme 
imkanından o zamanlar haberim yoktu. Sosyolojiye ilgim daha fazla olduğu için 
sosyolojiye yöneldim. 

Tercih zamanı geldiğinde İstanbul Okan Üniversitesi Sosyoloji 
Bölümü’nü ve akademik kadrosunu araştırdım ve toplumsal 

araştırmalarla öne çıkan akademisyenlerin yer aldığı İstanbul 
İstanbul Okan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü tercih ettim. 

Okula geldiğim ilk günden itibaren hocalarım, arkadaşlarım sadece bir adım uzağımda 
oldular.  Sosyoloji eğitimimi alırken öğrendim ki çift ana dal programı sayesinde 
uluslararası ilişkiler eğitimini de alabilirim. İlk başlarda iki bölümü bir arada yürütmenin 
zor olacağını düşünsem de planlı ve sistemli çalışılınca başarabildiğimi gördüm. Birbirini 
besleyen iki farklı alanda uzmanlaşıyor, farklı düşüncede insanlarla bir arada olarak ikir 
alışverişinde bulunabiliyorum. 

İstanbul Okan Üniversitesi sadece ders alanında bizleri desteklemekle kalmıyor aynı 
zamanda hobilerimiz için de bizlere imkan sunuyor. İlk sene yurtta kaldım ve keman 
öğrenmeye başladım. Akşamları müzik odasında keman çalışmalarıma da devam etme 
fırsatı buldum.  İstanbul Okan Üniversitesi’nde tanıştığım Toplum Gönüllüleri Kulübü 
sayesinde bireysel olarak yapmaktan çok keyif alacağım işleri kocaman bir toplulukla 
hayata geçirme olanağı buldum. Onlarla birlikte evsizlere çorba dağıtmaya gittim, eski bir 
ilkokulu yenileme projesinde görev aldım, farklı illerde eğitim kampları yaptım, Türkiye’nin 
dört bir yanından insanlar tanıdım. Ayrıca bölüm kulübümüz olan Toplumsal Cinsiyet 
Kulübü’nde tüm ikirlerimi açıklıkla ifade edebiliyorum.
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Okulumuzun Happy Life Programı ise bize farklı ilgi alanları 
edinme şansı tanıyor. Bu program sayesinde büyük bir 

keyile pandomim ve salsa eğitimlerimi aldım.
Geçen dönem bölüm hocalarımızın desteğiyle bir gazetede staj yaptım. Bu dönem de 
Kariyer Merkezimizin planlamasıyla kurumsal bir şirketin insan kaynakları departmanında 
staj yapacağım. Böylece okurken farklı iş alanlarını gözlemleyebildiğim için mezun 
olduğumda nasıl bir kariyer planlayacağıma daha kolay karar vereceğim.

Tek bir kapıdan girdiğim üniversitem, bana başka kapıları da açıyor. Bu sayede geleceğe 
umutla bakıyorum. 

Üniversite sınavına hazırlanan arkadaşlarım, hayat birçok seçeneğe sahip. O seçenekleri 
iyi değerlendirmek ise bize ait. Üniversite sınavı sizin seçeneklere ulaşmanız için 
araçlardan biri, önemli olan o sınavdan sonraki seçenekleri görmek olacaktır. En önemlisi 
de o seçenekler içinde size en uygun olanını bulmaktır.

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ



Merhaba ben Onur, İstanbul Okan Üniversitesi 
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü 

