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EĞİTİM FAKÜLTESİ
İNGİLİZCE
ÖĞRETMENLİĞİ

Merhaba ben Alper. İstanbul Okan Üniversitesi
Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nde
okuyorum. İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nü tam
burslu olarak kazandım. Şu an “İyi ki öğretmenlik
programını kazandım” diyorum çünkü öğretmenlik
bana çok uygun bir meslekmiş.

EĞİTİM FAK
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si Öğretmenli
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Öğretmeyi, öğretirken öğrenmeyi çok seviyorum. Okul ortamında çalışmak,
geleceğin şekillenmesine yetiştirdiğim öğrenciler aracılığıyla katkı sağlamak ikri,
beni mutlu ediyor.
İstanbul Okan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Programı bizleri çağdaş
öğretmenlik ilkeleriyle donanmış öğretmenler olarak yetiştiriyor. Avrupa ortak çerçeve
programı kapsamında CI düzeyinde yabancı dil becerisini kazanıyoruz. İngiliz
dilinde uygulamalı dil, bilim, pedagoji, kültür ve edebiyat öğretimi, sınıf yönetimi
gibi becerilerimizi geliştiriyoruz. Kampüsümüzün hemen yanında yer alan Okan
Koleji’nin okul öncesinden liseye kadar eğitim veren sınılarında, uygulama şansımızın
olması bize daha öğrencilik yıllarımızda öğretmenlik deneyimi kazandırıyor. Bölüm
Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Aybars Erözden ve diğer tüm hocalarımız bizlere destek
oldukları gibi, rol model de oluyorlar.
Üniversite eğitimim sırasında Erasmus Öğrenci Değişim Programı’yla Polonya’ya
gittim. Bu deneyimin bana büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Erasmus sürecimde
üniversitemiz Erasmus Oisi’nin tüm adımlarımda yanımda olması bütün süreci
kolaylıkla bitirmemi sağladı.

Happy Life Programı sayesinde aldığım Etkin Karar Verme
Dersi’yle kendimi geliştirmenin yanı sıra iş dünyasının
farklı sektörlerinden gelen temsilcileriyle tanışma fırsatı
yakaladım. Bu şirketlerden birinde 4 ay boyunca çalıştım.
O çalışma kişisel gelişimime büyük katkı sağladı.
Sınava hazırlanan arkadaşlarım, lise ve üniversite birbirinden çok farklı, lisede çok
önemsediğiniz şeyler üniversitede size anlamsız gelebilir. Bu nedenle farklı ikirlere
ve önerilere açık olun.
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OKUL ÖNCESİ
ÖĞRETMENLİĞİ

Merhaba ben Aybüke. İstanbul Okan Üniversitesi
Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisiyim.
İstanbul Okan Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği
Bölümü’nü tek tercih yaparak yüzde 50 burslu
olarak kazandım. En büyük hayalim okul öncesi
öğretmeni olmaktı. Çünkü bir insanı değiştirmenin
dünyayı değiştireceğine inanıyorum.
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Aybüke
ÖKSÜZ
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Özellikle 0-6 yaş aralığında çocuklara vereceğimiz eğitimle değer sahibi bireyler
yetiştirebileceğimizi düşünüyorum. Bu felsefeden hareketle Okul Öncesi Öğretmenliği
Bölümü’nden başka tercih yapmadım.
İstanbul Okan Üniversitesi’ni lisedeyken kampüsünü gezmeye geldiğimde tanıdım.
Öğrencileri ile yaptığım sohbette üniversitelerine karşı duydukları memnuniyet beni çok
etkiledi. Üniversitenin birçok alanda sunduğu fırsatlar cezbediciydi. Üniversite iş yaşamı
bağlantıları OKAN COOPerative Learning-İşyerinde Eğitim Programı, yeşil kampüsü,
farklı fakültelerin aynı kampüs içerisinde yer alması, çift ana dal ve yandal konusundaki
teşvik edici eğitim politikaları, çalışan öğrenci programı bana “Ben buranın öğrencisi
olmalıyım” dedirtti. Bu yüzden de tek tercih olarak İstanbul Okan Üniversitesi’ni yazdım.
15 kişilik sınılarımızda, hocalarımızın bizleri isimlerimizle çağırdığı iletişim ortamında
eğitim alıyoruz. Uygulamalı sınavlarımız sayesinde sınavlarda bile öğrenmeye devam
ediyoruz. Bir problemle karşılaştığımda, çözüm yollarını kolayca bulabiliyorum. Dekan
hocamızdan, bölüm başkanımıza farklı bir bölümdeki bir hocaya rahatlıkla ulaşabiliyorum.

