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Merhaba ben Berkay. İstanbul Okan Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 

Bölümü öğrencisiyim. Mutlu olabilmek için insanlara 
olan sevgimi doğrudan gösterebileceğim bir meslek 

sahibi olmalıydım.  

BESLENME VE 
DİYETETİK 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
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SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
• Beslenme ve Diyetetik • Çocuk Gelişimi• Hemşirelik

• Fizyoterapi ve Rehabilitasyon• Sağlık Yönetimi



O yüzden sağlıkla ilgili bölümleri araştırmaya başladım. Son aşamada izik tedavi 
ve beslenme arasında kaldım. Yeme bozukluklarındaki artış, obezite problemleri 
gibi konuların daha çok ilgimi çektiğini fark ettim. Bir diyetisyen olarak mesleki 
tatmini çok daha iyi yaşayacağıma karar verdim ve bu bölümün olduğu üniversiteleri 
araştırmaya başladım. 

İstanbul Okan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, alanındaki hocalarıyla 
öne çıktı. Bölüm hocalarımız ülkemizin sağlıklı beslenmeye yönelik çalışmalarının 
birçoğunu gerçekleştiren insanlar ve sektörle ilgili çalışmaları devam ediyor. 
Üniversitemizin genel prensiplerinden biri olan iş yaşamına yakın olma felsefesi 
bizim bölümümüzün de önceliklerinden birisi, tercihlerimde mezun olduğumdaki iş 
imkanlarının genişliği de etkili oldu.  Bölümümüz bizleri beslenme alanında toplumsal 
sorunları analiz edecek ve çözüm yolları önerebilecek, bilgi beceri ve duyarlılık 
sahibi beslenme danışmanlık eğitimi verebilecek yeterlilikte, hastane ve diğer 
sağlık kuruluşlarında, besin sanayi, üretim, yönetim ve organizasyon, araştırma ve 
geliştirme, beslenme plan ve programlarının oluşturulması ve uygulanması alanında 
yeterlilik kazanmış diyetisyenler olarak yetiştiriyor. Bu eğitim sırasında hocalarımızla 
bire bir çalışma imkanımız bulunuyor. Tüm tecrübe deneyimlerini bize aktardıkları 
gibi, adeta bir ebeveyn şefkatinde yaklaştıklarını söylersem abartmış olmam.

İstanbul Okan Üniversitesi’nin sağlık alanında okuyan öğrencilerinin iki farklı büyük 
avantajı var. Bunlardan birisi Türkiye’de sayılı üniversitelerde olan Simülasyon 
Merkezi diğeri de İstanbul Okan Üniversitesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi. 

Simülasyon Merkezi’nde, yaklaşık 1000 metrekarelik 
bir alanda her türlü hasta tipi ve hastalık senaryosunu 
bünyesinde barındıran simülatörlerle eğitiliyoruz.
 Üniversitemizde tüm sağlık programları Tuzla Kampüsümüzdeki Sağlık Kompleksi’nde 
yer aldığından, Tıp, Hemşirelik, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle 
etkileşimde bulunabiliyoruz. Bu durum mezuniyet sonrası çalışma ortamının bir 
ön uygulaması adeta. İstanbul Okan Üniversitesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama 
Hastanemiz sağlıkla ilgili tüm programlardaki öğrenciler için büyük şans.

Happy Life Programı ile kariyer ve yaşam koçluğu, yaratıcı drama ve animasyon ile 
halk oyunları dersi aldım. Kariyer ve Yaşam Koçluğu Dersi diyetisyenlik için farklılık 
yarattı. Beslenme problemlerinde danışanlarıma beslenme programları uygularken 
faydasını göreceğimden eminim.

Üniversiteye hazırlanan arkadaşlarım, her üniversitenin her bölümü farklılıklar 
gösterebiliyor. Seçtiğiniz bölümün hangi üniversitede daha iyi olduğunu öğrenerek 
kararınızı verin. 
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SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Beslenme ve Diyetetik Öğrencileri Çölyak Atölyesi’nde



Merhaba ben Büşra, İstanbul Okan Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 
öğrencisiyim. Çocukları çok seviyorum, belki de 

çocukların sevgisini seviyorum. Bu sevgi dünyadaki 
en karşılıksız sevgi. 