öğrencisiyim. Nerden başlamalı,
haydi en başından başlayalım… 

PSİKOLOJİ
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Onur 
BOZDEMİR

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
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1996 yılında, henüz 2 yaşındayken talihsiz bir traik kazası geçirdim ve bu kaza sonucu 
ne yazık ki ayaklarım hareket fonksiyonlarını yitirdi. Bu nedenle okul hayatıma 3 yıl geç 
başladım. Tedavi süreci, hastaneler, doktorlar, izik tedavi seansları uzun ve zorluydu. 
Doğal olarak eğitimim de bundan olumsuz olarak etkilendi. Çok fazla eksiğim oldu. 
Üniversite hazırlık sürecinde ciddi bir çalışmayla eksiklerimi büyük ölçüde tamamladım. 
Üniversiteye yerleşebilecek puanı elde ettim. Ancak hangi programda okuyacağıma karar 
vermekte çok zorlanıyordum. İstanbul Okan Üniversitesi’nin Tercih ve Tanıtım Günleri’ne 
geldim, orada Şirin Hocayla, (Aday İlişkileri Müdürü Servet Şirin Gülsün) uzun sohbetler 
gerçekleştirdik. İlgi ve yeteneklerimi belirleyip benim için en uygun olanları ortaya 
çıkardık. Bu alanlar içinde psikoloji ilk sırada geliyordu. Sabırlıydım, problemlere çözüm 
bulmayı zor bir yoldan öğrenmiş olsam da çok iyi biliyordum. İnsanlara yardım etmeyi 
çok seviyordum. İyi bir dinleyiciydim ve uzun tedavi süreçlerinde kendi içime yaptığım 
yolculuklarda duygular ve davranışları hakkında bilgi sahibi olmuştum. 

Benim aldığım puan Psikoloji Bölümü’nü tam burslu olarak 
kazanmaya yetmiyordu. Ama bu psikoloji okumamın önünde 

bir engel değildi. İstanbul Okan Üniversitesi’nin engelli 
bursuna başvurdum ve tam burslu olarak 

İstanbul Okan Üniversitesi
Psikoloji Bölümü’ne yerleştim. 

İstanbul Okan Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nün eğitim dili yüzde 30 İngilizce olduğu için 
1 sene hazırlık sınıfı okudum. Psikoloji Bölümü’nde temel kuram ve yöntem bilgisi edinmiş, 
edindiği donanımı etkin şekilde kullanan, etik duyarlılığı yüksek psikologlar olarak 
yetiştiriliyoruz. Bize zengin kuramsal bir altyapı sunuluyor, güçlü bir metodoloji eğitimi 
veriliyor ve çeşitli uygulama olanakları sağlanıyor. Bu eğitimi veren değerli hocalarımızla 
bire bir iletişim kurabiliyor olmamız da başka bir şans. İstanbul Okan Üniversitesi’nin yeşil 
kampüsü biz engelliler için engelsiz bir yaşam sunuyor.

Sınava hazırlanan arkadaşlarım, biliyorum klişe gelecek ama 
hayattaki tek engel insanın kendine koyduğu engellerdir. 

Kendinize engeller koymayın ve mücadele etmekten 
vazgeçmeyin. Hayat size farklı fırsatlar sunacaktır. 
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Başak Deniz
ÇİMEN
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Merhaba ben Deniz. İstanbul Okan Üniversitesi 
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngilizce 
Mütercim- Tercümanlık Bölümü öğrencisiyim. 

Lisede yabancı dil ağırlıklı bölümde okudum. Dil 
öğrenmeye olan merakımla yöneldiğim bu bölümü, 

üniversitede devam ettirmek istedim. Amaçlarımdan 
biri üniversitede alacağım eğitimi
farklı iş sektörlerinde kullanmaktı.

İNGİLİZCE MÜTERCİM- 
TERCÜMANLIK

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
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“Küresel Ortak Dil” olarak tanımlanan İngilizce, hem sosyal ve ticari hem de ekonomik 
alanda egemen iletişim dili olduğu için, İngilizce Mütercim-Tercümanlık tercihim oldu. 
Üniversiteyi bir vakıf üniversitesinde okumak istiyordum. Çünkü vakıf üniversitelerini iş 
dünyasıyla kurdukları ilişkiler, hocalarla bire bir çalışma imkanı ve teknolojik imkânlara 
erişme kolaylıkları açısından daha avantajlı buluyordum. Bu kanaatimin ne kadar 
doğru olduğunu üniversiteyi kazandıktan sonra çok daha iyi anladım. İstanbul Okan 
Üniversitesi’ni iki nedenle seçtim. Birincisi iş yaşamıyla kurduğu yakın ilişkiler. İkincisi de 
akademik gücü. 