Bir üniversite öğrencisi için staj yapabileceği bağlantılara
ulaşması her zaman çok kolay olmayabilir. Okan Koleji’nin
kapıları bize her zaman açık olmakla birlikte üniversitemizin
Kariyer Merkezi sayesinde farklı okullarda da staj yapma
imkânımız oldu.
Ülkemizin saygın okullarından biri, staj sırasında beni değerlendirip iş tekliinde bulundu.
Daha mezun olmadan işimi bulmuş oldum.
Türkiye’de ilk defa bizim üniversitemizde uygulanan Girişimcilik Dersleri de bana çok şey
kazandırdı. Türkiye’nin yetiştirdiği saygın iş adamları ve yöneticilerinin tecrübelerini bire
bir dinledim.
Happy Life Programı sayesinde artık dans edebilen bir öğretmenim.
Üniversite sınavına hazırlanan arkadaşlarım, üniversite ve meslek seçerken aslında bir
yaşam seçtiğinizi bilerek seçim yapmanızı öneririm.
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Okan Koleji’nde staj imkanı
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Kenan
DİNÇ

10

EĞİTİM FAKÜLTESİ
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK

Merhaba ben Kenan. İstanbul Okan Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Bölümü öğrencisiyim. Lisedeyken psikoloji, PDR ve
hukuk bölümleri arasında gidip geliyordum. İnsan
ilişkilerinde, iletişim kurmada, empati sağlamada
iyi olduğumu düşündüğüm için, bu alanlar üzerine
yoğunlaştım.
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En son PDR ve hukuk arasında kaldım, karar vermekte çok zorlandım ancak PDR daha
ağır bastı. İlk tercihime İstanbul Okan Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Bölümü’nü yazdım.
Ben Gaziantep’te yaşıyorum. İstanbul Okan Üniversitesi, Mütevelli Heyet Başkanımız Sayın
Bekir Okan’ın Gaziantepli olması sebebiyle çok bilinen ve tanınan bir üniversite. Ben de
tercih döneminde bu bilgi ve sempati ile direkt Okan’a yöneldim. Eğitim Fakültesi’nin
kadrosunu araştırırken eğitim dünyasında haklı bir üne sahip dekanımız Prof. Dr. Ali İlker
Gümüşeli’nin burada olması ve diğer tüm hocalarımızın nitelikleri ve yetkinlikleri de karar
almamı kolaylaştırdı. Bu kararımdan hiç pişman olmadım. Mutlaka İstanbul’da okumak
istiyordum. İstanbul’da böylesi kampüs olanaklarına sahip bir üniversitede okuduğum için
çok şanslıyım.

PDR’yi çok isteyip kazanmama rağmen hukuktan da
vazgeçemiyordum. Hukuk Fakültesi Çift Ana Dal Programı’na
başvurdum ve kabul edildim.
Herkes iki bölüm birden okumanın çok zor olacağını söyledi. Evet, kolay değil ama imkansız
ya da çok zor değil. Her iki bölümü de çok sevdiğim için ve birbirleriyle ilişkilendirerek
devam ettiğim için başarabiliyorum. Hocalarımız, bizim başarmamız için her türlü desteği
sağlıyorlar.
İstanbul Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri olarak ülkemizin eğitim
gerçeklerinden hareketle evrensel değerleri benimseyen ve eğitim sorunlarının çözüm
ortağı olan nitelikli öğretim liderleri olarak yetiştiriliyoruz.
Sınava hazırlanan arkadaşlarım, İstanbul’da bir üniversitede okumak çok farklı fırsatlar
sunuyor. Tercih yaparken buna da dikkat edin. Ayrıca bir üniversitenin çift ana dal
ve yandal programlarından ücret alıp almadığını, kesintisiz ve karşılıksız burs verip
vermediğini kesinlikle sorgulayın.
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ÖZEL EĞİTİM
ÖĞRETMENLİĞİ

