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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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İNSAN VE TOPLUM
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerindeki
amacımız, temel bilimler alanında çağdaş bilgi donanımına sahip, araştıran,
sorgulayan ve hayatın farklı alanlarında öğrendiklerini uygulayarak çözüm
üretebilen ve katma değer yaratabilen bireyler yetiştirmektir.
Fakültemizde üç lisans programı yürütülmektedir. Çeviribilim Bölümümüz,
biri Batı üçü Doğu dili olmak üzere toplam dört farklı dilde MütercimTercümanlık Programı yürüten Türkiye’deki tek bölümdür. Öte yandan Psikoloji
Bölümümüzde öğrencilerin alandaki uluslararası çalışmaları izleyebilmeleri için
derslerin yüzde 30’u İngilizce olarak sürdürülmektedir. Sosyoloji Bölümümüzde
ise kuram ve uygulama birlikte yürütülmekte, öğrencilerin saha deneyimi
elde etmeleri için ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde araştırma
projeleri gerçekleştirilmektedir.
Fakültemiz, bu programların yanı sıra öğrenciler ve öğretim üyeleri düzeyinde
gerçekleştirdiği ulusal/uluslararası bilimsel etkinliklerle insan ve toplum
bilimleri alanında, akademik açıdan dinamik ve yenilikçi yaklaşımıyla öne
çıkmaktadır.