İngilizcede yetkinleşirken farklı alanlarda uzmanlaşma 
şansımı değerlendirmek istedim. Sanat, Tasarım ve Mimarlık 
Fakültesi’nde Sanat ve Kültür Yönetimi Programı’nda çift ana dal 
yaptım ve programı yüksek onur öğrencisi olarak tamamladım. 
Üniversitemizin çift ana dal ve yandal uygulamalarında ücret 
talep etmemesini çok önemli buluyorum. 
İki ayrı programı birlikte devam ettirmek birçok açıdan daha 
fazla özveri istiyor. Fakat iki farklı alanda profesyonelleşme 
şansı elde etmek gerçekten çok değerli bir kazanım. 

Üniversitemizde ilgi alanlarımıza göre birçok kulübümüz var. Üç senedir okulumuzda aktif 
olarak çalışan ve uluslararası bir öğrenci organizasyonu olan ESN’de (Erasmus Student 
Network) gönüllü olarak çalışıyorum. Bu dönem başkanlığını ben yapıyorum. 40 ülke, 
530 üniversitede faaliyet gösteren öğrenci değişimini destekleyen ve geliştiren Avrupa’nın 
en büyük disiplinler arası öğrenci derneğinde çalışmak beni birçok açıdan geliştiriyor. 
Başka bir üniversitenin Erasmus kulübü ile birlikte yazdığımız Peace of Art (Sanat’ın Barışı) 
adlı proje Avrupa Komisyonu’nun desteklediği ES AA tarafından hibelendirildi.  Peace 
of Art projesiyle Türkiye’de yaşayan mülteci çocuklar, akranları olan Türk çocukları ile 
birlikte sanat atölyelerine katıldılar. Sürecin sonunda çocuklara hayal kurmaları, akranları 
ile iletişim kurabilmeleri ve yeni bir deneyim kazanabilmeleri için yaratıcı bir platform 
sağladık.

12



13

İstanbul Okan Üniversitesi’ndeki sosyal anlamda aktif öğrenciliğim sayesinde profesyonel 
hayatta da kendime birçok yetenek kattım. Çevremi genişlettim. Görev aldığım sosyal 
sorumluluk projeleri hayat perspektiime katkıda bulundu ve bunun aracılığıyla farklı 
milletlerden birçok insanla tanıştım. Uluslararası işbirlikli projelerin yazılmasında ve 
koordine edilmesinde görev aldım. 

Bunların üstüne bir de Erasmus+ hareketliliği sayesinde yurt 
dışında okumam ve iki yurt dışı stajım da eklendiğinde şunu 

söyleyebilirim ki bir öğrenciyi her bakımdan mezuniyete 
ve iş hayatına hazırlamak İstanbul Okan Üniversitesi’nin 

yaptığı şekilde mümkün.
Şu anda sınav hazırlığı yapan arkadaşlarım, sizi değiştirebilecek, sizi her anlamda 
geliştirebilecek olanaklara sahip üniversiteleri bulun. 

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ



Merhaba ben Ege, İstanbul Okan Üniversitesi İnsan 
ve Toplum Bilimleri Fakültesi Rusça Mütercim- 
Tercümanlık Bölümü öğrencisiyim. Her zaman 

yeni insanlar tanımaya, yeni kültürleri keşfetmeye 
meraklıydım. Çocukluğumda herkesin sıkılarak 
turistlerle konuştuğu dönemde ben özellikle

onlarla konuşmaya can atardım.
Dile merakım böyle başladı. 