ÇOCUK 
GELİŞİMİ
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Büşra 
BARIŞ
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Ayrıca sağlıklı toplumun ancak sağlıklı çocuklarla olabileceğinin farkındayım. Bu 
sorumluluğu taşımaktan da çok mutluyum.  Bölümümüzde  0-18 yaş arasındaki 
normal gelişim gösteren, özel gereksinimi olan, korunmaya muhtaç, risk altındaki ve 
hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal ve duygusal gelişim alanlarını 
ve öz bakım becerilerini destekleyici programlarla çocuğa, aileye, profesyonellere ve 
topluma nitelikli hizmet sunacak başarılı “Çocuk Gelişimcisi” olarak yetiştiriliyoruz. 
Bu eğitimi seçkin ve bize ilgiyle yaklaşan bir akademik kadrodan alıyoruz. Alan 
tecrübesi olan hocalarımız sahada karşılaşacağımız tüm problemlere karşı bizi 
hazırlıyorlar. 

Aslında önce İstanbul Okan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi 
Bölümü’nü kazandım.  İki yıllık eğitimim boyunca  çağdaş, modern ve üstün bir 
eğitim anlayışı ile yetiştirildim. Başarıyla mezun oldum. Çocuk klinikleri, çocuk bakım 
evleri, okul öncesi eğitim kurumları gibi birçok alanda eğitmen, eğitmen yardımcısı ve 
yönetici olarak çalışabilirdim ama daha kapsamlı bir eğitim almak istiyordum. Dikey 
Geçiş Sınavı’na girdim. İstanbul Okan Üniversitesi’nin kendi mezunlarına sağladığı 
yüzde 50 burs imkanından faydalanarak İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Çocuk Gelişimi Programı’na yerleştim. Çocuk Gelişimi Bölümü’ne devam 
ederken davranışları anlamaya olan ilgim nedeniyle psikolojiye yöneldim. Bunun 
sadece bir ilgi olarak kalması yerine eğitimini alarak uzmanlaşmanın daha doğru 
olacağını düşündüm. 

Üniversitemizin en büyük farklılıklarından biri olan ÇAP ve Yan Dal uygulamalarındaki 
desteği de beni cesaretlendirdi. 

Psikoloji için çift ana dala başvurdum ve kabul edildim. Açıkçası zorlanmıyorum, 
bölümlerim birbiriyle ilgili, birbirini besleyen bölümler. Mezun olduğumda iki alanı 
birleştirerek çok iyi işler yapacağımı düşünüyorum. Umarım başarabilirim.

Üniversiteye hazırlanan arkadaşlarım, istediğiniz şeylere farklı yollardan da 
ulaşabilirsiniz. Tıpkı benim gibi.
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Deniz
BAŞAR
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Merhaba ben Deniz. İstanbul Okan Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü 
öğrencisiyim. Sağlıkla ilgili programlara her zaman 

ilgiliydim. Liderlik özelliklerine sahip olduğumu 
düşünüyorum. Hem yönetici olma arzum hem de 
sağlık programlarına olan ilgim birleşince sağlık 

yönetimi eğitimi almaya karar verdim.

SAĞLIK 
YÖNETİMİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
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İş olanaklarının genişliği de bölümü seçmemde çok etkili oldu. Hem kamu hem özel 
sektörde çalışma olanağı var. (hastaneler, tıp merkezleri, medikaller, ilaç irmaları, 
sağlık bakanlığı gibi) 

Üniversite tercihlerini yaparken İstanbul Okan Üniversitesi, kampüs yaşamının 
renkliliği bakımından çok cezbediciydi. Çift ana dal olanakları, akademik kadrosu 
hakkında edindiğim bilgiler de kararımı pekiştirdi. 

Bölüme geldikten sonra bizi ilgiyle karşılayan hocalarımız, alanlarında çok iyi 
olmalarının yanı sıra bizlerin iyi birer sağlık yöneticisi olarak yetişmesi için çok emek 
harcıyorlar. Bölümümüzde, toplum sağlığının geliştirilmesi için toplumsal boyutta 
sağlık olaylarını inceleyen, politikalar üreten sağlık yöneticileri, akademisyenler; 
hastanelerin daha etkin çalışmasını sağlayacak planlamalar yapan ve uygulayan, 
sağlık sektörüyle uluslararası boyutta iletişim içinde olan sağlık yöneticileri olarak 
yetiştiriliyoruz.

