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Mütevelli Heyet 
Başkanı’ndan

Bekir OKAN
Mütevelli Heyet Başkanı

Türk yükseköğretimine ilkleri kazandıran 
ve geleceğimizi şekillendirecek gençleri 
yetiştiren İstanbul Okan Üniversitesi, güçlü 
kadrosu ile 26 bin öğrenciye seçkin bir eğitim 
vermeye devam etmektedir. İş yaşamına en 
yakın üniversite olma vizyonumuzla birlikte 
20 bine yakın mezunumuzu iş dünyasına 
uğurladık.

Değişim hızının çok yüksek olduğu bir 
dünyada insanların, şirketlerin, kurumların 
ve ülkelerin varlıklarını ve güçlerini 
sürdürebilmeleri için geleceğe hazır ve 
donanımlı olmaları gerekiyor. Ben eğitim 
kökenli bir sanayici ve iş adamıyım. Yaşamım 
boyunca, ekonominin ve eğitimin ülkelerin 
kalkınmasındaki, gelişmesindeki rolünü ve 
önemini gördüm. Ülkemin, Türkiye’mizin 
geleceğine katkıda bulunmak için bir eğitim 
üssü olarak İstanbul Okan Üniversitesi’ni 
kurduk ve yükseköğretim sistemine 
modern bir üniversite kazandırdık. Bölüm 
ve programlarımızı belirlerken hep gelecek 
odaklı ihtiyaçları ve öngörüleri dikkate aldık. 
85 öğrenci ile başladığımız ve bugün 26 
bin öğrenciye ulaşan eğitim yolculuğunda 
İstanbul Okan Üniversitesi, yalnızca nitelikli 
eğitim vermekle kalmıyor, gençleri en 
kapsamlı şekilde gelecek için hazırlıyor.

Bugünün öğrencileri, bu ülkenin ve 
insanlığın geleceğidir.

Küreselleşen dünyada bir iletişim aracı olan 
dil, günümüzde daha da büyük bir ekonomik 
önem kazandı. Birden çok yabancı dil bilmek, 
ticari, kültürel, sosyal ilişkilerde, güçlü bir 
anahtar işlevi görüyor.

İstanbul Okan Üniversitesi, öğrencilerini iyi bir 
yabancı dil eğitimiyle geleceğe hazırlarken, 
İngilizcenin yanında, dünya ekonomisi 
ve siyasetinde ağırlıkları hissedilen ülke 
dillerinden Çince, Arapça ve Rusçayı da 
öğretmektedir.

Okan Grubu’nun uluslararası tecrübesi 
ve İstanbul Okan Üniversitesi’nin gücüyle 
ABD Miami’de kurulan Okan International 
University’de (OIU) hedeimiz yükseköğretim 
alanında fark yaratmak. Üniversitemiz ile 
başta ABD ve Türkiye olmak üzere tüm 
dünyadan öğrenci kabul ediyor ve ülkemizin 
de marka değerine katkı sağlıyoruz. İstanbul 
Okan Üniversitesi’nin ücretli bölümlerine 
yerleşen öğrencilere, İngilizce Dil Hazırlık 
sınıfını isterlerse Miami’de Okan International 
University’de alma olanağı sunulmaktadır.  
Ayrıca, OIU bünyesine katılan ve sağlık 
bilimleri alanında faaliyet gösteren LifeLine 
Med Training ile sağlık sektörüne eleman 
yetiştiriyoruz.

4 farklı kampüste eğitim veren ve 3 hastanesi 
bulunan İstanbul Okan Üniversitesi 160 bin m2 
alana kurulu bir kampüs üniversitesidir.  

Öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu derslik, 
laboratuvar, merkezlerin ve yurtların 
yanı sıra spor kompleksi ve sosyal yaşam 
alanları barındıran “Okan Yaşam Merkezi” 
öğrencilerimizin hizmetindedir.
 

Bir dünya üniversitesine yakışan çağdaş 
ve örnek bir kampüs yaratmaya yönelik 
atılımlarımızı sürdüreceğiz. 250 yatak 
kapasiteli tam teşekküllü Okan Üniversitesi 
Hastanemizle öğrencilerimizin pratik gelişimi 
için eşsiz bir altyapı olanağı sunarken, 
halkımızı da güvenilir sağlık hizmetleriyle 
buluşturuyoruz. Sağlık sektöründeki 
yatırımlarımız 2017’de de devam etmiş ve 
8000 metrekare kapalı alana sahip Diş 
Hekimliği Fakültesi Uygulama Hastanemiz’in 
ikincisi Tuzla’da hizmete açılmıştır.

1550 kişilik çok amaçlı bir konferans salonuna, 
4 katlı bir kütüphaneye ve sergi salonuna, 
fuaye ve kokteyl alanlarına ev sahipliği yapan 
Bekir Okan Sanat, Kültür ve Kongre Merkezi’ni 
2018 Eylül ayında açtık. Merkez, İstanbul’un 
en büyük ikinci sanat merkezi olarak hizmet 
verecek.
 

Geleceğimizi emanet edeceğimiz ve 
yarınlarımızı şekillendirecek iyi eğitimli 
nesilleri yetiştirme heyecanımız ile bir dünya 
üniversitesi olma yolculuğumuz sonsuza 
kadar sürecektir.

Sevgi ve saygılarımla
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Rektör’den

Prof. Dr. Mustafa KOÇAK 
Rektör
rektor@okan.edu.tr

Sevgili Öğrenciler,

1999 yılında eğitim hayatına başlayan 
İstanbul Okan Üniversitesi, bugün 10 
Fakültesi, 2 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitüsü 
ve Konservatuvarı bünyesinde 250’yi aşkın 
diploma programı, uzman akademik kadrosu, 
iziksel, teknik altyapısı, geniş imkanlara sahip 
kampüsleri ve modern eğitim anlayışıyla 
26.000 öğrenciye ulaşmanın haklı gururunu 
yaşamaktadır. 

İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, 
160 dönümlük bir alana kurulmuştur. 
Kampüsümüz, içerisinde eğitim binaları, 
ileri teknoloji ürünü cihazlarla donatılmış 
laboratuvarları, bilgi işlem merkezi, zengin 
kütüphanesi, kafeler, restoranlar, sinema 
salonu, alışveriş üniteleri, kız ve erkek öğrenci 
yurtlarıyla, futbol sahası, tam donanımlı kapalı 
spor salonu, yüzme havuzu, tenis kortları 
ve Eylül 2018’de faaliyete açtığımız 1550 
kişi kapasiteli, 4 katlı içerisinde kütüphane, 
sergi alanları, konferans salonları bulunan 
Sanat, Kültür ve Kongre Merkezimiz ile 
öğrencilerimizin her türlü sosyal ve kültürel 
etkinliği gerçekleştirebildikleri, derslerde 
ve ders dışı etkinliklerde teknolojinin tüm 
olanaklarından faydalanabildikleri çağdaş bir 
öğrenim ortamı ve mükemmel bir yaşam alanı 
olarak öğrencilerimizin hizmetindedir. 

Öğrencilerimiz, modern bir akademik 
eğitimin yanında, iş dünyasına en yakın 
üniversite olan İstanbul Okan Üniversitesi’nde 
henüz öğrencilik yıllarında iş dünyasıyla 
yakın iletişim, ortak projeler ve işbirlikleri 
ayrıcalığıyla dünyadaki tüm çağdaşları 
ile rekabet edebilecek mezunlar olarak 
yetişmektedirler. 

Uluslararası alandaki güçlü ilişkilerimiz ve 
işbirliklerimiz sayesinde öğrencilerimizin 
yurtdışında da iyi bir eğitim almalarını 
sağlıyoruz. Erasmus programına dahil olan 
üniversitemiz öğrencileri, Avrupa Birliği’ne 
üye ülkelerde eğitimlerinin belli bir kısmını 
tamamlayabilme imkanına sahiptir. Ayrıca 
Türkiye’den ilk kez üniversitemizin dahil 
olduğu Uluslararası Öğrenci Değişim Ağı 
(ISEP), öğrencilerimizin 50 ülkedeki 300’ü 
aşkın üniversiteden birini seçerek ücretsiz 
eğitim almalarına imkan tanıyor. Ortak 
ve çift diploma anlaşmaları kapsamında 
öğrencilerimiz, Avrupa’daki üniversitelerde de 
eğitim alarak hem İstanbul Okan Üniversitesi 
hem de gittikleri üniversitenin diplomasını 
alabilmektedirler. 

Ayrıca İstanbul Okan Üniversitesi’nin ücretli 
bölümlerine yerleşen öğrencilerimiz, İngilizce 
Dil Hazırlık sınıfını isterlerse ABD’nin Florida 
Eyaleti’nde eğitim faaliyetinde bulunan Okan 
International University’de ek bir eğitim ücreti 

ödemeden okuyabilmektedirler.

Kurulduğu 1999’dan itibaren uluslararası 
rekabete hazır, demokratik değerlere sahip, 
mesleklerinde lider, dürüst, yaratıcı, analitik 
düşünebilen, araştırmacı bireyler yetiştiren 
üniversitemiz, öğrencilerimizin kariyer 
hedelerine en hızlı şekilde ulaşması için tüm 
akademik ve idari çalışanları ile çalışmalarına 
devam etmektedir.

Saygı ve sevgilerimle,

Prof. Dr. Mustafa KOÇAK
Rektör
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ÜNİVERSİTE AKADEMİK YÖNETİMİ 

MÜDÜRLER

REKTÖR

REKTÖR YARDIMCILARI

Prof. Dr. Alinur BÜYÜKAKSOY
Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Mithat KIYAK
Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Güner GÜRSOY 
Rektör Yardımcısı,

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Mithat BAYDUR 
Uygulamalı Bilimler Fakültesi 

Dekan V.

Dr. Öğretim Üyesi Onur YARAR
Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu Müdürü

Enver KESKİN
Öğrenci Dekanı

Dr. Öğretim Üyesi 
Çetin KÖRÜKÇÜOĞLU

Konservatuvar Müdürü

Dr. Öğretim Üyesi Birol ALAS
Meslek Yüksekokulu Müdürü

DEKANLAR

Prof. Dr. Nadir Engin UZUN
İnsan ve Toplum Bilimleri

Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Osman Yücel
Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Dekanı

Prof. Dr. Serap Keskin KİZİROĞLU
Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mustafa KOÇAK

Prof. Dr. Işıl KÜÇÜKAY
Diş Hekimliği Fakültesi

Dekanı

Prof. Dr. Ali İlker GÜMÜŞELİ 
Eğitim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Semih BİLGEN 
Mühendislik Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Demet Irklı ERYILDIZ
Sanat, Tasarım ve

Mimarlık Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Semih BASKAN 
Tıp Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Erdinç TELATAR
Lisansüstü Eğitim Dekanı
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MÜTEVELLİ HEYET VE ÜNİVERSİTE KURULLARI 
MÜTEVELLİ HEYET 
Bekir OKAN
Mütevelli Heyet Başkanı
Prof. Dr. Mustafa KOÇAK
Mütevelli Heyet Üyesi,
İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü
Kemal KABATAŞ
Mütevelli Heyet Üyesi, Eski Milletvekili, 
Maliye Bakanlığı Eski Müsteşarı
Murat VARGI
Mütevelli Heyet Üyesi,
MV Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet BARLAS
Mütevelli Heyet Üyesi,
Gazeteci
Oğuz ÇARMIKLI
Mütevelli Heyet Üyesi,
Nurol Holding Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.
Birkan ERDAL
Mütevelli Heyet Üyesi, Eski Milletvekili, 
Eski Başbakanlık Müsteşarı
Şakir Yaman TÖRÜNER
Mütevelli Heyet Üyesi,
Akbank Yönetim Kurulu Üyesi, Gazeteci
Dr. Hasan Basri GÖKTAN
Mütevelli Heyet Üyesi, Şekerbank 
Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Mustafa KOÇAK
Rektör
Prof. Dr. Alinur BÜYÜKAKSOY
Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Mithat KIYAK
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Güner GÜRSOY
Rektör Yardımcısı
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 
Dekan V.
Prof. Dr. Osman YÜCEL 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Semih BİLGEN
Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Nadir Engin UZUN
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 
Dekanı
Prof. Dr. Serap Keskin KİZİROĞLU
Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ali İlker GÜMÜŞELİ
Eğitim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Demet Irklı ERYILDIZ
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 
Dekanı
Prof. Dr. Mithat BAYDUR 
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Işıl KÜÇÜKAY
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Semih BASKAN
Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Bekir Tevik AKGÜN
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü  
Mühendislik Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Erdinç TELATAR
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür V. 
Prof. Dr. Işın ULUKAPI
Diş Hekimliği Fakültesi Temsilcisi 
Prof. Dr. Ayşe Demet KAYA
Tıp Fakültesi Temsilcisi 
Prof. Dr. Altan AKI
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 
Temsilcisi
Prof. Dr. Pervin SOMER
Hukuk Fakültesi Temsilcisi
Prof. Dr. Fatma Çiğdem ÇELİK
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 
Temsilcisi     
Prof. Dr. Ayşe Dilek ERBORA
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 
Temsilcisi
Prof. Dr. Birsen YÜRÜGEN
Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi
Doç. Dr. Lale ORTA
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Temsilcisi
Dr. Öğretim Üyesi Birol ALAS
Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Dr. Öğretim Üyesi Onur YARAR
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
Müdürü 
Dr. Öğretim Üyesi Çetin KÖRÜKÇÜOĞLU
Konservatuvar Müdürü
Dr. Öğretim Üyesi Aybars ERÖZDEN
Eğitim Fakültesi Temsilcisi
Emre DEMİROK
Genel Sekreter, Raportör

SENATO 
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ÜNİVERSİTE
VİZYON VE MİSYONU 
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VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ 

DÖRT DİLDE EĞİTİM OLANAĞI

Toplumun ve iş yaşamının gereksinimlerine evrensel standartlarda 
yanıt verebilen, yenilikçi ve öncü bir dünya üniversitesi olmaktır.

Cumhuriyetin temel değerlerini özümsemiş, ulusal ve evrensel sorunlara duyarlı, analitik düşünce 
yeteneğine sahip, eleştirel düşünebilen, girişimci, yenilikçi, birden çok yabancı dili kullanabilen, 
bilgiye ulaşmayı, kullanmayı ve paylaşmayı öğrenmiş, kendisinin farkında olan mutlu bireyleri 
yetiştiren,
Araştıran, bilgi edinme yöntemlerini öğrenerek bunu toplumsal faydaya dönüştürebilen, etik 
değerlere sahip, evrensel kültürleri özümsemiş dünya vatandaşı bireyler yetiştiren,
Özgün araştırmalarla bilime katkıda bulunan,
Öğrenci odaklı, evrensel gelişim ve değişimleri eğitim sistemine yansıtabilen, çağdaş eğitim 
teknik ve yöntemlerini kullanan, problem çözmeye yönelik eğitim veren,
Sosyal sorumluluk ve çevre bilincini ön planda tutarak, toplum gereksinimlerine yanıt veren 
etkinliklerde bulunan,
Çağdaş, yenilikçi, birbirine saygılı, öğrencilerle iletişimi güçlü, toplumsal sorunlara duyarlı, ekip 
ruhuna sahip, çalışanların memnuniyetini gözeten bir üniversite olmak.

Küreselleşen dünyada bir iletişim aracı olan dil, günümüzde büyük önem kazandı. Birden çok 
yabancı dil bilmek, iş hayatında tercih nedeni oldu. Ticari, kültürel ve sosyal ilişkilerde dil, 
iletişimin ÜNİVERSİTEMİZİN VİZYONU ve MİSYONU kilidini açan güçlü bir anahtar işlevi görüyor. 
İstanbul Okan Üniversitesi, güçlü bir yabancı dil eğitimi vermek üzere, bir batı, üç doğu dilinde 
Mütercim Tercümanlık Bölümleri açılan tek vakıf üniversitesidir.

Öğrencilerimizin, eğitimleri sırasında İngilizcenin yanında, dünya ekonomisi ve siyasetini 
etkileyen ülkelerin dillerini Çince, Arapça ve Rusçayı da öğrenmelerini ve mezuniyet sonrası iş 
hayatında öne geçmelerini sağlıyoruz. Öğrencilerimiz, yabancı dil hazırlık sınıfındayken zorunlu 
ders olarak aldıkları “Kariyer ve Yaşam Dersi” ile kariyer planlarını yaparken nelere dikkat etmeleri 
konusunda bilgilendiriliyor ve yetenekleri doğrultusunda yönlendiriliyor. “İş Yaşamına Hazırlık 
Programı” ile ilk yıldan itibaren iş hayatını tanıyan öğrencilerimiz, staj ve sertiika programlarıyla 
yeni beceri ve deneyimler kazanıyor. Türkiye’de ilk kez üniversitemizde başlatılan “Girişimcilik 
Dersi”nde öğrencilerimiz, ülkemizin seçkin iş adamlarından başarı hikayelerini ve tecrübelerini 
dinliyor. Mezuniyet sonrası ise, Kariyer Merkezimiz, öğrencilerimize Türkiye’de ve yurt dışında iş 
bulmaları konusunda destek oluyor.
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İSTANBUL 
OKAN ÜNİVERSİTESİ 
TARİHÇESİ



13

1999 Okan Kültür, Eğitim ve Spor Vakfı tarafından 
17 Aralık 1999’da kuruldu. 

2003-2004 Akademik Yılı’nda İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve 
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile Sosyal 
Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri kuruldu. 

Güzel Sanatlar Fakültesi açıldı.

2006-2007 Akademik Yılı’nda Tuzla 
Kampüsü’ne taşındı. 

2006-2007 Akademik Yılı sonunda ilk 
mezunlarını verdi. 

2008-2009 Akademik Yılı’nda Hukuk 
Fakültesi ile Meslek Yüksek Okulu 
eğitime başladı.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu kuruldu.