RUSÇA MÜTERCİM- 
TERCÜMANLIK
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Önce en yaygın konuşulan dil olan İngilizceyi seçtim. Üniversitede ikinci bir yabancı dil 
öğrenmeye karar verdim.  Hangi dili seçeceğimi araştırırken, ülkemizde turizmden inşaat 
sektörüne, gaz ithalatından tekstil ihracatına kadar pek çok alanda ticari ilişkimizin olduğu 
Rusya ve Rusçanın konuşulduğu ülkelerin çokluğu ve ülkemizle olan sıcak ilişkileri Rusçaya 
ilgi duymamı sağladı.

Okuduğum lisede öğretmenlerim İstanbul Okan Üniversitesi 
Rusça Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nü önerdiler. Tercih 
döneminde Tuzla Kampüsü’ne geldim ve Rusça Mütercim-
Tercümanlık Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hülya Arslan ile 
görüştüm. Bu görüşmemde bütün sorularıma cevap buldum. 
İlk tercihim İstanbul Okan Üniversitesi Rusça Mütercim-
Tercümanlık Bölümü oldu. yüzde 50 burslu olarak bu bölüme 
yerleştim.  

İstanbul Okan Üniversitesi’nde Rusça Mütercim-Tercümanlık Programı her biri birbirinden 
değerli ve ulaşılabilir akademik kadroya sahip, bu açıdan kendimi çok şanslı hissediyorum. 
Hazırlık sınıfı en önemli yıllarımızdan biriydi. Çok yoğun ve kapsamlı bir hazırlık eğitimi 
aldık. Ayrıca programımızın Rusya Federasyonu ile eğitim ve kültürel alandaki çok kapsamlı 
iş birlikleri bulunuyor. Bu, bizlere farklı kapılar açıyor. Moskova Devlet Üniversitesi, 
Moskova Devlet Dil Bilim Üniversitesi, Puşkin Devlet Dil Enstitüsü gibi Rusya’nın çok önemli 
öğretim kurumlarıyla yapılan protokoller doğrultusunda öğrenci değişim programlarına 
katılabiliyoruz. 

Rusça Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nde okurken Uluslararası Ticaret Bölümü’nde çift 
anadal yapmamın bana sağlayacağı avantajları fark ettim. Bu nedenle çift ana dala 
başvurdum ve kabul edildim. İstanbul Okan Üniversitesi’nin en büyük farklılıklarından biri 
çift ana dal ve yandal programlarından ücret almaması. Her iki bölümü de gayet başarılı 
bir şekilde devam ettiriyorum. Uluslararası Lojistik Bölümü’nden de yandala kabul aldım. 
Umarım üç programı da başarılı bir şekilde yürütebilirim.

Üniversite ve bölüm tercih ederken çok fazla sayıda alternatiiniz var. Birkaç popüler alana 
takılı kalıp gerçekte size uygun alanları ıskalamayın. Çünkü artık iyi bir üniversitede birçok 
bölümü bir arada okuma şansına sahipsiniz.
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Mine 
ALTUNTAŞ
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Merhaba ben Mine. İstanbul Okan Üniversitesi İnsan 
ve Toplum Bilimleri Fakültesi Çince Mütercim- 

Tercümanlık Bölümü öğrencisiyim.  Lisede mimar 
olmak istiyordum. Ama mimarlıkla ilgili hayaller 

kurmuyordum. Dil öğrenmeyi, farklı ülkeler gezmeyi, 
yeni insanlar tanımayı ve yeni kültürler görmeyi 

hayal ediyordum. 

ÇİNCE MÜTERCİM- 
TERCÜMANLIK

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
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Zaten İngilizce ve Almancayı ana dilim gibi konuşabiliyordum. Bu hayaller ve dile 
öğrenmeye olan yatkınlığım ve hevesim beni dille ilgili alanlara yönlendirdi. Ya dil ve 
edebiyat  bölümü ya da mütercim tercümanlık bölümü okuyacaktım. Benim istediğim yaşam 
biçimiyle mütercim tercümanlık bölümü daha iyi örtüştüğü için mütercim tercümanlığa 
yöneldim. Üçüncü dil olarak da yükselen coğrafyanın dili olan Çinceyi seçtim. Çince 
Mütercim-Tercümanlık Bölümü sadece İstanbul Okan Üniversitesi’nde olduğu için birinci 
tercihime İstanbul Okan Üniversitesi Çince Mütercim-Tercümanlık’ı yazdım. Kazandım. 

