
Se gili Öğre ileri iz 

 

YÖK kararı gereği ü i ersite iz  Mart 0 0 
Pazartesi gününden itibaren derslere online 

olarak O’Lear  platformu üzerinden 

aşla a ağız. Pek çok öğre i iz u platfor  
ile ders aptığı içi  kulla ı  ile ilgili a gı  
te rü e e ut. A ak hiç kulla a ış olsa ız 
da sizlere kulla ı  eğiti i o li e olarak 
erile ek e soruları ıza kıla uzu uzda  e ap 

bulabileceksiniz.  

https://www.okan.edu.tr/ogrenme-

merkezi/sayfa/1048/kilavuz/  

 

https://www.okan.edu.tr/ogrenme-

merkezi/sayfa/6797/sik-sorulan-sorular/  

 

O'Lear  erişi  ilgileri; 
Link: https://olearn.okan.edu.tr/  

Kulla ı ı adı e şifre iz OİS kulla ı ı adı e 
şifre iz ile a ıdır. 
Şifre pro le i aşarsa ız 
öncelikle https://stu.okan.edu.tr/reset adresin

de  şifre e ile e ap alısı ız. 
  

Her ir ders içi  sa al sı ıflar pla la arak 
sizlere ilgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitüler 

tarafı da  bildirileceği gi i a ı za a da 
O’Lear  içerisi de  de ila  edile ektir. Genel 

olarak dersleri iz ü kü  olduğu a a ı gü  
ola ak şekilde pla la aktadır. A a i e de 
listeler açıkla dığı da lütfe  ders gü  e 
saatleri e akı ız. Dersleri  a lı sı ıfları a 

katılı  sağla a ız duru u da soruları ızı 
ire ir öğreti  ele a ları ıza 

sora ile eksi iz. A rı a dersler siste de 
ka dedile eği içi  daha so rada  da ka ıtlı 
dersleri istediği iz za a  tekrar 
edebileceksiniz.  

  

İ giliz e Hazırlık progra ı ızda flipped 
lear i g tek iği kulla ıla ak e öğre ileri ize 
önceden okuma ödevleri verilerek derslerde 

u lar üzeri de çalış alar apıla aktır.   
  

A rı a 
öğre ileri iz 
Blackboard 

Öğre i 
Aplikasyonunu 

akıllı 
telefo ları ıza ükle erek, o il 
telefo ları ızda  erede olursa ız olsu  
derslerinizi takip edebileceksiniz.  

Dear Our Students 

 

With the Higher Edu atio  Cou il’s 
suggestions, we are starting our courses 

beginning from March23rd, 0 0 ia O’Lear . 

Some of our students have already used this 

platform. But if you have not used it before 

please refer to the following online reference 

web sites. It is user friendly. Also, you will be 

able to reach frequently asked questions.  

 

https://www.okan.edu.tr/ogrenme-

merkezi/sayfa/1048/kilavuz/  

 

https://www.okan.edu.tr/ogrenme-

merkezi/sayfa/6797/sik-sorulan-sorular/     

 

O'Learn access info; 

Link: https://olearn.okan.edu.tr/  

Username and password is same as OIS  

If you have pasword problem you can reset it 

from:  https://stu.okan.edu.tr/reset  

 

 

All course materials, virtual classes, 

homeworks, quizzes and if it is needed the 

e a s ill e i  O’Lear . Your irtual lass 
hours will be announced by your 

fa ult /depart e ts a d also listed i  O’Lear  
soon. The courses will try to be the same day 

but maybe it can be revised. The virtual class 

hours will be 9 to 20 and even Saturdays. All 

virtual classes you will be able to listen and ask 

questions to your instructor. We will be 

recording all activities as well as virtual classes. 

You can watch previous sessions of the virtual 

classes afterwards. 

 

 

English PACE courses will be taught a flipped 

learning. The details will be provided by the 

Foreign Language Department.  

