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Bekir OKAN
Mütevelli Heyet Başkanı
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Sevgili Öğrenciler,

Hızla değişen, ihtiyaçları, sorunları, beklentileri her gün artan bir dünyada yaşıyoruz. Böylesine hızlı bir dünyada insanların, 
kurumların ve ülkelerin varlıklarını ve güçlerini sürdürebilmeleri için günün değişen koşullarına ve geleceğe hazır ve donanımlı 
olmaları gerekiyor.

Ben eğitimci kökenli bir iş adamıyım. Yaşamım boyunca, ekonominin ve eğitimin ülkelerin kalkınmasındaki, gelişmesindeki rolünü ve 
önemini gördüm. Ülkemin, Türkiye’mizin gelişmesine katkıda bulunmak için bir eğitim yuvası olarak Okan Üniversitesi’ni kurduk 
ve modern bir kampüsü ortaya çıkardık. Açılan bölümler, yalnızca bugünün değil, geleceğin ihtiyaçları da dikkate alınarak belirlendi. 
85 öğrenci ile başladığımız ve bugün 17. yılında 25 bin öğrenciye ulaşan eğitim yolculuğunda Okan Üniversitesi, yalnızca nitelikli 
eğitim vermekle kalmıyor, sizleri en donanımlı şekilde geleceğe de hazırlıyor. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Gelecekteki gururumuz 
olacaksınız. Sizi geleceğe daha farklı ve donanımlı hazırlarken çok güçlü bir akademik kadro oluşturduk. Küreselleşen dünyada bir 
iletişim aracı olan dil, günümüzde daha da büyük önem kazandı. Birden çok yabancı dil bilmek, iş hayatında tercih nedeni olabiliyor. 
Ticari, kültürel, sosyal ilişkilerde dil, iletişimin kilidini açan güçlü bir anahtar işlevi görüyor. Okan Üniversitesi, öğrencilerini güçlü 
bir yabancı dil eğitimi altyapısıyla buluşturarak İngilizcenin yanında, dünya ekonomisi ve siyasetine ağırlıklarını koymaya başlayan 
ülkelerin dillerini, Çince, Arapça ve Rusçayı da öğrenme ve iş hayatında daha aranılır olma imkânı sağlıyor. Okan Grubu’nun 
uluslararası tecrübesi ve Okan Üniversitesi’nin gücüyle sadece ABD’nin değil, dünyanın cazibe merkezi olan Miami’de kurduğumuz 
Okan International University’de (OIU) hedefimiz işletme, sağlık ve turizm alanlarında fark yaratmak.

Bu bölümlerin lisans, yüksek lisans ve uzaktan eğitim seçenekleri ile eğitim veriyoruz. Üniversitemiz, başta ABD ve Türkiye olmak 
üzere tüm dünyadan öğrenci kabul ediyor. Böylece ülkemizin marka değerine de büyük katkılar sağlıyor. Okan Üniversitesi’nin 
ücretli bölümlerine yerleşen öğrenciler, İngilizce Dil Hazırlık sınıfını isterlerse ek bir ücret ödemeden Okan International 
University’de okuyabiliyor.

Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerimizin açılması ve yeni binalarımızın devreye girmesiyle, modern kampüsümüzü daha da genişlettik. 
Kapalı spor salonu, olimpik yüzme havuzu, fitness ve squash bölümleriyle içinde her türlü spor imkanları bulunan spor kompleksi 
ve kafeler, restoranlar, alışveriş merkezi, sinema ve bilardo salonlarıyla yiyecek ve eğlence imkanları sunan “Okan Yaşam Merkezi” 
hizmet vermeye devam ediyor. Bir dünya üniversitesine yakışan çağdaş ve örnek bir kampüs yaratmaya yönelik atılımlarımızı bundan 
sonra da sürdüreceğiz. Avrupa Yakası’ndaki kampüslerimizi artırdık. Mecidiyeköy’in yanı sıra artık Beyoğlu ve Bahçelievler’de de 
kampüsümüz var.

Kasım ayında açılan 250 yatak kapasiteli tam teşekküllü Okan Üniversitesi Hastanemizle öğrencilerimizin pratik gelişimi için eşsiz 
bir altyapı olanağı sunarken, halkımızı da güvenilir tedavi hizmetleriyle buluşturuyoruz. Sağlık sektöründeki atılımlarımız 2017’de de 
devam edecek. 7000 metrekarelik Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama Hastanemizi Tuzla’da Mayıs ayında hizmete sokacağız. 

Özetle, ülkemizde her bakımdan farklı bir dünya üniversitesi olma yolunda ilerliyoruz. Bu düşüncelerle, tüm öğrencilere eğitim 
hayatlarında ve tüm tercihlerinde yaşam boyu başarılar diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla,
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Prof. Dr. Şule KUT
Rektör



7O K A N  Ü N İ V E R S İ T E S İ

Neden OKAN ÜNİVERSİTESİ?

Sevgili Öğrenciler,

Ülkemizi çağdaş yarınlara taşıyacak gençler yetiştirmeyi misyon edinen üniversitemiz, 2016-2017 Akademik Yılı’nda da 
yenilikçi ve sürdürülebilir eğitim anlayışıyla faaliyetlerine devam ediyor.

17. yılında 25 bin öğrenciye ulaşmanın gururunu yaşayan Okan Üniversitesi, iş dünyasıyla olan yakın ilişkileri, uzman akademik 
kadrosu, geniş imkanlara sahip kampüsleri ve modern eğitim anlayışıyla dünyadaki tüm çağdaşları ile rekabet edebilecek 
mezunlar yetiştirmekten gurur duyan bir üniversite. Üniversitemiz bugün 9 Fakülte, 1 Yüksekokul, 2 Meslek Yüksekokulu, 
Konservatuvarı ve 3 Enstitüsünde 160’ı aşkın diploma programıyla büyük bir eğitim üssü. Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü 
mükemmel bir öğrenim ortamı ve her bir öğrencimiz için mükemmel bir yaşam alanı olarak tasarlandı. Kafeler, restoranlar, 
sinema salonu, alışveriş üniteleri, kız ve erkek öğrenci yurtlarıyla, futbol sahası, kapalı spor salonu, yüzme havuzu ve tenis 
kortlarına sahip Tuzla Kampüsü, öğrencilerimizin her türlü sosyal ve kültürel etkinliği gerçekleştirebildikleri, derslerde 
ve ders dışı etkinliklerde teknolojinin tüm olanaklarından faydalanabildikleri çağdaş bir kampüs. Öğrencilerimize yalnızca 
eksiksiz bir akademik donanım ve mesleki eğitim değil, aynı zamanda zengin bir sosyal-kültürel ortam ve henüz öğrencilik 
yıllarında iş dünyasıyla yakın iletişim olanağı sağlıyoruz.

Üniversitemiz bünyesindeki Kariyer Merkezimiz ve Öğrenci Dekanlığımızla, “İş Yaşamına Hazırlık Programı” kapsamında 
öğrencilerimizi “Kariyer ve Yaşam Dersi”, “Happy Life Programı” ve “Girişimcilik Dersi” ile mezuniyete hazırlarken, kapsamlı 
staj programıyla da bu sürecin Türkiye’nin en önemli şirketlerinde deneyim kazanılarak gerçekleştirilmesini sağlıyoruz.

Uluslararası alandaki güçlü ilişkilerimiz sayesinde öğrencilerimizin yurtdışında da iyi bir eğitim almalarını sağlıyoruz. 
Türkiye’den ilk kez üniversitemizin dahil olduğu Uluslararası Öğrenci Değişim Ağı (ISEP), öğrencilerimizin 50 ülkedeki 
350’yi aşkın üniversiteden birini seçerek ücretsiz eğitim almalarına imkan tanıyor.

Kurulduğu 1999’dan bugüne gerçekleştirdiği doğru eğitim hamlelerine her yıl yenilerini ekleyen üniversitemiz, mezunlarının 
kariyer hedeflerine en hızlı şekilde ulaşması için çalışmalarını sürdürüyor. Geleceğinizin şekillenmesinde büyük rol oynayacak 
üniversite hayatınızın hep başarı, sağlık ve mutlulukla geçmesini diliyorum. 

