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Se gili öğre cileri iz,  
-  Eğii -öğrei  yılı da 

Oka  Ü iversitesi Tuzla Ka pü-
sü’ de ıp eğii i e aşlaya  fakül-
te ize hoşgeldi iz. Her türlü ı i 
do a ı ı  ve alt yapı ı  eksiksiz 
yeri e geirildiği u eka da öğre -
ileri iz üç yıl oyu a süre  te el 
ili ler eğii leri i ala aklardır.  

Bu eğii de hü rede  aşlayarak 
orga lara kadar uza a  ir süreçte 
i sa  vü udu u  tü ü A ato i, 
Histoloji, Fizyoloji, Tı i Biyoki ya, 
Tı i Biyoloji ve Ge eik, Tı i Mik-
ro iyoloji dersleri i  e tegre olarak 
verildiği ir siste de öğre ileri ize 
öğreile ekir. Bu lara ilavete  o-
der  si ülasyo  ü ite izdeki i -
ka larla  aldıkları teorik ilgileri ire-

ir hasta ile ay ı aketler üzeri de 
uygula a ola ağı elde et ektedir-
ler. Bu te el ilgileri ala  öğre ile-
ri iz . Dö e de  ii are   ya-
taklı hasta e izde hasta ile ire ir 
te as ede ekleri ve kli ik ilgileri i 
ala akları stajları a aşlaya aklardır. 
Bu stajlar aşta iç hastalıkları, erra-

hi, kadı  hastalıkları ve doğu  ile 
ço uk sağlığı ve hastalıkları ol ak 
üzere değişik stajlarda  oluşa akır. 
Dö e   da ise öğre ileri iz, Aile 
Heki liği dö e i de ise arık hasta 
ile ileişi i  ve sağlık soru ları ı  
çözü leri i  sağla dığı  aylık 
dö e i ta a layarak Oka  Ü i-
versitesi Tıp Fakültesi’ i  ezu ları 
olarak ülke izdeki heki  ordusu a 
kaıla aklardır. 

Ge ç Oka  Tıp’lıları  aşarılı irer 
heki  ol aları dilekleri le. 

Prof. Dr. Mazhar Semih 
Baskan 
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BÖLÜMLER VE ANABİLİM DALLARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKAN ÜNIVERSITESI HASTANESI 

2016 yılında geleceğin sağlık standartlarının oluşturulmasına katkı sağlamak, sağlık sektörüne 

yön veren kuruluşlar arasında yer almak vizyonuyla hizmet vermeye başlamıştır. 

50.000 m2 kapalı alan üzerinde kurulu hastane, 500’ün üzerinde çalışanı, 100’ün üzerinde 

Öğretim Üyesi ve Hekim, 250 yatak kapasitesi, yoğun bakım ünitesi ile tam donanımlı bir has-

tane olarak hizmet vermektedir. 



FAKÜLTEMİZDE EĞİTİM  

Entegre Eğitim:  

 Fakültemiz teorik eğitiminde bütüncül tıp yaklaşımı esas alınarak konular ilgili anabilim dallarının 

katkısı ile sistem temelli sunulmaktadır. Yatay entegrasyon ile farklı bilim dalları arasında etkin işbirliği ve 

iletişim sağlanırken dikey entegrasyonla temel ve klinik bilimler ilişkilendirilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Uygulamalı Eğitim:  

 Fakültemiz pratik eğitiminde yine bütüncül tıp yaklaşımı esas alınarak teorik olarak işlenen 

konular ilgili anabilim dallarının katkısı ile laboratuvar ortamında uygulamalı olarak anlatılmaktadır. La-

boratuvarlarda gerçekleştirilen Pratik anlatım ve deneylerin ardından öğrencilerin kendilerinin de ilgili 

uygulamayı yapmasına olanak sağlanmaktadır.  