LİSANS PROGRAMLARI
• Arapça Mütercim-Tercümanlık
• Çince Mütercim-Tercümanlık
• İngilizce Mütercim-Tercümanlık
• Rusça Mütercim-Tercümanlık
• Psikoloji
• Sosyoloji
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DEKANIN MESAJI
Fakültemizin Psikoloji ve Sosyoloji ile İngilizce, Rusça, Çince ve Arapça Mütercim
Tercümanlık Programları’ndan oluşan Çeviribilim Bölümlerinin akademik programları,
mezunlarımızın günümüz piyasa koşullarında ve iş yaşamında başarılı olmaları, diğer
adaylar arasından öncelikli olarak tercih edilmelerine olanak sağlayacak içerikte
planlanmaktadır. Bilimsel veri ve değerler uygulamaya yönelik çalışmalarla pekiştirilmekte;
böylelikle öğrencilerimizin, bilgi ve teknolojiyi toplumun ihtiyaçları doğrultusunda,
hizmete dönüştürebilecek edinimler ile mezun olmaları hedeflenmektedir.
Öğrencilerimizin kendi alanlarındaki uluslararası uygulamaları görmeleri, diğer
kültürler ile iletişim kurmaları kişisel gelişimleri açısından çok önemlidir. Bu
bağlamda, öğrencilerimizin eğitimlerinin bir dönemini Erasmus Programları ile Avrupa
üniversitelerinde geçirmelerini desteklenmekte, bunun yanı sıra Rusya, Çin ve Arap
dünyasının saygın üniversiteleri ile yaptığımız işbirlikleri çerçevesinde öğrenci değişim
programları gerçekleştirilmektedir.
Prof. Dr. Nadir Engin UZUN
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı
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Arapça Mütercim - Tercümanlık Programı
Anabilim Dalı Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Cemal DEMİRCİOĞLU
2009-2010 Akademik Yılı’nda Çeviribilim Bölümü bünyesinde kurulan Türkiye’deki ilk Arapça Mütercim-Tercümanlık
Programı’nın amacı, söz konusu alanlarda duyulan Arapça çevirmen ihtiyacını karşılayacak mesleki bilgi ve donanıma sahip
çevirmenler yetiştirmektir. Programın ders içeriğinin üç özelliği göze çarpmaktadır.
Birincisi, öğrencilerin Arapça dil becerileri üzerinde odaklanmaktadır. Modern standart Arapçanın yanı sıra Arapçanın
lehçeleri de öğretilmekte, böylece mezunlarımızın hem yazı diline hem de konuşma diline hâkim olması hedeflenmektedir.
Programın ikinci özelliği mütercim-tercümanlık ile ilgilidir. Öğrenciler sadece dil becerileriyle donatılmamaktadır, edinilen
dil becerileri öğrenciyi mütercim-tercümanlık mesleğine hazırlayacak alt yapıyı verecek şekilde organize edilmektedir.
Böylece mütercim-tercümanlık eğitim sürecinde teoriyle uygulamanın iç içe verilmesi planlanmaktadır. Programın
üçüncü özelliği ise iş dünyasıyla ilgilidir. Arapça Mütercim-Tercümanlık öğrencisi seçmeli dersler havuzundan uluslararası
ticaret, uluslararası ilişkiler ve Ortadoğu-Kuzey Afrika ile ilgili dersler seçebileceğinden mezun olduğunda ithalat-ihracat,
uluslararası pazarlama, uluslararası danışmanlık hizmetleri, uluslararası think-tank kuruluşlarının çalışma alanları konusunda
altyapıya sahip olacaktır.
Arapça Mütercim-Tercümanlık Programı’nın öğretim kadrosu son derece güçlüdür. Programın ders müfredatı ve ders
içerikleri,Türkiye’nin Arapça çeviri konusunda doktorası olan tek öğretim üyesinin de yer aldığı uzman bir ekip tarafından
hazırlanmıştır.
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Çince Mütercim - Tercümanlık Programı
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ayşe Dilek ERBORA
2005-2006 Akademik Yılı’nda kurulup eğitime başlamış olan Okan Üniversitesi Çince Mütercim-Tercümanlık Programı,
Türkiye’deki tek Çince Mütercim-Tercümanlık programıdır.
Çince Mütercim-Tercümanlık Programı, önümüzdeki yılların en büyük pazarlarından birisi olmaya aday ülkelerden Çin ile
ticari ve kültürel ilişkiler büyük önem taşıdığının bilinciyle bu yönlere odaklanılarak hazırlanmıştır. Okan Üniversitesi, iki ülke
arasındaki ilişkilerin gerektirdiği iletişim ve çeviri ihtiyacını gidermek amacıyla bu akademik-mesleki programı, üniversite
bünyesinde Çin’in en büyük ulusal kültür merkezi olan Konfüçyus Enstitüsü temsilciliğine yer vererek desteklemektedir.
Konfüçyus Enstitüsü deneyimli Çince uzmanları ile eğittiği öğrencilerimizi Çin’in saygın üniversitelerindeki yaz kurslarına
ve değişim proğramlarına burslu olarak göndermektedir. Ayrıca öğrencilerimiz, Çin’deki farklı üniversitelerle yapılan ikili
anlaşmalar çerçevesinde Çin’de eğitim görme imkanına sahiptirler.
Programımızdan mezun öğrenciler, dünyadaki siyasal ve ekonomik gelişmeler doğrultusunda öne çıkan Çin pazarıyla
ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan kurum ve şirketlerde iletişim uzmanı olarak çalışabilir; verecekleri çeviri hizmetinin
yanı sıra farklı bir kültürle yaşanabilecek iletişim sorunları konusunda danışmanlık yapabilirler. Mezunlarımız özel sektör
kurumlarında, turizm sektöründe, dış ticarette, dış ilişkilerin ve iletişimin sürdürüldüğü her ortamda görev alabilirler.
Serbest piyasada ve resmi dairelerde, bakanlıklarda, hukuk ve iktisat alanlarında çalışabilirler. Şirketler ve çeviri bürolarında
sözlü-yazılı çeviri alanlarında kadrolu ya da serbest çevirmen olarak çalışabilmenin yanı sıra eğitim ve kültür alanlarında
da görev alabilirler.
OKAN ÜNİVERSİTESİ
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İngilizce Mütercim - Tercümanlık Programı
Anabilim Dalı Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Seyhan BOZKURT
İngilizce Mütercim-Tercümanlık Programı 2003-2004 Akademik Yılı’nda Okan Üniversitesi Çeviribilim Bölümü’nde
eğitim vermeye başlayan ilk programdır. İngilizce Mütercim-Tercümanlık Programı, çeviribilim alanında araştırma yapan
ve uluslararası yayınları bulunan güçlü ve deneyimli akademik kadrosuyla tıp, hukuk, ticaret, otomotiv, bilgisayar yazılımı,
medya gibi sektörlerde, sinema ve televizyon alanında ve yayınevleri gibi kurumlarda var olan çevirmen gereksinimini
karşılamaya yönelik eğitim vermektedir.
“Küresel Ortak Dil” olarak tanımlanan İngilizce, hem sosyal ve ticari, hem de ekonomik alanda egemen iletişim
dilidir. Uluslararası toplantılarda çoğunlukla birinci dil olarak İngilizce kullanılır. Kültürel ve sanatsal çalışmaların büyük
çoğunluğunun İngilizce üretildiği görülür. İş dünyası, diplomasi, bilim, teknik, havacılık, eğlence, radyo televizyon, sinema
gibi alanlarda ve anadili İngilizce olmayan ülkelerde iletişim dili olarak İngilizce kullanılır. Bütün bu özellikler ve gelişmeler
İngilizce’den çevrilecek metin sayısını ve İngilizce bilen “yetkin” çevirmen ihtiyacını arttırmaktadır. Günümüzde çeviriye
duyulan ihtiyaç nedeniyle yalnızca çeviri şirketleri değil aynı zamanda farklı sektörlerden büyük-orta-küçük çaplı şirketler
kendi bünyelerinde İngilizce bilen nitelikli çevirmen istihdam etmektedirler.
İngilizce Mütercim-Tercümanlık Programı öğrencileri birinci yabancı dil olarak İngilizce’de uzmanlaşmanın yanı sıra Almanca,
Rusça, Çince ya da Arapçayı da ikinci yabancı dil olarak öğrenirler. Öğrencilerimiz Erasmus değişim programından yoğun
olarak faydalanmakta ve 3. sınıf sonunda staj yapmaya teşvik edilmektedir. Staj boyunca öğrencilerimiz eğitimleri süresince
edindikleri mesleki bilgi ve becerileri uygulama fırsatı bulurlar. İngilizce Mütercim-Tercümanlık Programı öğrencileri, başta
çeviri şirketleri olmak üzere turizm işletmeleri, ithalat-ihracat firmaları, ticaret odaları, televizyon kanalları, gazete ve
dergiler, altyazı ve dublaj çevirisi yapan şirketler gibi pek çok kurumda staj yaparak iş hayatına hazırlanırlar.
12
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Rusça Mütercim - Tercümanlık Programı
Anabilim Dalı Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Hülya ARSLAN
Rusça Mütercim-Tercümanlık Programı, 2004-2005 Akademik Yılı’nda Çeviribilim Bölümü bünyesinde kurulan Türkiye’deki
ilk Rusça Mütercim-Tercümanlık programıdır.
Rusça Mütercim Tercümanlık Programı’nın amacı, Rus dilinde iletişimin artık kaçınılmaz bir gereksinim olarak ortaya çıktığı
günümüzde, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Avrasya bölgesi ülkeleri ile canlanan ilişkiler ve artan iş hacmi bağlamında
turizmden inşaat sektörüne, gaz ithalatından tekstil ihracatına kadar pek çok alanda duyulan Rusça çevirmen ihtiyacını
karşılayacak mesleki bilgi ve donanıma sahip çevirmenler yetiştirmektedir.
Programımızdan mezun olan öğrenciler, Rusça’nın yanı sıra İngilizce, Almanca, Çince gibi dilleri de ikinci ve üçüncü
yabancı dil olarak öğrenme şansına sahiptir. Çevirmen olabilmek için yalnızca dil bilmenin yeterli olmadığı düşünülürse,
öğrencilerimizin bu dilleri de öğrenme şansına sahip olması, alanda farklılık yaratabilmelerini sağlamaktadır. Bunun yanı
sıra öğrencilerimizin programımızda bilgi teknolojileri, çeviri ve bellek programlarına hakim olmalarını sağlayacak bir
eğitimden geçmeleri iş yaşamına daha avantajlı olarak başlamalarını kolaylaştırmaktadır.
Programımız Rusya Federasyonu ile eğitim ve kültürel alanlardaki işbirliğini çok kapsamlı olarak sürdürmektedir. Moskova
Devlet Üniversitesi, Moskova Devlet Dilbilim Üniversitesi, Puşkin Devlet Dil Enstitüsü gibi Rusya’nın önde gelen yüksek
öğretim kurumları ile yaptığımız protokoller çerçevesinde öğrenci değişimi programlarını yürütmekteyiz. Öğrencilerimiz
Puşkin Devlet Dil Enstitüsü’nün yaz kurslarına katılabilme ve Moskova Devlet Üniversitesi, Moskova Devlet Dilbilim
Üniversitelerinde bir dönem eğitim alarak Rusça’yı kendi ortamında, öğrendikleri dilin kültürünün içerisinde geliştirme
şansına sahiptirler.
OKAN ÜNİVERSİTESİ
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Psikoloji