Sevgilerimle,

rektor@okan.edu.tr
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Rektör Yardımcıları

Prof. Dr. Mithat KIYAK 
Rektör Yardımcısı

Prof. Dr.  Alinur BÜYÜKAKSOY
Rektör Yardımcısı



9O K A N  Ü N İ V E R S İ T E S İ

OKAN 
ÜNİVERSİTESİ 

YÖNETİMİ

MÜTEVELLİ  HEYET
Bekir OKAN / Başkan
Okan Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Şule KUT / Üye
Okan Üniversitesi Rektörü
Kemal KABATAŞ / Üye
Eski Milletvekili, Maliye Bakanlığı Eski Müsteşarı
Murat VARGI / Üye                              
MV Holding Yönetim Kurulu Başkanı  
Prof. Dr. Ahat ANDİCAN / Üye
Devlet Eski Bakanı
Mehmet BARLAS / Üye
Gazeteci
Oğuz ÇARMIKLI / Üye     
Nurol Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Birkan ERDAL / Üye
Eski Milletvekili, Başbakanlık Eski Müşteşarı

ÜNİVERSİTE SENATOSU
Prof. Dr. Şule KUT
Rektör
Prof. Dr. Alinur BÜYÜKAKSOY
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mithat KIYAK
Rektör Yardımcısı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Işıl KÜÇÜKAY
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ali İlker GÜMÜŞELİ
Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Demet Irklı ERYILDIZ
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mustafa KOÇAK 
Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Güner GÜRSOY
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür V.
Prof. Dr. Nadir Engin UZUN
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı  
Prof. Dr. Semih BİLGEN
Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Semih BASKAN  
Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Bekir Tevfik AKGÜN  
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü 
Prof. Dr. Dilek ÖZTÜRK
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Erdinç TELATAR
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Bilgin Orhan ÖRGÜN
Meslek Yüksekokulu Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Onur YARAR
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Işın ULUKAPI
Diş Hekimliği Fakültesi Temsilcisi  
Prof. Dr. Ayşe DEMET KAYA
Tıp Fakültesi Temsilcisi 
Prof. Dr. Serap KESKİN KİZİROĞLU
Hukuk Fakültesi Temsilcisi
Prof. Dr. Ayşe Dilek ERBORA
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Temsilcisi  
Prof. Dr. Bekir Tevfik AKGÜN
Mühendislik Fakültesi Temsilcisi
Prof. Dr. Targan ÜNAL
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Temsilcisi
Yrd. Doç. Dr. Aybars ERÖZDEN
Eğitim Fakültesi Temsilcisi  
Ekrem BALTACI                               
Genel Sekreter, Raportör

ÜNİVERSİTE YÖNETİM  
KURULU
Prof. Dr. Şule KUT
Rektör
Prof. Dr. Alinur BÜYÜKAKSOY
Rektör Yardımcısı, Üye
Prof. Dr. Mithat KIYAK
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Işıl KÜÇÜKAY
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ali İlker GÜMÜŞELİ
Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Demet Irklı ERYILDIZ
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mustafa KOÇAK 
Hukuk Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Güner GÜRSOY
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür V.
Prof. Dr. Nadir Engin UZUN
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı  
Prof. Dr. Semih BİLGEN
Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Semih BASKAN  
Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Bekir Tevfik AKGÜN  
Üye 
Prof. Dr. Erdinç TELATAR
Üye

Ekrem BALTACI 
Genel Sekreter, Raportör
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VİZYONUMUZ
Uluslararası standartlardaki eğitim 

ve öğretimi ile ülkenin ve iş yaşamının 
sorunlarının çözümüne bilimsel destek 
sağlayan, sosyal sorumluluk ve çevre 
bilinciyle donatılmış, iç ve dış rekabete 
açık, çağdaş iş yaşamına hazır öğrenciler 
yetiştiren bir dünya üniversitesi olmaktır.

MİSYONUMUZ
Disiplinlerarası ilişki kurabilen, analitik 

düşünce yeteneğine sahip ve girişimcilik 
ruhu kazanmış mezunlar yetiştirmek 
ve ayrıcalıklı mezun verebilmek için 
bilimden uygulamaya köprü olabilen 
yenilikçi bilimcilere yatırım yapmak ve 
onları desteklemek, sosyal sorumluluk 
ve çevre bilincini ön planda tutarak, 
toplumun ihtiyaçlarına yönelik eğitim ve 
araştırma faaliyetlerine ağırlık vermek, 
bilgiyi, teknoloji ve toplumsal faydaya 
dönüştürmektir.

DÖRT DİLDE EĞİTİM 
OLANAĞI

Küreselleşen dünyada bir iletişim 
aracı olan dil, günümüzde büyük önem 
kazandı. Birden çok yabancı dil bilmek, 
iş hayatında tercih nedeni oldu.Ticari, 
kültürel ve sosyal ilişkilerde dil, iletişimin 

ÜNİVERSİTEMİZİN    
VİZYONU

ve
MİSYONU

kilidini açan güçlü bir anahtar işlevi 
görüyor. Okan Üniversitesi, güçlü bir 
yabancı dil eğitimi vermek üzere, bir batı, 
üç doğu dilinde Mütercim Tercümanlık 
bölümleri açılan tek vakıf üniversitesidir. 
Öğrencilerimizin, eğitimleri sırasında 
İngilizce’nin yanında, dünya ekonomisi 
ve siyasetini etkileyen ülkelerin 
dillerini; Çince,Arapça ve Rusçayı da 
öğrenmelerini ve mezuniyet sonrası iş 
hayatında öne geçmelerini sağlıyoruz.

Öğrencilerimiz, yabancı dil hazırlık 
sınıfındayken zorunlu ders olarak 
aldıkları “Kariyer ve Yaşam” dersi ile 
kariyer planlarını yaparken nelere dikkat 
etmeleri konusunda bilgilendiriliyor 
ve yetenekleri doğrultusunda 
yönlendiriliyor.“İş Yaşamına Hazırlık 
Programı” ile ilk yıldan itibaren iş hayatını 
tanıyan öğrencilerimiz, staj ve sertifika 
programlarıyla yeni beceri ve deneyimler 
kazanıyor.

Türkiye’de ilk kez üniversitemizde 
başlatılan “Girişimcilik Dersi”nde 
öğrencilerimiz, ülkemizin seçkin iş 
adamlarından başarı hikayelerini ve 
tecrübelerini dinliyor. Mezuniyet sonrası 
ise, Kariyer Merkezimiz, öğrencilerimize 
Türkiye’de ve yurtdışında iş bulmaları 
konusunda destek oluyor. 
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ZENGİN AKADEMİK 
PROGRAM

Toplumsal gelişim için gerekli bilgilerle 
donanmış ve sürekli eğitime inanan 
bireyler yetiştirme hedefi doğrultusunda 
sekiz fakülte, iki yüksekokul, iki meslek 
yüksekokulu, konservatuvar, üç enstitüde 
ve 160’ın üzerinde lisans, önlisans, yüksek 
lisans ve doktora programıyla eğitim 
veren Okan Üniversitesi’nde öğrenci 
sayısı 25 bini bulmuştur. Değişik burs 
kategorileri altında çeşitli burslardan 
yararlanan öğrencilerin oranı % 93 
civarındadır. Okan Üniversitesi’nde, 
kurulan uluslararası bağlantılar sayesinde 
eğitim ve öğrenim görmekte olan 
uluslararası öğrenci sayısı da her dönem 
katlanarak artmaktadır.

Modern  Tuzla Kampüsü, Diş Hekimliği, 
Eğitim, Sanat, Tasarım ve Mimarlık, Hukuk, 
İşletme ve Yönetim Bilimleri, İnsan ve 
Toplum Bilimleri, Mühendislik, Sağlık 
Bilimleri ve Tıp Fakülteleri ve Uygulamalı 
Bilimler Yüksekokulu’nunyanı sıra Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na 
ev sahipliği yapmaktadır. Meslek 
Yüksekokulu, Okan Üniversitesi 
Konservatuvarı, Fen Bilimleri, Sağlık 

Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri 
de Kadıköy, Mecidiyeköy, Beyoğlu 
ve Bahçelievler kampüslerimizde 
faaliyetlerini sürdürmektedir.

Okan Üniversitesi’nde, iş dünyasına en 
yakın ve meslek edindiren bölümlerden 
oluşan fakülte ve yüksekokullarımızda 
gerçekleştirilen zorunlu stajlar 
çerçevesinde, öğrencilerimize mezuniyet 
öncesinde çalışacakları iş alanlarını 
tanıma, deneyim sahibi olma olanağı 
verilmektedir. Öğrencilerimiz, uygulamaya 
yönelik bilgi ve becerilerini, üniversitemiz 
bünyesindeki çeşitli laboratuvarlar, 
duruşma salonu, spor tesisleri, 1000 
metrekarelik gastronomi mutfağı ve sanat 
atölyelerinde geliştirmektedir.

Başarılı öğrenciler, çift anadal ve yandal 
programlarından yararlanabilmekte, 
Erasmus Programı çerçevesinde Avrupa 
Birliği ülkelerinde bir yarıyıl veya tam 
yıl okuyabilmekte, varılmış anlaşmalar 
çerçevesinde bazı yabancı ülkelerdeki 
üniversitelerde değişim öğrencisi 
olabilmekte ve böylelikle geniş bir 
birikim kazanabilmektedir. Üniversitemiz 
ulusal ve uluslararası araştırma ve 
geliştirme projelerine yönelik çalışmalar 

yürütmekte ve sertifika programları 
düzenlemektedir. Okan Üniversitesi, 
fakülte ve yüksekokul programları ile 
öğrencilerini sorun çözmeye odaklı, 
uzmanlaşmak istedikleri alanlarda 
yaratıcı ve iş hayatına atılmaya hazır bir 
şekilde yetiştirmektedir. Güncel mesleki 
programlar ve öğrenimlerinin ilk yılında 
sunulan ortak derslerle, öğrencilerimize 
güçlü bir akademik formasyon verilirken, 
iş dünyası ile kurulan yakın ilişkilerle 
sağlanan staj olanaklarıyla da önemli bir 
deneyime sahip olmalarını sağlamaktadır.
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Türkiye’nin en genç ve en dinamik 
üniversitelerinden Okan Üniversitesi, 
Okan Kültür Eğitim ve Spor  Vakfı 
tarafından 1999 yılında kurulmuş, 
eğitim-öğretim hayatına ise 2003-2004 
Akademik Yılı’nda başlamıştır. Hızla 
büyüyen üniversite, 2006-2007 Akademik 
Yılı’ndan itibaren yeni ve modern Tuzla 
Kampüsü’ne yerleşmiştir.