 

 



Tıp  d ü n y a sın d a k i 

gelişmelere rağmen birçok 

insan tıbbi hatalar nedeni-

yle hayatlarını kaybet-

mektedirler.  Deneysel 

Öğrenme veya simülasyon 

sistemleri sayesinde tıbbi 

hatalar önemli ölçüde 

azaltılabilmektedir. Simüla-

syon eğitimi; basit üç 

boyutlu organ modelleri, 

plastik maketler, gerçekçi, 

ileri teknoloji etkileşimli 

hasta simülatörleri (robot), 

simüle/standartize hasta, 

ekran temelli simülatörler 

(laparoscopic training box), 

gerçekçi, yüksek duyarlılıkta 

p r o s ed ü r  s i m ü la t ö r l e r 

(laparoskopi, endoskopi) ile 

v e r i l e b i l m e k t e d i r . 

Fakültemizde bu tip eğitim-

lerin verilebileceği gelişmiş 

bir simülasyon merkezi 

bulunmakta olup öğrencil-

erimizin klinik becerilerini 

artırabilmek için maketler 

kullanılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ülkelerdeki akranları ile 

yarışabilecek, hatta onları 
kolaylıkla geçebilecek, 

araştırmacı hekim ya da 

akademisyen adayları 
yetiştirmeyi amaç edinen 

bölümümüzde öğrencil-

erimiz klinik uygulamalar 

ve etik değerler konusunda 

da yeterli ve gerekli eğitim-

leri almakta, kliniğe hazır 

Temel Tıp Bölümü olarak 

ana hedefimiz, öğrencil-

erimizi kliniğe ve dolayısıy-

la klinik bilimlere olabild-

iğince iyi hazırlamaktır. 

Anabilim dallarımız bu 

amaç doğrultusunda, öğren-

cilerimize en güncel bilgileri 

aktarmakta ve uygulama-

l a r l a  d a  b u n l a rı 
desteklemektedir. Gelişmiş 

h a l e  g e l m e k t e d i r l e r . 

Bölümümüzün bir başka 

hedefi de, öğrencilerimize 

“öğrenmede süreklilik ya da 

yaşam boyu öğrenme” yi 
kavramalarını sağlamak ve 

bunu bir yaşam felsefesi 

h a l i n e  g e t i r m e l e r i n e 

yardımcı olmaktır. Her yıl 
daha iyisini yapmayı 
hedefleyen bölümümüz, 

Simülasyon Eğitimi 

Temel Tıp Bölümü  

Klinik Stajlar ve İntörn Eğitimi 
timinde gerekli olan bilgi ve 

becerilerini öğretim üyeleri 

eşliğinde aktif olarak 

geliştireceklerdir. Klinik 

stajlar İstanbul Okan Ün-

iversitesi Eğitim ve Araştır-

ma Hastanesi’nde (Tuzla E-

5-içmeler köprüsü ko-

numunda) yapılmaktadır. 

Hekimliğe geçişte önemli 

bir adım olan intörnlük, 

Üniversitemizin eğitim ve 

öğretim anlayışına uygun 

olarak planlanmıştır. İç 

Hastalıkları, Pediatri ve 

Aile Hekimliği gibi zorunlu 

stajların yanı sıra öğrencil-

erimizin ilgi duyduğu alan-

ları yakından tanımak ve 

kendilerini geliştirmek için 

seçmeli stajlar yapmalarına 

olanak sağlanmaktadır. 

Ayrıca dileyen öğrencil-

erimiz için seçmeli stajların, 

Öğrencilerimiz staj dönemi 

boyunca, daha önceki dö-

nemlerde ağırlıklı olarak 

verilen teorik kavramları, 
Üniversitemize ait araştır-

ma ve uygulama hastane-

mizde alacakları uygulama 

eği t i m i  i l e  p e -

kişt irecek lerdir .  Has-

talıkların tanı ve tedavis-

inde gerekli olan fizik 

muayene, tetkik ve tedavi 

gibi hasta ve hastalık yöne-
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 Ü iversite izi  ir dü ya ü iversitesi ol ası a yö elik E-Ü iversite  ol a yolu daki yapı-
la ası da, e-öğre e süre i i hayata geçir e vizyo u yer al aktadır. Ayrı a uzakta  öğrei  
tek olojileri ala ı daki eğii , araşır a ve uygula aları  gelişiril esi de a ahtar rol oy a ak-
tadır. Kur uş olduğu Eğii  Tek olojileri Kurulu ile elirle iş olduğu vizyo u gerçekleşir ek içi  
çalış aktadır. 
 