Hazırlık sınıfında bizler tek kelime Çince bilmiyorduk, 
hocalarımız da tek kelime Türkçe bilmiyorlardı. Önce bunun çok 
zor olacağını düşünmüştüm. Daha sonra bunun dil öğrenmek 
için en doğru yöntem olduğunu anladım. Hazırlığın sonunda 
Çincem gayet iyi noktaya geldi.

İstanbul Okan Üniversitesi Çince Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nü seçme nedenlerimden 
biri de Çin’in en büyük ulusal kültür merkezi olan Konfüçyus Enstitüsü temsilciliğinin 
üniversitemizin bünyesinde yer alması oldu. Konfüçyus Enstitüsü deneyimli Çince 
uzmanlarıyla eğittiği öğrencileri, Çin’in saygın üniversitelerindeki yaz kurslarına ve 
değişim programlarına burslu olarak gönderiyor. Ben de o şanslı öğrencilerden biriyim. 

İstanbul Okan Üniversitesi’nin Pekin Dil ve Kültür Üniversitesi ile olan anlaşması sayesinde 
girdiğim yeterlilik sınavında başarılı olunca ikinci sınıfı Çin’de Pekin Dil ve Kültür 
Üniversitesi’nde okudum. Okul ve yurt ücretim karşılandığı gibi, aylık burs da aldım. Çin 
gökkuşağı gibi ülke. Harika geçen bir yıldan ve çok iyi bir eğitimden sonra okuluma 
döndüm.
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Üçüncü sınıfın yazında kendimi geliştirmekle ilgili araştırmalar yapıyordum. Miami’deki 
Okan International University’de yaz okulu seçeneği çıktı karşıma. 8 haftalık yaz okulu 
programına katıldım. Çin deneyiminde sonra Miami de bambaşka bir macera oldu. 
Avrupa’dan, Güney Amerika’dan, Asya’dan gelenlerle aynı sınıfta eğitim aldım. Suudi 
Arabistanlı, İsviçreli, Brezilyalı arkadaşlarım oldu. Birbirinden çok farklı kültürleri tanıma 
şansı yakaladım. Çok çok eğlenceli bir dönemdi. 

Üniversitemizin Happy Life Programı sayesinde sirtaki 
öğrendim. Dans etmeyi çok seviyorum. Bunun bir ders olarak 

okutulması inanılır gibi değil ama gerçek!
Üniversite sınavına hazırlanan arkadaşlarım, kendinizi tanıyın, sahip olduğunuz 
yeteneklere ve ilgilerinize göre seçimler yapın. O zaman gerçekten başarılı olabilirsiniz.  

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ



Merhaba ben İmge. İstanbul Okan Üniversitesi İnsan ve 
Toplum Bilimleri Fakültesi Arapça Mütercim-Tercümanlık 
Bölümü öğrencisiyim. Dil öğrenmek en büyük tutkum. 

Lisedeyken Almanca ve İngilizce öğrendim. Üniversitede 
üçüncü bir dil öğrenmek istediğim için mütercim tercümanlık 

alanına yöneldim. Dünyada 22 ülkede 300 milyon kişinin 
konuştuğu bir dil olan Arapçayı seçtim. 
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İmge 
SAĞLAM

ARAPÇA MÜTERCİM- 
TERCÜMANLIK

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
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İstanbul Okan Üniversitesi’ni tercih etmemdeki en büyük neden çift ana dal 
programlarındaki öğrenciden  yana tavrı oldu. Öğrenciler çift ana dal ve yandal konusunda 
cesaretlendiriliyorlar. Tercih yapmadan önce Uluslararası Ticaret Bölümü’nde çift anadal 
yapmayı planladım. Bunu başardım. Şimdi Uluslararası Ticaret’te çift anadal yapıyorum. 