2009-2010 yıllarında Mühendislik ve Mimarlık 
Fakültesi binası ile Güzel Sanatlar Fakültesi-
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu binaları 
tamamlandı ve eğitime yeni binalarda 
başlandı.

2011 Haziran ayında İstanbul Okan 
Üniversitesi Tuzla Kampüsü’nde 
Otonom Sürücüsüz Aracın test sürüşü 
gerçekleştirildi.

2011’de İstanbul Okan Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi kuruldu.

2012 yılında sağlık alanındaki yüksek 
lisans ve doktora programlarını 
yürütecek Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
ile önlisans programlarını 
yürütecek Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu eğitime başladı.

2003

2005

2009

2011

2012

Girişimcilik Dersi ders programlarına eklendi.

2008 yılında faaliyete geçen Yaşam 
Merkezi’nde, cep sineması, sauna, 
kafeteryalar, alışveriş merkezi, öğrenci 
toplulukları odaları bulunmaktadır. 
Öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri için 
üniversitemizin Yaşam Merkezi binasında 400 
kişilik spor merkezi de hizmete açıldı. 

2008

2007
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İstanbul Okan Üniversitesi’nin 15. kuruluş yıl 
dönümünde Mecidiyeköy’de Diş Hekimliği 
Fakültesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi 
açıldı. 2014-2015 Akademik Yılı’nda Tıp 
Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi ilk 
öğrencilerini aldı.

Okan International University’nin açılışı 
15 Mayıs 2015’te Miami’de gerçekleştirildi. 
İstanbul Okan Üniversitesi Konservatuvarı 
açıldı, Tuzla’da Tıp Fakültesi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nin temeli atıldı.

2014

2013-2014 Akademik Yılı açılış töreninin 
ardından Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerine ev 
sahipliği yapacak olan Türkiye’nin ilk Tıp ve 
Sağlık Bilimleri Eğitim Kompleksi’nin temel 
atma töreni gerçekleştirildi. İstanbul Okan 
Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi 
kuruldu.

2013

2015
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İstanbul’daki Tuzla, Mecidiyeköy ve Kadıköy 
kampüslerinin ardından dördüncü kampüsünü 
Bahçelievler’de açarak Avrupa Yakası’nda 
büyümeye devam etti. 

50 bin metrekare kapalı alana kurulu Okan 
Üniversitesi Hastanesi 2016 Kasım ayında açıldı.

250 yatak kapasiteli hastanede 10 ameliyathane 
ve 47 erişkin ve yoğun bakım ünitesi yer 
almaktadır.

2017’de Tuzla’da açılan Diş Hekimliği Fakültesi 
Hastanesi, son teknoloji alt yapısı ile 8 bin 
m2 kapalı alanda 140 ünit ile hizmet vermeye 
başladı. Okan Üniversitesi Hastanesi’ne bağlı 
olarak 2200 m2 kapalı alanda kurulu Acıbadem 
Polikliniği açıldı. 2008 yılında açılan Uygulamalı 
Bilimler Yüksekokulu, 2018 yılında Uygulamalı 
Bilimler Fakültesi olmuştur. 
 

1550 kişilik çok amaçlı bir konferans salonuna, 
4 katlı bir kütüphaneye ve sergi salonuna ev 
sahipliği yapan Bekir Okan Sanat, Kültür ve 
Kongre Merkezi’nin açılışı yapıldı. 

2015

2016

2017

2018

26
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EĞİTİM
FELSEFEMİZ ve
MODELİMİZ
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İŞ YAŞAMI 
GERÇEKLERİNE 
UYGUN EĞİTİM

İstanbul Okan Üniversitesi sanayi işbirliklerindeki öncü rolünü her geçen yıl bir adım 
ileriye taşıyor. Fakülte, meslek yüksekokulu ve yüksek okullarında, iş yaşamına en 
yakın ve meslek kazanımını teşvik eden bölümlerde eğitim veren İstanbul Okan 
Üniversitesi Türkiye’de kurulmuş “İş Yaşamına En Yakın Üniversite” olarak, her biri 
kendi alanında uzman akademik kadrosu ve eğitime çağdaş yaklaşımıyla, birinci 
sınıftan itibaren öğrencilerini teori ile pratiği dengeleyerek iş yaşamına da hazırlıyor.

Ayrıca İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi programlarında öğrenciler sektör 
lideri şirketler ile ortak yürütülen Markalı Dersleri alabilmektedir. Eğitim ile iş 
dünyası arasındaki işbirliklerine her geçen gün bir yenisini ekleyen İstanbul Okan 
Üniversitesi, öğrencilerine, birinci sınıftan başlayarak, Kariyer ve Yaşam Programı 
kapsamında işletmelerde gönüllü staj yapma olanağı sağlıyor. Mezun olmadan iş 
yaşamını tanıyan öğrenciler, tecrübe kazanıp iş hayatına hazırlıklı hale geliyor.

İş Yaşamı Uygulama Laboratuvarı olarak İstanbul

İstanbul Okan Üniversitesi’nin “İş Yaşamına En Yakın 
Üniversite” olma vizyonu bu eko-sistem içerisinde 
üniversite sanayi işbirliğini çok farklı bir konuma 
yerleştirmektedir. Kampüs içi ders ve etkinliklere sektör 
paydaşlarımızın katılımlarını özellikle önemsiyoruz. 
Türkiye’nin ekonomi ve iş dünyası merkezi olan İstanbul 
bizlere bu bağlamda geniş imkânlar ve fırsatlar 
sunmaktadır. Bu nedenle İstanbul’u Üniversitemizin 
“uygulama laboratuvarı” olarak konumlandırdık.
Kariyer Merkezimizin sunduğu staj ve O’COOP COOPerative Learning - İş Yerinde 
Eğitim Programı imkanları, sektör fuarları ile güncel gelişmeleri takip edebilme, 
şirket ve kurumlardan konuşmacı ve eğitimcilerin derslere ve etkinliklere katılımları, 
kariyer günleri bu imkanlardan sadece bazıları. İş yaşamı dışında öğrencilerimizin 
entelektüel ve kültürel gelişimi bağlamında da İstanbul’un imkânlarını 
kullanabilmesini teşvik etmekteyiz. Öğrencilerimiz tiyatro, konser, sinema gibi 
etkinliklere hem kampüsümüzde hem de İstanbul’un zengin kültürel ortamlarında 
erişebilmektedir.
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GİRİŞİMCİLİK 
ODAKLI EĞİTİM 

Herkese Girişimcilik Dersi
“İş yaşamına en yakın üniversite” vizyonuna sahip İstanbul Okan Üniversitesi, 2008 
yılında Girişimcilik  Dersi’ni akademik programına alarak, Türkiye’de girişimcilik 
eğitiminin yaygınlaşması yolunda bir ilke imzasını atmıştır. Girişimcilik Dersi’nin 
amacı, öğrencilere iş hayatı, iş ortamı, özellikle de girişimcilik hakkında bilgiler ve 
tecrübeler aktararak onları geleceğin başarılı girişimcileri olmaya hazırlamaktır. 
Girişimcilik Dersi bünyesinde uzman akademisyenler tarafından dersler verilmekte 
ve ayrıca dersin özgün bir yanı olarak Türkiye’nin seçkin iş insanları kendi girişimcilik 
deneyimlerini ve tecrübelerini öğrencilerle paylaşmaktadır. Bu kapsamda ilk dersi 
İstanbul Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Okan Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Bekir Okan vermektedir.

Girişimcilik Dersi’ne ilaveten öğrencilerimiz isterlerse İşletme ve Yönetim Bilimleri 
Fakültesi bünyesinde Girişimcilik yandal veya alt uzmanlık alanında eğitim 
alabilmektedirler. Bu program girişimcilik ana çatısı altında inovasyon ve tasarımı da 
öne çıkaracak şekilde zenginleştirilmiştir. 

İstanbul Okan Üniversitesi’nde bir girişimcilik ve inovasyon eko sistemi 
oluşturulmuştur. İstanbul Okan Üniversitesi’nde Sosyal Girişimcilik Kampı, Liseli 
Gençler Sosyal Girişimcilik Yarışması düzenlenmekte, Sosyal Sorumluluk Projeleri, 
KOSGEB ve TÜBİTAK ile düzenlenen girişimcilik eğitim programları yürütülmektedir. 

İstanbul Okan Üniversitesi, yeni iş ikirleri ve farklı projeleriyle Girişimcilik 
Merkezi’ne başvuran öğrencilere, ilgili kurulun kararıyla mikro-kredi ve şirket 
kurulumu desteği de sağlayabilmektedir.

Muhammed Yunus Uluslararası Mikroinans ve Sosyal 
Girişimcilik Merkezi
Dünya ülkelerinin en önemli sorunlarının başında gelen yoksulluğa çare bulmak 
amacıyla geliştirdiği “Mikrokredi” uygulaması ile 2006 Nobel Barış Ödülü’ne layık 
görülen Prof. Dr. Muhammed Yunus tarafından 2011’de açılan merkez, sosyal 
girişimciliğin yeni nesillere en iyi şekilde aktarılmasına katkı sağlıyor. Sosyal 
Girişimcilik Kampı, Liselerarası Sosyal Girişim Yarışması, lise düzeyinde sosyal 
girişimcilik seminerleri ve atölyelerinin yanı sıra, fakülte düzeyinde ders ve proje 
uygulamaları ile öncü hizmetlerde bulunuyor.

Merkez dünya genelinde aralarında MIT, California Tech, HEC, Kyutsu gibi 
üniversitelerin de bulunduğu Academia Networku’nda yer alarak, kültürlerarası 
projeler Avrupa Birliği projeleri ve global çalışmalarda da bulunuyor.  Merkez ayrıca 
ticari şirketler, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşların da yer aldığı, eğitim 
uygulama ve araştırma alanında faaliyetlerine devam ediyor.
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Kariyer Merkezi’nin amacı öğrencilerin eğitimleri sırasında kendilerini tanımalarında, 
kariyerlerinin planlanmasında destek sağlamak, iş dünyasının beklentileri 
hakkında bilgi vermek ve mezuniyet sonrası kendilerini geliştirebilecekleri işlere 
yerleştirilmelerinde yol göstermektir. Kariyer Merkezi’nin, iş dünyasıyla geliştirdiği 
işbirlikleri ile üniversitemiz öğrencileri, akademik programlarının uygunluğuna bağlı 
olarak, eğitimlerini sürdürürken bu irmalarda kısmi zamanlı olarak çalışma, staj 
ve O’COOP COOPerative Learning - İş Yerinde Eğitim Programı’na katılma imkanına 
sahiptirler.

Bu süreçte öğrencilerimizin meslek hastalıkları ve iş kazalarına karşı sigorta 
primleri üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır. Yarı zamanlı olarak çalışmaya 
başlayan veya uzun süreli staj yapan öğrencilerimizden, mezuniyet sonrası tam 
zamanlı çalışmaya devam edenler çoğunluktadır. Türkiye’de ilk defa uygulamasını 
üniversitemizin yaptığı “Kariyer ve Yaşam Programı”, İş Yaşamına Hazırlık Dersi, 
Disiplinler Arası Seminerleri, Happy Life Programı, Sosyal Sorumluluk Derslerini 
içermektedir.   

Bu program, öğrencilerimizin üniversite hayatına adaptasyonunu sağlama, kariyer 
bilincini oluşturma, sosyal-kültürel-sanatsal-sportif gelişimlerini sağlama, kişisel ve 
profesyonel gelişimlerini destekleme, uzmanlık alanları ile ilgili mesleki ve sektörel 
vizyonlarını oluşturma, uygulamalarda iş yaşamını tanımaları sağlamaya yönelik bir 
eğitim ve gelişim programıdır. Bu program sayesinde öğrencilerimiz, eğitimlerini 
tamamladıklarında, sadece akademik bilgisi kuvvetli bir üniversite mezunu değil, 
küresel iş yaşamında başarılı olabilecek entelektüel birikime sahip, sosyal ve 
kültürel olarak gelişmiş, ilgi alanları olan, girişimcilik ruhu taşıyan bir “dünya insanı” 
olarak iş hayatına atılmaktadır.

Kariyer Merkezi: Staj
O’COOP COOPerative Learning -
İş Yerinde Eğitim Programı - İşe Yerleştirme

İş Yaşamına Hazırlık ve Girişimcilik Derslerimizle desteklediğimiz öğrencilerimizin, 
Happy Life ile sosyal, kültürel ve sportif aktivitelere katılımlarını teşvik ediyoruz. 
İstanbul Okan Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı tarafından yürütülen Happy Life 
dersleri, öğrencilerimizin sportif, sanatsal ve sosyo-kültürel açılardan kendilerini 
geliştirmeleri amacıyla düzenlenen derslerden oluşuyor. Öğrencilerimiz basketbol, 
futbol, voleybol, masa tenisi, tenis, squash, yüzme gibi sporların yanında dans, 
müzik, perküsyon, satranç ve el sanatları gibi derslere ilgi alanları doğrultusunda 
katılıyorlar. Dersler dönemsel olarak değişiklik gösterebiliyor.  

Sosyal Gelişim Programı – 

KARİYER ve YAŞAM 
PROGRAMI
Üniversitemiz, “İş Yaşamına En 
Yakın Üniversite” felsefesiyle 
eğitim ile iş dünyası arasında 
köprü oluşturmayı, öğrencilerini 
global dünyanın ve iş hayatının 
gereksinimlerine uygun entellektüel 
birikim, bilgi ve becerilerle 
donatarak çağdaş iş yaşamına 
hazır bireyler olarak yetiştirmeyi 
hedeflemektedir. İstanbul 
Okan Üniversitesi, bu hedef 
doğrultusunda öğrencilerine, 
hazırlık sınıfından başlayarak 
mezuniyetlerine kadar iş 
yaşamında başarı için gerekli olan 
sosyal, kültürel ve profesyonel 
becerileri kazanabilecekleri 
“Kariyer ve Yaşam Programı’nı 
uygulamaktadır. Bu program, 
öğrencilerimizin üniversite hayatına 
adaptasyonunu sağlama, kariyer 
bilincini oluşturma, sosyal-kültürel-
sanatsal-sportif gelişimlerini 
sağlama, kişisel ve profesyonel 
gelişimlerini destekleme, uzmanlık 
alanları ile ilgili mesleki ve 
sektörel vizyonlarını oluşturma, 
uygulamalarda iş yaşamını 
tanımaları sağlamaya yönelik 
bir gelişim programıdır. Bu 
program sayesinde öğrencilerimiz, 
eğitimlerini tamamladıklarında, 
sadece akademik bilgisi kuvvetli 
bir üniversite mezunu değil, global 
dünyada başarılı olabilecek 
entelektüel birikime sahip, sosyal ve 
kültürel olarak gelişmiş, ilgi alanları 
olan, girişimcilik ruhu taşıyan bir 
“dünya insanı” olarak iş hayatına 
atılmaktadır.

Programın Dersleri
> Fütürizm
> Değişimi Algılama
> Kariyer ve Yaşam
> İş Yaşamına Hazırlık
> Sosyal Sorumluluk
> Gönüllü Staj veya Yarı Zamanlı İş
> Yaşam ve Kültür
> Happy Life
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ÖĞRENME 
MERKEZİ

Öğrenme Merkezi – Blackboard+Learn
İlklerin ve farklılıkların Üniversitesi olan İstanbul Okan Üniversitesi, eğitim 
teknolojilerimizin kulanımı konusunda da öncü olmak amacıyla Öğrenme Merkezini 
kurmuştur. Ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları ile zamandan ve mekândan 
bağımsız olarak öğrencilerine hizmet etmek amacıyla kurulmuş olan merkezimiz, 
dijital hayatın vazgeçilmez olduğu günümüzde, sadece uzaktan eğitim alan 
öğrencilerimiz için değil örgün eğitim alan öğrencilerimiz için de eğitimlerinde 
teknoloji desteği sağlamayı amaçlamaktadır.

Üniversitemizin bir dünya üniversitesi olmasına yönelik “E-Üniversite” olma 
yolundaki yapılanmasında, e-öğrenme sürecini hayata geçirme vizyonu yer 
almaktadır. Ayrıca uzaktan öğretim teknolojileri alanındaki eğitim, araştırma ve 
uygulamaların geliştirilmesinde anahtar rol oynamaktadır. Kurmuş olduğu Eğitim 
Teknolojileri Kurulu ile belirlemiş olduğu vizyonu gerçekleştirmek için çalışmaktadır.

Günümüzde öğrenciler, eşitlik, sosyal adalet, liderlik, inovasyon, teknolojinin 
pedagojideki etkisi ve değişen dünya düzleminde eğitsel ihtiyaçlarının gerektireceği 
bilgi, beceri ve tutumlara yönelik davranışların, öğrenme proiline uygun yollarla ve 
bizzat kendisince kazanılmasına yardımcı olmak ve  “öğrenmeyi öğrenme”ye dayalı 
bir yaklaşım talep etmektedir.

Y ve Z kuşağı için yenilenmesi gereken eğitim sistemini ve bu eğitim sisteminin 
nasıl kurulabileceği ile ilgili deneyimlerini karma/harmanlanmış/hibrit öğrenme 
(blended learning) metodu kullanarak çevrimiçi (online) eğitim materyalleri ile 
zenginleştirmektedir. Çevrimiçi ve yüz yüze öğretimin etkin yönlerini birleştirici bir 
model olan karma/harmanlanmış/hibrit öğrenme ortamları öğrenci-öğretmen, 
öğrenci-öğrenci etkileşimlerini büyük ölçüde artırarak hayat boyu öğrenme 
ortamları sunmaktadır. Bu bağlamda ise karma/harmanlanmış/hibrit öğrenmenin 
eşzamanlı etkinlikler – sanal sınılar, öğrenci merkezli öğrenme, işbirliği, 
değerlendirme ve performans destekleyici materyaller gibi destekleyicilerinden 
faydalanılmaktadır.