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Orhan DOĞAN
Bölümümüz psikolojinin tüm temel alt alanlarında (sosyal, klinik, gelişim, deneysel, bilişsel, ve endüstri psikolojisi) zorunlu
ve seçmeli derslerden oluşan çok yönlü bir lisans programı sunmakta ve her ders o alanda uzmanlaşmış öğretim
üyesi tarafından verilmektedir. Programımız Türk Psikoloji Derneği (TPD) ve “European Federation of Psychologists’
Association (EFPA)”ın önerdiği özellikler temel alınarak oluşturulmuştur.
Amacımız, psikolojide temel kuram ve yöntem bilgisini edinmiş, edindiği donanımı etkin şekilde kullanabilen, mesleki
etik hassasiyeti yüksek psikologlar yetiştirmektir. Bu amaç çerçevesinde, öğrencilerimize zengin bir kuramsal alt yapı
sağlanmakta, güçlü bir metodoloji eğitimi verilmekte ve çeşitli uygulama olanakları sunulmaktadır. Ayrıca akademik
danışmanlık sistemi içerisinde öğrencilerimizin bireysel ihtiyaç ve alt yapıları göz önüne alınmakta ve akademik gelişimleri
danışmanları tarafından düzenli olarak değerlendirilmektedir. Bölümümüz son yıllarda geleneksel olarak düzenlediği
Psikoloji Günleri ile öğrencilerin Türkiye psikoloji camiası ile etkileşim içinde olmasını, farklı uzman ve akademisyenleri
tanımasını, yeni araştırma ve uygulamaları takip edebilmesini de desteklemektedir.
Psikoloji lisans eğitimi temel bir eğitimdir, psikolojinin alt alanlarındaki uygulamalar TPD’nin etik yönetmeliği gereği
lisansüstü eğitim gerektirmektedir. Bu gereklilik nedeniyle bölümümüz lisans sonrasında Yüksek Lisans Programlarına da
ağırlık vermekte, deneyimli bir akademik kadro ile klinik psikoloji ve gelişim psikolojisi alanlarında yüksek lisans eğitimi
sunmaktadır.
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Sosyoloji