Kampüs, öğrencilerin en verimli 
şekilde eğitim almalarını sağlayacak 
modern derslikler, bilgisayar ve teknik 
laboratuvarlar, tüm teknik donanımlara 
sahip sanat atölyeleri, kütüphane, 
konferans salonları ve araştırma 
merkezleriyle donatılmıştır.

Okan Üniversitesi Türkiye’de kurulmuş 
“İş Yaşamına En Yakın Üniversite” olarak, 
her biri kendi alanında uzman akademik 
kadrosu ve eğitime çağdaş yaklaşımıyla, 
birinci sınıftan itibaren öğrencilerini iş 
yaşamına hazırlıyor, uygulamaya dönük 
programlarıyla da teori ve pratiği 

buluşturuyor. 2006-2007 Akademik 
Yılı’nda verdiğimiz ilk mezunlarımızın 
tamamı, mezuniyetlerini izleyen bir yıl 
içinde işe yerleşmiştir.

Eğitim ile iş dünyası arasındaki 
işbirliklerine her geçen gün bir yenisini 
ekleyen Okan Üniversitesi, öğrencilerine, 
birinci sınıftan başlayarak, İş Yaşamına 
Hazırlık Programı kapsamında 
işletmelerde staj yapma olanağı sağlıyor. 
Mezun olmadan iş yaşamını tanıyan 
öğrenciler, tecrübe kazanıp iş hayatına 
hazırlıklı hale geliyor.

Okan Üniversitesi’nde yeni açılacak 
bölümler, küresel konjonktürler dikkate 
alınarak belirleniyor, sektörlerin 
yoğunlaştığı alanlara yönelik eğitim 
programları hayata geçiriliyor. Okan 
Üniversitesi, ulusal ve uluslararası 
işbirlikleri ile de, bir dünya üniversitesi 
olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 

İŞ YAŞAMINA
EN YAKIN 

ÜNİVERSİTE
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İş Yaşamına Hazırlık ve Girişimcilik 
Derslerimizle desteklediğimiz 
öğrencilerimizin, Kariyer ve Yaşam 
Programı’yla da sosyal, kültürel ve 
sportif aktivitelere katılımlarını teşvik 
ediyoruz. Öğrencilerimiz, mesleki 
bilgi birikimlerinin yanı sıra sosyo-
kültürel alanlarda da kendilerini en 
iyi şekilde geliştiriyorlar. Okan’lı 
öğrenciler,  “Kariyer ve Yaşam Programı” 
kapsamındaki “Happy Life” ile golften 
Latin danslarına, tiyatrodan tenise kadar 
farklı branşlarda yeteneklerini geliştiriyor, 
kariyer hayatında daha da avantajlı 
oluyorlar. Öğrencilerimizin, “Kariyer ve 
Yaşam Programı”ndan başarıyla mezun 
olabilmeleri için Kariyer ve Yaşam 

Dersi, İş Yaşamına Hazırlık Programı 
ve Mezuniyete Hazırlık Dersi’nden 
toplam 100 puan üzerinden 70 almaları 
bekleniyor. Öğrencilerimizin ayrıca, 
Öğrenci Dekanlığı tarafından yürütülen 
Happy Life’tan da 100 üzerinden en 
az 70 almaları gerekiyor. Happy Life’ta, 
Basketbol, Futbol, Voleybol, Masa 
Tenisi,Tenis, Squash, Golf,Yüzme gibi 
sporların yanında Dans, Müzik,Tiyatro, 
Satranç, Resim ve El Sanatları gibi kültür, 
sanat ve sportif faaliyetlere katılan 
öğrencilerimiz her bir faaliyet için 10 ile 
20 arasında değişen puanlar kazanıyorlar. 
Hazırlık sınıfında başlayıp 3’üncü sınıfın 
sonunda tamamlanan Kariyer ve Yaşam 
Programı, 1 kredilik zorunlu ders olarak 
mezuniyet koşulları arasında yer alıyor.

Okan Üniversitesi’nden yine bir 
ilk: “Happy Life’’
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İŞYERİ DESTEKLİ EĞİTİM   
(CO-OP) PROGRAMI

İşyeri Destekli Eğitim (CO-OP) 
programı, öğrencinin lisans eğitimi 
sırasında bir iş yerinde çalışmasına dayalı 
uygulamalı bir eğitimdir.

 
CO-OP Programı’nın amacı

• Öğrencilere lisans programlarıyla ilgili 
işyerlerini yakından tanıtmak,

• Öğrencilerin öğrenim süreleri içinde 
kazandıkları bilgi ve deneyimlerini 
pekiştirmek için uygulama yaparak lisans 
programlarına ilişkin bilgi ve görgülerini 
arttırma imkânı sağlamak,

• Öğrencilere almış oldukları teorik 
bilgileri kullanabilme ve uygulamaya 
aktarma becerisini kazandırarak, 
mezuniyet sonrası iş hayatına uyum 
sürelerini kısaltmak,

• Öğrencilerin CO-OP Eğitimi gereği 
görev yapacakları iş yerlerindeki 
sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon 

ve üretim sürecini ve yeni teknolojileri 
tanımalarını sağlamak, personeli ve 
müşterileri ile uyumlu çalışma ve 
iyi iletişim kurabilme alışkanlığını 
kazandırmak.

CO-OP Eğitim Programı’nın 
süresi ve başarı koşulları

Öğrencilerin ikinci sınıftan itibaren, 
her yıl bir dönemlik süre içinde                   
(8 hafta/dönem) öğrenim gördükleri 
lisans programı ile ilgili işyerlerindeki 
faaliyetlere katılmalarını sağlayarak, 
öğrenim süresinde aldıkları bilgilere 
dayalı uygulama becerisi kazandırma 
çalışmalarıdır. 1. yarıyılın sonu en erken 
başlangıç ve 8. yarıyılın sonu en geç bitiş 
olmak üzere her birinin toplamı 40 iş 
günü olmak üzere toplamda 120 iş günü 
olarak üç dönemde tamamlanır.

 
Okan Üniversitesi’nin fakülte ve 
yüksekokullarındaki bölümlerin 
CO-OP uygulayan programlarına 
kayıtlı öğrenciler

• İstedikleri takdirde bu programa 
aday olabilirler. Bu taleplerini bir 
dilekçe ile CO-OP Fakülte/Yüksekokul 
Koordinatörü’ne süresi içerisinde 
belirtirler ve Yönetim Kurulu kararı ile 
programa dahil olurlar. Programa dahil 
olan öğrenciler elektronik ortamdan 
da bu programa dahil olduklarını kayda 
geçirirler.

• Bölümdeki CO-OP sertifikasına hak 
kazanmak için üç dönem, sekiz hafta 
işyerlerinde çalışarak (toplam 24 hafta 
veya 120 gün) tam zamanlı CO-OP 
eğitimi almak ve başarılı olmak gerekir. 
İşyeri eğitiminin her bir dönem içerisinde 
kesintisiz yapılması esastır. Haftanın 
belirlenmiş günlerinde devamlılık 
teşkil edecek şekilde toplam süre 
tamamlanabilmektir.

• Öğrenciler ortak eğitimlerini yaz  
ve/veya öğretim döneminde yaparlar.
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MARKALI DERS KONSEPTİ

Markalı Ders; teori ile uygulamayı ders 
kapsamında birleştirmeye dayalı olarak 
sektör lideri şirket-kurum ve kuruluşlar 
ile ortak yapılan derstir. Sektör lideri 
konumundaki şirketle iler, kurum veya 
kuruluşun metodolojisi ve en iyi uygulama 
örnekleri baz alınarak dersin öğretim 
elemanı ve iş dünyası profesyonellerinin 
katılımıyla gerçekleştirilir. Öğrencilerimiz 
Markalı Dersler ile sektör lideri şirketlerin 
ders konu kapsamında geliştirdikleri 
tecrübeleri öğrenme imkanına   kavuşurlar.
Ders sonrası seçilenler yaz stajına ve 
sonrasında da 3 aylık uzun staj CO-
OP imkanına kavuşurlar. Bu süreçten 
başarıyla geçen öğrencilerimiz anlaşmalı 
şirketlerimizde iş bulabilmektedirler.

İş Dünyasına Yakın Üniversite 
Vizyonu
Üniversitemizin kuruluş vizyonu iş 
dünyasına yakın bir üniversite olma 
vizyonu üzerine kurgulanmıştır.

Laboratuvar olarak İstanbul İş 
Dünyası 
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültemiz 
ile iş dünyasını laboratuvar olarak 
tanımladık.

Öğretim Üyesi Demografisi
Akademik olarak uluslararası eğitim 
tecrübesi yüksek seçkin üniversitelerden 
mezun  akademisyen profilimize ilaveten 
sektörde ve alanında kendini ispatlamış 
ve aynı zamanda doktora eğitimlerini de 
tamamlamış bir akademik kadroyu da 
içselleştirdik.

İŞ DÜNYASI İŞ MODELİ

Girişimcilik Eko Sistemi
Üniversitede bir girişimcilik ve inovasyon 
eko sistemi oluşturduk.

Zengin İşletme YANDAL 
programları
İş dünyasına yakın olma vizyonumuz 
çerçevesinde tüm üniversite 
öğrencilerimize yönelik olarak zengin 
İşletme tabanlı YANDAL programları 
sunuyoruz.

İş Simülasyonlarına Dayalı 
Çağdaş Eğitim
İşletme tabanlı derslerimizde uygulamayı 
uluslararası iş simülasyonlarıyla hayata 
geçiriyoruz.