Üniversitemiz çift ana dal yapmak isteyen öğrencileri özellikle destekliyor. Ben de o 
öğrencilerden biriyim. Hemşirelik ÇAP öğrencisiyim. İki bölümü yürütmek biraz zor 
ama düzenli çalışarak üstesinden geliyorum.

İstanbul Okan Üniversitesi’ni tercih ederken ilgimi çeken Happy Life Programı daha 
sosyal biri olmamı sağladı. El becerileri dersi aldım. Bu derslerde her bölümden 
katılım sağlandığı için yeni arkadaşlar edindim. Üniversiteye gelmeden önce 
daha sessiz, sakin, çekingen biriydim. Şimdi daha girişken, katılımcı biri oldum. 
Becerilerimin yeteneklerimin farkına vardım.

Yurtta kaldığım için kampüsün tüm olanaklarından faydalanma şansım oldu. 
Kampüsümüz, bir öğrencinin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte. Kampüs 
dışına çıkmadan sinemaya gidebiliyor ve boş zamanlarımda yüzebiliyorum.

Üniversiteye hazırlanan arkadaşlarım, sağlık ile ilgili bir alan seçmek istiyorsanız 
mutlaka hastanesi olan üniversitelere öncelik vermenizi öneririm.
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Serkan

UÇAR
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Merhaba ben Serkan. İstanbul Okan Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 

öğrencisiyim. Halam hemşire,  onun hastalarla 
kurduğu ilişkiyi gördükçe hastaların iyileşmesine 
sağladığı katkıya tanıklık ettikçe, ben de hemşire 

olmak istedim. 

HEMŞİRELİK

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
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Hemşire olmaya karar verdikten sonra, üniversiteler hakkında bilgi edinmeye başladım. 
Çok doğru bir kararla tek tek üniversiteleri gezdim. Şu anda öğrencisi olduğum  İstanbul 
Okan Üniversitesi’ne de geldim. Tercih danışmanları, İstanbul Okan Üniversitesi öğrencileri, 
bölüm başkanı, bölüm hocaları dahil olmak üzere hemen hemen herkesle konuştum ve 
buranın benim için doğru yer olduğuna inandım. İstanbul Okan Üniversitesi’ni tercihlerime 
yazdım, Hemşirelik Bölümü’nü yüzde 50 burslu olarak kazandım. ÖSYM’nin sayfasında 
kazandığımı gördükten sonra tebrik etmek için beni ilk arayan bölüm başkanımız oldu. O 
andan itibaren o ilgi artarak devam etti.  

Hemşirelik Bölümümüzde bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve 
hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hemşirelik hizmetlerini planlayan, örgütleyen, 
uygulayan, değerlendiren hemşireler olarak yetiştiriliyoruz. İlk girdiğimde sadece hemşire 
olmayı hayal ederken, şimdi yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak akademisyen olmayı 
düşünüyorum. Hemşirelik Bölümümüz ana kampüsümüz Tuzla’da. Tüm sağlık bölümlerini 
içinde barındıran bir komplekste eğitim alıyoruz. Bu aslında mezun olduğumuzda 
çalışacağımız hastane ortamının bir örneğini sunuyor. Laboratuvar olarak da Tıp 
Fakültesi’nin laboratuvarlarını kullanıyor olmak, meslekte yetkinleşmemizi sağlıyor. Bu 
binanın içinde 1000 metrekarelik alana kurulan Simülasyon Merkezimizde 
hareketli ambulansla başlayıp ameliyathane ve yoğun bakıma uzanan 
kurulan bilgisayar destekli simülatörlerle çalışabiliyoruz. Acil servis, ilaç 
hazırlama, doğum, ameliyat, yoğun bakımı deneyimliyoruz. Hasta ile çalışmadan bunları 
deneyimlemek büyük şans, ayrıca yaptığımız uygulamalar ve sınavlar kayıt altına alınıyor. 
Bu sayede hatalarımızı tekrarlamaktan kurtuluyoruz.