Eğitim teknolojileri potansiyeli ile kendini faklılaştırmak isteyen öğrencilerimizin 
öğrenme edimine katkı sağlamak için Blackboard ile işbirliği yapılarak O’Learn 
platformu oluşturulmuş, araştırma ve geliştirme ihtiyaçlarını karşılama konusunda, 
öğrenen merkezli ve bireysel öğrenmeyi teşvik edici fırsatlar yaratılmıştır.
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İNGİLİZCE HAZIRLIK 
PROGRAMI-PACE

İngilizce Hazırlık Programı-PACE
Üniversitemizde İngilizce Hazırlık Sınıfı’nın adı artık PACE (Preliminary Academic 
Course of English). Bölüm dersleri sırasında alınan zorunlu ve seçmeli İngilizce 
dersleri olan BASE (Benchmarked Aims of Studies in English) ve CORE (Central 
Overlap of Rudimentary English) dersleri ise ICCE (Intercultural Communicative 
Competence in English) birimimiz tarafından yönetiliyor.

Öğrenme yalnızca derslikte işlenen ve öğretilenlerle kısıtlı değil, öğrencilerimiz 
online “LMS” (Learning Management System, Öğrenme Yönetim Sistemi) üzerinden, 
internete bağlanabildikleri her hangi bir yerde ve her hangi bir zamanda 
İngilizcelerini geliştirmeye, derslerini tekrar etmeye, ödevlerini yapmaya devam 
edebiliyorlar. Dünyanın büyük üniversiteleriyle aynı şekilde Üniversitemizde de LMS 
platformu olarak Blackboard ® tabanlı O’Learn kullanılıyor.

Dersler artık belirlenmiş öğrenme kazanımları ve öğrenme çıktıları üzerine kurulu. 
Kısa bir dizi alıştırmayı yaparken hangi konularda öğrenmelerinin uygun olduğunu, 
hangi konularda eksikleri olduğunu görebiliyorlar. Eksikleri olan bir konu çıkarsa ek 
çalışma ve öğrenme fırsatı sadece bir parmak dokunuşu uzaklığında. 

Öğrencilerimiz girdikleri sınavdan artık genel bir not almıyor, hangi konulardaki 
soruları doğru yaptıklarını ve hangi konulardaki sorulara yanıtlarında geliştirilmesi 
gereken yerler olduğunu ekranlarında görebiliyor ve ders tekrarlarını 
öğretmenleriyle birlikte bu doğrultuda yapabiliyorlar.

O’Learn ile öğrencilerimiz devamsızlık sayılarını, başarı durumlarını, ders kayıtlarını 
ve eğitim-öğretim süreçleriyle ilgili tüm bilgilerini gerçek zamanlı olarak 
görebiliyorlar. Öğrencilerimiz kendi kullanıcı adı ve şifreleriyle girdikleri O’Learn 
oturumlarında tüm kişisel verilerini üçüncü şahısların gözlerinden uzak, yalnızca 
kendileri görebiliyorlar.
Öğrencilerimiz PACE ile dinleme, okuma, yazma ve konuşma gibi dil becerilerini 
akademik düzeyde öğreniyor ve geliştiriyorlar. 

PACE sınılarında öğrencilerimiz karışık bir halde değil, kendi bölümlerine ve 
alanlarına göre özelleşmiş biçimde İngilizce dil eğitimi alıyorlar.

Ama bütün İngilizce eğitimi PACE ile sınırlı da değil. Üniversitemizde her öğrencimiz 
istediği yılda, istediği düzeye kadar İngilizce öğrenmeye, İngilizce becerilerini 
geliştirmeye en son eğitim teknolojileri üzerinden devam edebilme fırsatına sahip. 
İngilizce programlarımız öğrencilerine PACE’ten sonra, Türkçe programlarımız 
öğrencilerine hemen ilk yıllarından başlayarak sunulan ICCE eğitimi bütün istekli 
öğrencilerimize İngilizceyi sıfırdan ileri düzeye kadar öğrenebilme olanağı sağlıyor.
Türkçe program öğrencilerimiz ilk yıllarında zorunlu İngilizce dersleri olan BASE101 ve 
102’yi asenkron online olarak alıyorlar. Yani, derslere o hafta kendilerine en uygun 
yerde ve zamanda O’Learn üzerinden katılıyorlar. 
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İngilizce öğrenmeye özel bir önem veren Üniversitemizde öğrencilerimizin bölüm dersleri dışındaki meslek ve yaşam becerilerini 
geliştirmeyi hedeleyen “Kariyer ve Yaşam Programı” içinde de iki İngilizce dersi O’Learn ile veriliyor.
Türkçe program öğrencilerimiz Genel Amaçlı İngilizce dersleri olan BASE’ler ile İngilizcelerini ileri düzeyde geliştirirken PACE 
eğitimi alan İngilizce program öğrencilerimiz ise Akademik Amaçlı İngilizce dersleri olan CORE’lar ile İngilizceyi kendilerinin bir 
parçası haline getirebiliyorlar.

Öğrencilerimiz bu seçmeli BASE ve CORE derslerini istedikleri yıllarda alabilme fırsatına sahipler. ICCE tarafından yönetilen 
BASE derslerinin orta ve üzeri düzeyleri ve CORE derslerinin tümü hem derslikte hem de asenkron online olarak karma biçimde 
işleniyor.

PACE eğitiminden ve seçmeli İngilizce derslerinden sonra öğrencilerimiz kalitesi tescil edilmiş bir İngilizce eğitimi aldıklarını 
belgeleyen ve bağımsız kurumların logosunu taşıyan resmi sertiikalarını da alıyorlar. 

Tüm bunlara ilaveten arzu eden öğrencilerimiz ABD’de Okan International University’de hazırlık programına katılabiliyor.
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BAŞARIYI 
DESTEKLEYEN 
BURS POLİTİKASI  

İstanbul Okan Üniversitesi olarak, %100, %50, %25 burslu 
kontenjanlarımızın yanı sıra farklı burs alternatileriyle de 
öğrencilerimizi üst düzey kalitede eğitimle buluşturuyoruz. 
Başarıyı destekleyen İstanbul Okan Üniversitesi’nin toplam 
öğrenci sayısının yüzde 97’si farklı burs olanaklarından 
yararlanıyor.

EĞİTİM SÜRESİNCE 
BAŞARI BURSLARI

Hazırlık sınıfı hariç, kayıtlı oldukları programda ilk iki yarıyılı (60 AKTS) tamamlayan 
önlisans ve lisans öğrencilerine, genel not ortalaması 4.00 üzerinden 3.60 ve üstü 
olanlara ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretinin % 10 ila % 40’ı oranında        
indirim sağlanır. Genel Not Ortalaması’na göre indirim sağlanan öğrencilere              
ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretinden aşağıda belirtilen oranlarda            
indirim yapılır.

Başarı bursları bir yıllık olup (öğrencinin her yıl ek 60 AKTS tamamlamış olması 
koşuluyla) her akademik yılın sonunda yeniden hesaplanan genel not ortalamasına 
göre öğrencinin burs durumu yeniden değerlendirilir. Ayrıca öğrencilerimizin yüksek 
lisans eğitimlerini de desteklemek amacıyla, tüm lisans mezunlarımıza %50 burs 
vermekteyiz. 

Ortalaması..................3.60 -  3.69
Ortalaması..................3.70 -  3.79
Ortalaması..................3.80 - 3.89
Ortalaması..................3.90 - 4.00

% 10
% 20
% 30
% 40

* www.okan.edu.tr/burslar 

*
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Zengin YAP/ÇAP İmkanları 
Yandal Programı, İstanbul Okan Üniversitesi öğrencisinin öğrenim gördüğü lisans 
ve ön lisans programlarının yanında, başka bir bölümden de en az 18 kredilik ders 
almasıdır. Öğrencinin bu programa başvurabilmesi için, başvurduğu yarıyıla kadar 
kendi lisans ve ön lisans programlarındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış 
olması ve başvuru sırasında genel not ortalamasının en az 2,50 olması gerekir.
Çift Ana Dal Programı ise, İstanbul Okan Üniversitesi öğrencisinin öğrenim gördüğü 
lisans ve ön lisans programlarının yanında ilgi duyduğu farklı bir bölümden ikinci 
bir diploma almasıdır. Öğrencinin bu programa başvurabilmesi için başvurduğu 
yarıyıla kadar kendi lisans programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, 
başvuru sırasında genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve anadal lisans ve 
ön lisans programlarının ilgili sınıfında başarı sıralamasına göre ilk %20’nin içinde 
bulunması gerekir. Öğrencilerimiz istedikleri takdirde yandal yaparak kendilerini 
farklı bir alanda geliştirebilir ya da çift ana dal yaparak iki diploma ile mezun 
olabilirler. 
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ÇAĞDAŞ 
EĞİTİM 
TEKNOLOJİLERİ

Simülasyon Merkezleri
Tıp Fakültemiz bünyesinde yaklaşık 1000 metrekarelik bir alanda hizmete giren 
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 
hedelemektedir. 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 debrieing 
uygulamaları ile eğitimin kalıcılığı sağlanmaktadır.

Simülasyon Merkezi’nde yer alan birimlerimiz arasında 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 Debrieing Room 
bulunmaktadır.

Diş Hekimliği Fakültesi’nde preklinik eğitimimiz süresince; tam donanımlı 
“Manipülasyon” ve “Simülasyon” laboratuvarlarımızda, 60 öğrenci aynı anda eğitim 
görme olanağına sahiptir. Öğrencilerimiz, eğitmen masasındaki kamera aracılığıyla, 
hocalarının pratik uygulamalarını kişisel monitörlerinden eş zamanlı olarak 
izleyebilmektedir.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültemizde, işletme tabanlı derslerimizde 
uygulamayı uluslararası iş simülasyonlarıyla hayata geçiriyoruz. Finansal yatırım 
simülasyonları için Trademaster Finans Lab. ve iş simülasyonları için de İşletme 
Strateji Lab. ile eğitim yaklaşımımızı destekliyoruz.
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Araştırma ve 
Uygulama 
Merkezleri
> AVRUPA BİRLİĞİ ARAŞTIRMA VE
 UYGULAMA  MERKEZİ
> AVRASYA ARAŞTIRMA  VE
 UYGULAMA  MERKEZİ
> CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÇALIŞMALARI ARAŞTIRMA
 VE UYGULAMA MERKEZİ
> BİLGİSAYAR ARAŞTIRMA VE
 UYGULAMA  MERKEZİ
> ENERJİ ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE
 ARAŞTIRMA MERKEZİ
> FİNANSAL RİSKLERİ ARAŞTIRMA VE
 UYGULAMA MERKEZİ
> KÜLTÜRLERARASI DİYALOG UYGULAMA VE
 ARAŞTIRMA MERKEZİ
> OKAN TURİZM UYGULAMA VE
 ARAŞTIRMA  MERKEZİ
> SOSYAL GİRİŞİMCİLİK VE SOSYAL
 SORUMLULUK  UYGULAMA VE
 ARAŞTIRMA MERKEZİ
> TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ
 UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
> ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERI VE AKILLI
 OTOMOTİV SİSTEMLERİ UYGULAMA VE
 ARAŞTIRMA
> İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ İLK YARDIM     
     EĞİTİCİ EĞİTİMİ MERKEZİ (İOKİEEM)
> YENİLİKÇİ TASARIM MERKEZİ
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İstanbul Okan Üniversitesi olarak araştırma ve proje geliştirme imkânlarımız ile iş 
yaşamına, toplumsal ve bilimsel gelişmeye katkıda bulunmak amacıyla, ulusal ve 
uluslararası ARGE proje ortaklıkları ve fon imkânları oluşturulmasına özel önem 
vermekteyiz. 
Üniversitemizde akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizle geliştirilen Türkiye’nin ilk 
sürücüsüz araç projesi OKANOM’un da aralarında bulunduğu ulusal ve uluslararası 
AR-GE projeleri ile ülkemizin gelişimine katkıda bulunuyoruz. AR-GE Bölümümüz her 
yıl üniversitemize önemli fon desteği sağlıyor. Kurduğumuz AR-GE merkezlerinde 
öğrencilerimize sanayi ile işbirliği içinde uluslararası projelerde çalışma imkanı 
sunuyoruz.

Ayrıca iş birliği içerisinde olduğumuz şirketler bünyesinde AR-GE ve Tasarım 
Merkezleri kurulmasına destek vererek, ortak AR-GE proje çalışmalarımızı daha 
da zenginleştiriyoruz. Böylece iş dünyasının içinde kurulan AR-GE ve Tasarım 
Merkezlerimiz aracılığıyla birbirine entegre iç içe geçmiş Üniversite Sanayi işbirliğini 
farklı bir boyuta taşımış oluyoruz. Üniversite Teknopark kuruluş çalışmaları devam 
etmekte olup, Teknoparkımızın kurulmasıyla birlikte AR-GE proje kapasitemiz çok 
daha gelişmiş olacaktır.

AR-GE 
PROJELERİ
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ULUSLARARASILAŞMA
Miami OKAN International University
2015-2016 Akademik Yılı’nda, ABD, Miami’de açılan Okan International University 
(OIU) İşletme, Turizm Yönetimi ve Sağlık Yönetimi alanlarında lisans ve yüksek lisans 
düzeyinde eğitim vermektedir. Üniversitede örgün eğitimin yanı sıra çok çeşitli 
alanlarda uzaktan eğitim de verilmektedir. Okan International University, İstanbul 
Okan Üniversitesi’nin ABD’deki kardeş üniversite olmasından dolayı, İstanbul Okan 
Üniversitesi’nin ücretli programlarına yerleşen öğrencilere, dilerlerse İngilizce Dil 
Hazırlık eğitimini ek bir ücret ödemeden Miami’de alma olanağı sunmaktadır. Ek 
olarak, OIU yaz aylarında İngilizce Dil Kursları düzenlemekte ve dilini geliştirmek 
isteyen tüm İstanbul Okan Üniversitesi öğrencilerine indirimli ücret tarifesiyle 
programa katılım hakkı tanımaktadır.

Başta ABD ve Türkiye olmak üzere tüm dünyadan öğrenci kabul eden OIU, sertiika 
programlarıyla Miami şehrinde yetişmiş eleman eğitimini yürütmektedir. Ayrıca, OIU 

bünyesine 2016 yılında katılan, sağlık bilimleri konusunda faaliyet gösteren Okan- 
LifeLine Med Training ile sağlık sektörüne eleman yetiştirilmektedir.
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İkinci Yabancı Dil
Türkiye’de ilk kez Çinçe, Rusça ve Arapça Mütercim Tercümanlık Bölümleri’ni açarak 
yakın gelecekte dünya ekonomisine yön verecek coğrafyaların dillerini öğreten 
İstanbul Okan Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilerin, ikinci sınıftan sonra ikinci 
bir yabancı dil öğrenmesi amaçlanmış ve programlara seçmeli veya zorunlu ikinci 
yabancı dil dersleri konulmuştur. Öğrenciler Rusça, Çince ve Arapça dillerinden 
birini seçerek, bu dilin gerek günlük hayatta, gerekse iş dünyasında kullanımı 
üzerine eğitim alabilme şansına sahip olmaktadır. Böylece, bölümlerinden mezun 
olan öğrencilerin mesleki performanslarını, ikinci bir yabancı dil açısından da 
geliştirmeleri hedelenmiştir.

RUS KÜLTÜR MERKEZİ 
Günümüzde, Rusya Federasyonu başta olmak üzere resmi dili Rusça da olan Bağımsız 
Devletler Topluluğu ülkeleri ile Türkiye arasında hızlı bir ivmede gelişen ticari 
ilişkiler, ülkemizin uluslararası arenadaki konumunda ve ekonomisinde önemli ve 
stratejik bir yere sahiptir. Dil eğitimini geniş çerçevede değerlendiren İstanbul Okan 
Üniversitesi, turizmden inşaat sektörüne, gaz ithalatından tekstil ihracatına kadar 
çok geniş bir alanda “iletişim dili” olan Rusçanın öğretilmesi ve Rusya ile kültürel 
bağların zenginleştirilmesine yönelik uygun akademik zeminin hazırlaması amacıyla 
2011 yılında İstanbul’da ilk Rus Kültür Merkezi’ni açmıştır. Rusya Federasyonu’nun 
devlet kuruluşu olan “Ruskiy Mir Vakfı”nın desteği ile kurulan Rus Kültür Merkezi’nin 
amacı, Rusya ve BDT ülkeleri ile Türkiye arasında çok yönlü gelişen ilişkilere bilimsel 
zemin hazırlamak ve kültürel bağların kuvvetlenmesine hizmet etmektir. 

PUŞKİN ENSTİTÜSÜ
Puşkin Enstitüsü’nün Türkiye’deki tek temsilcisi olan 
İstanbul Okan Üniversitesi, 1966 yılından bu yana 
dünyadaki en büyük ve en önemli Rus Dili ve kültürü 
öğretim merkezi olan Puşkin Enstitüsü’nün tüm 
eğitim programlarının Türkiye’deki tek yürütücüsü 
konumundadır. Üniversitemiz ayrıca uluslararası 
geçerliliği olan TORFL’nin (Rus dili seviye sınavı) 
Türkiye’deki düzenleme merkezi unvanını alırken 
bu Enstitü’nün uzaktan eğitim programlarını da 
uygulama yetkisine sahiptir.