Gü ü üzde öğre iler, eşitlik, sosyal adalet, liderlik, i ovasyo , tek oloji i  pedagojideki etkisi ve 
değişe  dü ya düzle i de eğitsel ihiyaçları ı  gerekire eği ilgi, e eri, ve tutu lara yö elik 
davra ışları , öğre e proili e uygu  yollarla ve izzat ke disi e kaza ıl ası a yardı ı ol ak 
ve öğre eyi öğre e  ye dayalı ir yaklaşı  talep et ektedir. 
 

Y ve ) kuşağı içi  ye ile esi gereke  eğii  siste i i ve u eğii  siste i i  asıl kurula ile eği 
ile ilgili de eyi leri i kar a/har a la ış/hi rit öğre e le ded lear i g  etodu kulla arak 
çevri içi o li e  eğii  ateryalleri ile ze gi leşir ektedir. Çevri içi ve yüz yüze öğrei i  et-
ki  yö leri i irleşiri i ir odel ola  kar a/har a la ış/hi rit öğre e orta ları öğre i-
öğret e , öğre i-öğre i etkileşi leri i üyük ölçüde arırarak hayat oyu öğre e orta ları 
su aktadır. Bu ağla da ise kar a/har a la ış/hi rit öğre e i  eşza a lı etki likler-sa al 
sı ılar, öğre i erkezli öğre e, iş irliği, değerle dir e ve perfor a s destekleyi i ateryaller 
gi i destekleyi ileri de  faydala ıl aktadır. 
 

ONLINE  EĞİTİM 

Detaylı Bilgi e O-Lear  Kla uzları içi : 

htps:// .oka .edu.tr/ogre e- erkezi/sayfa/ /kila uz/ 

htps:// .oka .edu.tr/ogre e- erkezi/sayfa/ /ogre ciler-ici -olear -kila uzlari/ 



HAPPY LİFE DERSLERI, 
O k a n  Ü n iv e r s i t e s i 
Öğ r enc i  Dekan l ığ ı 
tarafından yürütülen, 
öğrencilerimizin mesleki 
bilgi birikimlerinin yanı 
sıra sportif, sanatsal ve 
sosyo-kültürel açılardan 
kendilerini geliştirmeye 
yönelik olarak düzen-
l e n e n  d e r s l e r d e n 
oluşur.Dersler dönemsel 
olarak değişiklik göstere-
bilir. 

Öğrenci Dekanlığı Uygu-
lama Esasları: Öğrencil-
er, 3. sınıfın sonuna ka-

dar en az 2 Happy Life der-
sine kayıt yaptırmış ve başarı 
ile tamamlamış olmalıdır. 
Öğrenciler, iki seferde de aynı 
derse devam edebileceği gibi, 
farklı dersler de seçebilirler. 
Öğrenciler, derslere OİS sis-
temi üzerinden gün ve saat 
programına uygun olarak 
kayıt yaptırabilirler. Her bir 
Happy Life dersinin önceden 
belirlenmiş kontenjanı bulun-
maktadır. Kontenjanı dolu 
olan derslerin yerine diğer 
mevcut derslerden seçim 
yapılır. 

Değerlendirme: Happy Life derslerine %80 de-
vamlılık esastır. Bu koşulu yerine getiren ve 
yapılacak sınavda 100 üzerinden en az 50 puan 
alan öğrenciler bu dersten başarılı sayılacaktır. 
Happy Life derslerinden başarısız olan öğren-
ciler, farklı dönemlerde Happy Life derslerin-
den herhangi birini seçebilirler.  

Devamsızlığa ilişkin hükümler, üniversitemizin 
lisans yönetmeliklerinde belirtilmektedir. 

Happy Life dersinden muaf olan öğrenciler: 

Yabancı öğrenciler 

Erasmus ile gelen değişim öğrencileri 

 

 

TIP DIŞI DERSLER: 

Kariyer ve yaşam programı: 
özgü dinamikleri olan 
bu yeni ortamı daha me-
zun olmadan tanımala-
rına, anlamalarına ve 
hazırlanmalarına; dola-
yısıyla çabuk uyum sağ-
lamalarına destek ol-
maktır.  