Hemşirelik Bölümü öğrencileri mutlaka hastanede staj yapmak zorundadır. Tuzla’da 
50.000 metrekare kapalı alana sahip, 250 yatak kapasiteli, içerisinde 10 ameliyathane, 
47 erişkin ve yoğun bakım ünitesinin yer aldığı İstanbul Okan Üniversitesi Eğitim, Araştırma 
ve Uygulama Hastanemiz hem benim gibi hemşirelik öğrencilerine hem de diğer bölüm 
öğrencilerine uygulama imkanı sunuyor. 

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nin çalışanlarının büyük 
çoğunluğunun kendi mezunlarından olması benim de kendimi 
güvende hissetmeme neden oluyor.
Üniversitemiz, farklı projeler üretmemiz için de bizleri destekliyor. Sınıf arkadaşım Gürkan 
Çamoluk’la birlikte hemşirelerin yükünü hailetmek ve hastaların daha konforlu tedavi 
süreci için bir yatak projesi gerçekleştirdik. Türkiye çapında katıldığımız inovasyon 
yarışmasında 4. olduk. Üniversiteye hazırlanan arkadaşlarım, insanların ne söylediği 
değil, sizin ne yapmak istediğiniz önemli. Kendi yolunuzu bulduğunuzda başarı da 
kendiliğinden gelecektir. 

16



17

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Okan Üniversitesi Hastanesi



Merhaba ben Yağmur. İstanbul Okan Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon Bölümü öğrencisiyim. Hastaların 
sağlıklarına kavuşması için uygulanan tedavide 

izyoterapistin rolü beni çok etkiliyordu. 

FİZYOTERAPİ VE 
REHABİLİTASYON 
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Yağmur
OĞUZ
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Tercih döneminde İstanbul Okan Üniversitesi’ne televizyon programını takip ettiğim Şirin 
Hoca (Aday İlişkileri Müdürü Servet Gülsün Şirin) ile tanışmaya geldim. O gün İstanbul 
Okan Üniversitesi’ne sadece tercihlerle ilgili bilgi almaya gelmiştim. Fakat yeşil kampüsü 
gördüğümde, Fizyoterapi Bölümü’nden hocalarımızla tanıştığımda, üniversitenin ÇAP ve 
yandal olanaklarını dinlediğimde burada okumalıyım dedim. İstanbul Okan Üniversitesi 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nü yüzde 50 burslu olarak kazandım. Daha sonra 
ortalamamla bursumu yükselttim.

Anatomi, neröanatomi, izyoloji, mikrobiyoloji gibi temel ders ve uygulamaları Tıp Fakültesi 
hocalarından öğreniyor, tüm bu uygulamaları Tıp Fakültesi laboratuvarlarında yapıyoruz. 
Tüm sağlık bölümlerimizin bir arada eğitim aldığı Sağlık Bilimleri Kompleksimizde bulunan 
manuel terapi ve uygulama terapi uygulama salonunda çalışabiliyoruz. 

Simülasyon Merkezi’nde, yaklaşık 1000 metrekarelik bir alanda 
her türlü hasta tipi ve hastalık senaryosunu bünyesinde 
barındıran simülatörlerle eğitiliyoruz.
İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nde son teknolojik olanaklara sahip izyoterapi ve 
rehabilitasyon kliniklerinde hasta ile çalışabiliyoruz.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde eğitim alırken, hareket fonksiyonlarını yitirmiş 
hastalarla çalışırken tedavide psikolojik desteğin ne kadar önemli olduğunu fark ettim. 
Psikoloji eğitimi alırsam hastalarıma çok daha fazla katkı sağlayabilirim diye düşünmeye 
başladım. Çift ana dal programına başvurdum ve kabul edildim.  

Üniversiteye hazırlanan arkadaşlarım, puanların aldatıcılığına kapılmayın, sevdiğiniz ve 
istediğiniz alanda eğitim alın.
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Okan Üniversitesi Hastanesi Fizik Tedavi Bölümü
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OKAN’LI OLMAK
Okan’lı olmak öncelikle iyi 

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

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

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

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

çok geniş bir yelpazede 
kendimizi geliştirebiliyoruz. 
Üniversitemiz çift ana dal 

ve yandal programlarına bizi 
teşvik ediyor, bu programlar 

için ayrıca ücret talep etmiyor. 
Burslarımız da karşılıksız ve 

kesintisiz. 



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

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

kuğuları izleyip ağaçlardan meyve toplayabiliyoruz.

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

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