İstanbul Okan Üniversitesi’nde Rusça öğrenen 
öğrencilerimiz, Puşkin Enstitüsü’nün Rusya’da 
düzenlediği dil ve kültür programlarından ve bu 
Enstitü’nün geniş burs olanaklarından avantajlı 
olarak yararlanmaktadırlar.
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KONFÜÇYUS ENSTİTÜSÜ  
İstanbul Okan Üniversitesi, 2012 yılında, Çin Halk Cumhuriyeti’nin dünya ile arasındaki 
eğitim ilişkilerinin yanı sıra tarihi, kültürel, sanatsal, sportif ve ekonomik ilişkilerini 
de farklı bir boyuta taşıma misyonuyla faaliyet gösteren Konfüçyus Enstitüsü’nün 
temsilcisi oldu.  İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü’nde yer alan Konfüçyus 
Enstitüsü, sadece Çin dili eğitimi odaklı değil, Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin 
çok boyutlu olarak gelişmesine hizmet etmek üzere çok yönlü etkinliklerde 
bulunmaktadır.

Uluslararası Çin Dili Konseyi Oisi’nin (HANBAN) dünyanın 134 farklı ülkesi ve 
bölgesinde bulunan 500 Konfüçyus Enstitüsü’nden biri olarak İstanbul Okan 
Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü, 5 temel başlık altında (“Çince öğretmek”,“Çince 
öğretim materyalleri sağlamak”,“Çince öğretmeni yetiştirmek”, “Çince Yeterlilik 
Sınavı yapmak” ve “dil ve kültür değişim aktiviteleri düzenlemek”) hizmetlerini 
sürdürmektedir.

2005 yılından bu yana Çince Mütercim Tercümanlık Bölümü’ne 
sahip olan üniversitemiz ise ayrıca 2009’dan itibaren 
Ortadoğu’nun “Çince Sınav (HSK) Merkezi” olarak uluslararası 
geçerliliğe sahip “Çince Yeterlilik Sertiikası” vermeye devam 
etmektedir. İstanbul Okan Üniversitesi’nin Çince öğrencileri, 
Konfüçyüs Enstitüsü’nün sağladığı çeşitli Çin burslarından 
avantajlı olarak yararlanarak Çin dili ve kültürünü Çin’de 
öğrenme olanağına da kavuşmaktadırlar. 
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OKAN DİL
OKAN DİL, İstanbul Okan Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Çeviribilim 
Bölümü’nün ve Yabancı Diller Koordinatörlüğü’nün akademik birikim ve deneyimini 
toplumun daha geniş kesimlerine aktarmak üzere dil kursları düzenlemeye 
başlamıştır. Kurslar genel ve özel amaçlı İngilizce, Rusça, Çince, Arapça, Almanca 
ve Yabancılara Türkçe branşlarında olup belirli ve sürekli bir akademik program 
çerçevesinde yürütülmektedir. Üniversitemizin Kadıköy Kampüsünde konuşlanan 
OKAN DİL Merkez Müdürlüğü, dil sınılarını bu kampüsle birlikte Tuzla (Akfırat) 
birimlerinde de açmaktadır. Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı 
(The Common European Framework of Reference for Languages (CEF)) ilkeleri 
doğrultusunda belirlenen kurs içerikleri yerli ve yabancı geniş bir okutman 
kadrosuyla başta yetişkinler olmak üzere özel indirimlerle okul çağındaki 
öğrencilerimize de ulaşmayı hedelemektedir.

Dil Ögretiminde 
Akademik Fark
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Uluslararası Değişim Programları
İstanbul Okan Üniversitesi küresel ekonomide başarılı olacak mezunlar verebilmek 
ve akademik kadrosunun eğitim ve araştırma alanlarındaki uzmanlıklarını 
desteklemek için uluslararası akademik işbirliklerine özel bir önem vermektedir. 
Bu amaçla kurulan Uluslararası Programlar ve Öğrenciler Oisi, üniversitenin 
uluslararası akademik işbirliklerini geliştirmeyi ve öğrencilerine her geçen yıl daha 
fazla olanak sunmayı hedelemektedir. Uluslararası Programlar ve Öğrenciler Oisi 
çalışmalarının temel alanları, öğrenci ve öğretim elemanı değişim programları, çift 
ve ortak diplomalar, ortak projeler gibi akademik işbirliklerinin oluşturulması ve 
yürütülmesidir.

Uluslararası Öğrenci Değişim Programları, öğrencilere İstanbul Okan Üniversitesi’nin 
anlaşmalı olduğu uluslararası üniversitelerde herhangi bir ücret ödemeksizin 
ve yıl kaybetmeksizin, bir sömestre ya da bir yıl eğitim almalarına olanak tanır. 
İstanbul Okan Üniversitesi, Erasmus+ Programı’nın yanı sıra, farklı öğrenci değişim 
programlarına da sahiptir.

Türkiye üniversiteleri arasında ilk kez İstanbul Okan Üniversitesi’nin üye olduğu 
ISEP ile öğrencilerimiz, tüm dünyadan 300’den fazla üniversiteden birine bir dönem 
veya bir yıl süreyle giderek öğrenim ücreti ödemeden eğitim görebilir, başarıyla 
tamamladıkları dersleri Okan’a transfer ederek zamanında mezun olabilirler. 
ISEP’in Amerika Birleşik Devletleri’nde 146, Kanada’da 4, İngiltere’de 12, Fransa’da 
23, Almanya’da 8, İspanya’da 9, İtalya’da 4, İsveç’te 7, Finlandiya’da 10, Arjantin’de 4, 
Brezilya’da 2, Şili’de 3, Japonya’da 8, Güney Kore’de 5, Çin’de 4, Avustralya’da 14,Yeni 
Zelanda’da 3 üye üniversitesi bulunmaktadır.
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Erasmus+ Programı
Avrupa Birliği Erasmus + Programı’nın amacı, Avrupa’daki yükseköğrenim kurumları 
arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimi aracılığıyla, yükseköğrenimin kalitesini 
artırmak ve Avrupalılık boyutu yaratmaktır. Erasmus+ Programı çerçevesinde, 
değişime katılan öğrenciler bir ya da iki dönem, okudukları bölümlerin anlaşmalı 
oldukları Avrupa üniversitelerinde dönem ya da yıl kaybetmeksizin eğitim alabilirler. 
Bu süre içerisinde, tutarı önceden belirlenen karşılıksız bir burstan faydalanabilirler. 
Ek olarak İstanbul Okan Üniversitesi’nin Erasmus Programı çerçevesinde yaptığı 
projelerle öğrenciler Avrupa dışındaki ülkelerde de eğitim görebilmektedirler. 

Erasmus+ Programı öğrencilere eğitim gördükleri alanlardaki 
mesleki becerilerini artırmak için Avrupa’nın seçkin 
kurumlarında/şirketlerinde 2 aydan 12 aya kadar staj yapma 
olanağını sağlamaktadır.  İstanbul Okan Üniversitesi, Erasmus+ 
Programı’na dahil olduğu 2006-2007 Akademik Yılı’ndan 
itibaren hızla ilerlemiş anlaşma sayılarını ve kontenjanlarını 
sürekli yükseltmiştir. 27 Avrupa Birliği ülkesindeki seçkin 
üniversitelerle farklı bölümlerle yaptığı 500’ü aşkın anlaşmayla 
öğrencilerine ayrıcalıklı bir eğitim olanağı sunmaktadır.
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ULUSLARARASI ÇİFT DİPLOMALAR
Uluslararası Programlar Oisi’nin bir diğer önceliği de öğrencilerine uluslararası 
saygın üniversitelerle oluşturduğu çift diploma programlarıyla, hem İstanbul Okan 
Üniversitesi’nden, hem de saygın bir başka üniversiteden okudukları dalda aynı anda 
iki lisans ya da yüksek lisans diploması alabilme olanağını sunmaktır. İstanbul Okan 
Üniversitesi’nin bu kapsamda, çeşitli alanlarda farklı AB ve ABD üniversiteleriyle çift 
diploma olanakları vardır.

İstanbul Okan Üniversitesi’nin ABD’de ve 7 AB ülkesinde, işletmeden, mühendisliğe 
ve mimarlığa, gastronomiden moda tasarımına kadar farklı alanlarda çift lisans ve 
yüksek lisans diploma programları vardır. Önlisans programlarında ise, İstanbul Okan 
Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri “1+1” kredi transferi modeliyle 1 yıl 
İstanbul Okan Üniversitesi’nde, 1 yıl da İngiltere’de Londra’daki Havering College’da 
eğitim alarak iki üniversiteden de diploma alma olanağına sahiptirler. MYO 
öğrencilerinin yararlanabileceği bir diğer çift diploma programı ise Bulgaristan’daki 
Varna Teknik Üniversitesi’yle gerçekleştirilmiştir. 2+2 modeliyle gerçekleşen 
programda, MYO öğrencileri 2 yıl Okan’da, 2 yıl da Varna Teknik Üniversitesi’nde 
okuyarak çift diploma alabilirler.

YAZ OKULLARI ve İKİLİ DEĞİŞİM
İstanbul Okan Üniversitesi’nde tüm bölümleri kapsayan ikili değişim programlarına 
ek olarak Rusça, Çince ve Arapça eğitimi alan öğrenciler bu dillerin konuşulduğu 
ülkelerin önde gelen üniversitelerinde bir dönem veya bir yıl değişim programına ya 
da yaz okullarına katılıp yabancı dil bilgilerini geliştirebilirler.

Rusça Mütercim Tercümanlık öğrencileri, Moskova Devlet Dilbilim Üniversitesi, 
Moskova Devlet Üniversitesi ve Puşkin Devlet Rus Dili Enstitüsü’nde; Çince Mütercim 
Tercümanlık öğrencileri ise Konfüçyüs Enstitüsü’nün desteğiyle Shangai Üniversitesi, 
Dalian Üniversitesi, Pekin Dil ve Kültür Üniversitesi, Hunan Normal Üniversitesi’nde 
eğitim görebilmektedirler.

Üniversitemizin, ikili öğrenci değişim anlaşmaları bulunan 
üniversitelerden bazıları şunlardır: Lawrence Tech (Kuzey 
Amerika); Murray State, Kentucky (Kuzey Amerika); Ecole de 
Gouvernance et d’Economie de Rabat (Fas) - Inha University 
ve Kookmin University (Güney Kore); Napoli 2 (İtalya); ITESCO 
(Meksika); Geneva Business School (İsviçre).
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Uluslararası Öğrenciler
İstanbul Okan Üniversitesi Uluslararası Oisi dünya çapında 
45 ülkeden 1000’e yakın öğrenci ağırlamaktadır. Lisans, yüksek 
lisans, doktora ve yatay geçiş yapmak isteyen uluslararası 
öğrencilerimizin sayısı günden güne artmaktadır. Bunun yanı 
sıra formasyon programlarımızla uluslararası öğrencilerimize 
sertiika vermekteyiz. 
Uluslararası Ois’in amacı İstanbul Okan Üniversitesi’nde uluslararasılaşmayı 
yaygınlaştırmak, bir kültür mozaiği çerçevesinde küresel vizyon sahibi öğrencilerin 
birbirleriyle etkileşimini sağlamaya katkıda bulunmaktır. Bu doğrultuda uluslararası 
öğrencilerin kendilerini evlerinde hissetmeleri için Oisimiz başvurularda ve eğitim 
süreci boyunca öğrencilere her türlü desteği ve rehberliği sağlamaktadır.  



38

ÖĞRENCİ 
TOPLULUKLARI

İstanbul Okan Üniversitesi, tüm öğrencilerinin toplumsal, kültürel ve sosyal 
gelişimlerine destek vermek, 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. İstanbul 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. Üniversitemiz bünyesinde 70’i 
aşkın öğrenci topluluğu bulunmaktadır.
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DANIŞMANLIK
DESTEĞİ

Akademik
Danışmanlık

Bireysel ve
Psikolojik
Danışmanlık 

İstanbul Okan Üniversitesi 
öğrencilerine, üniversiteye adım 
attıkları ilk günden itibaren akademik 
danışman tayin edilir. Akademik 
danışmanlar öğrencilerimizin öğrenim 
görecekleri akademik müfredat 
çerçevesinde alacakları dersler 
konusunda yönlendirmeler yapar. 
Ayrıca öğrencinin kariyer gelişim 
hedeleri doğrultusunda seçmeli ders 
alternatileri, sertiika programları, 
etkinlikler ve uluslararası eğitim 
imkânları konusunda öğrencimize 
tavsiyelerde bulunurlar. Açık kapı 
politikası ve bilişim imkânlarını 
kullanarak öğrenci ve akademik 
danışman arasında sürekli bir iletişim 
tesis edilmiştir. 

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 
edebilmelerini sağlayarak, bireysel 
potansiyellerini en üst seviyeye 
çıkarmalarına yardımcı olmaktadır. 
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LİSANS
EĞİTİMİ
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DİŞ HEKİMLİĞİ 
FAKÜLTESİ

EĞİTİM VİZYONU VE FELSEFESİ
Güçlü akademik kadromuz, çağdaş eğitim-öğretim programımız ve üstün teknolojik 
olanaklarımız ile öğrencilerimizi mesleki bilgi, beceri ve modern diş hekimliği 
teknolojisini kullanma açısından tam donanımlı,  ağız-diş sağlığının korunmasında 
ve tedavi hizmetlerinde bireysel tedavi planlamasını esas alarak multidisipliner 
yaklaşım gösterebilen yetkin diş hekimleri olarak meslek yaşamlarına 
hazırlamaktayız.

5 yıllık diş hekimliği eğitim-öğretim programımızın ilk iki yılındaki preklinik 
eğitimini, Üniversitemizin Tuzla Kampüsü’ndeki “Tıp, Diş Hekimliği ve Sağlık 
Bilimleri Eğitim Kompleksi”nde gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz, teorik diş 
hekimliği dersleri ile birlikte çağdaş bir klinik öncesi eğitim olanağı sağlayan tam 
donanımlı Manipülasyon, Simülasyon, Alçı ve Akrilik, Metal Döküm ve Seramik 
laboratuvarlarımızda, deneyimli öğretim üyelerimizden klinikte hasta tedavi edecek 
bilgi ve beceriyi kazanırken; aynı binada, Üniversitemiz Tıp Fakültesi’nin değerli 
öğretim üyelerinden teorik ve pratik temel tıp bilimleri derslerini alma avantajını da 
yaşıyorlar. 

Fakültemizde, birçok diş hekimliği fakültesinden farklı olarak, 
3. sınıfta başlayan hasta başı klinik uygulamalar eğitim 
programımızın son üç yılında yoğun olarak sürdürülüyor ve 5. 
sınıfta da multidisipliner klinik eğitimi alarak öğrencilerimiz 
meslek yaşamlarına hazırlanıyorlar.
2017-2018 Akademik Yılı’ndan beri, klinik sınılarımızın eğitimini Tuzla Kampüsümüze 
20 dakikalık mesafede bulunan yeni Diş Hekimliği Fakültesi Hastanemizde 
sürdürüyoruz. Geniş bir iziki alanda en üstün teknolojik donanıma sahip amileri, 
kütüphane ve seminer salonlarını, araştırma laboratuvarını, genel anestezi 
ameliyathanesini, son teknoloji cihaz ve malzemeler ile donatılmış öğretim üyesi 
ve öğrenci klinik ünitlerini ve radyolojik görüntüleme cihazlarını bünyesinde 
bulunduran yeni fakülte binamızda, öğrencilerimize çağdaş bir diş hekimliği eğitimi 
sunacak olmanın haklı gururunu ve heyecanını yaşıyoruz.

Fakültemizden mezun olan öğrencilerimizin teorik ve pratik 
açıdan mesleklerindeki tüm yeniliklere hakim, öğrenmeyi ve 
bilgiye erişmeyi bilen, özgüveni yüksek,  iletişim ve empati 
yetenekleri gelişmiş, etik değerleri benimsemiş, yetkin diş 
hekimleri olarak meslek yaşamlarına başlayacaklarına ve fark 
yaratacaklarına inanıyoruz.
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DİŞ HEKİMLİĞİ 
FAKÜLTESİ
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Fakültenin
Güçlü Yönleri
> Her biri kendi alanında yetkin, ulusal 
ve uluslararası platformda tanınan, 
vizyonu geniş, güçlü akademik 
kadromuz,

> Tuzla ve Mecidiyeköy’deki Eğitim ve 
Uygulama Hastanelerimiz,
> Türkçe ve İngilizce olarak 
sürdürdüğümüz çağdaş ve dinamik 
eğitim-öğretim programımız,
> Anabilim Dallarımız arasındaki çok 
disiplinli yaklaşımımız,
> Öğrencilerimiz ile güçlü iletişimimiz,
> Çağdaş bir klinik öncesi eğitim 
olanağı sağlayan tam donanımlı 
preklinik laboratuvarlarımız,
> Üstün teknolojik donanıma sahip 
kliniklerimiz,
> Son teknoloji radyolojik 
görüntüleme cihazlarımız,
> Genel ve lokal anestezi 
ameliyathanelerimiz,
> Araştırma laboratuvarımız,
> Uluslararası ve ulusal bilimsel 
çalışmalarımız.
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İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
EĞİTİM VE UYGULAMA HASTANESİ - Tuzla
2017’de hizmete açılan İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin 
Tuzla Hastanesi, son teknoloji alt yapısı ile 8 bin m2 kapalı alanda 140 
ünite ile hizmet vermektedir. Yatırım tutarı 25 milyon dolar olan hastane 
bünyesinde, 2 adet genel anestezi ameliyathanesi, cerrahi ve periodontoloji 
anabilim dallarına ait level 1 lokal anestezi ameliyathaneleri, dental lazer 
ünitesi, CAD-CAM ünitesi, endodontik mikroskop ünitesi, son teknoloji 
radyoloji görüntüleme cihazları, dental volumetrik tomograi ve RVG 
sistemleri, ortodonti ve protez laboratuvarları, Ar-Ge laboratuvarı, dünya 
standartlarında dezenfeksiyon ve sterilizasyon alt yapısı bulunmaktadır.