Öğreterek Eğitmek

Öğrencilerimizin öz güvenini ve alan 
bilgisini geliştirmek için FODER 
(Finansal Okuryazarlık Derneği) ile 
sosyal sorumluluk projesi yaptık 
ve öğrencilerimiz liselere Finansal 
Okuryazarlık eğitimleri verdiler.

İş Yatırım Trademaster ile Finans 
Lab. açılışı
İş Yatırım ile birlikte Finans Lab. açtık ve 
öğrencilerimiz eş zamanlı gerçek data ile 
eğitim imkanı kazandılar.

İşletmeyi Havuz Programa 
Dönüştürdük
İşletme Bölümünü havuz programa 
dönüştürüp 6 alt uzmanlık alanı 
tamamladık. Mezunlarımıza hem İşletme 
Diploması hem de Alt Uzmanlık diploma 
eki  veriyoruz. 
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KARİYER MERKEZİ’NİN 
AMACI

Öğrencilerin eğitimleri sırasında 
kendilerini tanımalarında,  kariyerlerinin 
planlanmasında destek sağlamak,  iş 
dünyasının beklentileri hakkında 
bilgi vermek ve mezuniyet sonrası 
kendilerini geliştirebilecekleri işlere 
yerleştirilmelerinde yol göstermektir.

Kariyer Merkezi’nin,  iş dünyasıyla 
geliştirdiği işbirlikleri ile üniversitemiz 
öğrencileri, akademik programlarının 
uygunluğuna bağlı olarak, eğitimlerini 
sürdürürken işbirliğimizin olduğu  
firmalarda kısmi zamanlı olarak çalışma 
veya  staj yapma imkanına sahiptirler.

 

KARİYER MERKEZİ’NİN 
UYGULAMALARI

İş birliğimizin olduğu firmalarda  
çalışmak veya “Kariyer ve Yaşam 
Programı “ çerçevesinde gönüllü staj 
yapmak  isteyen öğrenciler, firmaların 
ihtiyaçlarına göre yönlendirilerek 
uygun koşullarda çalışmalarına olanak 
sağlanmaktadır.  İş deneyimi kazanan 
öğrenciler, bu sayede, okurken para 
kazanmaya da başlamaktadır. Bu süreçte 
öğrencilerimizin meslek hastalıkları 
ve iş kazalarına karşı sigorta primleri 
üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır. 
Yarı zamanlı olarak çalışmaya 
başlayan veya uzun süreli staj yapan 

öğrencilerimizden, mezuniyet sonrası 
tam zamanlı çalışmaya devam edenler 
çoğunluktadır.

Türkiye’de ilk defa uygulamasını 
üniversitemizin yaptığı “Kariyer ve Yaşam 
Programı” çerçevesinde hazırlık sınıfı 
öğrencilerimize yönelik uyguladığımız 
“Kariyer ve Yaşam Dersi” ve üçüncü 
ve dördüncü sınıf öğrencilerimize 
yönelik uyguladığımız “Mezuniyete 
Hazırlık Dersleri” ile hedeflediğimiz; 
öğrencilerimizin mezuniyet öncesinde 
kendilerini tanımalarını, kişisel farkındalık 
geliştirmelerini, kariyer seçeneklerini 
belirlemelerini, iş hayatında başarılı 
olmak için gerekli becerileri edinmelerini 
sağlamaktır. Aynı zamanda; iş hayatına 
adım atacak gençlerimizin, kendine 
özgü dinamikleri olan bu yeni ortamı 
daha mezun olmadan tanımalarına, 
anlamalarına ve hazırlanmalarına; 
dolayısıyla çabuk uyum sağlamalarına 
destek oluyoruz.  Yine bu programın 
içinde yer alan Sosyal Sorumluluk 
dersinde teorik olarak etik, sosyal 
sorunlar, sosyal sorumluluk konularını 
ele alarak, öğrencilerin sosyal konulara 
duyarlı, anlamaya ve uzlaşmaya açık, 
hoşgörülü, algılayan ve çözüm üretebilen 
bireyler olarak gelişmesini hedefliyoruz. 
Programın diğer bir dersi Happy Life 
ile de, öğrencilerimizi sportif, sanatsal 
ve kültürel açılardan geliştirmeye 
amaçlıyoruz. 

Kariyer ve Yaşam Programı
Üniversitemiz, “İş Yaşamına En Yakın 

Üniversite” felsefesiyle eğitim ile iş 
dünyası arasında köprü oluşturmayı, 
öğrencilerini global dünyanın 
ve iş hayatının gereksinimlerine 
uygun entelektüel birikim, bilgi 
ve becerilerle donatarak çağdaş 
iş yaşamına hazır bireyler olarak 
yetiştirmeyi hedeflemektedir. Okan 
Üniversitesi, bu hedef doğrultusunda 

öğrencilerine, hazırlık sınıfından 
başlayarak mezuniyetlerine kadar iş 
yaşamında başarı için gerekli olan sosyal, 
kültürel ve profesyonel becerileri 
kazanabilecekleri “Kariyer ve Yaşam 
Programı”nı uygulamaktadır.Bu program, 
öğrencilerimizin üniversite hayatına 
adaptasyonunu sağlama, kariyer bilincini 
oluşturma, sosyal-kültürel-sanatsal-
sportif gelişimlerini sağlama, kişisel ve 
profesyonel gelişimlerini destekleme, 
uzmanlık alanları ile ilgili mesleki 
ve sektörel vizyonlarını oluşturma 
uygulamalarda iş yaşamını tanımaları 
sağlamaya yönelik bir gelişim programıdır.
Bu program sayesinde öğrencilerimiz, 
eğitimlerini tamamladıklarında, sadece 
akademik bilgisi kuvvetli bir üniversite 
mezunu değil, global dünyada başarılı 
olabilecek entelektüel birikime sahip, 
sosyal ve kültürel olarak gelişmiş, ilgi 
alanları olan, girişimcilik ruhu taşıyan 
bir “dünya insanı” olarak iş hayatına 
atılmaktadır.   
 
Mezun İlişkileri
Mezunlarımızla İlişkiler ve Mezun İzleme, 
Kariyer Merkezimizin yürüttüğü diğer 
önemli bir görevdir. Üniversitemizden 
2007 yılından bu yana mezun olan 
öğrencilerimizi izlemekteyiz. Merkezimiz, 
öğrencilerimizle de olduğu gibi 
mezunlarımız ile de sosyal mecralar, 
e-posta ve telefonlarla, kulüplerimizle 
veya yüz yüze görüşmelerle ilişkilere 
süreklilik kazandırmaktadır.

Sektör beklentilerine yönelik 
çalışmalarla, öğrencilerimiz iş yaşamı ile 
erken tanışmakta ve mezun olduklarında 
özel eğitimler, rol model çalışmaları ve 
bireysel danışmanlık hizmetlerimizle 
yetkinliklerine göre iş bulma konusunda 
desteklenmektedirler.

Amacına yönelik olarak, Okan 
Üniversitesi Kariyer Merkezi, mezunları 
için
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• Veri güncellenmesi.
• CV Danışmanlığı
• Mülakat Deneyimi
• Güncel iş ilanlarının duyurulması,
• Kariyer gelişimlerine yönelik projeler 
geliştirilmesi,
• Hangi sektör, firma ve pozisyonlarda 
çalıştıklarının  takip edilmesi,
• Mesleki fuar, kongre, seminer ve 
konferanslar konusunda bilgilendirme, 
hizmetlerini gerçekleştirir.
• İşveren katılımını desteklemek için 
işveren anketi hazırlanması ve takibinin 
gerçekleştirilmesi prosedürünü uygular. 

 “İş Yaşamına En Yakın Üniversite” 
sloganına paralel geniş kamu 
ve özel kesim firma işbirlikleri 
ile öğrencilerimizin sektöre 
kazandırılmasında aracı olunmaktadır. 
 
Öğrenci ve mezunlarımızın 
görüşleri   

Berk ÖZMEN 
Endüstri Mühendisi  

Okan Üniversitesi Endüstri 
Mühendisliği(İngilizce) bölümünden 2016 
yılında mezun oldum. Şu an İstanbul 
Üniversitesi Tedarik Zinciri Yönetimi 
Yüksek Lisans programında yüksek lisans 
öğrencisiyim.  Lisans eğitimim süresince, 
hem mesleki sertifika eğitim fırsatları 
hem de staj/iş imkanları konusunda 
Kariyer Merkezi çalışmalarından 
faydalanma şansı yakaladım. Kariyer 
Merkezi, birçok kurumsal firma ve 
farklı sektör ile iş birliği içerisinde 
olup, öğrencilere çeşitli kazanımlar 
sağlamaktadır. Kariyer Merkezi ile 
bağlantılı olarak 2014 yaz stajımı Kale 
Havacılık, 2015 yaz stajımı ise Omsan 
Lojistik gibi kurumsal firmalarda yapma 
fırsatı yakaladım. Bununla birlikte 
Kariyer Merkezi öğrenim süresince de 

öğrencilere gönüllü/ücretli staj imkanları 
sunmaktadır.  Lisans eğitimim sonrasında 
yine Kariyer Merkezi çalışmaları ve 
bağlantıları ile şu an CEVA Lojistik’te 
Lojistik Mühendisi olarak çalışmaktayım. 
Aysun Çanakçı başta olmak üzere tüm 
Kariyer Merkezi çalışanlarına yaptıkları 
faydalı çalışmalar ve samimiyetlerinden 
dolayı  bir kez daha teşekkürlerimi 
sunarım.

