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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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EĞİTİM FAKÜLTESİ
Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, hem ülkemizin ihtiyaç duyduğu
nitelikli öğretmen, hem de ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaları
yapabilecek araştırmacı ve bilim insanı yetiştirmenin yanı sıra; eğitim,
öğrenme ve öğretme üzerine bilimsel araştırmalar ve projelerle
alandaki çalışmaları zenginleştiriyor.

LİSANS PROGRAMLARI
• İngilizce Öğretmenliği
• Okul Öncesi Öğretmenliği
• Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
• Özel Eğitim Öğretmenliği
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DEKANIN MESAJI
Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, ülkemizin eğitim gerçeklerinden hareketle,
evrensel değerleri benimseyen ve eğitim sorunlarının çözüm ortağı olan nitelikli
öğretim liderlerini yetiştirme vizyonu ve bu vizyon doğrultusunda cumhuriyetin
temel değerlerini içselleştirmiş, Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde okumanın
ayrıcalığını hisseden öğrencilerle birlikte eğitim ve öğretim adına araştırmalar yapmak,
bilimsel bilgiler üretmek ve bu bilgileri eğitim ortamlarında uygulayarak öğrenmeyi
öğretebilecek, yönetebilecek yetkinliğe ulaşacak eğitimcileri yetiştirme misyonunu
üstlenmiş genç ve dinamik bir fakültedir.
Hedeflerimize doğru giden yolda öğrencilerimize inanıyor ve güveniyoruz. Lisans
programlarında dört yıl, hatta sonrasındaki yüksek lisans ve doktorayı da katarsak
yıllarca birlikte çalışacağımız, öğrenme ve öğretme süreçlerini birlikte yaşayacağımız
öğrencilerimiz bizim gerçek değerimiz ve motivasyon kaynağımızdır. Hedefimize giden
yolu, çalışmalarımızı anlamlı kılacak öğrencilerimizle birlikte paylaşmaktan kıvanç ve
mutluluk duyuyoruz.
Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum.
Prof. Dr. Ali İlker GÜMÜŞELİ
Eğitim Fakültesi Dekanı
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İngilizce Öğretmenliği
Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Aybars ERÖZDEN

Fakültemizin Yabancı Diller Eğitimi
Bölümü bünyesinde açılmış olan
İngilizce Öğretmenliği Lisans
Programı bilinçli, sorumlu ve
çağdaş öğretmenlik ilkeleriyle
donanmış öğretmenler yetiştirmeyi
amaçlamaktadır. Avrupa Ortak
Çerçeve Programı kapsamında
C1 düzeyinde yabancı dil becerisi
kazandırmak, İngiliz dilinde
uygulamalı dilbilim, pedagoji, kültür
ve edebiyat öğretimi, sınıf yönetimi,
ders araçları ve teknoloji kullanım
becerilerini geliştirmek gibi alanlarda
da öğrencilerin lisans ve lisansüstü
düzeyde nitelikli eğitim almalarını
sağlamak hedeflenmektedir.
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Okul Öncesi Öğretmenliği
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Mesude ATAY

Okul Öncesi Eğitimi Programı’nın
temel amacı; Ülkemizin ve Milli
Eğitim Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu
okul öncesi öğretmenlik alanında
üst düzeyde bilgi ve beceri sahibi;
öğretmenlik meslek bilgisi ve
uygulama becerilerini kazanmış;
yirmi birinci yüzyıl öğretmenlik
yetkinliklerini içselleştirmiş okul
öncesi öğretmenleri yetiştirmek
ve mevcut öğretmenlerin niteliğini
geliştirmektir. Ayrıca lisansüstü
programlar aracılığı ile okul öncesi
öğretmenlik alanındaki bilimsel
gelişmelere katkı sağlayacak
araştırmalar üretmek ve alanın
hizmetine sunmaktır.
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Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Aytaç GÖĞÜŞ

Fakültemiz bünyesindeki Rehberlik
ve Psikolojik Danışmanlık Lisans
Programının amacı; öğrencilere
rehberlik ve psikolojik danışmanlık
alanı ile ilgili, kuramsal ve uygulamalı
bilgi ve araştırma becerileri
kazandırmak; bu alanda eğitim, sağlık,
sosyal hizmetler, endüstri, güvenlik ve
adalet kurumları gibi çeşitli kurum ve
kuruluşların ihtiyaç duyduğu uzmanlık
yeterliklerini kazanmış bireyler
yetiştirmektir.
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Özel Eğitim Öğretmenliği
Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Nilüfer UMAR
Özel Eğitim Bölümü altında
bulunan Özel Eğitim Öğretmenliği
Bölümü’nün amacı, sözel yeteneği
gelişmiş, sosyal bilimlere ve
özellikle psikolojiyle ilgili, özel
eğitim gereksinimi olan çocuklara
yardım etmeyi seven, düşüncelerini
başkalarına açık bir biçimde
aktarabilen, iyi bir öğrenme ortamı
sağlayabilen, dikkatli, işine özen
gösteren, insanlarla iyi iletişim
kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
öğrencilerin duygu ve düşüncelerini
anlayabilen, kendini geliştirmeye
istekli, coşkulu, yaratıcı öğretmenler
yetiştirmektir.
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ETKİNLİKLERİMİZ

OPEDUCA Projesi Eğitimi

Okan Koleji ve Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlüğü ve Hollanda Eğitimde Sürdürülebilir Gelişmede Yerel Uzmanlık
Merkezi (RCE) Rhine-Meuse işbirliği ile açık eğitim alanları projesi
Psikoloji
Günleri
OPEDUCA’yı Türkiye’de ilk kez 2016 yılı
itibari ile başlattı.
OPEDUCA
projesi yürütücüsü Jos Eusses ve Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr.
Aytaç Göğüş koordinatörlüğünde, 1-2 Eylül 2016 tarihinde Okan Koleji
öğretmenleri ile OPEDUCA Uzman Sınıfı Öğretmen Eğitimi gerçekleştirildi.

Türkiye’de Öğretmen Olmak

Etkinliğimizde Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi
Direktörü Batuhan Aydagül, dünyanın en iyi 50 öğretmeninden
biri seçilen Dilek Livaneli
ve Okan Koleji
Eğitim Koordinatörü
Psikoloji
Günleri
Nükhet Mersin Yılmaz, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü
Başkanımız Prof. Dr. Mesude Atay moderatörlüğünde
“Türkiye’de Öğretmen Olmak” konusunu değerlendirdi.
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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.

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

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
OKAN ÜNİVERSİTESİ
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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
16
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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.

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

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

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, 20152016 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.

ÖĞRENCİ DEKANLIĞI

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.

OPDEM

gelebilmelerini sağlayarak, bireysel
potansiyellerini en üst seviyeye
çıkarmalarına yardımcı olmaktadır.

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.
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
OKAN ÜNİVERSİTESİ
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444 OKAN / okan.edu.tr

TUZLA KAMPÜSÜ

34959 Akfırat - Tuzla / İstanbul
Tel:0(216) 444 OKAN (6526)
Faks: 0 (216) 677 16 47
iletisim@okan.edu.tr

20

OKAN ÜNİVERSİTESİ