Bölümümde modern standart Arapçanın yanı sıra Arapçanın lehçeleri de öğretiliyor. 
Böylece hem yazı diline hem de konuşma diline hâkim olabiliyoruz. Üniversitede farklı 
ülkelerden öğrencilerin olması dünyanın farklı birçok ülkesinden arkadaşım olmasına 
neden oldu. Özellikle Arap arkadaşlarımla konuşmak Arapçamın ilerlemesine çok büyük 
katkı sağladı.  

Ama Arapçamı ilerletmemde asıl katkısı olan Mısır’a gitmek oldu. Üniversitemizin ikili 
eğitim anlaşmasının olduğu Mısır Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde bir yıl eğitim aldım. 
Bu olağanüstü deneyim hem dilimi hem lehçemi geliştirmemi, hem de Arap kültürünü 
yakından tanımamı sağladı. Zaman zaman zorlandım, özelikle de ilk günlerde… Ama iyi 
ki gitmişim. Mezun olduktan sonra Arap ülkeleri ile ticaret yapan bir şirkette çalıştığımda 
nasıl davranmam gerektiğini artık çok iyi biliyordum, Mısır’dan döndükten sonra orada 
aldığım derslerin tamamı sayıldığı için üniversitede hiç kayıp zaman yaşamadım.

Mezun olduğumda parlak bir iş hayatım olacağını düşünüyorum. Üç dil biliyorum. Arapçam 
çok iyi. Uluslararası ticaret eğitimi alıyorum. Üniversitenin farklı programları sayesinde de 
kendimi gerçekten geliştirdiğimi düşünüyorum. Mesela Happy Life Programımızla etkili 
iletişim ve ahşap boyama dersini aldım. Özellikle ahşap boyama dersi ile hiç bilmediğim 
bir yönümü keşfetmiş oldum ve hayatımın geri kalanın da devam ettirebileceğim bir hobi 
kazanmış oldum. 

Üniversiteye hazırlanan arkadaşlarım, seçeceğiniz üniversitenin çift ana dal ve yandal 
programlarını araştırın. Çeviribilim alanında eğitim alacaksanız, üniversitenin uluslararası 
bağlantılarını sorgulayın.
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İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
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OKAN’LI OLMAK
Okan’lı olmak öncelikle iyi 

insan olmaktır; değerleri olan, 
ülkesine ve dünyaya karşı 
sorumluluklarının farkında 
olan özgür bireyler olarak 
hayata hazırlanıyoruz.

Günümüz koşullarında İngilizce 
bilmek şart. Biz dilersek 
İngilizceyi Miami’de Okan 
International University’de 
öğrenme şansına sahibiz.

Sadece İngilizce bilmenin yetmediği 
dünyamızda Çince, Rusça, Arapça dillerinden 
birini ikinci dil olarak öğrenebiliyoruz. 
Türkiye’de ilk kez bizim üniversitemizde 
gerçekleştirilen Girişimcilik Dersleri’yle kendi 
alanında bir numara olmuş sektör liderlerinden 
nasıl başardıklarını öğreniyoruz. OKAN 
COOPerative Learning-İşyerinde Eğitim 
Programı sayesinde staj uygulamalarından 
farklı olarak yüzlerce şirketle anlaşması 
olan üniversitemiz, bizleri uygun şirketlere 
yerleştirerek bir dönemimizi uygulamayla 
geçirmemizi sağlıyor.

Bu sayede iş yaşamına başlamadan 
kariyerimizin temellerini atmış oluyoruz. 
Mezun olabilmemiz için sadece kendi 
derslerimizden başarılı olmamız yetmiyor aynı 
zamanda Kariyer ve Yaşam Programı’nda da 
başarılı olmamız gerekiyor.
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Özellikle Happy Life 
programıyla tangodan masa 
tenisine, yüzmeden satranca 

çok geniş bir yelpazede 
kendimizi geliştirebiliyoruz. 
Üniversitemiz çift ana dal 

ve yandal programlarına bizi 
teşvik ediyor, bu programlar 

için ayrıca ücret talep etmiyor. 
Burslarımız da karşılıksız ve 

kesintisiz. 