Merhaba ben Pınar. İstanbul Okan Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü
öğrencisiyim. Liseyi Samsun’da Anadolu Kız
Meslek Lisesi’nde okudum. Lise 2. sınıftayken
alan seçmemiz gerekiyordu, çevrenin ve ailemin
yönlendirmesiyle Özel Eğitim yerine Erken
Çocuk Eğitimi’ni seçtim. Çocukları çok seviyorum,
“özel çocukları” daha çok seviyorum.
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Pınar
AYDIN
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Liseyi bitirdikten sonra 2 yıllık Çocuk Gelişimi Bölümü’nü kazandım ve mezun
oldum. Ama özel öğretime olan ilgim devam ediyordu. Bu yüzden tekrar
sınava girdim ve İstanbul Okan Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü’nü kazandım.
Üniversitenin olanaklarının yanında Tercih Bursu olması bu seçimimde çok
etkili oldu. Yüzde 50 Tercih Bursu ile bölüme yerleştim. İkinci sınıfta çift
ana dal programına başvurarak Çocuk Gelişimi Bölümü’nden çift ana dala
başladım. Böylece iki yıllık eğitimimi de boşa okumamış olup uzmanlığımı
almış olacağım.
İstanbul Okan Üniversitesi hayallerime kavuşmamı sağladı. Yetkin bir
akademik kadro ile çalışma şansı çok önemli. Bir dönem Bölüm Başkanımızın
asistanlığını yaptım, bu durum benim gelişimime çok katkı sağladı. Özel
Eğitim Öğretmenliği Bölümü’nde özel gereksinimi olan çocuklara yardım
etmeyi seven, düşüncelerini başkalarına açıkça aktarabilen, iyi bir öğrenme
ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, iletişim becerileri gelişmiş,
sevecen, hoşgörülü, sabırlı, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı öğretmenler olarak yetiştiriliyoruz.

Kampüsümüz bizlere bir yaşam alanı sağlıyor. Yurtların
kampüs içinde olması da büyük şans. Bu sayede çift
ana dal yapan bir öğrenci olarak, zamanı çok daha
verimli kullanabiliyorum.
Üniversite sınavına hazırlanan arkadaşlarım, tercihlerinizi yaparken
çevrenizin, ailenizin, öğretmenlerinizin ikirlerini dinleyin. Ancak son karar
mutlaka sizin olsun.
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OKAN’LI OLMAK
Okan’lı olmak öncelikle iyi
insan olmaktır; değerleri olan,
ülkesine ve dünyaya karşı
sorumluluklarının farkında
olan özgür bireyler olarak
hayata hazırlanıyoruz.
Günümüz koşullarında İngilizce
bilmek şart. Biz dilersek
İngilizceyi Miami’de Okan
International University’de
öğrenme şansına sahibiz.
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Sadece
İngilizce
bilmenin
yetmediği
dünyamızda Çince, Rusça, Arapça dillerinden
birini ikinci dil olarak öğrenebiliyoruz.
Türkiye’de ilk kez bizim üniversitemizde
gerçekleştirilen Girişimcilik Dersleri’yle kendi
alanında bir numara olmuş sektör liderlerinden
nasıl başardıklarını öğreniyoruz. OKAN
COOPerative
Learning-İşyerinde
Eğitim
Programı sayesinde staj uygulamalarından
farklı olarak yüzlerce şirketle anlaşması
olan üniversitemiz, bizleri uygun şirketlere
yerleştirerek bir dönemimizi uygulamayla
geçirmemizi sağlıyor.
Bu sayede iş yaşamına başlamadan
kariyerimizin temellerini atmış oluyoruz.
Mezun olabilmemiz için sadece kendi
derslerimizden başarılı olmamız yetmiyor aynı
zamanda Kariyer ve Yaşam Programı’nda da
başarılı olmamız gerekiyor.