    Gizem Gül Aliye ARSLAN 
Makine Mühendisliği

Üniversite yıllarının sonuna yaklaştıkça, 
mezuniyet heyecanı ile birlikte iş 
hayatına adım atma telaşı da başlar. Okan 
Üniversitesi’nde okuduğum sürece 
gerek staj gerekse iş arayışlarımda hep 
yanımda olduğunu bildiğim kariyer 
merkezi,  mezun olduğum andan itibaren 
de bana destek vermeye devam etti . 
Çok kısa bir sürede ilk işimi yine bu 
kurum ve destekleyici ekibi sayesinde 
buldum. Üstelik üniversite hayatım 
bitmesine rağmen Kariyer Merkezi beni 
desteklemeye devam etti. İş hayatına 
en yakın üniversite mottosunun 
hakkını veren Okan kariyer merkezi, 
Okan üniversitesinin en destekleyici 
kurumlarından biridir. 

  Öykü Deren TARAN
Psikoloji

Kariyer Merkezi okulun en planlı ve 
güler yüzlü birimi. Hedefleri olan tüm 
öğrencileri hedefe yaklaştırmak için 
bütün gayreti öğrenci ile iş birliği içinde 
gösteriyorlar. Bölümüm ile ilgili alana 
çıkıp deneyim kazanmama çok büyük 
katkısı olduğunu düşünüyorum.

Uğur ÇETİN
Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği 
Okan Kariyer merkezi okul döneminde 
de mezun olduktan sonra da her zaman 
benim yanımda oldu. Herşey için çok 
teşekkür ederim.

Kübra BİRİM
Psikoloji
‘’Kariyer merkezi okulumuzun staj, 
iş olanakları sağlayan ve bu konularla 
ilgilenen tek yeridir. Öğrencilere yardımcı 
olmak için çok aktif çalışıyorlar. Ben 
de kariyer merkezi sayesinde alanımda 
staj yaparak deneyim kazanabiliyorum. 
Bizleri mezun olmadan iş hayatına 
hazırlamaya çalışıyorlar ve bunun için 
konferanslar, dersler düzenliyorlar. 
Kısacası bölümlerde aldığımız eğitim 
teorik olduğu için pratiğe geçirmemize 
yardımcı oluyorlar.’’
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    Okan Üniversitesi olarak, 
öğrencilerimize dünya standartlarında 
bir üniversite eğitimi sunarken onların 
sosyo-kültürel açıdan da en iyi şekilde 
gelişmelerini amaçlıyoruz. Farklı burs 
alternatifleriyle öğrencilerimizi üst 
düzey kalitede eğitimle buluşturuyoruz. 
Türkiye’de ilk kez üniversitemizde 
başlatılan ve iş dünyasının önde 
gelen isimlerinin öğrencilerimizle 
deneyimlerini paylaştığı “Girişimcilik 
Dersi”, ikinci yabancı dil olarak “Çince, 
Rusça ve Arapça”,“Mezuniyete Hazırlık 
Programı”, “Happy Life” ve geniş yurtdışı 
eğitim olanakları ile fark yaratıyoruz. 
Üniversitemizde akademisyenlerimiz ve 
öğrencilerimizle geliştirilen Türkiye’nin 
ilk sürücüsüz araç projesi OKANOM’un 
da aralarında bulunduğu ulusal ve 
uluslararası AR-GE projeleri ile ülkemizin 
gelişimine katkıda bulunuyoruz.Toplam 
öğrenci sayısı 23 bini aşan üniversitemizin 
aldığı ISO 9001 belgesi ile, “Türkiye’nin 

OKAN’LI
OLMAK

BAŞARMAKTIR

ISO 9001 belgeli ilk vakıf üniversitesi”  
olma gururunu yaşıyoruz.

Bize göre başarı, öğrencilerimizin 
sadece derslerinde değil, ders 
dışındaki ilgi alanlarında da başarılı 
olmalarıyla kazanılır. Kurulduğumuz 
günden bu yana, öğrencilerimizi 
yetenekleri doğrultusunda farklı alanlara 
yönlendirerek kendilerini geliştirmelerine 
yardımcı olduk. Gördük ki bu başarılar, 
onların derslerini de doğrudan etkiledi.
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Okan Üniversitesi, her yıl Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK tarafından 
hazırlanan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite 
Endeksi’ndeki alınan patent sayısına 
göre belirlenen “Fikri Mülkiyet Havuzu” 
sıralamasında en başarılı vakıf üniversitesi 
oldu. Tüm üniversiteler arasında ise her 
yıl bu endekse girmeye hak kazanan 
50 üniversiteden biriyiz. Üniversitesimiz, 
Avrupa’nın en prestijli ödüllerinden biri 
olarak kabul edilen European Business 
Awards 2015-2016’da (Avrupa İş Ödülleri) 
yarışarak “Yılın Girişimcisi” kategorisinde 
Türkiye Ulusal Şampiyonu olarak 
kategorisinde Avrupa’da Türkiye’yi temsil 
etmeye hak kazandı.
Öğrencilerimiz birçok alanda 
büyük başarılara imza attı:

• 2016 Türkiye Offroad Şampiyonası’nda 
şampiyonluk,
• Rio’da düzenlenen 2016 Olimpiyat 
Oyunları’nda ülkemizin Yelken dalında temsil 
edilmesi,
• Üniversiteler Durgunsu C1 Kano Türkiye 
Şampiyonası’nda ikincilik,

• “Üniversiteler Yüzme Türkiye 
Şampiyonası”nda, 50 metre sırtüstü Altın 
Madalya, 100 metre Sırtüstü’nde Gümüş 
Madalya, 200 metre Sırtüstü’nde Bronz 
Madalya, 100 metre Kelebek’te Altın Madalya,
• International Mask Dance Festival 
etkinliğinde bireysel yarışmada dünya 
şampiyonluğu,
• “Öğrenci Mimari Fikir Yarışması”nda birincilik,
• 23. Uluslararası Adana Film Festivali 
kapsamında yapılan Ulusal Öğrenci Filmleri 
Yarışması’nın Kurmaca Dalı’nda finalistlik, 
• Yıldızlı Projeler Yarışması 2016’da Bilişim, 
Elektronik, Telekomünikasyon ve Yazılım 
Uygulamaları kategorisinde ikincilik,
• “TAÇ Bir De Sen Tasarla Yarışması”nda, 
üçüncülük, 
• 2. Lig Tenis Grup Müsabakaları’nda  
grubunda ikincilik,
• Üniversiteler Arası Raoul Wallenberg 
Varsayımsal Bireysel Başvuru Yarışması’nda 
Hukuk Fakültesi öğrencilerimizin finalistliği,
• Meslek Yüksekokulumuzun Aşçılık Programı 
öğrencileri 14. Uluslararası Gastronomi 
Festivali yemek yarışmasında “En İyi 
Üniversite” kategorisinde ikincilik,
• “1. Junioshow Bebek ve Çocuk Giyim 
Genç Tasarımcılar Yarışması”nda  0-1 yaş 
kategorisinde ikincilik.
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GİRİŞİMCİLİK
DERSİ

“İş dünyasına en yakın üniversite” olarak 
bilinen Okan Üniversitesi, 2008 yılında 
“Girişimcilik” dersini programına alarak, 
Türkiye’de girişimcilik eğitiminin ve 
kültürünün yaygınlaşması yolunda bir ilke  
imzasını atmıştır. 

Girişimcilik dersinin amacı, öğrencilere Türk 
iş hayatı, iş ortamı, özellikle de girişimcilik 
hakkında bilgiler ve tecrübeler aktararak 
onları geleceğin başarılı girişimcileri olmaya 
hazırlamaktır.  Girişimcilik dersi, iş dünyasının 
yakından tanıdığı Okan Üniversitesi 
Öğretim Üyesi ve Rektör Danışmanı Dr. 
Mehmet Kabasakal’ın koordinatörlüğünde 
yürütülmektedir. Derslerde, alanlarında uzman 
seçkin akademisyenler (Boğaziçi Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özer Ertuna, Boğaziçi 
ve Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Uğur Tandoğan, Okan Üniversitesi 
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hüsamettin 
Koçan, Prof Dr Nejat Tuncay, Doç. Dr. Ezgi 
Saatçi) tarafından yararlı bilgiler aktarılmakta, 
stratejik yönetim, girişimcilik, yaratıcılık, insan 
kaynakları yönetimi ve iletişim, iş planı ve 
finansal yönetim konuları üzerinde durularak, 
dünyada ve Türkiye’de girişimciliğe ilişkin 
bilgiler verilmektedir.

Dersin özgün yanı, Türkiye’nin seçkin iş 
insanlarının, kendi girişim ve deneyimlerini 
anlatarak, iş tecrübelerini öğrencilerle 
paylaşmalarıdır. Bu kapsamda ilk dersi Okan 
Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Okan 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Okan 
vermektedir.  