Türkiye’de ilk kez Mecidiyeköy’deki İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
Eğitim ve Uygulama Hastanesi’nde kullanılan “Teknolojik Su Dezenfeksiyon Sistemi” 
Tuzla’daki yeni hastanede de kullanımdadır.

Sahip olunan teknolojik alt yapı sayesinde Hastanede canlı cerrahi uygulamaları gibi 
multidisipliner eğitimler ve kurslar gerçekleştirilmektedir. 150-200 kişi kapasiteli 3 
adet ami, 4 adet seminer salonu, zengin diş hekimliği kaynaklarını içeren teknolojik 
donanımlı kütüphanesi bulunan Hastane, İstanbul Okan Üniversitesi Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi ve Mecidiyeköy’deki Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Uygulama 
Hastanesi ile entegre PACS alt yapısına da sahiptir.

SON
TEKNOLOJİ
ALTYAPI
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İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
EĞİTİM VE UYGULAMA HASTANESİ - Mecidiyeköy
2014 yılında Mecidiyeköy’de hizmete giren İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi’nde diş hekimliğinin her branşındaki tedavi 
hizmetleri, güçlü akademik kadrosunun iş birliği ile gerçekleştirilmektedir.

İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hastanesi; modern diş üniteleri, 
dental mikroskop ünitesi, ağız içi ve ağız dışı radyolojik 
görüntüleme cihazları, dental bilgisayarlı tomograi cihazı 
(CBCT), bilgisayar destekli CAD-CAM cihazı, PRF cihazı, lazer cihazı 
ve her branşa özgün diş hekimliği cihazları ve aletleri açısından 
en üstün teknolojik donanıma sahiptir. 
Türkiye’de ilk kez, İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve 
Uygulama Hastanesi’nde, enfeksiyon kontrolü amacıyla “Teknolojik Su Dezenfeksiyon 
Sistemi” kullanılmaktadır.
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EĞİTİM
FAKÜLTESİ

EĞİTİM VİZYONU VE FELSEFESİ
İstanbul Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, ülkemizin eğitim gerçeklerini göz 
önünde bulundurarak, eğitim ve öğretim alanında ulusal ve uluslararası düzeyde 
hizmet verebilecek nitelikte öğretim liderleri ve eğitim araştırmacılarını yetiştirme 
vizyonuna sahip bir fakültedir. Fakültemiz cumhuriyetin temel değerlerini 
özümsemiş, yenilikçi, öğrenme ve öğretmeyi yaşam biçimi olarak içselleştirmiş, 
öğrencilerine yardımcı olmayı temel değer olarak kabul eden, ulusal ve uluslararası 
düzeyde zengin bir deneyim ve güçlü akademik donanıma sahip kadrosu yanında, 
öğrencilerine sağladığı çağdaş eğitim ortamları ile diğer eğitim fakültelerine göre 
fark yaratmaktadır.



47

Bu bağlamda 21. yüzyılın öğretmenlerini ve 
eğitim uzmanlarını yetiştirirken çağın beklenti ve 
gereklerini dikkate alarak, sınılarda teorik dersler 
vermek yerine; bilgiyi üretme, onu anlaşılabilir bir 
biçimde yapılandırma ve paylaşabilme becerilerini 
kazandırmaya öncelik veriyoruz. Bunun için 
öğretmen adaylarını yetiştirme sürecinde akademik 
kadro rehberliğinde onların sürekli proje üretme, 
farklı öğrenme ortamlarında ürettikleri projeleri, 
ödevleri, senaryoları uygulama ve sunmalarını 
sağlıyoruz. Derslerin ve öğretmenlik uygulamalarının 
yürütülmesinde küçük gruplarla tartışma ve birebir 
öğrenme ortamlarının oluşturulmasına özen 
gösteriyoruz. Tüm bu çalışmalarımızı yaparken 
öğrencilerimizi öğrenme ortaklarımız olarak kabul 
ediyoruz ve araştırma, inceleme ve uygulamaları 
onlarla birlikte yaparak hem bilimsel bilgi üretiyoruz 
hem de bilgiyi eğitim ortamlarında uygulayarak, 
onlara öğrenmeyi öğretebilecek ve yönetebilecek 
yeterlikleri kazandırıyoruz.  

İyi bir öğretmen yetiştirme 
sürecinin en temel bileşenlerinden 
birinin uygulama olduğu bilinciyle 
öğrencilerimize ilk yıldan itibaren 
öğrendiklerini uygulama fırsatı 
veriyoruz. Bunun için kampüsümüzün 
hemen yanı başında bulunan Okan 
Koleji ile yakın bir işbirliği içinde 
çalışıyoruz. Kolejde, fakültemizin 
akademik kadrosu ve kolej 
öğretmenlerinin birlikte hazırladıkları 
etkinliklerde öğrencilerimizin görev 
almasını sağlayarak, onların mesleğe 
atılmadan önce, mesleğin tüm 
özelliklerini ve detaylarını alanda 
görerek öğrenmelerini sağlıyoruz. 

Türkiye’de öğretmen yetiştirme 
programları Yükseköğretim 
Kurumu tarafından belirlendiği için, 
eğitim fakültelerinin programları 
arasında büyük oranda benzerlik 
bulunmaktadır. Buna karşın biz 
İstanbul Okan Üniversitesi’nin 
diğer üniversitelerden farklı olarak 
öğrencilerine sunduğu Happy Life 
ile Kariyer ve Yaşam programlarına 
öğrencilerimizi dahil ederek, mevcut 
standart öğretmen yetiştirme 
programının dışında öğretmen 
adaylarımızın çok farklı alanlarda 
entelektüel ve sosyal yaşam becerileri 
kazanmaları için çaba gösteriyoruz.

Türkiye’nin belirli alanlar dışında 
öğretmen ihtiyacı neredeyse 
kalmamıştır. Bunun için  Fakültemizin 
kuruluşunda Türkiye’nin eğitim 
insan gücü açığı bakımından 
öncelikli alanlarını ve ihtiyaçlarını 
göz önünde bulundurarak bölüm 
ve programlarımızı belirledik. 
Bunların yanında eğitim ve 
öğretmenlik mesleğinin sürekli 
gelişimi zorunlu kılan bir meslek 
ve uğraşı alanı olduğu gerçeğini de 
göz önünde bulundurarak, lisans 
programlarımıza ek olarak “Okul 
Öncesi Öğretmenliği” ve “Eğitim 
Yönetimi ve Denetimi” alanında iki 
yüksek lisans ve  “Eğitim Yönetimi 
ve Denetimi” doktora programlarını 
başlattık. Bu programlarla hem 
öğrencilerimize lisans öğreniminden 
sonra lisansüstünde de kendilerini 
geliştirme fırsatı sunuyoruz hem 
de eğitim alanında görev yapan 
eğitimciler ve eğitim yöneticilerinin 
yaşam boyu eğitimine katkı 
sağlıyoruz.
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Fakültenin
Güçlü Yönleri
> Alanlarında araştırma ve uygulama 
deneyimine sahip güçlü ve özverili 
akademik kadromuz,
> Çağdaş ve teknolojik eğitim ve 
öğretim yaklaşımlarımız,
> Uygulama ile iç içe programlanmış 
eğitim ortamlarımız,
> Öğrencilere öğrenimleri süresince 
çok yönlü (akademik, mesleki gelişim, 
staj, öğrenci odaklı sorun çözme, vb…) 
danışmanlık desteği,
> Öğrencileri proje, araştırma ve yayın 
çalışmalarına dahil etme, 
> Kaliteli bir eğitim-öğretim için ideal 
sınıf mevcutları,
> İş sektörü ve akademik dünyadan 
yetkin kişilerle rahatlıkla bir araya 
gelme imkanı,
> İlgi duyulan bir programda ücretsiz 
ÇAP ve Yandal imkanı,
> Sosyal ve bireysel gelişime dönük 
olarak alınan Happy Life dersleri,
> İngilizceden Çinceye uzanan birçok 
dilde seçmeli yabancı dil dersi alma 
imkanı,
> Teknolojik sınılar,
> Yurt içi ve yurt dışı üniversitelerle 
yapılan antlaşmalarla (Erasmus 
vb. ) öğrenci ve öğretim elemanı 
değişimine olanak sağlaması,
> Her yerden birçok bilimsel veri 
tabanına sınırsız erişim olanağı,
> Öğretmen eğitimi ve öğrenme 
alanında ulusal ve uluslararası 
projeleri yönetme deneyimi.
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Eğitim Fakültesi 
Bölümler ve
Programlar
> Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
> İngilizce Öğretmenliği
> Okul Öncesi Öğretmenliği
> Özel Eğitim Öğretmenliği
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HUKUK
FAKÜLTESİ
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EĞİTİM VİZYONU VE FELSEFESİ
Fakültemiz, öğrenciyi bilime yabancılaştıran ve alandan soğutan geleneksel, 
ezberci eğitim metotlarına alternatif olarak; öğrencinin katılımcılığını önemseyen, 
sorgulatıcı ve tartıştırıcı modern eğitim metotlarını tercih etmektedir. 
Öğrencilerimizin temel hukuk bilgisi konusunda yetkin olması kadar, onların 
muhakeme, yazma ve hitabet yeteneklerini de önemsemekteyiz. Bu amaçla 
derslerimizin bir kısmı pratik üzerine yoğunlaşmaktadır. Çok önemsediğimiz pratik 
dersler ve özel hukuk kliniği ve ceza hukuku kliniği gibi seçimlik olarak sunulan 
uzmanlık alanı derslerinde öğrencilerimiz kendilerine verilen varsayımsal olayları 
tartışacak, çözecek ve karara bağlayacaklardır. Fakültemiz bünyesinde yer alan 
duruşma salonu da bu çalışmalar için hazır durumdadır. 

Fakültemiz, hukukun uluslararası niteliğini önemseyerek öğrenci değişim programı 
olan Erasmus için protokolleri öncelikli gündemine almıştır. Erasmus Programı 
sayesinde öğrencilerimiz, eğitimlerinin bir aşamasını dönem kaybı olmaksızın yurt 
dışında tamamlayabiliyorlar. Bu çerçevede aralarında Portekiz’den Universidade 
Nova de Lisboa, Fransa’dan The University of Cergy Pontoise ve Universite De Nantes 
Polonya’dan Kozminski University, İngiltere’den University of Bradford, İtalya’dan 
Universita degli studi Suor Orsola Benincasa ve İspanya’dan University of Zaragoza 
bulunan 19 hukuk fakültesi ile Erasmus Programı sözleşmesi imzalanmıştır. 

Fakültemiz ile Adalet Bakanlığı arasında bulunan işbirliği protokolüne bağlı olarak 
öğrencilerimiz eğitim süreçleri boyunca, bakanlığın hukuk ve adalete ilişkin 
tasarruf ve kaynaklarına ilk elden ulaşabilecekleri gibi, gelecekteki iş yaşamlarında 
kullanacakları mekânları da yakından tanıyorlar. Fakültemizde lisans eğitimi 
%100 Türkçe olarak gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle İngilizce hazırlık sınıfı 
mecburiyeti bulunmamakla birlikte öğrencilerimiz istedikleri takdirde hazırlık sınıfı 
okuyabiliyorlar. Öğrencinin isteğine bağlı olarak bir yıllık İngilizce dil eğitimi İstanbul 
Tuzla’da bulunan Kampüsümüzde alınabileceği gibi Miami’deki Okan International 
University Kampüsünde de hazırlık sınıfı okunabiliyor.

Öğrencilerimiz lisan eğitimleri boyunca seçimlik olarak farklı branşlarda verilen 
İngilizce hukuk derslerini yurt dışından gelen Erasmus öğrencileriyle birlikte alma 
imkânına sahip olurken, bu şekilde dil kabiliyetlerini geliştirerek farklı ülkelerin 
hukukçu adaylarıyla tanışabiliyorlar. Ayrıca üniversitemiz bünyesinde günümüz 
koşulları ve Türkiye’nin Asya ülkeleriyle olan iktisadi ve siyasi ilişkileri dikkate 
alınarak İngilizce dışında ikinci bir yabancı dil öğrenme imkânı tanınmakta. Bu 
kapsamda öğrencilerimizin seçimlik olarak dört sene boyunca devam eden Çince, 
Rusça, Arapça veya Almanca dillerini öğrenmeleri ve mezun olduklarında birden çok 
yabancı dil bilen kaliiye hukukçular olmalarına olanak sağlanmaktadır.

Fakültenin
Güçlü Yönleri
> Uygulama tecrübesine sahip, güçlü 
akademik kadromuz,

> Farklı seçimlik derslerle 
uzmanlaşmaya imkân veren akademik 
programlarımız,

> Başta Adalet Bakanlığı olmak üzere 
kamu kurumlarıyla işbirliği,

> TBB ve İstanbul Barosu ve STK’larla 
işbirliğinden doğan sinerji,

> Ulaşılabilen ve etkileşimli akademik 
danışmanlık sistemimiz,

> Çağdaş ve teknolojik eğitim ve 
öğretim yaklaşımlarımız,

> Mezunların Hakimlik ve Savcılık 
sınavı’nda gösterdiği başarı oranı,

> ERASMUS olanakları,

> Ulusal ve uluslararası bilimsel 
etkinlikler,

> Çince, Rusça ve Arapça gibi ikinci 
yabancı dilleri öğrenme imkanı
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EĞİTİM VİZYONU VE FELSEFESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi olarak eğitim ve öğretim
faaliyetlerindeki amacımız, beşeri ve sosyal bilimler alanında 
çağdaş bilgi donanımına sahip, araştıran, sorgulayan ve 
hayatın farklı alanlarında öğrendiklerini uygulayarak çözüm 
üretebilen ve katma değer yaratabilen bireyler yetiştirmektir.

Fakültemiz bölümlerinin akademik programları, mezunlarımızın günümüz piyasa
koşullarında ve iş yaşamında başarılı olmaları, diğer adaylar arasından öncelikli
olarak tercih edilmelerine olanak sağlayacak şekilde planlanmaktadır. Bilimsel
veri ve değerler uygulamaya yönelik çalışmalarla pekiştirilmekte; böylelikle
öğrencilerimizin, bilgi ve teknolojiyi toplumun ihtiyaçları doğrultusunda, hizmete
dönüştürebilecek edinimler ile mezun olmaları hedelenmektedir.
Fakültemizde üç lisans programı yürütülmektedir.

Çeviribilim Bölümümüz ikisi Batı (İngilizce ve Rusça) ikisi Doğu (Arapça ve Çince) 
dili olmak üzere toplam dört farklı dilde Mütercim-Tercümanlık Programı yürüten 
Türkiye’deki tek bölümdür. Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Konfüçyus 
Enstitüsü ve Puşkin Enstitüsü, öğrencilerimize verdikleri burslarla Çin ve Rusya 
dünyasının kapılarını açmaktadır.

Psikoloji Bölümümüzde öğrencilerin alandaki uluslararası çalışmaları
izleyebilmeleri için derslerin yüzde 30’u İngilizce olarak sürdürülmektedir.

Sosyoloji Bölümümüzde kuram ve uygulama birlikte yürütülmekte, öğrencilerin 
saha deneyimi elde etmeleri için araştırma projeleri gerçekleştirilmekte, 
düzenlenen etkinlikler ve stajlarla sivil toplum kuruluşları, araştırma şirketleri 
ve insan kaynakları gibi iş sahaları ile daha öğrencilik yıllarında bağ kurmaları 
sağlanmaktadır. 

Fakültemiz, bu programların yanı sıra öğrenciler ve öğretim
üyeleri düzeyinde gerçekleştirdiği ulusal/uluslararası bilimsel
etkinliklerle insan ve toplum bilimleri alanında, akademik
açıdan dinamik ve yenilikçi yaklaşımıyla öne çıkmaktadır.

Fakültenin
Güçlü Yönleri

Bölümler

> Alanlarında uzman güçlü akademik 
kadro,
> Kuramsal bilgiyi uygulamayla 
birleştirmiş akademik bir yaklaşım,
> Öğrenci odaklı eğitim,
> Çok dilli bir yapı içinde, anadil 
konuşan eğitmenlerle çeviri eğitimi 
olanağı,
> Yurt dışındaki anlaşmalı 
üniversitelerde bir süre bulunma 
olanağı,
> Çok çeşitli programlarla Çift Ana Dal 
/ Yandal olanakları,
> Paydaşlarla işbirliği içinde, 
çalışma hayatının ihtiyaçlarına göre 
düzenlenmiş müfredatlar,
> Sosyal Bilimler alanında çok çeşitli 
seçmeli dersler sunabilme olanağı

> Konfüçyus Enstitüsü, Puşkin 
Enstitüsü ve Arapça Laboratuvarı ile
paydaşlarla dil eğitimi

> Çeviribilim
  • İngilizce Mütercim
   Tercümanlık Programı
  • Rusça Mütercim
   Tercümanlık Programı
  • Çince Mütercim
   Tercümanlık Programı
  • Arapça Mütercim
   Tercümanlık Programı
> Psikoloji
> Sosyoloji
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EĞİTİM VİZYONU VE FELSEFESİ
Öğrencilerimizi çağdaş eğitim teknikleri ve üniversite sanayi işbirliği modelimiz 
ile iş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanında yetkin, iş dünyasının gerçeklerine 
hakim, yaratıcı, analitik ve eleştirel düşünme yeteneğine sahip, sosyal sorumluluk 
bilincini içselleştirmiş, insan hakları ve özgürlüklere önem veren, uluslararasılaşmış 
ve öğrenmeyi öğrenmiş girişimciler ve yetkin profesyoneller olarak yarınlara 
hazırlıyoruz. 