Özellikle Happy Life
programıyla tangodan masa
tenisine, yüzmeden satranca
çok geniş bir yelpazede
kendimizi geliştirebiliyoruz.
Üniversitemiz çift ana dal
ve yandal programlarına bizi
teşvik ediyor, bu programlar
için ayrıca ücret talep etmiyor.
Burslarımız da karşılıksız ve
kesintisiz.
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DÜNYA ÖLÇEĞİNDE
YEŞİL KAMPÜS
Günlük hayatımızın büyük bölümünü kampüste geçiriyoruz.
Bu nedenle bir öğrenci için kampüs olanakları çok önemli.
Ana yerleşkemiz olan Tuzla Kampüsü 160.000 metrekarelik bir
alana kurulu. 24 saat yaşayan yeşil kampüsümüzde, çimlerde
uzanırken onlarca farklı çiçeğin renkleriyle büyülenip göldeki
kuğuları izleyip ağaçlardan meyve toplayabiliyoruz.
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DÜNYA ÖLCEĞİNDE YEŞİL KAMPÜS

Kampüs içinde 1500 kişilik modern yurt binalarımızda farklı
konaklama seçeneklerine sahibiz. Kampüsümüzde kapalı
spor salonu, yüzme havuzu, itness, squash salonu, pilates
ve aerobik stüdyoları, tenis kortları, halı saha ve basketbol
sahalarımız bulunuyor. Ayrıca kampüsteki yemekhane,
restoran ve kafelerde her bütçeye uygun yiyecek bulma şansına
sahibiz. Marketten kuaföre, tüm ihtiyaçların düşünüldüğü bir
kampüste yaşıyoruz. Oyun ve sinema salonumuz sayesinde
eğlenceli zaman geçiriyoruz. Bir üniversitenin en önemli
yapı taşlarından birisi de kütüphanedir. Kütüphanemizde
binlerce basılı ve dijital yayın sayesinde araştırmalarımızı
ve ödevlerimizi daha nitelikli yapabiliyoruz. İlgimizi çeken
öğrenci topluluğuna katılabiliyor, aynı zamanda kendi
topluluğumuzu da kurabiliyoruz.
Kampüsümüz Sabiha Gökçen Havaalanı’na 5 dakikalık
uzaklıkta. İstanbul gibi traiğin çok büyük problem olduğu
bir şehirde hem İstanbul’un tüm olanaklarından faydalanıyor
hem de şehrin karmaşasından uzakta kalabiliyoruz. İstanbul
üniversite eğitimi almak için farklı fırsatları içinde taşıyor.
İstanbul’da hem üniversite okuyoruz hem de İstanbul’u
okuyoruz. İstanbul Okan Üniversitesi öğrencileri olarak
mezun olduğumuzda sadece bir diploma elde etmiyoruz.
Kendi alanımızda uzmanlaştığımız kadar, entelektüel birikimi
olan sosyal bireyler olarak hayata adım atıyoruz. Biz burada
bir kültür kazanıyoruz.
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İSTANBUL OKAN
ÜNİVERSİTESİ
TUZLA KAMPÜSÜ

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

İSTANBUL OKAN
ÜNİVERSİTESİ
KADIKÖY KAMPÜSÜ

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

İSTANBUL OKAN
ÜNİVERSİTESİ
MECİDİYEKÖY KAMPÜSÜ

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

İSTANBUL OKAN
ÜNİVERSİTESİ
BAHÇELİEVLER KAMPÜSÜ

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

okan.edu.tr aday.okan.edu.tr
/okanedu
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