2008 yılından bu yana Zorlu Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, 
TURKCELL CEO’ları Süreyya Ciliv ve Kaan 
Terzioğlu,  TAV Yönetim Kurulu Başkanları 
Hamdi Akın ve Sani Şener, Yapı Kredi Bankası 
Genel Müdürlerinden Burhan Karaçam, 
Hedef Dağıtım Yönetim Kurulu Başkanı 
Ethem Sancak, Kibar Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Kibar, Borusan Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Asım Kocabıyık, SANKO 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir 
Konukoğlu, Reklamevi Kurucusu Atilla Aksoy, 
Matraş Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Matraş, 
IBM Genel Müdür Yardımcısı Jale Akyel, 
TTNet Genel Müdürü Tahsin Yılmaz, Film 
Yapımcısı Mine Vargı ve Coca-Cola Company 
CEO’su Muhtar Kent, Yapı Merkezi Kurucu 

ve Onursal Başkanı Dr. Ersin Arıoğlu, Aktif 
Şirketler Grubu Başkanı Yusuf Köse, ORKA 
Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman N. 
Orakçıoğlu,  Süzer Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Süzer, ETS Grup Yönetim 
Kurulu Başkanı Murat Ersoy,   Simit Sarayı 
Kurucusu Haluk Okutur, Collezione Yönetim 
Kurulu Başkanı Ekrem Akyiğit, Penti Çorapları 
Genel Müdürü Sami Kariyo, Alarko Holding 
Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Reis Gıda 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, Vestel 
Şirketler Grubu CEO’su Cengiz Ultav ve MV 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Vargı 
öğrencilere deneyimlerini anlattılar. 

KOLEKSİYON Mobilya Yönetim Kurulu 
Başkanı, Faruk Malhan, Buruni Laboratuvarları 
Kurucusu Ömer Güzel, KOTON Yönetim 
Kurulu Başkan Yrd. Gülden Yılmaz,  ARZUM 
Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, AVEA 
CEO’su Erkan Akdemir, Toyota CEO’su Ali 
Haydar Bozkurt,  Sunset Restoran Kurucusu 
Barış Tansever, BOSCH Türkiye Genel 
Müdürü Steven Young,  ÖZDİLEK Havlu 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek, 
MPR Yönetim Kurulu Başkanı Meral Saçkan, 
Doğan Holding CEO’su Yahya Üzdiyen, 
Doluca Şarapları Yönetim Kurulu Üyesi Sibel 
Kutman,  DEMSA Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Demet Sabancı Çetindoğan,  Hexagon 
Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Müh. 
Jan Nahum,  Vestel Arge Genel Müdürü Metin 
Salt, SANTA FARMA Yönetim Kurulu Başkanı 
Erol Kiresepi,  T. İş Bankası Genel Müdürü 
Adnan Bali, TÜSİAD Başkanlarından Erkut 
Yücaoğlu, Denizbank Genel Müdürü Hakan 
Ateş, Kütahya Porselen A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Nafi Güral, Eren Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Eren, Günaydın 
Et Kurucusu Cüneyt Asan, Doğuş Grubu 
Yönetim Kurulu Başkanı Erman Yerdelen, 
GE Sağlık Türkiye ve İran Genel Müdürü 
Yelda Ulu Colin de dersin konukları olarak 
tecrübelerini öğrencilerle paylaştılar. 
(Girişimcilik dersi konuklarının tam listesine 
Okan Üniversitesi web sitesinden erişilebilir.)

Girişimcilik dersi, öğrencilere gelecekte ister 
kendi işlerini kursunlar, ister profesyonel 
olarak çalışsınlar, iş yaşamında başarılı 
olabileceklerini hissetmelerini; kendilerine 
yaşam boyu yararlı olabilecek değerli bilgiler 
edinmelerini sağlamakta,  özgüvenlerini 
artırmakta ve onları motive etmektedir.
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ULUSLARARASI
İŞBİRLİKLERİ

ULUSLARARASI
PROGRAMLAR 

OFİSİ

Okan Üniversitesi küresel ekonomide 
başarılı olacak mezunlar verebilmek 
ve akademik kadrosunun eğitim ve 
araştırma alanlarındaki uzmanlıklarını 
desteklemek için uluslararası akademik 
işbirliklerine özel bir önem vermektedir. 
Bu amaçla kurulan Uluslararası 
Programlar Ofisi, üniversitenin 
uluslararası akademik işbirliklerini 
geliştirmeyi ve öğrencilerine her 
geçen yıl daha fazla olanak sunmayı 
hedeflemektedir.

Uluslararası Programlar Ofisi 
çalışmalarının temel alanları, öğrenci ve 
öğretim elemanı değişim programları, çift 
ve ortak diplomalar, ortak projeler gibi 
akademik işbirliklerinin oluşturulması ve 
yürütülmesidir.

ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI 
Öğrenci Değişim Programları, 
öğrencilere Okan Üniversitesi’nin 
anlaşmalı olduğu uluslararası 
üniversitelerde herhangi bir ücret 
ödemeksizin ve yıl kaybetmeksizin, bir 
sömestre ya da bir yıl eğitim almalarına 
olanak tanır. Okan Üniversitesi, Erasmus 
Programı’nın yanı sıra, farklı öğrenci 
değişim programlarına da sahiptir. Tüm 

dünyadan 350 üniversitenin yer aldığı 
ISEP ve Yeni Zelanda’dan Fas’a, Kore’den 
Meksika ve ABD’ye kadar birçok ülkedeki 
saygın üniversitelerle yaptığı ikili öğrenci 
değişim programlarıyla öğrencilerine çok 
sayıda olanak sunmaktadır. 
Türkiye üniversiteleri arasında ilk Okan 
Üniversitesi’nin üye olduğu ISEP ile 
öğrencilerimiz, 50 ülkedeki 300’den fazla 
üniversiteden birine bir dönem veya 
bir yıl süreyle giderek ücret ödemeden 
eğitim görebilir, başarıyla tamamladıkları 
dersleri Okan’a transfer ederek 
zamanında mezun olabilirler. ISEP’in 
Amerika Birleşik Devletleri’nde 146, 
Kanada’da 4, İngiltere’de 12, Fransa’da 
23, Almanya’da 8, İspanya’da 9, İtalya’da 
4, İsveç’te 7, Finlandiya’da 10, Arjantin’de 
4, Brezilya’da 2, Şili’de 3, Japonya’da 8, 
Güney Kore’de 5, Çin’de 4,Avustralya 
14,Yeni Zelanda’da 3 üye üniversitesi 
bulunmaktadır.

ERASMUS PROGRAMI
Avrupa Birliği Erasmus Programı’nın 

amacı, Avrupa’daki yükseköğrenim 
kurumları arasında öğrenci ve 
öğretim üyesi değişimi aracılığıyla, 
yükseköğrenimin kalitesini artırmak ve 
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Avrupalılık boyutu yaratmaktır. Erasmus 
Programı çerçevesinde, değişime 
katılan öğrenciler bir ya da iki dönem, 
okudukları bölümlerin anlaşmalı oldukları 
Avrupa üniversitelerinde dönem ya da yıl 
kaybetmeksizin eğitim alabilirler. 
Bu süre içerisinde, tutarı önceden 

belirlenen karşılıksız bir hibeden 
faydalanabilirler.

Okan Üniversitesi, Erasmus 
programına dahil olduğu 2006-2007 
Akademik Yılı’ndan itibaren hızla ilerlemiş 
anlaşma sayılarını ve kontenjanlarını 
sürekli yükselterek öğrencilerine 
27 Avrupa Birliği ülkesindeki seçkin 
üniversitelerde eğitim ve Erasmus Staj 
Programı aracılığıyla Avrupa’nın önde 
gelen şirketlerinde mesleki staj yapabilme 
olanağını sunmaktadır.

ÇİFT DİPLOMALAR
Uluslararası Programlar Ofisi’nin 

bir diğer önceliği de öğrencilerine 
uluslararası saygın üniversitelerle 
oluşturduğu çift diploma programlarıyla, 
hem Okan Üniversitesi’nden, hem de 
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saygın bir başka üniversiteden okudukları 
dalda aynı anda iki lisans ya da YL 
diploması alabilme olanağını sunmaktır. 
Okan Üniversitesi’nin bu kapsamda, 
çeşitli alanlarda farklı AB ve ABD 
üniversiteleriyle çift diploma olanakları 
vardır.

Okan Üniversitesi’nin ABD’de 
bir olmak üzere yedi AB ülkesinde, 
işletmeden, mühendisliğe ve mimarlığa, 
gastronomiden moda tasarımına kadar 
farklı alanlarda çift lisans ve yüksek lisans 
diploma programları vardır. 

Önlisans programlarında ise, Okan 
Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 
öğrencileri “1+1” kredi transferi 

modeliyle 1 yıl Okan Üniversitesi’nde, 1 
yıl da İngiltere’de Londra’daki Havering 
College’da eğitim alarak iki üniversiteden 
de diploma alma olanağına sahiptirler. 
MYO öğrencilerinin yararlanabileceği 
bir diğer çift diploma programı 
ise Bulgaristan’daki Varna Teknik 
Üniversitesi’yle gerçekleştirilmiştir. 2+2 
modeliyle gerçekleşen programda, MYO 
öğrencileri 2 yıl Okan’da, 2 yıl da Varna 
Teknik Üniversitesi’nde okuyarak çift 
diploma alabilirler.

YAZ OKULLARI ve İKİLİ DEĞİŞİM
Okan Üniversitesi’nde Rusça, Çince 

ve Arapça eğitimi alan öğrenciler, bu 
dillerin konuşulduğu ülkelerin önde 

gelen üniversitelerinde bir dönem 
veya bir yıl değişim programına ve yaz 
okullarına katılıp yabancı dil bilgilerini 
geliştirebilirler. Okan Üniversitesi’nde, 
Moskova Devlet Dilbilim Üniversitesi, 
Moskova Devlet Üniversitesi, Shangai 
Üniversitesi, Dalian Üniversitesi, Pekin 
Dil ve Kültür Üniversitesi, Hunan 
Normal Üniversitesi ile öğrenci değişimi 
gerçekleştirilmektedir.