Çağdaş eğitimde bireysel yetenek farklılıklarını ve eğilimlerini dikkate alarak 
esnek, disiplinlerarası ve alt alanlarda uzmanlaşmaya imkan sağlayan bir akademik 
program modelini hayata geçirdik. Bu bağlamda, derslerimizde ezbere dayalı sınav 
sisteminden ziyade; proje, örnek olay, sektör çalıştayları, zorunlu ve gönüllü stajlar, 
saha çalışmaları, iş yerinde eğitim O’COOP COOPerative Learning - İş Yerinde Eğitim 
Programı, iş simülasyonları ve Markalı Dersler gibi yenilikçi eğitim çözümlerini 
kullanmaktayız. 

Eğitim modelimizde ilk iki yılda öğrencilerimiz temel altyapı derslerini ortak olarak 
alırken, üçüncü ve dördüncü sınılarda uzmanlaşmak istedikleri alt alanlarda eğitim 
görebilmektedirler. Bunun yanı sıra; yandal ve çift ana dal imkanları ile kendilerini 
farklılaştırabilmeleri mümkündür. Uluslararası değişim ve Erasmus programları 
ile kariyer gelişimlerini zenginleştirebilmektedirler. İş simülasyonlarının derslerde 
kullanımına imkan veren İşletme Strateji Laboratuvarımız ile inansal simülasyonlar 
için Trademaster Finans Laboratuvarımız teknolojik eğitim imkanlarımızı 
yansıtmaktadır. Ayrıca her bölümümüzün kendine özgü eğitim ihtiyaçları için özel 
derslikleri mevcuttur. 
 

Genç işsizlik oranının yüksek olduğu ülkemizde, mezunlarımızın iş bulma 
fırsatlarını zenginleştirmeye dayalı, özgün üniversite-sanayi işbirliği modelimiz ile 
farklılaşmaktayız. 700’e yakın farklı sektörlerden şirket ve kurum ile oluşturduğumuz 
eko sistem sayesinde İstanbul iş dünyasını fakültemizin iş laboratuvarı olarak 
konumlandırdık. Markalı Ders olarak tanımladığımız ve sektör lideri şirket ve 
kurumlar ile ortak yürüttüğümüz ders programlarıyla, öğrencilerimize bilimsel 
yaklaşım ve teorilerin yanı sıra, iş dünyasının gerçeklerini tecrübe etmelerini 
sağlıyoruz. Ayrıca staj ve iş yerinde eğitim O’COOP COOPerative Learning - İş Yerinde 
Eğitim Programı ile öğrencilerimize kariyer hedelerini gerçekleştirebilecekleri iş 
alternatileri sunabiliyoruz.

Fakültenin
Güçlü Yönleri

Bölümler

> Zengin uzmanlık alanlarında, güçlü 
akademik kadromuz,
> Esnek ve alt uzmanlaşmaya imkan 
veren akademik programlarımız, 
> Farklı disiplinler ve bölümler ile 
oluşturduğumuz sinerjimiz,
> Ulaşılabilen ve etkileşimli akademik 
danışmanlık sistemimiz,
> Çağdaş ve teknolojik eğitim ve 
öğretim yaklaşımlarımız,
> Bölümlerarası zengin yatay geçiş, 
yandal ve çift ana dal imkanları,
> İstanbul’un dinamik iş dünyasına 
yakın duruşumuz,

> Markalı Ders ve O’COOP COOPerative 
Learning - İş Yerinde Eğitim 
Programı’nın büyük ve uluslararası 
şirketler, bünyesinde hayata 
geçirilmesi, 
> Girişimcilik eko sistemi ile öğrencilik 
safhasından itibaren girişimciliğin 
desteklenmesi,
> Çince, Rusça ve Arapça gibi ikinci 
yabancı dilleri öğrenme imkânı.

> Ekonomi ve Finans
> İşletme 
> İşletme (İngilizce)
> Muhasebe ve Denetim
> Turizm ve Otel İşletmeciliği
> Uluslararası İlişkiler
> Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
> Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
> Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 
 (İngilizce)
> Uluslararası Ticaret
> Uluslararası Ticaret (İngilizce)
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EĞİTİM VİZYONU VE FELSEFESİ 

Bölümlerimiz, yeterli sayıda mezun verdikçe uluslararası geçerliliğe sahip MÜDEK 
akreditasyonu çerçevesinde değerlendirilmekte, böylece mezunlarımızın dünyanın 
her yerinde saygın mühendisler olarak tanınmaları sağlanmaktadır. Bilgisayar, İnşaat, 
Elektrik-Elektronik ve Makine Mühendisliği Bölümlerimiz bu akreditasyonu almış 
bulunmaktadır. Diğer bölümlerimiz de art arda bu akreditasyonun gerektirdiği eğitim 
kalitesi ve belgeleme çalışmalarını tamamlayarak değerlendirme sürecine girecek.

Fakültemizde disiplinlerarası çalışmalar, uygulamalı grup projeleri, sanayi 
kuruluşlarında en az 8 hafta ve iş yerinde eğitim (O’COOP COOPerative Learning) 
kapsamında daha uzun süreli deneyim kazanma olanakları tüm öğrencilerimize 
sağlanmaktadır. Birçok öğrencimizin daha mezun olmadan alanında profesyonel 
etkinliklere girişmesi, fakültemizi farklılaştıran bir özellik olarak ortaya çıkmaktadır.

2018 Güz döneminde uygulamaya giren yepyeni ve özgün mühendislik eğitimi 
yaklaşımımız PROMES ® ile, başarı durumlarına göre seçilen öğrencilerimiz 
sanayi projelerinde görev alarak birinci sınıftan itibaren gerçekçi ürün geliştirme 
çalışmalarına katılıyor, araştırmacılarla, yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle ve 
sanayi ile sürekli etkileşim içinde kalma şansı da yakalıyor.

Günümüzde geçerli mühendislik ilkeleri, öncelikli olarak doğayı, toplumu ve insanı 
yaşatmaya, yaşamı kolaylaştırmaya yönelik sistemleri, aklın ve nesneler arası 
ilişkilerin kurallarına dayalı olarak tasarlamayı, kurmayı, onları mükemmelleştirmeyi 
benimser. Öğrencilerimizi, bu ilkelere göre ve İstanbul Okan Üniversitesi’nin vizyonu 
çerçevesinde çağdaş eğitim teknikleri ve üniversite sanayi işbirliği modelimiz 
ile iş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanında yetkin, yaratıcı, yenilikçi, analitik ve 
eleştirel düşünme yeteneğine sahip, çevresel ve toplumsal sorumluluk bilincini 
içselleştirmiş, insan hakları ve özgürlüklere önem veren, araştırmayı ve öğrenmeyi 
öğrenmiş girişimci mühendisler olarak yetiştiriyoruz.
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Öğrencilerimiz ilk yıllarında tüm fakülte için ortak altyapı 
derslerini aldıktan sonra, ikinci sınıfta ilgili mühendislik 
alanına giriş niteliğindeki temel dersleri, sonraki iki yılda 
ise alanda uzmanlık derslerinin yanı sıra sanayi deneyimi 
ile proje uygulama ağırlıklı çalışmalara yönelmektedir. İlk 
yılda temel izik laboratuvarında, sonraki yıllarda ise alan 
derslerine yönelik uygulama laboratuvarlarında, edindikleri 
kuramsal bilgileri uygulamalı olarak sınıyor, irdeliyorlar. 
Mezuniyet yıllarında art arda aldıkları mühendislik tasarımı 
ve bitirme projesi derslerinde alanlarıyla ilgili problemlere 
gerçekçi tasarım kısıtları altında, uluslararası standartlara 
uygun, çok disiplinli takım çalışması gerektiren ve profesyonel 
nitelikte belgelemenin zorunlu olduğu çözümler üretme 
deneyimi kazanmaktalar. Fakültemizde yürütülen ulusal ve 
uluslararası AR-GE projeleri de öğrencilerimizin doğrudan 
katılımlarıyla onlara günün en ileri teknolojilerini tanıma ve bu 
teknolojilerin geliştirilmesine yönelik araştırmalarda deneyim 
kazanma olanağı sunuyor.
Çok disiplinli çalışmaya yönelik olarak çift anadal ve yandal programları her 
bölümümüzde uygulanıyor. ISEP ve ERASMUS uluslararası değişim programlarının 
yanı sıra çeşitli üniversitelerle yapmış olduğumuz birebir anlaşmaları çerçevesinde 
öğrencilerimiz yaz stajlarında, ya da bir ve iki dönemlik eğitim sürelerinde 
uluslararası değiş tokuş olanağı kazanmaktalar.

Staj, proje ve iş yerinde eğitim deneyimleri sonucunda başarılı mezunlarımızın iş 
aramak değil iş seçmek durumunda kaldıklarını görüyor, eğitimlerini lisansüstü 
düzeyde sürdürmek isteyenlerin, İstanbul Okan Üniversitesi’nde ya da yurt içi ve 
dışındaki diğer saygın kurumlarda kolaylıkla yer bulabilmeleriyle kıvanç duyuyoruz.

Fakültenin
Güçlü Yönleri

Bölümler

> Zengin uzmanlık alanlarında, 
uluslararası düzeyde güçlü akademik 
kadromuz,
> Esnek ve alt uzmanlaşmaya imkan 
veren akademik programlarımız, 
> Farklı disiplinler ve bölümler ile 
oluşturduğumuz sinerjimiz,
> Ulaşılabilen ve etkileşimli akademik 
danışmanlık sistemimiz,
> Çağdaş ve teknolojik eğitim ve 
öğretim yaklaşımlarımız,
> Bölümler arası zengin yatay geçiş, 
yandal ve çift anadal imkanları,
> Sanayi ile coğrai ve kurumsal 
yakınlığımız, yüksek Ar-Ge etkinliğimiz,
> Girişimcilik eko sistemi ile öğrencilik 
safhasından itibaren girişimciliğin 
desteklenmesi,
> Çince, Rusça ve Arapça gibi ikinci 
yabancı dil öğrenme imkanı

> Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
> Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 (İngilizce)
> Endüstri Mühendisliği
 (Türkçe, İngilizce)
> Genetik ve Biyomühendislik
 (İngilizce)
> Geomatik Mühendisliği 
> İnşaat Mühendisliği
 (Türkçe, İngilizce)
> Makine Mühendisliği (İngilizce)
> Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)
> Otomotiv Mühendisliği (İngilizce)
> Yazılım Mühendisliği (İngilizce)
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EĞİTİM VİZYONU VE FELSEFESİ 
Sağlık sektörü dünyada üretilen bütün ekonomik değerlerin yaklaşık onda birinin 
üretildiği bir sektördür. Aynı zamanda profesyonellik düzeyi yüksek, ileri teknolojinin 
kullanıldığı, dış dünyayla iletişimin yoğun olduğu ve etik değerlerin kılavuzluğunda 
iş üretilmesi gereken bir meslek grubudur. Türkiye’miz sektörde öncü ve uluslararası 
bir merkez olmayı hedelemiş ve bu yönde adımlar atan bir ülkedir. 

Fakültemiz eğitim teknik alt yapısı, akademik kadrosu, 
bütüncül kurumsal yaklaşımı ve işbirliği yaptığı kuruluşlarla, 
öğrencilerimizi sektörün çağdaş uygulayıcıları veya bilim 
dünyasının bir aktivisti olarak yetiştirmeyi hedelemiştir.
Öğrenci odaklı aktif eğitim içerisinde ve sunum, rol play, demonstrasyon, koçluk 
eğitimi, simulasyon ve drama tekniklerinin kullanıldığı bir eğitim süreciyle, teorik 
donanım yanında asıl olarak günümüzün bilimsel düzey ve etik değerleriyle uyumlu 
beceri ve tutumları kazandırmaya önem veriyoruz. Derslikler, laboratuvarlar ve 
okul içerisindeki her türlü etkinlik buna göre biçimlendirilmiş ve öğrencilerimizin 
mezuniyet sonrası yaşamlarına mesleki olgunluk ve yetkinlikle başlamaları 
amaçlanmıştır. 

Öğrencilerimizi mezuniyet sonrası mesleki pratiklerine adım adım hazırlamaktayız. 
Sağlık bilimlerinin bütün disiplinlerini bir arada bulunduran bir sağlık kompleksinde 
(Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıp Fakültesi, 
Diş Hekimliği Fakültesi) her disiplinden öğrenci ve öğretim elemanının karşılıklı 
etkileşimine açık bir ortamda eğitim sürdürülmektedir. Sağlıkta “hata” çok daha 
önemlidir ve çoğu zaman onarımı imkansızdır. Sağlıkta sıfır hataya ulaşmak için 
eğitimin uygulamalı olmasına önem veriyoruz. Uygulamaya yönelik düzenlenmiş 
derslikler ve laboratuvarlarımızdaki eğitimlerle birlikte, Hastane Simulasyon 
Merkezinde gerçeğe yakın bir eğitim ve uygulamalardan geçen öğrencilerimiz, artık 
ülkemizde sağlık sektörünün en çağdaş ve ileri unsurlarından biri olan İstanbul 
Okan Üniversitesi Hastanesi ve diğer anlaşmalı sağlık kurumlarında bu kez gerçek 
ortamlarda bilgi, beceri ve tutumlar kazanarak; bunları özümsemiş, özgüven 
kazanmış bireyler olarak mezun olmaktadırlar.

Fakültenin
Güçlü Yönleri
> Sağlık sektörü deneyimli, öncü 
(güçlü) akademik kadro,

> İstanbul Okan Üniversitesi Eğitim ve 
Uygulama Hastanemiz,
> Çağdaş, yenilikçi ve zengin 
modellere dayalı demokratik eğitim 
yaklaşımı,
> Öğrenciye yakın akademik 
danışmanlık ve mesleki rehberlik,
> Laboratuvarlar, Hastane Simülasyon 
Merkezi, Drama Salonu vb. gibi 
uygulamaya dönük eğitim olanakları,
> Bütüncül bir sağlık kompleksinde ve 
karşılıklı etkileşim içinde bir eğitim,
> Bölümlerarası  yatay geçiş, çift ana 
dal ve yandal olanakları,
> İkinci yabancı dil (Rusça, Arapça ve 
Çince) öğrenme olanağı,

> O’COOP COOPerative Learning - İş 
Yerinde Eğitim Programı ve kamu 
sağlık kuruluşlarıyla staj anlaşmaları,
> Üniversitemizin aynı zamanda 
sektörün ileri, aktif bir uygulayıcısı
olması ve mesleki kariyer desteği.

Bölümler
> Beslenme ve Diyetetik
> Çocuk Gelişimi 
> Fizyoterapi
> Hemşirelik
> Sağlık Yönetimi
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EĞİTİM VİZYONU VE FELSEFESİ 
İstanbul Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, üniversitemizin 
modern kampüsünde, yetkin altyapısı, kentin çevresinde merkez olma özelliği ve 
doğaya açık bir ortamda, öğrencilerini eğitirken üretmek felsefesiyle öne çıkan 
ve fark yaratan ülkemizin en nitelikli sanat, tasarım ve mimarlık eğitimi veren 
kurumlarındandır.

Günümüz dünyasında, bilginin ve iletişiminin önemi daha 
da artmış olup sanat ve tasarım eğitiminde disiplinlerarası 
yaklaşımlar da önem kazanmaya başlamıştır. Sanat ve 
tasarım disiplinleri, üretim ve eğitim açısından çok boyutlu 
bir yapılanma içinde yer almaya başlamıştır. Mimarlık alanı 
teknoloji ve bilimle sanatı bir arada yoğurarak, çevreci 
yaklaşımlarla ürünlerini verme yolundadır.
Uygarlık yolunda, özellikle 20. yüzyıl, bilim ve teknolojideki baş döndürücü 
gelişmelerin ortaya çıkmasına tanıklık etmiş, bu bağlamda atılan adımlar dünyanın 
çehresini değiştirmiştir. Bu süreç yaşamın kavramlarını farklılaştırırken, sanatın 
yansıtmacı tavrını da etkilemiş ve dönüştürmüştür. Bu dönüşüm yaratıcı ifade 
eylemlerinin üretilme süreçlerinde kavramsal yaklaşımların ve bilgi birikiminin 
öneminin anlaşılmasını da sağlamıştır. Sanat, günümüzde yaşamı salt estetize 
edilmiş yollarla betimlemezken, güncel sanat pratiği altında yaşamın ilişkilerini 
ve çelişkilerini daha çok mercek altına almaya başlamıştır. Yaratıcılığı temel 
alan tasarım alanları, işlevsellik bağlamında yaşamın ihtiyaçlarını düzenlemekte, 
boyutlandırmaktadır.

Bu bağlamda fakültemizin bölümleri disiplinlerarası bir anlayış içinde, öğrenci 
katılımına da üst düzeyde yer vererek eğitim programlarını oluşturmaktadır.
Fakültemiz İstanbul’un Anadolu yakasında 2006-2007 Akademik Yılı’nda sanat ve 
tasarım eğitiminde üreterek eğitmek felsefesiyle yaratıcı ve becerileri geliştirilmiş 
öğrenciler yetiştirmek ilkesini benimseyen bir anlayışla kurulmuş olup, Moda 
Tasarımı, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Sinema TV ve 
Görsel İletişim Tasarımı Bölümleri’ne, Mimarlık Bölümü’nün de eklenmesiyle daha 
da güçlü bir şekilde eğitimini sürdürmektedir. Fakültemizin öğrencisi olma şansını 
elde eden gençlerimizin, eğitimlerini tamamladıktan sonra sanatçı, tasarımcı 
ve mimarlar olarak yenilikçi ve yaratıcı çalışmalarıyla ve toplum yararını en üst 
düzeyde tutma bilinciyle İstanbul Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık 
Fakültesi’nin bayrağını başarıyla taşıyacaklardır.