Günlük hayatımızın büyük bölümünü kampüste geçiriyoruz. 
Bu nedenle bir öğrenci için kampüs olanakları çok önemli. 

Ana yerleşkemiz olan Tuzla Kampüsü 160.000 metrekarelik bir 
alana kurulu. 24 saat yaşayan yeşil kampüsümüzde, çimlerde 
uzanırken onlarca farklı çiçeğin renkleriyle büyülenip göldeki 

kuğuları izleyip ağaçlardan meyve toplayabiliyoruz.

DÜNYA ÖLÇEĞİNDE
YEŞİL KAMPÜS
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Kampüs içinde 1500 kişilik modern yurt binalarımızda farklı 
konaklama seçeneklerine sahibiz. Kampüsümüzde kapalı 
spor salonu, yüzme havuzu, itness, squash salonu, pilates 
ve aerobik stüdyoları, tenis kortları, halı saha ve basketbol 
sahalarımız bulunuyor. Ayrıca kampüsteki yemekhane, 
restoran ve kafelerde her bütçeye uygun yiyecek bulma şansına 
sahibiz. Marketten kuaföre, tüm ihtiyaçların düşünüldüğü bir 
kampüste yaşıyoruz. Oyun ve sinema salonumuz sayesinde 
eğlenceli zaman geçiriyoruz. Bir üniversitenin en önemli 
yapı taşlarından birisi de kütüphanedir. Kütüphanemizde 
binlerce basılı ve dijital yayın sayesinde araştırmalarımızı 
ve ödevlerimizi daha nitelikli yapabiliyoruz. İlgimizi çeken 
öğrenci topluluğuna katılabiliyor, aynı zamanda kendi 
topluluğumuzu da kurabiliyoruz.  

Kampüsümüz Sabiha Gökçen Havaalanı’na 5 dakikalık 
uzaklıkta. İstanbul gibi traiğin çok büyük problem olduğu 
bir şehirde hem İstanbul’un tüm olanaklarından faydalanıyor 
hem de şehrin karmaşasından uzakta kalabiliyoruz. İstanbul 
üniversite eğitimi almak için farklı fırsatları içinde taşıyor. 
İstanbul’da hem üniversite okuyoruz hem de İstanbul’u 
okuyoruz. İstanbul Okan Üniversitesi öğrencileri olarak 
mezun olduğumuzda sadece bir diploma elde etmiyoruz. 
Kendi alanımızda uzmanlaştığımız kadar, entelektüel birikimi 
olan sosyal bireyler olarak hayata adım atıyoruz. Biz burada 
bir kültür kazanıyoruz. 
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İSTANBUL OKAN 
ÜNİVERSİTESİ

TUZLA KAMPÜSÜ

34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL
T +90 216 677 16 30
F +90 216 677 16 47

İSTANBUL OKAN 
ÜNİVERSİTESİ

KADIKÖY KAMPÜSÜ

Uzunçayır Cad. No: 4/A 34722
Hasanpaşa, Kadıköy / İSTANBUL
T +90 216 325 48 18
F +90 216 339 61 36

İSTANBUL OKAN 
ÜNİVERSİTESİ

BAHÇELİEVLER KAMPÜSÜ

Şirinevler Meydanı, Mareşal Fevzi Çakmak 
Cad. No:3 Bahçelievler / İSTANBUL
T +90 212 677 65 26

İSTANBUL OKAN 
ÜNİVERSİTESİ

MECİDİYEKÖY KAMPÜSÜ

Avni Dilligil Sok. No: 18 34394
Mecidiyeköy / İSTANBUL
T +90 212 216 18 44
F +90 212 216 18 03

okan.edu.tr aday.okan.edu.tr
/okanedu /okanedutr/okanuniversitesi