Üniversitemizin, ikili öğrenci 
değişim anlaşmaları bulunan 
üniversitelerden bazıları 
şunlardır:

George Mason University (Kuzey 
Amerika); Murray State, Kentucky (Kuzey 
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Amerika); Ecole de Gouvernance et 
d’Economie de Rabat (Fas) - Arapça,  
Ekonomi ve Siyasal Bilgiler; Inha 
University (Güney Kore);  Hunan 
University (Çin) - Çince Mütercim 
Tercümanlık; Napoli 2 (İtalya);  Moscow 
State Linguistic University (Rusya) - 
Rusça Mütercim Tercümanlık; Unitec 
Institute ofTechnology (Yeni Zelanda); 
Canadian University of Dubai- (Dubai);  
Concordia College New York (Kuzey 
Amerika); Beijing Language and Culture 
University (Çin); Stetson University 
(Kuzey Amerika); Kazakh Humanitarian 
and Law University (Kazakistan).

OKAN INTERNATIONAL UNIVERSITY 
2015-2016 Akademik Yılı’nda, ABD, 

Miami’de açılan Okan International 
University (OIU) İşletme, Turizm 
Yönetimi ve Sağlık Yönetimi alanlarında 
Lisans ve Yükseklisans düzeyinde eğitim 
vermektedir. Üniversitede örgün eğitimin 
yanı sıra çok çeşitli alanlarda uzaktan 
eğitim de verilmektedir.

Okan International University, Okan 
Üniversitesi’nin ABD’deki kardeş 
üniversite olmasından dolayı, Okan 

Üniversitesi’nin ücretli programlarına 
yerleşen öğrencilere, dilerlerse 
İngilizce Dil Hazırlık eğitimini Miami’de 
alma olanağı sunmaktadır. Ek olarak, 
OIU yaz aylarında İngilizce Dil Kursları 
düzenlemekte ve dilini geliştirmek 
isteyen tüm Okan Üniversitesi 
öğrencilerine indirimli ücret tarifesiyle 
programa katılım hakkı tanımaktadır.

Öğrencilerimiz lisans ve yüksek 
lisansta çift diploma programına 
katılarak hem Okan Üniversitesi 
hem Okan International University 
diploması ile mezun olabiliyor.

 OIU’de sadece Okan Üniversitesi 
öğrencileri değil, farklı ülkelerden 
gelen öğrenciler de eğitim görüyor. 
İşletme, Sağlık Yönetimi ve Turizm ve 
Otel İşletmeciliği bölümlerinde hem 
lisans hem de yüksek lisans eğitimi 
veriliyor.  Ayrıca, bu yıldan itibaren 
sağlık programları ile sağlık sektörüne 
de eleman yetiştirilmeye başlanıyor.

 Bunun yanı sıra OIU, 3 sürekli 
eğitim programıyla eyaletin ve şehrin 
ihtiyacı olan yetişmiş eleman eğitimini 
üstleniyor: Bilgisayar Uygulamaları, 
Web Tasarım ve Barmenlik.
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 Okan Üniversitesi öğrencileri, 
İngilizce’nin yanında Rusça, Çince ve 
Arapça dillerinden birini daha öğrenerek, 
iki yabancı dille mezun olmanın avantajına 
sahip olmaktadır.

İNGİLİZCE HAZIRLIK
Çağımızda bir iletişim aracı olan dilin 

daha da önem kazanması nedeniyle, 
Okan Üniversitesi’nin tüm fakültelerinde 
İngilizce dil hazırlık eğitimi verilmektedir. 
Hazırlık programı, İngilizce programlarda 
zorunlu, Türkçe programlarda ise 
isteğe bağlı verilmektedir.  Ayrıca 
üniversitemizin Çeviribilim Bölümü 
Rusça, Çince ve Arapça Mütercim- 
Tercümanlık lisans programları 
kapsamında bu dillerde de hazırlık 
programları yürütülmektedir.

Lisans programlarına kayıt yaptıran 
tüm öğrencilerimiz (Rusça, Çince ve 
Arapça Mütercim Tercümanlık öğrencileri 
hariç) İngilizce yeterlilikleri bakımından 
akademik yıl başında yapılan yabancı dil 
yeterlilik ve düzey belirleme sınavına 
girerler.

OKAN’DA
EĞİTİM

ve
ÖĞRETİM

İngilizce önlisans programlarına 
kayıt yaptıran Meslek Yüksekokulu 
öğrencileri de yabancı dil yeterlilik 
ve düzey belirleme sınavına girerler. 
Yeterlilik ve düzey belirleme sınavında 
başarılı olamayan öğrenciler dil hazırlık 
programına alınırlar. Bu program sonunda 
başarılı olanlar, lisans programlarına 
devam ederler.

DERS GEÇME
Genel not ortalaması ve yarıyıl not 

ortalaması hesabında yalnız kayıt olunan 
dersler esas alınır; alt yarıyıllardan 
alınamayan dersler dikkate alınmaz. 
Tekrarlanan dersler için o dersten alınan 
son başarı notu geçerlidir.

Aldıkları dersten başarısız olan veya 
not ortalamasını yükseltmek isteyen 
öğrencilere yeni bir olanak tanımak, 
başarılı öğrencilere ise daha kısa sürede 
mezun olabilme imkanını sağlamak 
amacıyla üniversitemizde her yıl Yaz 
Okulu açılmaktadır. 



27O K A N  Ü N İ V E R S İ T E S İ

YANDAL / ÇİFT ANADAL
Yandal Programı, Okan Üniversitesi 

öğrencisinin öğrenim gördüğü lisans 
programının yanında, başka bir bölümden 
de ders almasıdır. Öğrencinin bu 
programa başvurabilmesi için, başvurduğu 
yarıyıla kadar kendi lisans programındaki 
tüm dersleri başarıyla tamamlamış 
olması ve başvuru sırasında genel not 
ortalamasının en az 3.00 olması gerekir.

Çift Anadal Programı ise, Okan 
Üniversitesi öğrencisinin öğrenim 
gördüğü lisans programının yanında 
ilgi duyduğu farklı bir bölümden ikinci 
bir diploma almasıdır. Öğrencinin bu 
programa başvurabilmesi için başvurduğu 
yarıyıla kadar kendi lisans programındaki 
tüm dersleri başarıyla tamamlamış 
olması, başvuru sırasında genel not 
ortalamasının en az 3.00 olması ve anadal 
lisans programının ilgili sınıfında başarı 
sıralamasına göre ilk %20’nin içinde 
bulunması gerekir.

Öğrencilerimiz istedikleri takdirde 
yandal yaparak kendilerini farklı bir 
alanda geliştirebilir ya da çift anadal 
yaparak iki diploma ile mezun olabilirler. 
Örneğin, İşletme Bölümü’nde okuyan bir 
öğrenci Turizm ve Otelcilik Bölümü’nde 
çift anadal yapabilir ya da Bilişim 
Sistemleri’nde okuyan bir öğrenci, 
Bilgisayar Mühendisliği’nde yandal 
yaparak aynı süre içerisinde çok daha 
donanımlı olarak iş hayatına atılabilir.

İKİNCİ YABANCI DİL

Okan Üniversitesi’nde eğitim gören 
öğrencilerin, ikinci sınıftan sonra ikinci 
bir yabancı dil öğrenmesi amaçlanmış ve 
programlara seçmeli veya zorunlu ikinci 
yabancı dil dersleri konulmuştur.

Öğrenciler, Rusça, Çince ve Arapça 
dillerinden birini seçerek, bu dilin gerek 
günlük hayatta gerekse iş dünyasında 
kullanımı üzerine eğitim alabilme 
şansına sahip olmaktadır. Böylece, 
bölümlerinden mezun olan öğrencilerin 
mesleki performanslarını, dil açısından da 
geliştirmeleri hedeflenmiştir.

BÖLÜM DEĞİŞTİRMEDE  
ESNEKLİK

I. sınıfta fakülte içinde ortak ders 
uygulaması ile öğrencilerimize fakülte içi 
yatay geçişlerde kolaylık sağlanmaktadır.



28 O K A N  Ü N İ V E R S İ T E S İ

TIP FAKÜLTESİ

İlk öğrencilerini 2014-2015 Akademik Yılı’nda alan fakültemizde Temel Tıp 
Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri olmak üzere toplam 
3 bölüm bulunmaktadır. Bu bölümlerden Temel Tıp Bilimleri Bölümü’nde 
6 ana bilim dalı faaliyet göstermektedir. Öğrencilerimiz son teknolojiyle 

donatılmış laboratuvarlarımızda Türkiye’nin önde gelen bilim insanlarının 
tecrübelerinden faydalanarak, genç yaşta sağlık ve tıbbi araştırma alanında 

önemli çalışmalar yapma fırsatını elde etmektedir.
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Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü’nde tıp eğitimini “Tıp, Diş Hekimliği ve Sağlık 
Bilimleri Eğitim Kompleksi’nde” gerçekleştiriyoruz. Her türlü tıbbi donanımın ve 
alt yapının eksiksiz mevcut olduğu bu mekanda ilk öğrencilerimiz temel bilimler 
eğitimlerini alıyorlar.

