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İş dünyasının farklı sektörlerinde
edinilen 50 yıllık tecrübe ve vizyon
ile 1999 yılında kurduğumuz
Okan Üniversitesi, bugün
23 bin öğrencinin kaliteli eğitimle
buluştuğu bir bilim yuvası
haline geldi. “Girişimcilik Dersi”,
“İngilizcenin yanında Çince,
Rusça, Arapça ikinci dil eğitimi”,
“Kariyer ve Yaşam Programı”,
“Happy Life” ve Miami’de kurulan
Okan International University, 
Okan Üniversitesi Hastanesi, 
Avrupa Yakası’ndaki Mecidiyeköy, 
Beyoğlu ve Bahçelievler 
Kampüslerimiz gibi daha birçok 
farklılığımızla çağdaş, Atatürkçü, 
özgür nesiller yetiştirmeye devam 
edeceğiz.

Bekir OKAN
Mütevelli Heyet Başkanı
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Okan Üniversitesi, 17. yılında
16 Fakülte, Yüksekokul,
Meslek Yüksekokulu, Enstitü
ve Konservatuvarıyla Türk
Yükseköğrenim hayatında önemli
bir yere sahip. Güçlü akademik
kadromuz ve altyapı özelliklerimizin
yanı sıra toplam öğrenci sayımızın
yüzde 93’üne ulaşan farklı
oranlardaki burs imkanlarımızla
başarıyı destekliyoruz. Üniversite
adaylarını sadece Türkiye’nin değil,
tüm dünyanın cazibe merkezi
olan İstanbul’daki kampüslerimize
bekliyoruz.

Prof. Dr. Şule KUT
Rektör
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DİŞ HEKİMLİĞİ 
FAKÜLTESİ

LİSANS PROGRAMLARI
• Diş Hekimliği
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5 yıllık diş hekimliği eğitimi süresince; akademik programımızın ilk iki yılındaki teorik 
ve pratik temel tıp bilimleri dersleri ve temel diş hekimliği dersleri ile klinik öncesi 
laboratuvar eğitimi, Tuzla Kampüsü’ndeki “Tıp, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri Eğitim 
Kompleksi”nde gerçekleştirilmektedir. 3. sınıftan itibaren teorik derslerimiz ve hasta 
başı klinik eğitimimiz ise, Mecidiyeköy Kampüsü’ndeki “Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim 
ve Uygulama Hastanesi”nde sürdürülmektedir.
Diş hekimliği 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. “Alçı ve 
Akrilik”, “Metal Döküm” ve “Seramik” laboratuvarlarımız da, en son teknolojiye 
sahip cihazlarla donatılmıştır. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Uygulama Hastanemiz, 
öğrencilerimizin çağdaş klinik eğitimi için diş ünitleri, radyolojik görüntüleme 
cihazları, her branşa özgün dental aletler ve malzemeler açısından en üstün teknolojik 
donanıma sahiptir.
Ülkemizde ilk kez fakültemiz hastanesinde, enfeksiyon kontrolü amacıyla kullanılan 
“teknolojik su dezenfeksiyon sistemi” öğrencilerimizin, hastalarımızın, hekimlerimizin 
ve çalışanlarımızın güvenliğine büyük katkıda bulunmaktadır. Fakültemizden mezun 
olan öğrenciler; teorik ve pratik açıdan mesleklerindeki tüm yeniliklere hakim, ezbere 
dayalı olmayan, öğrenmeyi ve bilgiye erişmeyi bilen, yetkin diş hekimleri olarak meslek 
yaşamlarına başlayacaklardır.