Fakültenin
Güçlü Yönleri
> Güçlü ve sektöre yakın ve erişilebilir 
akademik kadromuz,
> Sadece eğitimi değil, yaratıcılık, 
üretkenlik ve aktif katılımı teşvik eden 
bir yaklaşım,
> Bölümler arası işbirliği yoğun olan, 
disiplinler arası bir fakülte anlayışı,
> Bölümlerimiz arasında devam eden 
Yandal ve Çift Ana Dal programları,
> Düzenlenen sergiler, yarışmalar 
ve sanatsal etkinliklerle öğrencilerin 
katılımcı olmalarını sağlayan bir 
yaklaşım,
> Öğrencilerin iş yaşamına erken 
girmesini amaçlayan etkin sektörel 
bağlantılar,
> Öğrencilerin öğretim üyeleriyle bire 
bir çalıştığı eğitim ortamı,
> Yüksek teknolojik olanaklara sahip 
atölye ve stüdyolarda pratik yapma, 
> Çince, Rusça ve Arapça gibi ikinci 
yabancı dilleri öğrenme imkânı.

Bölümler
> Endüstri Ürünleri Tasarımı
> Mimarlık
> Mimarlık (İngilizce)
> İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
> Görsel İletişim Tasarımı
> Moda Tasarımı
> Sinema-Televizyon
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TIP
FAKÜLTESİ
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EĞİTİM VİZYONU VE FELSEFESİ 
2014-2015 Akademik Yılı’nda faaliyete geçen İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi 
“Sağlıkta Fark Yaratan Üniversite” konsepti içinde yer almıştır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 21. yüzyılın 5 yıldızlı doktorlar tanımına uygun olarak, 
öğrencilerini yetiştirmek Okan Tıp Fakültesi’nin misyonunu oluşturmaktadır. Bu 
misyon kapsamında İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi aşağıdaki niteliklere 
sahip doktorlar yetiştirmektedir: 
Hastayı bir birey, ailenin ve toplumun bir bileşeni olarak bütüncül bir yaklaşımla 
ele alıp, yüksek nitelikli, kapsamlı, sürekli ve kişisel bakım veren (care 
provider),sağladığı hizmeti sürdürürken hangi teknolojinin maliyet ve etik açıdan 
uygun olacağına karar veren (decision maker), sağlıklı yaşam için gerekenleri 
etkili biçimde anlatarak bireylerin sağlığını korumasını ve geliştirmesini sağlayan 
iyi iletişimci (communicator), çalıştığı ortamdaki kişilerin güvenlerini kazanan, 
bireysel ve toplumsal gereksinimleri için arabuluculuk yapabilen, toplum adına 
girişim başlatabilen toplum önderi (communitiy leader) hastaların ve toplumları 
gereksinimlerini karşılamak için bireylerle ve kurumlarla uyumlu çalışabilen, sağlık 
verilerini uygun biçimde kullanan yönetici hekim (manager).

İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Temel Tıp Bilimleri, Dâhili Tıp Bilimleri 
ve Cerrahi Tıp Bilimleri bulunmaktadır. Bu bölümlerin başında olan Temel 
Tıp Bilimleri’nde 7 Anabilim Dalı Sağlık Bilimleri Kompleksi Binasında eğitim 
yapmaktadır.
• Anatomi
• Bioistatistik
• Biyoizik
• Histoloji ve Embriyoloji
• Tıbbi Biyokimya
• Tıbbi Biyoloji ve Genetik
• Tıbbi Mikrobiyoloji
• Tıp Tarihi ve Deontoloji
Öğrenciler son teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarda Türkiye’nin önde gelen bilim 
insanlarının tecrübelerinden de yararlanarak, genç yaşta sağlık ve tıbbi araştırmalar 
alanlarında önemli çalışmalar yapma fırsatını elde edebilmektedir.

Fakültenin
Güçlü Yönleri
> İstanbul Okan Üniversitesi 
bünyesinde tüm öğrencilerine burs 
verilen tek fakülte,
> Okan Üniversitesi Eğitim ve 
Uygulama Hastanemiz,
> İngilizce ve Türkçe program seçme 
olanağı,
> Sağlık Bilimleri Kompleksi’ndeki 
laboratuvar olanakları,
> Anatomi laboratuvarı: 6 adet 
kadavramız bulunmaktadır.
> Patoloji ve Histoloji laboratuvarı,
> Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarı,
> Teorik eğitimin verildiği ve akıllı 
tahtaların bulunduğu sınılar ve 
amiler,
> Tıbbi Biyokimya laboratuvarı,
> Fizyoloji laboratuvarı,
> Tıbbi biyoloji laboratuvarı,
> 2015-2016 Akademik Yılı’nda 
faaliyete geçen 700 metrekarelik bir 
alana sahip Simülasyon Merkezimiz 
bulunmaktadır. Burada var olan 15 
model üzerinde öğrencilerimiz her 
türlü el becerilerini geliştirmektedirler.
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İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
2016 Kasım ayında açılan İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi; 
50 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulmuş olup, 1000’in 
üzerinde çalışanı, öğretim görevlisi ve hekimleri, 250 yatak 
kapasitesi, 10 ameliyathanesi, yenidoğan pediatrik ve erişkin 
kapsamında 47 yataklı yoğun bakım ünitesi ve teknolojik 
alt yapısı ile tam donanımlı bir genel hastane olarak hizmet 
vermektedir. 
İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nde tüm hastalıkların tanı ve tedavisinde ileri 
teknolojik cihazlar kullanılmaktadır. 

Türkiye’de ilk kez İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nde 
kullanılan son teknoloji cihazlarla İstanbul Okan Üniversitesi 
Hastanesi sektöre öncülük yapmaktadır.
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İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
ACIBADEM POLİKLİNİĞİ
Acıbadem Polikliniği, 2016 yılında geleceğin sağlık 
standartlarının oluşturulmasına katkı sağlamak, sağlık 
sektörüne yön veren kuruluşlar arasında yer alma vizyonu ile 
açılan İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’ne bağlı olup, yüksek 
standarttaki kaliteli hizmetlerini, son teknoloji cihazları ile 
alanında uzmanlaşmış doktorları ve deneyimli personelleri ile 
ayaktan hizmet vermektedir.
İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Polikliniği’nde 22 muayene odası, 1 klinik 
laboratuvar, 2 gözlem yatağı olan müşahede, pansuman odası, 12 sedyeye sahip izik 
tedavi, egzersiz ve işlem odaları, çocukların keyile zaman geçirebileceği oyun alanı ve 
bebek bakım odası mevcuttur.

22
MUAYENE

ODASI

1
KLİNİK

LABORATUVAR
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KONSERVATUVAR
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EĞİTİM VİZYONU VE FELSEFESİ 
İstanbul Okan Üniversitesi Konservatuvarı Müzik Bölümü’nde öğrenciye ilk iki yıl 
Türk Müziği (Türk Sanat Müziği / Türk Halk Müziği) ve Batı Müziği bilgileri eşit oranda 
verilmekte, üçüncü sınıftan itibaren öğrenci edindiği bilgilerle Türk Müziği veya Batı 
Müziği branşlarından birini seçerek öğrenimini sürdürmektedir. Bu branşların içinde 
ise Ses Eğitimi ve Çalgı Dalları olmak üzere alt branşlar mevcuttur.

İlk iki yılda edinilen bilgilerle, öğrenci yaratıcılığında çağdaş sentezlere ulaşma
imkanı bulmakta, performansa dayalı etkinliklere ilk sınıftan itibaren katılması
sağlanmaktadır.

İstanbul Okan Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü 21. 
yüzyılın tiyatro sanatçısını, sürekli değişen, dönüşen, gelişen 
bir dünyada, bu işin taleplerini tüm yönleriyle karşılayabilmek 
için gerekli sanatsal, zihinsel ve kişisel araçlarla donatmayı 
amaç edinmiştir.
Dört yıllık müfredatı ve ders içerikleri teknik yeterlik, entelektüel gelişim, sanatsal 
disiplin, toplumsal duyarlık üzerine kurulduğu kadar, sezgisel olanın gücünü, 
anındalığı ve kendiliğindenliği, en önemlisi saf merak ve yaratıcılığı vurgulayacak 
şekilde geliştirilmiştir. Bölüm ders çeşitliliği, uluslararası işbirliğine verdiği önem, 
kadro genişliği ve kalitesiyle öne çıkmaktadır.

Konservatuvarın
Güçlü Yönleri
> İstanbul Okan Üniversitesi 
Konservatuvarı alanında uzman, 
deneyimli, özverili, güçlü ve zengin bir 
eğitim kadrosuna sahiptir.

> Konservatuvarımızda Giriş Yetenek 
Sınavı son derece titiz bir eleme 
usulü ile gerçekleştirilerek, kaliteli bir 
eğitimin temelleri atılmaktadır.

> İstanbul Okan Üniversitesi 
Konservatuvarı’nın eğitimi, şehir 
merkezinde yer alan Kadıköy 
Kampüsü’nde sürdürülmektedir. 
Böylece bulunduğu konumun 
sanat faaliyetlerinden öğrencinin 
faydalanması sağlanmaktadır.

> Ulaşılabilen ve etkileşimli akademik 
danışmanlık sistemi mevcuttur.

Bölümler
> Müzik
> Tiyatro
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UYGULAMALI 
BİLİMLER 
FAKÜLTESİ

Boeing 737 NG Simülatörü
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EĞİTİM VİZYONU VE FELSEFESİ
İstanbul Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi dört yıllık lisans 
programlarıyla öğrencilerine teorik ve pratik bir öğrenim imkanı sağlamakta, 
üniversite son sınıfta uygulamaya konulan O’COOP ile iş hayatına uzun dönemli 
staj programı ile hazırlanmaktadır. Ayrıca, fakülte kapsamında uygulanan Markalı 
Dersler ile öğrencilerimiz sektör ile buluşturulmakta, mezuniyetlerinden hemen 
sonra uygulamaya koyabilecekleri bilgi ve becerilerle donatılmaktadır.

İyi yetişmiş, sorun çözmeye odaklı, iş hayatına atılmaya hazır, uzmanlaştıkları 
sektörde yaratıcı olmalarına çalıştığımız öğrencilerimiz, ülkemizde yetişmiş 
insan gücü eksikliğini gidermeye yardım edeceklerdir. Öğrenimlerinin ilk yılında 
öğrencilerimize sunulan ortak derslerle onlara sağlam bir akademik formasyon 
verilirken; izleyen yıllarda iş dünyasının içinden gelen hocalarımızla iş hayatının 
gerçekleri gösterilmekte ve iş dünyasıyla kurulan yakın ilişkiler, sağlanan staj 
imkanları, güncel mesleki eğitim programları aracılığıyla, öğrencilerimizin çok yönlü 
güçlü bir donanıma sahip olmaları ve mezun olduklarında çalışacakları sektörün 
önemli temsilcileriyle daha öğrenciyken tanışma fırsatı elde etmelerini amaçlıyoruz.
TBMM tarafından yayımlanan “Türkiye’de Üniversite Mezunu Nüfusun İşgücü 
Durumu” raporunda 2000 yılında 143 bin olan üniversite mezunu işsiz sayısının 
2015’te 774 bine çıktığı belirtilmektedir. Bu da üniversite mezunları arasındaki 
işsizlik oranının gün geçtikçe arttığını gözler önüne seriyor.  Bu raporda gösteriyor 
ki uygulama ağırlıklı bir eğitim iş hayatına atıldığınızda karşılığını kısa sürede 
fazlasıyla alacağınız çok önemli bir avantaj.

Günümüzün önemli artılarından biri de çok dilli olabilmektir. Bu nedenle Okan’da 
İngilizcenin yanı sıra ikinci bir yabancı dil öğrenmek isteyen öğrencilerimiz Arapça, 
Çince veya Rusçayı seçebilmektedirler. Öğrencilerimiz üniversitemizde var olan 
yandal ve çift ana dal olanağından ve Erasmus ve ISEP ile anlaşmalı üniversitelerle 
ikili değişim programlarından yararlanabilmektedirler. Başarı bursunun yanı sıra 
ilk tercihe %50, ikinci tercihe %40 üçüncü tercihe %30 burs olanağı ile eğitim 
desteği sağlıyoruz. Ayrıca ilk tercihine yerleşemeyip ikinci tercihinde İstanbul 
Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi’ne yerleşen öğrenci yine %50 burs 
alabilmektedir. Çift ana dal ve yandal programları ile not ortalaması 4 üzerinden 3 
olan her öğrenci hayalini kurduğu bölümde ekstra herhangi bir maddi yükümlülük 
altına girmeden okuyup mezun olma şansına sahip. Öğrencilerin Yeni Medya 
Bölümü’ne girip Psikoloji Bölümü’nden de çift diploma ile mezun olma imkanı 
bulunmaktadır.

Üniversitemizde Kariyer ve Yaşam Programı çerçevesinde 
gönüllü staj yapmak isteyen öğrenciler, irmaların ihtiyaçlarına 
göre yönlendirilmekte ve iş deneyimi kazanan öğrenciler, bu 
sayede, okurken para kazanmaya başlayabilmektedir.

Fakültenin
Güçlü Yönleri
> Zengin uzmanlık alanlarında, güçlü 
akademik kadromuz,
> Disiplinler arası çeşitlilik sonucunda 
çok yönlü eğitim alma imkanı,
> Uzmanlaşmaya imkân veren 
akademik programlarımız,
> Çözüm odaklı ve etkileşimli 
akademik danışmanlık sistemimiz,
> Çağdaş ve teknolojik eğitim ve 
öğretim yaklaşımlarımız,
> Bölümler arası yatay geçiş, yandal 
ve çift ana dal imkanları,
> Sektör bağlantılarımız ve uygulama 
alanındaki imkanlarımız,

> Markalı Ders ve O’COOP COOPerative 
Learning - İş Yerinde Eğitim Programı 
ile öğrencilerimize global şirketlerde 
sağladığımız çalışma imkanı,
 

> Çince, Rusça ve Arapça gibi ikinci 
yabancı dilleri öğrenme imkânı.
> Pilotaj ve Havacılık Bölümleri için 
Boeing 737 NG Simülatörü ile eğitim 
imkanı

Bölümler
> Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
> Gastronomi
> Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
> Havacılık Yönetimi
> Pilotaj
> Spor Yöneticiliği
> Yeni Medya
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ÖNLİSANS
EĞİTİMİ
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MESLEK
YÜKSEKOKULU

EĞİTİM VİZYONU VE FELSEFESİ
İstanbul Okan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu olarak öğrencilerimizi çağdaş ve 
dünya standartlarında bir eğitim öğretim planı ve modern eğitim tekniklerini 
kullanarak sosyal, insan haklarına saygılı, analiz yapabilen, eleştiren, doğruyu arayan 
ve başarıyı yakalayan birer birey olarak yetiştiriyoruz.

Uygulamakta olduğumuz sektör ve sanayi işbirlikleri ile öğrencilerimizi mezun 
olmadan önce iş dünyasıyla tanıştırmak suretiyle iş dünyasının gerçeklerini bilen, 
yaratıcı, girişimci ve yabancı dil bilen bir çalışan olarak sadece Türk iş dünyasına 
değil, küresel dünyaya hazırlıyoruz. 

Eğitim ve öğretim planımızdaki uygulamalı ders sayısını artırarak ve teorik dersleri 
proje temeline oturtarak öğrencilerimize ezbere değil araştırmaya ve öğrenmeye 
dayalı bir eğitim veriyoruz. Hem okulumuzda hem de işbirliği yaptığımız sanayii 
kuruluşlarında ve iş yerlerinde verdiğimiz uygulamalı ve pratik dersler sayesinde 
öğrencilerimizin çalışma hayatına atılırken ihtiyaç duyacağı deneyimi kazandırıyoruz.  
Zorunlu staj konusunda yaptığımız düzenleme ile öğrencilerimizin etkin/verimli bir 
staj yapmalarını sağlıyoruz, bu staj sonucunda birçok öğrencimiz staj yaptıkları iş 
yerlerinde iş bulma imkânına kavuşuyorlar.

İşletme Yönetimi ve Bilgisayar Programcılığı programlarında okuyan öğrencilerimize 
sunduğumuz Edexcel BTEC programı sayesinde öğrencilerimize iki yıl sonunda 
önlisans diploması yanında uluslararası bir sertiikaya sahip olmaları şansını 
tanıyoruz. Edexcel BTEC sertiikası öğrencilerimize lisans eğitimlerini dünyanın birçok 
üniversitesinde tamamlama imkânı sunuyor. 

Öğrencilerimiz yandal yaparak esas programları dışında başka bir programda da 
öğretim alarak kendilerini geliştirebilmekte, uluslararası değişim ve ERASMUS 
programları ile kariyer gelişimlerini zenginleştirebilmektedirler. 

Meslek Yüksekokulu olarak esas amacımız iş hayatına atılmak isteyen 
öğrencilerimizi yetişmiş ve hazır bir şekilde mezun etmek olmakla birlikte, lisans 
eğitimlerine devam etmek isteyen öğrencilerimizi desteklemek için her sene 
ücretsiz Dikey Geçiş Sınavı kursu açıyoruz, yüzlerce öğrencimiz bu kursu takip 
ederek Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oluyor.  

İstanbul Okan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu olarak en güçlü yanlarımızdan birisi 
güçlü akademik kadromuzdur. Akademik kadromuz öğrencilerimizi sadece akademik 
olarak yetiştirmemekte aynı zamanda danışmanlık sistemi sayesinde onların her 
türlü problemlerini çözmeye çalışarak bir sevgi ve saygı ortamı oluşturmaktadır. 
İstanbul’un en merkezi yerinde bulunan Kadıköy kampüsümüz öğrencilerimizin 
ulaşım problemini en aza indirmektedir. Okullarına kolayca ulaşabilen öğrencilerimiz 
dersleri bittikten sonra İstanbul’un güzelliklerinden kolaylıkla faydalanabilmektedir.