Derslerin İçerdiği Ko-
nular:  

 Öğrencilerin kişi-
sel farkındalığını 
artırmak; kendileri-
ni iyi tanımalarını, 
güçlü yanları ve ge-
lişim alanlarını tes-
pit etmelerini sağla-
mak • Kariyer ile 
ilgili eğilim ve yet-

kinliklerini belirlemelerini sağla-
mak • Kariyer seçeneklerini belirle-
melerini sağlamak • Kişisel vizyon 
oluşturmak ve hedef kavramlarını 
vermek • İş yaşamına girerken ge-
rekli kişisel imaj ve iletişim becerile-
rini kazandırmak • Etkili bir özgeç-
miş oluşturmak, iş görüşmelerine 
hazırlamaktır. 

 KARİYER VE YAŞAM PROGRA-
MI İÇERİSİNDEKİ GİRİŞİMCİ-
LİK, KARİYER VE YAŞAM VE İN-
TERDİSİPLİNER SEMİNERLERİN 
BAŞARI İLE GEÇİLMESİ MEZU-
NİYET İÇİN ÖN ŞARTTIR. 

 

 

 

 

 Türkiye’de ilk de-
fa uygulamasını üniver-
sitemizin yaptığı 
“Kariyer ve Yaşam Prog-
ramı” çerçevesinde ha-
zırlık sınıfı öğrencileri-
mize yönelik uyguladı-
ğımız “Kariyer ve Ya-
şam Dersi” ile hedefledi-
ğimiz; öğrencilerimizin 
mezuniyet öncesinde 
kendilerini tanımalarını, 
kişisel farkındalık geliş-
tirmelerini kariyer seçe-
neklerini belirlemelerini, 

iş hayatında başarılı ol-
mak için gerekli beceri-
leri edinmelerini sağla-
maktır. Aynı zamanda; 
iş hayatına adım atacak 
gençlerimizin, kendine 
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Mazeretler 

MADDE 20 – (1) Tıp Fakültesi öğrencilerinin 

eğitim süresinde mazeretli sayılabilmesi için ma-

zeretinin belgelenmiş olması ve bu mazeretinin 

Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi ger-
eklidir. 

Sınavların şekli ve uygulaması 

MADDE 22 – (1) Fakültede uygulanan sınavların 
şekil ve uygulamasında aşağıdaki hususlara 
uyulması gerekir: 

a) Sınavlar teorik (yazılı, sözlü veya hem yazılı 
hem sözlü) ve pratik (yazılı, sözlü veya hem yazılı 
hem sözlü) olarak yapılabilir. 

c) Ders kurullarında pratik sınavlar teorik 
sınavlardan önce yapılır. Pratik sınavlara girmey-
enler, o ders kurulunun teorik sınavına da 
giremezler. 

d) Öğretim üyeleri ve görevlileri öğrencileri daha 
önceden haber vererek veya vermeden pratikler 
esnasında küçük sınavlara (quiz) alabilirler. Bu 
sınavlar, belgelenmek koşuluyla, öğretim üyeleri 
ve görevlileri tarafından belirlenen oranda pratik 
sınav notuna ilave edilebilir. Bu oran pratik sınav 
puanının %50’sini geçemez. 

e) Öğrenciler ders kurulu, staj, dönem sonu final ve 
bütünleme sınavları için ilan edilen gün ve saatte 
sınava girmek zorundadırlar. Sınava zamanında 
girmeyen öğrenci ders kurulu sınavlarından sıfır 
puan, dönem sonu final, bütünleme ve staj 

Ders kurulu sınavları ve değerlendirilmesi 

MADDE 23 – Birinci, ikinci ve üçüncü 
dönemlerde her ders kurulu sonunda 
sınav yapılır. Ders kurulu sınavı o ders 
kurulunda okutulan tüm dersleri kapsar. 
Bir ders kurulunun sınav notu teorik ve 
pratik sınavlarından alınan puanların top-
lamından oluşur. Ders kurullarındaki 
pratik sınavların puanı, o dersin toplam 
puanının %25’ini aşmayacak şekilde be-
lirlenir. Bir ders kurulunun teorik sınav 
notu sınavın içerdiği bütün derslerden 
elde edilen puanların toplamıdır. Ancak o 
ders kurulundaki teorik sınavın kapsadığı 
derslerin her birinden %50’nin altında 
not alınırsa, baraj uygulanır. Baraj uygu-
laması ders kurulu pratik sınavlarına uy-
gulanmaz. 