DEKANIN MESAJI

Prof. Dr. Işıl KÜÇÜKAY
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı
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DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
EĞİTİM VE UYGULAMA HASTANESİ

Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin güçlü ve deneyimli akademisyen kadrosu, Mecidiyeköy Kampüsü’ndeki son 
teknolojiyle donatılmış diş hastanesinde bir araya geldi. Hepsi alanlarında yetkin akademisyen hekimlerimiz, bir yandan geleceğin 
donanımlı diş hekimlerini yetiştirirken; bir yandan da halkımızı ağız-diş sağlığı ve bakımı hakkında bilgilendiriyor ve güvenilir diş 
tedavi hizmetleriyle buluşturuyor. 
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• Güçlü akademisyen kadro

• Son teknoloji diş tedavi üniteleri ve dental mikroskop

• Dental bilgisayarlı tomografi (CBCT)

• Bilgisayar destekli estetik ve protetik diş tedavisi (CAD-CAM)

• Tam donanımlı ameliyathane

• Genel anestezi ve sedasyon uygulamaları 

• Tüm cerrahi işlemler ve dental implantlar

• İmplant üstü protezler ve implant destekli çene-yüz protezleri

• Çene eklemi (TME) tedavileri

• Kanal tedavileri 

• Porselen dolgular, porselen laminalar, zirkonya kuronlar 

• Diş beyazlatma (Bleaching)

• Dişeti tedavileri

• Lingual ortodontik tedavi

• Dudak-damak yarığı ve yenidoğan tedavileri

• Çocuk diş hekimliği
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Psikoloji Günleri

Psikoloji Günleri

Önlük Giyme Töreni

Diş Hekimliği Günü Kutlamaları

2016-2017 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde gerçekleştirilen Diş 
Hekimliği Önlük Giyme Töreni’nde Diş Hekimliği Fakültesi Dekanımız 
Prof. Dr. Işıl Küçükay Diş Hekimliği Fakültemizi kazanan öğrencileri 
tebrik ettikten sonra “Bugün giydiğiniz beyaz önlük hekimlikle 
özdeşleşmiştir ve beyaz önlük dürüstlüğün, aydınlığın, saflığın simgesidir. 
Siz bu önlüğü giyerek bu mesleğe adım atıyorsunuz” diye konuştu.

Sağlık Bilimleri Kompleksi - Prof. Dr. Şule Kut Konferans 
Salonu’nda düzenlenen Ağız ve Diş Sağlığı Haftası Diş 
Hekimliği Günü Kutlamaları’nda konuşmacıların ardından 
sahneye 1. sınıf öğrencilerimiz çıktı. Öğrencilerimiz 
tarafından dans gösterisi ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.
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DÜNYA 
ÖLÇEĞİNDE 
BİR KAMPÜS

Ana yerleşke olan 160 bin m alan 
üzerine kurulu Tuzla Kampüsü’nde 
inşaat, elektronik, diş hekimliği ve tıp 
laboratuvarları, teknik donanımlı sanat 
atölyeleri, son teknoloji kullanılarak 
yapılandırılmış kütüphane, Hukuk 
Fakültesi’ndeki uygulamalı dersler 
için hazırlanan mahkeme salonu ve 
1000 metrekarelik gastronomi mutfağı 
bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, Okan 
Yaşam Merkezi’ndeki sinema ve oyun 
salonu, eğlence merkezi, süpermarket, 
kafeteryalar, kuaför, mağazalar, seyahat 
acentası ve restoranlardan da tüm 
ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir.

Kampüs, Sabiha Gökçen Havalimanı 
ve Viaport Alışveriş Merkezi’ne yakınlığı, 
sürekli ring seferleri, merkezi noktalardan 
kalkan belediye otobüsleri ve öğrenci 
servisleriyle farklı ulaşım olanaklarına 
sahiptir.

SAĞLIK VE SPOR KOMPLEKSİ
Kampüste, sportif faaliyetler için 

kapalı spor salonu ve yüzme havuzu, 
fitness, squash salonu, pilates ve aerobik 

stüdyoları, tenis kortları, halı saha ve 
basketbol sahaları yer almaktadır. Sağlık 
ve Spor Kompleksi, 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 • SuTopu  
• Atletizm • Güreş • Judo • Kano  
• Kayak (Snowboard) • MuayTai • Yüzme 
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SOSYAL MERKEZ
Oyun salonu, eğlence merkezi, market, 

kafeteryalar, kuaför, mağazalar, restoran 
ve özel salonlar gibi çok çeşitli bölümleri 
olan Sosyal Merkez, öğrencilerimizin 
tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir yaşam 
alanı sunuyor.   