74

Meslek 
Yüksekokulunun
Güçlü Yönleri
> Sektör tecrübesine sahip ve bunu 
öğrencilere aktarabilen akademik 
kadro,
> Çağdaş ve sektör ihtiyaçlarını 
karşılayacak yeterlilikte ders plan ve 
programları,
> Türkiye ve dünyada ilgi gören 
mesleklere işgücü yetiştiren 38 adet 
program,
> Teorik değil, uygulamalı ve proje 
bazlı yapılan dersler sayesinde ezbere 
dayalı değil, anlamaya ve araştırmaya 
dayalı bir sistemde yetiştirilen 
öğrenciler,
> Öğrencilerimize sunduğumuz 
uluslararası eğitim-öğretim alma 
imkanları,
> Öğrencilerimize sunduğumuz 
aile, sevgi ve saygı ortamı ile 
öğrencilerimizin kendilerini her zaman 
mutlu hissetmeleri,
> Danışmanlık sistemi sayesinde 
öğrencilerinin sadece ders 
planlamasını yapan değil, öğrencilere 
yol gösteren akademisyenlerimiz,
> Kampüsümüze ulaşımının kolay 
olması.
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Programlar
> Adalet 
> Adalet (İ.Ö.) 
> Aşçılık 
> Aşçılık (İ.Ö.)
> Bankacılık ve Sigortacılık 
> Bilgisayar Programcılığı 
> Dış Ticaret 
> Dış Ticaret (İng.) 
> Elektrik 
> Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
> Graik Tasarım 
> Halkla İlişkiler ve Tanıtım
> Harita ve Kadastro 
> Harita ve Kadastro (İ.Ö.)
> İç Mekan Tasarımı
> İnsan Kaynakları Yönetimi 
> İnşaat Teknolojisi 
> İnşaat Teknolojisi (İ.Ö.) 
> İş Sağlığı ve Güvenliği 
> İş Sağlığı ve Güvenliği (U.E.)
> İşletme Yönetimi 
> Lojistik 
> Makine 
> Mekatronik 
> Mimari Restorasyon 
> Mimari Restorasyon (İ.Ö.) 
> Mobil Teknolojileri 
> Moda Tasarımı 
> Radyo ve Televizyon Programcılığı
> Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 
> Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İng.) 
> Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 
> Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İ.Ö.) 
> Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İng.) 
> Spor Yöneticiliği
> Turizm ve Otelcilik
> Uçuş Harekat Yöneticiliği
> Uçak Teknolojisi 
> Yerel Yönetimler (U.E.)
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EĞİTİM VİZYONU VE FELSEFESİ
Ülkemizde sağlık hizmetlerinin çeşitliliği ve sağlık kuruluşlarının sayısı gün geçtikçe 
artmaktadır. Buna bağlı olarak gerek kamu gerekse özel sektörün sağlık personeli 
ihtiyacı da artmakta, özellikle KPSS gibi kamunun toplu alımlarında neredeyse 
alımların yarısını sağlık oluşturmaktadır. Ülkemizde hekim ve hemşire açığının bir 
benzeri de sağlık teknikerliği alanında yaşanmaktadır. Sağlık teknikerleri, sağlık 
ekibinin bir parçası olarak büyük önem arz etmektedir. Sağlık kuruluşlarında 
yapılan pek çok işlem, sağlık teknikerlerinin de içinde bulunduğu geniş bir ekip 
tarafından gerçekleştirilmektedir. Sağlık teknikerleri bu ekibin önemli bir öğesini 
oluşturmaktadır. 

SAĞLIK 
HİZMETLERİ 
MESLEK 
YÜKSEKOKULU
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İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu’nda (SHMYO) öğrencilerimizi sağlık 
sektörünün ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriye sahip, 
kendi görev ve sorumluluklarının yanı sıra etik ve 
hasta hakları bilgisine sahip, alanındaki yenilikleri 
takip edebilecek bilgi birikimine sahip bireyler 
olarak yetiştiriyoruz.

Sağlık teknikerliği eğitiminde, temel sağlık bilgisi ve 
uygulama becerisi son derece önemlidir. Bu nedenle 
öğrenciler için bu bilgi ve becerileri kazanmalarını 
sağlayacak eğitim programları müfredatlarında yer 
almaktadır. SHMYO’da sunduğumuz eğitimlerimizi; 
teorik eğitim, simulasyon ve laboratuvar eğitimi ile 
hastane ve sağlık kuruluşlarında uygulamalı eğitim 
olarak üç bölüm halinde ifade edebiliriz. İlk olarak 
öğrencilerimiz hastane tecrübesine sahip akademik 
kadro ile temel sağlık bilgisi ve destekleyici 
eğitimlerini modern öğrenme strateji, yöntem ve 
tekniklerine uygun sınıf ortamında edinmektedir. 
İkinci olarak öğrencilerimize, tıbbın altın 
kurallarından biri olan ‘önce zarar verme’ ilkesini göz 
önünde bulundurularak, Simülasyon Merkezimizde 
ve program laboratuvarlarında hastaya zarar verme 
riski olmadan uygun bilgi, tutum ve davranışları 
kazandırmaktayız.

Son olarak öğrencilerimiz hastanelerde ve diğer 
sağlık kuruluşlarında klinik uygulama eğitimlerini ve 
yaz stajlarını tamamlayarak, öğrendiklerini alanda 
uygulama imkanı bulmaktadır. Öğrencilerimiz 
uygulama eğitimlerini anlaşmalı olduğumuz özel 
ve kamu hastanelerinin yanı sıra İstanbul Okan 
Üniversitesi Hastanesi’nde yapabilmektedir. Tüm bu 
eğitimler boyunca akademik kadromuz öğrencilerle 
birebir ilgilenmekte ve bilgi birikimlerini onlara 
aktarmaktadır. Ayrıca yine akademik kadromuz 
tarafından öğretim süresi boyunca öğrencilere 
nitelikli bir danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Mezunlarımızın, sadece 
mesleğini iyi icra eden 
sağlıkçılar değil, aynı 
zamanda sorunlara duyarlı, 
insanları seven, toplumsal 
sağlık sorunlarını analiz 
edebilen aydın insanlar 
olmalarını istemekteyiz. 
Amacımız sürekli araştıran, 
bilimsel olarak sürekli 
kendini geliştiren, 
bilgi üreten, bilgi ve 
birikimlerini aktarabilen 
sağlık profesyonelleri 
yetiştirmektir.
Ayrıca öğrencilerimiz SHMYO 
bünyesinde bulunan programları 
bitirdikten sonra DGS ile Hemşirelik, 
Çocuk Gelişimi, Sağlık Yönetimi, 
İşletme gibi lisans programlarına 
geçiş yapabildikleri gibi, farklı 
programlardan ders alarak çift ana 
dal diploması veya yandal sertiikası 
alabilmektedir. Ayrıca isteyen tüm 
öğrencilerimizin Sağlık Bakanlığı 
Temel İlkyardım Sertiikası almasını 
olanaklı kılmaktayız.
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Sağlık Hizmetleri 
Meslek 
Yüksekokulunun
Güçlü Yönleri
> Hastane tecrübesine sahip 
akademik kadromuz,

> Çağdaş öğretim anlayışımız, 

> Simülasyon Merkezi ve program 
laboratuvarlarının merkezi olması,

> Geniş klinik ve staj uygulama 
alanına sahip olmamız, 

> Her iki kampüste, hem örgün 
hem ikinci öğretim imkanı sunuyor 
olmamız,

> Üniversite bünyesinde yer alan Tıp, 
Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri Fakültesi 
ile kendi Hastanemizin bulunması,

> Etkin bir akademik danışmanlık 
sistemini uyguluyor olmamız.
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Programlar
> Acil Durum ve Afet Yönetimi
 
> Ameliyathane Hizmetleri 
> Ameliyathane Hizmetleri (İÖ)
> Anestezi
> Anestezi (İÖ)
> Çocuk Gelişimi 
> Çocuk Gelişimi (İÖ)
> Diyaliz 
> Diyaliz (İÖ)
> Elektronöroizyoloji
> İlk ve Acil Yardım
> İlk ve Acil Yardım (İÖ)
> Nükleer Tıp Teknikleri
> Odyometri
> Odyometri (İÖ)
> Optisyenlik
> Optisyenlik (İÖ)
> Patoloji Laboratuvar Teknikleri 
> Perfüzyon Teknikleri
> Radyoterapi
> Sağlık Kurumları İşletmeciliği
> Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterliği
> Tıbbi Dokümantasyon ve
 Sekreterliği (İÖ)
> Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
> Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ)
> Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 
> Yaşlı Bakımı 
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LİSANSÜSTÜ 
EĞİTİM
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LİSANSÜSTÜ
EĞİTİM
FELSEFEMİZ 

EĞİTİM VİZYONU VE FELSEFESİ 

PROGRAMLARIMIZIN GÜÇLÜ YÖNLERİ

Mesleki gelişimin yanı sıra akademik kariyer yapmayı 
düşünenleri üst düzey eğitim olanaklarıyla buluşturmak 
amacıyla kurulan İstanbul Okan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim 
Dekanlığı, yenilikçi ve sürdürülebilir vizyonuyla öğrencilerine 
yepyeni ufuklar açmayı hedelemektedir. 
Çok güçlü akademik kadrolara sahip olan Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık 
Bilimleri Enstitülerimizde yer alan Yüksek Lisans ve Doktora Programları sürekli 
gelişen ve değişen piyasa şartlarına göre kendini yenileyen, girişimci, dinamik ve 
analitik düşünce becerisine sahip yöneticiler yetiştirerek iş hayatına kazanmayı 
olduğu kadar kariyerlerini akademik alanda sürdürmek isteyen adayların 
gerekli bilgilerle donanarak kariyerlerine hazırlanmalarına yardımcı olmayı 
hedelemektedir.

> Hafta içi ve hafta sonu programlarına sürekli kayıt avantajı ile eğitim takvimini
 belirleyebilme imkanı sağlanması,
> Kadıköy, Mecidiyeköy ve Bahçelievler yerleşkelerimizde eğitim alma
 olanağı,
> Okan International University’de ikinci diploma sahibi olma imkanı,
> Alanlarında uzman güçlü akademik kadro,
> Kuramsal bilgiyi uygulamayla birleştirmiş akademik bir yaklaşım,
> Öğrenci odaklı eğitim.
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Programlar
 • Psikoloji
 • Resim
 • Sağlık Yönetimi
 • Sağlıkta Kalite Yönetimi
 • Satış ve Pazarlama
 • Sinema ve Televizyon
 • Spor Fizyolojisi
 • Spor Yönetimi
 • Toplumsal ve Kültürel Çalışmalar
 • Turizm İşletmeciliği
 • Uluslararası İlişkiler
 • Uluslararası Ticaret
 • Yerel Yönetimler
> Doktora
 • Arazi Yönetimi ve Kullanımı
 • Bankacılık
 • Beslenme ve Diyetetik
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Eğitim Yönetimi ve Denetimi
 • Hemşirelik
 • İşletme (Türkçe)
 • İşletme (İng.)
 • Mekatronik Mühendisliği
 • Mimarlık
 • Muhasebe ve Denetim
 • Ortodonti
 • Özel Hukuk
 • Sağlık Yönetimi
 • Uygulamalı Psikoloji
> Sanatta Yeterlik
 • Müzik
> Uzaktan Eğitim Programları
 • Bankacılık
 • Gayrimenkul Finansmanı ve
      Değerleme
 • İşletme (Türkçe)
 • Lojistik Yönetimi
 • Muhasebe ve Denetim

> Yüksek Lisans
 • Bankacılık
 • Beslenme ve Diyetetik
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Bilişim Sistemleri
 • Çeviribilim
 • Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
 • Eğitim Yönetimi ve Denetimi
 • Ekonomi Hukuku
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Gastronomi
 • Gayrimenkul Finansmanı ve
      Değerleme
 • Geomatik Mühendisliği
 • Girişimcilik
 • Güç Elektroniği ve Temiz Enerji
      Sistemleri
 • Hemşirelik
 • İşletme (Türkçe)
 • İşletme (İng.)
 • İleri Elektronik ve Haberleşme 
      Teknolojileri
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İnşaat Mühendisliği
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Kentsel Dönüşüm
 • Klinik Psikoloji
 • Lojistik Yönetimi
 • Mimarlık
 • Moda Tasarımı
 • Muhasebe ve Denetim
 • Mühendislik Yönetimi
 • Müzik
 • Okul Öncesi Öğretmenliği
 • Otomotiv Mekatroniği ve
      Akıllı Araçlar
 • Özel Hukuk
 • Patlayıcı Mühendisliği
 • Pazarlama İletişimi
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LİSANSÜSTÜ 
EĞİTİM 
KAMPÜSLERİMİZ

SOSYAL 
BİLİMLER 
ENSTİTÜSÜ

FEN
BİLİMLER 
ENSTİTÜSÜ

SAĞLIK
BİLİMLERİ 
ENSTİTÜSÜ

> Kadıköy Kampüsü
> Mecidiyeköy Kampüsü
> Bahçelievler Kampüsü

Yetişmiş iş gücü ihtiyacını 
sağlamayı amaç edinmiş olan 
İstanbul Okan Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
gençlerimizin kariyer 
hedelerini gerçekleştirmelerini 
destekleyecek lisansüstü 
programları tasarlamaktadır.

Lisans mezunlarına bilimsel 
araştırmalar yapabilmeleri için 
çağdaş, akademik, teknolojik 
bilgi ve beceri kazandırmayı 
amaçlayan Fen Bilimleri 
Enstitüsü,yenilikçi ve yaratıcı 
mezunlar yetiştirmektedir.

İstanbul Okan Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün 
hedei, sağlık bilimleri alanında 
bilime katkı yapacak insanlar 
yetiştirmek ve bu alanlardaki 
akademisyen ihtiyacını 
karşılamaktır.
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KAMPÜS 
ÜNİVERSİTESİ 
OLMAK
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KAMPÜS 160 bin metrekare alan üzerine kurulu İstanbul Okan 
Üniversitesi öğrencilerine bir kampüs üniversitesinin her 
türlü imkânını zengin seçenekleri ile sunabilmektedir. 
Öğrencilerimiz; geniş ve ferah mekanlarda, güvenli, teknolojik 
ve hijyenik bir ortamda akademik eğitimlerini alırken, aynı 
zamanda 1500 kişi kapasiteli yurtlarımızda kalabilmekte ve 
öğrenci yaşam merkezinde tüm sosyal imkanlara kaliteli 
bir şekilde erişebilmektedir. Fakülte binalarında bulunan 
laboratuvar ve derslikler ile kütüphane ve diğer çalışma 
mekanları öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur. Kapalı 
spor salonu ve yüzme havuzu, Gastronomi Mutfağımızın da 
dahil olduğu O’Mutfak restaurant, kafeler, sinema ve oyun 
salonu, eğlence merkezi, süpermarket, kafeteryalar, kuaför, 
gölet, açık dinlenme mekanları, market, kitap satış reyonu, 
diğer hizmet birimleri öğrencilerimize konforlu bir öğrenme 
ortamı sağlamaktadır. 

Sabiha Gökçen Havaalanı’na, Viaport Alışveriş Merkezi’ne, 
metroya ve deniz otobüsleri iskelelerine yakınlığımız şehir 
dışından gelen öğrencilerimizin için olumlu imkanlar 
sunmaktadır.  Kampüsümüzden sürekli ring seferleri, merkezi 
noktalara toplu taşıma araçları ve öğrenci servisleriyle 
alternatili ulaşım olanaklarına sahiptir.

Tuzla Akfırat’ta bulunan ana kampüsümüz dışında önlisans 
ve lisansüstü eğitimlerinizin verildiği Kadıköy Hasanpaşa, 
Mecidiyeköy ve Bahçelievler kampüslerimizde de eğitimlerimiz 
devam etmektedir.
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KÜTÜPHANE 
İstanbul Okan Üniversitesi 
öğrencilerinin, akademik ve idari 
personelinin eğitim ve araştırma 
gereksinimlerini karşılamak amacı 
ile kurulmuş olan kütüphanemizde 
60.000  basılı, 350.000 elektronik kitap, 
yaklaşık  100.000 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 
veritabanlarına 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.



87

YURTLAR 

Bekir Okan Sanat, 
Kültür ve Kongre 
Merkezi

İstanbul 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.

Bekir Okan Sanat, Kültür ve Kongre 
Merkezi 1550 kişilik çok amaçlı 
bir konferans salonu, 4 katlı bir 
kütüphane ve sergi salonundan 
oluşmaktadır.
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SPOR
TESİSLERİ
Kampüste, sportif faaliyetler için 
kapalı spor salonu ve yüzme havuzu, 
itness, squash salonu, pilates ve 
aerobik stüdyoları, tenis kortları, 
halı saha ve basketbol sahaları 
yer almaktadır. Sağlık ve Spor 
Kompleksi, İstanbul 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
> Su Topu
> Atletizm
> Güreş
> Judo
> Kano
> Kayak (Snowboard)
> MuayTai
> Yüzme
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İSTANBUL 
OKAN ÜNİVERSİTESİ 
KAMPÜSLERİ  

444 65 26
okan.edu.tr | aday.okan.edu.tr

/okanedu
/okanuniversitesi /okanedutr

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

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

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

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

Tuzla Kampüsümüz, Sabiha Gökçen Havaalanı’na 10 km, Kurtköy Viaport 
AVM’ye 7 km, Pendik Tavşantepe Metro İstasyonu’na 19 km, Çekmeköy 
metrosuna 23 km mesafededir.

TUZLA KAMPÜSÜ
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