 

You can 

download 

Blackboard 

Student App 

and join classes 

with your smart 

phones. You can fulfill the course 

requirements (homeworks, quizzes etc.) with 

your phone wherever you are whenever you 

want.   
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https://www.okan.edu.tr/uploads/pages/kilav

uz/howtouseolearnmobileapp.pdf  

 

https://www.okan.edu.tr/uploads/pages/kilav

uz/mobiluygulama-28092018.pdf  

 

Akade ik içerikli her türlü soruları ızı  
uhata ı sırası la ilgili dersi  öğreti  ele a ı, 

Akade ik Da ış a ı ız, Bölü  Başka ı ız e 
Dekan/Müdürünüzdür.  Lütfe  sırası la 
ke dileri e ulaşı ız.  
  

Öğre i İşleri, Bilgi İşle , Mali İşler, Öğre i 
Deka lığı, Kari er Merkezi e Öğre e 
Merkezi Md.lüklerimiz soruları ıza e ap 
verebilmek ve problemlerinize destek vermek 

içi  hazır ola aklar. Aşağıdaki irti at e-mailleri 

üzeri de  ulaşa ilirsi iz. Soruları ıza e ap 
ala azsa ız Öğre i 
Deka lığı ıza odestek@okan.edu.tr den 

ulaşa ilirsi iz. 
  

Öğre i İşleri: ogrenciisleribasvuru@okan.edu.tr 

Bilgi İşle : bilgiislembasvuru@okan.edu.tr 

Mali İşler: maliislerbasvuru@okan.edu.tr 

Öğre i 
Deka lığı: ogrencidekanligibasvuru@okan.edu.tr 

Kariyer 

Merkezi: kariyermerkezibasvuru@okan.edu.tr 

Uzaktan Egitim: uzembasvuru@okan.edu.tr 

Okan Destek: odestek@okan.edu.tr  

  

Tek ik alt apı ızı eğiti  kalite iz ile 
pekiştire ek ir aklaşı  ile küresel olarak 
ta ıklık ettiği iz u sıkı tılı dö e de siz 
değerli öğre ileri ize kesi tisiz eğiti  i ka ı 
su a ile eğiz. 0.000 kulla ı ı ile u siste i 
pazarteside  iti are  hepi iz kulla a ağız e 

aşla gıçta aşa a ile ek azı ilgi 
eksiklikleri i e  kısa sürede gidererek e 
karşılıklı a la ış ile u süre i aşarı la 
ürüte eği ize i a ı ız ta dır.   

 

Sağlıkla kalı ız    
 

İsta ul Oka  Ü i ersitesi 
 

 

 

 

 

 

 

 

You will be able to reach to International 

Student Office whenever you need help for 

any kind of administrative issues. You will be 

able to reach all of our formal announcements 

from the following web site.  

 

https://okan.edu.tr/en/internationalstudents/  

 

E-mails:  

international-students@okan.edu.tr   

aysun.canakci@okan.edu.tr  

 

For academic issues please contact with your 

academic advisor/ Department Head/ Dean in 

an hierarchical order. All information is being 

mailed through International Student Office, 

their web site and OKANEDUEN Instagram 

account.   

 

Because of this unfortunate global corona 

virus, we will be able to overcome by 

supporting each other and following all 

hygiene and other suggestions by the 

authorities. University dormitories with all 

services are open and will be open for those 

who need it. We strongly urge you not to 

travel abroad but if you do and when you 

come you need to stay at quarantine for at 

least 14 days out of campus.  

 

Stay healthy and safe 

 

Istanbul Okan University 

 

 

https://www.okan.edu.tr/uploads/pages/kilavuz/howtouseolearnmobileapp.pdf
https://www.okan.edu.tr/uploads/pages/kilavuz/howtouseolearnmobileapp.pdf
https://www.okan.edu.tr/uploads/pages/kilavuz/mobiluygulama-28092018.pdf
https://www.okan.edu.tr/uploads/pages/kilavuz/mobiluygulama-28092018.pdf
mailto:odestek@okan.edu.tr
mailto:ogrenciisleribasvuru@okan.edu.tr
mailto:bilgiislembasvuru@okan.edu.tr
mailto:maliislerbasvuru@okan.edu.tr
mailto:ogrencidekanligibasvuru@okan.edu.tr
mailto:kariyermerkezibasvuru@okan.edu.tr
mailto:uzembasvuru@okan.edu.tr
mailto:odestek@okan.edu.tr
https://okan.edu.tr/en/internationalstudents/
mailto:international-students@okan.edu.tr
mailto:aysun.canakci@okan.edu.tr