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Ali Tayfun ATAY
Programın amacı, sosyolojide kullanılan ana kavramlar, teorik yaklaşımlar ve araştırma yöntemleri konusunda öğrencilere
sağlam bir temel sunmaktır. Bölümde verilen temel eğitim, seçmeli derslerle, stajlarla ve uygulamalı derslerle desteklenir.
Sosyoloji mezunu olmak demek, giriş düzeyinden yöneticiliğe kadar çok çeşitli meslek ve işlerde yer almak; bunlarla
ilgili araştırma yapmak, sosyal olayları eleştirel olarak yorumlayabilmek ve çözüm programları geliştirebilmeyi başarmak
demektir.
Sosyal bilim üretim potansiyelini ve üretim performansını yükseltmeye yönelik olarak Sosyoloji Bölümü’nün hedefleri,
öğrencilerimizi toplumsal yaşamı ve toplumları eleştirel ve yöntemli bir şekilde inceleyebilmek için gerekli donanıma
sahip olarak yetiştirmektir. Hedeflerimiz arasında topluma gömülü, toplum için anlamlı bir sosyal bilimi, Türkiye içinde
ekolleşebilme kapasitesi olan bir düzeyde gerçekleştirmek ve evrensel dünyaya entegre olmuş bir saygınlık düzeyinde ve
bu yükseklikte bir faaliyet alanı oluşturmak da yer almaktadır. Mezunlarımızın iş ve çalışma olanaklarını genişletebilmek;
onların disiplinlerarası çalışabilmelerini, dünyayla bütünleşerek kamusal ve özel alanların öncelikli ihtiyaçlarına yanıt
verebilmelerini sağlamak da mezuniyet sonrasına ait hedeflerimizdir.
Okan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü bu hedefler çerçevesinde TÜBİTAK,YÖK ve TÜBA’nın ve evrensel bilimin kabul ve
teşvik ettiği etik kurallara, araştırmaları, eğitimi ve yayınları kapsamında uymayı taahhüt etmektedir.
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ETKİNLİKLERİMİZ

Rusça Olimpiyatları

Moskova Hakların Dostluğu Üniversitesi işbirliği ile 23 Ekim
Psikoloji
Günleri Türkiye’deki
2015 tarihinde düzenlenen
Rusça Olimpiyatları’nda
17 üniversiteden 164 öğrenci yarıştı. Okan Üniversitesi Rusça
Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı üçüncü sınıf öğrencisi
Yağmur Yalçın sanatsal performans dalında birinci oldu.

Dijital Gazetecilik Paneli

Sosyoloji Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Tayfun Atay’ın
yönettiği panelde dijital yeni medyayı ZETE Genel Yayın
Yönetmeni Nurcan Akad, T24 Genel Yayın Yönetmeni
Doğan Akın, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Özgür Mumcu
ve Dipnot TV Kurucusu Cüneyt Özdemir tartıştı.
16
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ETKİNLİKLERİMİZ

Psikoloji Günleri

Psikoloji Günleri

Her yıl düzenlenen Psikoloji Günleri’nde öğrenciler farklı
üniversitelerdeki bilim adamlarıyla tanışma, farklı çalışma ve
yaklaşımları fark etme imkanı buluyor. Etkinlik öğrencilere üniversite
dışından gelen konukların anlatılan konuya yaklaşımlarını, bilimsel
bilgiye verdikleri değeri, fikirlerini gözleme fırsatı sunuyor.

Elif Daldeniz Baysan Çeviribilimde
Lisansüstü Çalışmalar
Kolokyumu-VII
Psikoloji
Günleri

Yedincisi 11 Mart 2016‘da gerçekleştirilen Elif Daldeniz
Baysan Çeviribilimde Lisansüstü Çalışmalar Kolokyumu’nda
yine pek çok sunum yapıldı.

OKAN ÜNİVERSİTESİ
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DÜNYA
ÖLÇEĞİNDE
BİR KAMPÜS

Ana yerleşke olan 160 bin m2 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
18
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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

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.
OKAN ÜNİVERSİTESİ
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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
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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

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