Baraj uygulaması aşağıdaki şekilde 
yapılır: 

a) Ders kurulu teorik sınavının kapsadığı 
derslerden herhangi birisinde doğru cevap 
sayısı %50’den az olduğu takdirde, %
50’nin altında kalan puan farkı, o derse 
ait toplam puandan düşürülür. 

b) Teorik soru sayısı (puanı) 7’den daha 
az olan dersler birleştirilerek bir baraj 
oluşturulur. 

c) Teorik ve pratik sınav puanının top-

lamında oluşan 0,5 veya üstündeki 

ondalıklı fark bir üst puana tamamlanır. 

Devam zorunluluğu 

MADDE 19 – (1) Tıp Fakültesi öğrencileri kayıtlı olduğu öğretim yılının bütün derslerini almak 
zorundadır. Laboratuvar, tartışma, seminer, klinik çalışmalar, alan eğitimi ve benzeri pratik 
ve teorik derslere devam zorunludur. 

(2) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde teorik derslere devam zorunluluğu aşağıdaki 
gibi uygulanır: 

a) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerdeki ders kurullarından her birinde yer alan teorik 
derslerin %30’undan fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci o ders kurulunun 
sınavına alınmaz, sıfır puan (VF) alır. 

b) Bir eğitim yılının sonunda bütün ders kurullarındaki teorik derslere toplam devamsızlığı 
%30’u geçen öğrenci sıfır puan (VF) alır, final sınavına ve bütünleme sınavına giremez. 



Final, bütünleme sınavları ve değerlendirilmesi 

MADDE 24 – (1) Birinci, ikinci ve üçüncü dönem-
lerde, her dönem sonunda ders kurullarının tümün-
deki dersleri kapsayan final sınavı yapılır. Bu 
sınavdan alınan not final sınav notu olarak işlenir. 
Final sınavı ile ders kurulları sınavlarının değer-
lendirilmesi sonucunda dönem notu 60’ın altında 
olan öğrenciler ile final sınav notu FF olan öğren-
cilere bütünleme sınav hakkı verilir. 

(2) Final ve bütünleme sınavlarında bu Yönet-
meliğin 23 üncü maddesinde belirtilen baraj uygu-
laması yapılır. 

(3) Final sınavı en son kurul sınav tarihinden en 
erken on beş gün sonra, bütünleme sınavı ise final 
sınavı tarihinden en erken on beş gün sonra yapılır. 

Dönem notu 

MADDE 29 – (1)  Dönem notuna ilişkin esaslar 
şunlardır; 

a) Dönem notu, birinci, ikinci ve üçüncü dönem-

lerde ders kurulu sınavlarından alınan notların 

ortalamasının % 60’ı ile final veya bütünleme 

sınavının %40’ının toplanmasıyla hesaplanır. 

Başarılı olmak için dönem notunun, 100 üzerinden 

en az 60 puan olması şarttır ve final veya 

bütünleme notunun da en az 50 puan olması şart-

tır.   

b) Her ders kurulu sınavında en az 60 puan 
alan ve ders kurulu sınav notlarının ortala-
ması 75 ve üzerinde olan öğrenciler istedi-
kleri takdirde final sınavından muaf kabul 
edilirler. Bu öğrencilerin dönem sonu notu, 
ders kurulu notlarının ortalaması olarak 
kabul edilir. Muafiyet hakkı olmasına 
rağmen final sınavına giren öğrencinin bu 
sınavda aldığı not geçerlidir ve değer-
lendirmeye alınır.  

(4) Kurul dışı derslerde ise ara sınav ve fi-
nal sınavları not olarak değerlendirilir ve 
transkripte “Başarılı” veya “Başarısız” 
olarak yazılır. Anılan derslerden başarılı 
olunması Tıp Fakültesinden mezuniyet için 
ön şarttır. 