KÜTÜPHANE
Okan Üniversitesi öğrencilerinin, 

akademik ve idari personelinin 
eğitim ve araştırma gereksinimlerini 
karşılamak amacı ile kurulmuş olan 
kütüphanemizde 30 bin basılı, 45 bin 
elektronik kitap, 15 bin 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 veritabanına 
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.

SAĞLIK HİZMETLERİ
Sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamının 

sağlanması, öğrenci başarısı için de 
yaşamsal bir önem taşımaktadır.

Kampüs içinde 24 saat hizmet veren 
doktor, hemşire ve ambulans hizmetleri 
bulunmaktadır. Üniversitemizin reviri, 
muayene ve ayakta tedavi için gerekli 
sağlık hizmetlerini yerine getirmekte 
ve sevk edilen hastaların takibini 
yapmaktadır.

Öğrencilerimiz, üniversite içinde ve 
dışında güvence altında olmak için Ferdi 
Kaza Sigortası ile sigortalanmaktadırlar.

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI
Okan Üniversitesi, tüm öğrencilerinin 

toplumsal, kültürel ve sosyal 
gelişimlerine yardım etmek, 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. 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.

YURT OLANAKLARI
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. 
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TÜRKAN - ÖMER OKAN, 
MEHMET OKAN, FİLİZ - ÖMER 
FESLİ, PROF. DR. SADIK KIRBAŞ 
ve MERAL OKAN ÖĞRENCİ 
YURTLARI

Üniversitemizin Tuzla Kampüsü’nde yer 
alan 2’si kızlar, 2’si erkekler için olmak 
üzere 4 yurt binasına ek olarak inşa 
edilen Meral Okan Öğrenci Yurdu, 2015-
2016 Akademik Yılı’nda öğrencilerimizin 
hizmetine girdi. 260 öğrenci kapasiteli 
yeni yurt binası, Okanlıların her türlü 
konfor ihtiyacını karşılayacak şekilde 
tasarlandı. İnşaatı tamamlanan yeni 
binanın hizmete girmesiyle birlikte Tuzla 
Kampüsümüzdeki yurtların kapasitesi 
toplam 1500 öğrenciye ulaşmış oldu.

En son teknolojik olanaklarla 
donatılmış olan yurt binalarında, 
öğrencilerimize bir, iki ve dört 
kişilik odalarda konaklama olanağı 
sunulmaktadır.Yurt odalarının içerisinde 
banyo, buzdolabı, elbise dolapları, kablolu 
ve kablosuz internet erişimi altyapısı, 
dahili-harici telefon hattı ve kablolu TV 
yayını bulunmaktadır.

Yurtlarımıza, üniversitemize kayıtlı 
her öğrenci başvuru yapabilmekte, 
yerleştirmede İstanbul dışında 
ikamet eden öğrencilerimize öncelik 
tanınmaktadır.

ÖĞRENCİ DEKANLIĞI
Öğrenci Dekanlığı, bünyesindeki 

Öğrenci Hizmetleri ve Öğrenci 
Etkinlikleri Müdürlükleri yoluyla 
öğrencilerin yurt, yemek, ulaşım gibi 
ana sorunlarını çözmeye yardımcı 
olmakta, kültür-sanat ve spor alanlarında 
çalışmalar yapan öğrenci topluluklarının 
etkinliklerine katkı sağlamakta ve kampüs 
yaşamındaki dinamizme öğrencilerin 
en üst seviyede katkıda bulunmasına 
çalışmaktadır.

OPDEM
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 

gelebilmelerini sağlayarak, bireysel 
potansiyellerini en üst seviyeye 
çıkarmalarına yardımcı olmaktadır.
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34959 Akfırat - Tuzla / İstanbul
Tel:0(216) 444 OKAN (6526)
Faks: 0 (216) 677 16 47
iletisim@okan.edu.tr

TUZLA KAMPÜSÜ

444 OKAN  /  okan.edu.tr


