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Mütevelli Heyet Başkanının Mesajı
Rektörün Mesajı
Dekanın Mesajı
Hukuk
Etkinliklerimiz
Dünya Ölçeğinde Bir Kampüs

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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HUKUK FAKÜLTESİ
Alanında söz sahibi, dinamik akademik kadrosuyla Okan Hukuk,
profesyonel hayata akademik vizyonla bakabilen hukukçular yetiştirmeyi
amaçlamaktadır.
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DEKANIN MESAJI
Fakültemiz, öğrenciyi bilime yabancılaştıran ve alandan soğutan geleneksel, ezberci
eğitim metotlarına alternatif olarak; öğrencinin katılımcılığını önemseyen, sorgulatıcı
ve tartıştırıcı modern eğitim metotlarını tercih etmektedir. Öğrencilerimizin temel
hukuk bilgisi konusunda yetkin olması kadar, onların muhakeme, yazma ve hitabet
yeteneklerini de önemsemekteyiz. Bu amaçla derslerimizin bir kısmı pratik üzerine
yoğunlaşmaktadır. Çok önemsediğimiz pratik dersler ve özel hukuk kliniği ve ceza
hukuku kliniği gibi seçimlik olarak sunulan uzmanlık alanı derslerinde öğrencilerimiz
kendilerine verilen varsayımsal olayları tartışacak, çözecek ve karara bağlayacaklardır.
Fakültemiz bünyesinde yer alan duruşma salonu da bu çalışmalar için hazır durumdadır.
Fakültemiz, hukukun uluslararası niteliğini önemseyerek öğrenci değişim programı
olan Erasmus için protokolleri öncelikli gündemine almıştır. Erasmus programı
sayesinde öğrencilerimiz, eğitimlerinin bir aşamasını dönem kaybı olmaksızın yurt
dışında tamamlayacaklardır. Bu çerçevede aralarında Portekiz’den Universidade Nova
de Lisboa, Fransa’dan The University of Cergy Pontoise ve Universite De Nantes
Polonya’dan Kozminski University, İngiltere’den University of Bradford, İtalya’dan
Universita degli studi Suor Orsola Benincasa ve İspanya’dan University of Zaragoza
bulunan 19 hukuk fakültesi ile Erasmus programı sözleşmesi imzalanmıştır.
Fakültemiz ile Adalet Bakanlığı arasında bulunan işbirliği protokolüne bağlı olarak
öğrencilerimiz eğitim süreçleri boyunca, bakanlığın hukuk ve adalete ilişkin tasarruf ve
kaynaklarına ilk elden ulaşabilecekleri gibi, gelecekteki iş yaşamlarında kullanacakları
mekânları da yakından tanıyacaklardır.
Fakültemizde lisans eğitimi %100 Türkçe olarak gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle
İngilizce hazırlık sınıfı mecburiyeti bulunmamakla birlikte öğrencilerimiz istedikleri
taktirde hazırlık sınıfı okuyabileceklerdir. Öğrencinin isteğine bağlı bir yıllık İngilizce dil
eğitimi İstanbul Tuzla’da bulunan kampüsümüzde görülebileceği gibi Miami’deki Okan
International University kampüsüne gidilmesi de mümkün olacaktır. Öğrencilerimiz
lisan eğitimleri boyunca seçimlik olarak farklı branşlarda verilen İngilizce hukuk
derslerini yurt dışından gelen Erasmus öğrencileriyle birlikte alma imkânına sahip
olacak, bu şekilde dil kabiliyetlerini geliştirerek farklı ülkelerin hukukçu adaylarıyla
tanışacaklardır. Ayrıca üniversitemiz bünyesinde günümüz koşulları ve Türkiye’nin
Asya ülkeleriyle olan iktisadi ve siyasi ilişkileri dikkate alınarak İngilizce dışında ikinci
bir yabancı dil öğrenme imkânı tanınmakta, bu kapsamda öğrencilerimizin seçimlik
olarak dört sene boyunca devam eden Çince, Rusça, Arapça veya Almanca dillerini
öğrenmeleri ve mezun olduklarında birden çok yabancı dil bilen kalifiye hukukçular
olmalarına olanak sağlanmaktadır.
Prof. Dr. Mustafa KOÇAK
Hukuk Fakültesi Dekanı
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Hukuk
Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin hedefi ulusal ve uluslararası hukuk bilgisine sahip, adalet ve hakkaniyet bilinciyle
hizmet edecek vicdan sahibi hukukçular yetiştirmektir. Çünkü hukukçu sadece teknik hukuk bilgisine sahip kişi değil,
hukukun etik değerlerini de içselleştiren kimsedir.
Hukukun iyilerin ve doğruların sanatı olmasından hareketle, insan hakları ve özgürlükleri, hukukun üstünlüğü, demokrasi
ve adalet ilkeleri ışığında sadece Hukuk Fakültesi mezunu değil, gerçek manada hukukçular yetiştirilmesi için derslerde
teknik hukuk bilgisinin yanı sıra Yüksek Mahkeme içtihatlarıyla pratik çalışmalara da yer verilmektedir.
“Yaptığınız işin felsefesini bilmezseniz sadece teknisyen olarak kalırsınız” sözünde ifade edildiği gibi; Hukuk Fakültesi’nin
eğitim programında sosyoloji, felsefe ve Hukuk Başlangıcı kapsamında mantık ve yorum yöntemleri gibi temel
disiplinlere de yer verilerek öğrencilerin çok yönlü düşünebilme ve yeni bilgilere erişebilme yeteneklerinin geliştirilmesi
amaçlanmaktadır.
Hukuk dünyasından konukların katılımıyla gerçekleştirilen “Hukuk Söyleşileri” ve ilgili kurum ve Yüksek Mahkemelerin
yerinde ziyaretleri ile güncel hukuki olay ve gelişmelerin takibinin yanı sıra öğrencilerin üniversite sonrası çalışma
hayatına alışmaları kolaylaştırılmaktadır.
Diğer taraftan çok sayıda hukuk kulüpleri ile sivil toplum kuruluşlarının enerjisi ve gücünü hissetmeleri, kendine güven
ve yaratıcılık duyguları geliştirilmektedir.
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ETKİNLİKLERİMİZ