(5) Tıp Fakültesinde tüm dönemlerde 
yapılan sınavlar  100 tam not üzerinden 
değerlendirilir. Sınavların değerlendirilme-
sinde kullanılan puan, harf değeri, 
katsayılar ve sözel değerler aşağıdaki 
tabloda açıklandığı gibidir:  

a) Sınav notları: 

 b) 4’lük ve 100’lük not sistemleri 
arasındaki dönüşüm için Yükseköğretim 

Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan dö-

nüşüm tablosu kullanılır.  

Pua  Harf Değeri Katsayı Sözel Değeri 

90-100 AA 4.00  Pekiyi 
80-89 BA 3.50 İyi-Pekiyi 
70-79 BB 3.00 İyi 
65-69 CB 2.50 Orta- İyi 
60-64 CC 2.00 Orta 

0-59 FF 00 Başarısız 

  VF 
  

- Devamsız 



DERS SEÇİMLERİ 



  Ders seçimleri https://ois.okan.edu.tr/ adresi üzerinden  yapılacaktır. Ders seçimlerinizi ilgili ta-

rihlerde sistem üzerinden yapmanız gerekmektedir.  

 Sisteme giriş yaptığınızda aşağıdaki uyarıyı alıyorsanız Mali İşler Müdürlüğü ile iletişime 
geçmeniz gerekmektedir.  

 
 

Ders İşlemleri menüsü altında yer alan Ders Seçme alanına 
tıklayınız.  

Ders Seçi i de Dikkat Edil esi Gereke  Kurallar  

 Bir dönemde dönem kredi limiti + 2 ders hakkı kadar dersinizi alabilirsiniz.  

 

 Ders seçimi yaparken öncelikle daha önce alıp kalmış olduğunuz (FF/VF) ya da hiç almadığınız alt 
sınıflardaki derslerinizi seçmeniz gerekmektedir.  

 İlk kez kayıt olduğunuz ve VF ila kaldığınız derslerde çakışma var ise dersi alamazsınız. Ancak da-
ha önce dersi alıp FF ile kaldığınız dersleri çakışma olsa dahi sistem üzerinden seçebilirsiniz. 
Çakışma olan dersler Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile bildirildiğinde de işlem yapılmayacaktır.  

 Ön koşullu olan derslerde ön koşulu olan dersi başarı ile tamamlamanız gerekmektedir.  



 Sistem üzerinden ders seçiminizi tamamladıktan sonra danışman onayına göndermeniz gerekmektedir. 
Danışmanınız tarafından ders seçiminiz onaylanıp/onaylanmama durumunu ders seçme ekranınız 
üzerinde görebilirsiniz.  

 

 Sistem üzerinde danışmanınız tanımlı değil ise ya da sisteminizde bağlı bulunduğunuz danışmandan 
farklı bir danışman ismi görüyorsanız fakülte sekreterliği ile görüşebilirsiniz. Danışman atamaları fakü-
lte sekreterliği tarafından yapılmaktadır.  

 

 Danışmanınıza ders seçiminiz hakkında soru sormak ve mesaj göndermek istiyorsanız Diğer İşlemler 
menüsü altında yer alan Mesajlar alanından Mesaj yaz diyerek danışmanınıza mesaj gönderebilirsiniz.  

 

 
 

 Derslerin kotaları fakülteniz tarafından belirlenmektedir. Ders kotası ile ilgili uyarı alıyorsanız 
danışmanınızla görüşmeniz gerekmektedir.  

 
 

Kariyer ve Yaşa  Dersleri ile ilgili soru ve soru ları ız içi  Kariyer Merkezi, Happy life dersleri ile ilgili soru 
ve soru ları ız içi  Öğre i Deka lığı ile görüşe ilirsi iz.  
 

Mezu iyet Koşulu ola  Giriş ilik/Girişi ilik Uygula aları Dersi i al ayı u ut ayı ız. Ya a ı Uyruklu 
Öğre ileri iz ise BA .  E trepre eurship Appli aio s dersi i al alıdır.  

 Ders tanımları fakülteniz tarafından belirlenmektedir. “Bu ders bölümünüz için açılmamıştır” uyarısı 
alıyorsanız danışmanınız ile görüşmeniz gerekmektedir.  

 Kariyer ve Yaşam Dersleri ile ilgili soru ve sorunlarınız için Kariyer Merkezi, Happy life dersleri ile 

ilgili soru ve sorunlarınız için Öğrenci Dekanlığı ile görüşebilirsiniz.  

 Mezuniyet Koşulu olan Girişmcilik/Girişimcilik Uygulamaları Dersini almayı unutmayınız.  

 YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİMİZ İSE BA222.3 ENTREPRENEURSHİP APPLİCATİONS 
DERSİNİ ALMALIDIR.  

 



 

KAMPÜ S OLANAKLARI 

YAŞAM MERKEZİ 

 

 Spor Kompleksi (Kapalı Spor Salonu, 
Kapalı Yüzme Havuzu, Pilates ve Aerobik 
Stüdyoları, Sauna) olanaklarının yanı sıra sü-
rekli doktor ve hemşiresi ile sağlık hizmeti 
sunan bir reviri, yeme-içme alternatiflerini, 
kırtasiye ve market olanaklarını da içerisinde 
barındırmaktadır. İstanbul Okan Üniversite-
si Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merke-
zi (OPDEM), İstanbul Okan Üniversitesi öğ-
rencilerine (lisans, yüksek lisans, meslek yük-
sek okulu öğrencileri) psikolojik danışmanlık 
ve rehberlik hizmeti sağlayan birimdir.  

 

 

 

 

OKAN UNİVERSİTESİ DİŞ HASTANESİ 

 Mecidiyeköy kampüsünde 2014 yı-
lında hizmete açılan hastanemiz 2500 m2 
kapalı alanda son teknoloji ekipmanlara 
sahiptir. 8 ayrı branşta (Ağız, Diş ve Çene 
Radyolojisi, Endodonti, Ortodonti, Pedo-
donti, Periodontoloji, Protetik Diş Tedavi-
si, Restoratif Diş Tedavisi) hizmet ver-
mektedir. 

 2017 yılının Ekim ayında Tuzla 
Evora’da ikinci diş hastanemiz açılmıştır. 
8 bin m2lik kapalı alana kurulmuş olan 
Tuzla Diş Hastanemizde, 5’i diagnoz ol-
mak üzere 108 adet diş ünitesi, A Sınıfı 
ameliyathaneleri, 3D tomografi, dental la-
zer ünitesi, sterilizasyon birimleri, müşade 
ve gözlem odaları, laboratuarlar, toplantı 
ve eğitim salonları yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İDARİ BİRİMLER 

*** ÖDEMELERİN GECİKMESİ DURUMUNDA 

EĞİTİMİNİZDE AKSAMALARA NEDEN OLACAĞINDAN 

LÜTFEN ÖDEMELERİNİZİ ZAMANINDA YAPINIZ! 

Gülse  Ge c Öz eral  

ÖĞRENCİ DEKANLIĞINDA VE ÖĞRENCİ İŞLERİNDE  

İRTİBAT KURULACAK KİŞİLER 

 

 

 

 

)uhal Ak a  Sporif 
faaliyeetler  

  

 

Esra Yıldırı   

Efsu  Pı ar Happy 
Life  

 

YURTLAR 

 Yurt ücretine hafta içi 5 gün akşam yemeği, her gün spor merkezi ve havuzun ücretsiz kullanımı dahildir. 
Odaların günlük genel temizliği yapılır. Banyo, wc her odanın kendine aittir. 24 saat sıcak su, internet bağlan-
tısı,16 kanal Tv yayını mevcuttur. Yurtlarda 24 saat Danışma Personeli mevcuttur. Bununla beraber yurt reviri 
ve hemşiresi ile Ambulans kesintisiz sağlık hizmeti vermektedir. 

 Yurtlarımızda öğrencilerin kullanımına açık ve rahat ders çalışabilecekleri etüt odası bulunmaktadır. Ücretli 
çamaşır yıkatabilecekleri bir çamaşırhanenin dışında, her yurdun içinde yurt öğrencilerine ayrılmış çamaşır 
yıkama ve ütü odası bulunmaktadır. 

  

  

 

KAYIT VE ÖDEMELERDE İRTİBAT  KURULACAK KİŞİLER 

Kütüpha e  