Ceza İnfaz Kurumu ziyareti

Fakültemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Serap Keskin
Kiziroğlu ve öğrencilerimiz 28 Nisan 2016 Perşembe
günü Ümraniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nu
ziyaret etti.

Raoul Wallenberg Varsayımsal Bireysel
Başvuru Yarışması’nda 4. olduk

Üniversitelerin hukuk fakültelerinde okuyan öğrencileri, insan hakları hukuku
alanındaki bilgilerini artırmaları için teşvik etmek ve Anayasa Mahkemesi’ne
bireysel başvuru yapmak konusunda bilgilendirmek amacıyla düzenlenen
Üniversiteler Arası Raoul Wallenberg Varsayımsal Bireysel Başvuru Yarışması’nda
Hukuk Fakültesi öğrencilerimiz 4. oldu. Raoul Wallenberg Vakfı tarafından
Bahçeşehir Üniversitesi ortaklığıyla gerçekleştirilen ve bu yıl ikincisi yapılan
yarışmaya 17 üniversitenin hukuk fakültesi katıldı.
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ETKİNLİKLERİMİZ

“Türkiye’de Arabuluculuk Uygulamalarının
Gelişimi ve Zorunlu Arabuluculuk” Sempozyumu

Hukuk Fakültemizin 25 Nisan 2016 Pazartesi günü düzenlediği “Türkiye’de
Arabuluculuk Uygulamalarının Gelişimi ve Zorunlu Arabuluculuk” konulu
sempozyumun moderatörlüğünü öğretim üyemiz Prof. Dr. Pervin Somer üstlendi.
Sempozyumda, Arabuluculuk Mevzuatı ve Zorunlu Arabuluculuk konusunda
Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, Arabuluculuk
Uygulamalarında Tecrübenin Önemi konusunda Adalet Bakanlığı Arabuluculuk
Kurul Üyesi Nihat Şimşek bilgi verdi.

“Yargıtay Kararları Işığında Arama, İletişimin
Denetlenmesi ve Hukuka Aykırı Deliller” Paneli

Hukuk Fakültemiz tarafından düzenlenen “Yargıtay Kararları Işığında Arama,
İletişimin Denetlenmesi ve Hukuka Aykırı Deliller” paneli öncesinde Yargıtay
Başkanı İsmail Rüştü Cirit konuşma yaptı. Cirit’in konuşmasının ardından Panel,
Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Burhan Karaloğlu başkanlığında gerçekleşti. Panelde
Hukuk Fakültemizden Prof. Dr. Serap Keskin Kiziroğlu, Kültür Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nden Prof. Dr. Bahri Öztürk, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
Prof. Dr. Feridun Yenisey ve Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanı Vuslat Dirim
		
konuşma yaptı.
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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
12
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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
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