Bu eğitimde hücreden başlayarak organlara kadar uzanan bir süreçte insan vücudunun 
tümü Anatomi, Histoloji, Fizyoloji, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Tıbbi 
Mikrobiyoloji derslerinin entegre olarak verildiği bir sistemde öğrencilerimize 
öğretilmektedir. Bu temel bilgileri alan öğrencilerimiz 4. dönemden itibaren hasta ile 
bire bir temas edecekleri ve klinik bilgilerini alacakları stajlarına başlayacaklardır. Bu 
stajlar başta iç hastalıkları, cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk sağlığı ve 
hastalıkları olmak üzere değişik stajlardan oluşacaktır. 6. dönemde ise öğrencilerimiz, 
hasta ile iletişimin ve sağlık sorunlarının çözümlerinin sağlandığı 12 aylık dönemi 
tamamlayarak Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ilk mezunları olarak ülkemizdeki 
hekim ordusuna katılacaklardır.

Genç Okan Tıp’lıların başarılı birer hekim olmaları dileğiyle.

Prof. Dr. Semih BASKAN
Tıp Fakültesi Dekanı

DEKANIN MESAJI
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Simülasyon Merkezi  
Yaklaşık 1000 metrekarelik bir alanda 
hizmete giren Okan Üniversitesi  
Tıp Fakültesi Simülasyon Merkezi’nde 
öğrencilerimiz her türlü hasta 
tipi ve hastalık senaryosunu 
bünyesinde barındıran bilgisayar 
destekli simülatörlerle eğitilmektedirler. 

Merkez, sınıf ve laboratuvar düzeni 
içerisinde temel bilgi ve becerilerini 
geliştiren öğrencilerin hastane 
mimarisine uygun planlanmış 

alanlarda, gerçeğe yakın stres altında, 
ekip sorumluluğu içerisinde tutum 
ve davranış modelleri geliştirmelerini 
hedeflemektedir. Merkez içerisinde 
öğrencilerin eğitim ve değerlendirme 
amacıyla yaptıkları her uygulama ve 
sınav yüksek teknoloji ürünü bir işletim 
sistemi ile düzenlenmekte, kayıt altına 
alınmakta, değerlendirilmekte ve 
debriefing uygulamaları ile eğitimin 
kalıcılığı sağlanmaktadır.  

Simülasyon Merkezinde yer alan 
birimler:
• Kaza Yeri ve Ambulans Alanı
• Acil Servis
• Temel Beceri Laboratuvarı
• Hemşirelik Bakımı
• Özel Oda Uygulama Alanı
• İlaç Hazırlama Odası
• Standardize Hasta Uygulama Odası
• Doğum Salonu
• Ameliyathane
•  Yoğun Bakım
• Learning Space İşletim Sistemi ve 
  Debriefing Room
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Okan Üniversitesi Hastanesi sektöre liderlik edecek
Yükseköğrenimdeki 17. yılını geride bırakan Okan Üniversitesi, “Okan” markasının ulusal ve uluslararası başarısını, alanında uzman 
100’ün üzerinde hekim ve öğretim üyesi, alanında uzman toplam 800 hekim ve sağlık personeli ile sağlık sektörüne taşıyor. 85 öğrenci 
ile başladığımız ve bugün 25 bin öğrenciye ulaşan eğitim yolculuğumuzda Okan Üniversitesi’nin gücüyle Okan Üniversitesi Hastanesi 
kuruldu. Okan Üniversitesi Hastanesi, son teknoloji cihazlarla donatılmış olmasının yanı sıra kendi alanında uzman kadrosuyla da ön 
plana çıkacak.

Sabiha Gökçen Havalimanı’na çok yakın olan konumu nedeniyle farklı ülkelerden hastaların da geleceği Okan Üniversitesi Hastanesi’nde 
ayrıca ilk 3 yılda Temel Bilimler Eğitimleri’ni alan öğrencilerimiz 4’ncü, 5’inci ve 6’ncı staj yapacak. Okan Üniversitesi Hastanesi özel-
likle kanser hastalığı tanısı ve tedavisi konusunda bünyesine kazandırdığı teknolojik cihazlarla ve uzman kadrosuyla sektörde liderlik 
edecek.  
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DİŞ HEKİMLİĞİ 
FAKÜLTESİ

LİSANS PROGRAMI
• 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. Okan Üniversitesi, 2017 Mayıs ayında Tuzla’da ikinci Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Uygulama 
Hastanesi’ni açmaya hazırlanıyor.
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• Güçlü akademisyen kadrosu

• 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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SAĞLIK BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ

Mezunlarımızın, sadece mesleğini iyi icra eden sağlıkçılar değil, aynı 
zamanda sorunlara duyarlı, insanları seven, toplumsal sağlık sorunlarını 

analiz edebilen aydın insanlar olmalarını istiyoruz. Amacımız; sürekli 
araştıran, bilimsel olarak sürekli kendini geliştiren, bilgi üreten, bilgi ve 

birikimlerini aktarabilen sağlıkçılar yetiştirmektir.

LİSANS PROGRAMLARI
• Beslenme ve Diyetetik

• Beslenme ve Diyetetik (İng.)
• Çocuk Gelişimi

• Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
• Hemşirelik

• Sağlık Yönetimi
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Hem bireysel yaşamımızda hem toplumsal anlamda başarılı ve mutlu bir yaşam sürmek, 
yaşam kalitesini artırmak sağlıklı olmaya bağlıdır. Sağlığı geliştirme ise çok disiplinli bir 
yaklaşım ile mümkündür. Sağlığı geliştirmede sağlık eğitimi başta olmak üzere sağlık 
yönetimi, beslenme ve spor en önemli disiplin alanları olarak karşımıza çıkıyor. Sağlık 
hizmeti sunulurken de bu çok disiplinli yaklaşım uzmanlaşmaya, yeni mesleklerin 
doğmasına ve gelişmesine neden oluyor. Günümüzde en eski sağlık mesleği olan 
hekimlik ve hemşirelikten sonra yüzlerce sağlık mesleği sağlık hizmetinin sunumunda 
rol almaktadır.

Fakültemiz bu önemli sağlık dallarından Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 
Beslenme ve Diyetetik, Sağlık Yönetimi ile Çocuk Gelişimi bölümlerinden oluşmaktadır. 
Hangi bölüm olursa olsun önce üniversitemizin temel felsefesi olan iş dünyasına yakın 
olma iddiasıyla çalışıyoruz. Öğrencilerimiz Hastane Simülasyon Merkezi’nde değişik 
hastalıklarda ne yapması gerektiğini, hastaya zarar verme riski olmadan bilgi, tutum ve 
davranış olarak öğrendikten sonra Okan Üniversitesi Hastanesi’nde, gerçek hayatta, 
uygulamaktadırlar. Mezunlarımızın, sadece mesleğini iyi icra eden sağlıkçılar değil, aynı 
zamanda sorunlara duyarlı, insanları seven, toplumsal sağlık sorunlarını analiz edebilen 
aydın insanlar olmalarını istiyoruz.  Amacımız sürekli araştıran, bilimsel olarak sürekli 
kendini geliştiren, bilgi üreten, bilgi ve birikimlerini aktarabilen sağlıkçılar yetiştirmektir.

Prof. Dr. Mithat KIYAK
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

DEKANIN MESAJI
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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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Prof. Dr. Mustafa KOÇAK
Hukuk Fakültesi Dekanı

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  tamamı 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.
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MÜHENDİSLİK 
FAKÜLTESİ

Mühendislik Fakültesi’nin eğitimdeki temel amacı, mühendislik konularını 
iyi özümsemiş, bunları uygulama yeteneği kazanmış, ulusal ve uluslararası 
sanayi kurumlarını ve mühendislik yöntemlerini bilen, iş ahlakına sıkıca 
bağlı, küresel yarışa hazır yenilikçi ve yaratıcı mühendisler yetiştirmektir.

LİSANS PROGRAMLARI
• Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe, İngilizce)

• Elektrik - Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
• Endüstri Mühendisliği (Türkçe, İngilizce)

• Otomotiv Mühendisliği (İngilizce)
• Genetik ve Biyomühendislik (Türkçe)

• Geomatik Mühendisliği (Türkçe)
• Gıda Mühendisliği (İngilizce)

• İnşaat Mühendisliği (Türkçe, İngilizce)
• Makine Mühendisliği (İngilizce)

• Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
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Sevgili Gençler,         
Mühendislik, insanın doğayla etkileşimini aklın önderliğinde biçimlendirmesi demektir. 
Sözcük anlamı, ölçüp biçerek yola çıkıp, hesaba  dayalı olarak problem çözmektir. 
Günümüzde mühendislik, bilimsel bilgilerin doğayı dönüştürecek şekilde kullanılması ve 
bütün endüstri alanlarında bilgi teknolojilerinin de yoğun ve etkin kullanımıyla üretim 
maliyetleri düşürülürken ürün becerilerinin ve niteliklerinin yükseltilmesi  anlamına geliyor. 
Teknolojik gelişmenin hızı katlanarak artıyor. İletişimde, tıpta, ulaşımda yirmi yıl önce bilim 
kurgu sayılan birçok uygulama bugün günlük yaşama girmiş durumda.
18. Yüzyıl’da başlayan sanayi devriminden bu yana insanlık doğa hakkında öğrendiklerini 
insanların yararına kullanmaya çalışır, o bilgilere dayalı ürünler geliştirirken belki birçok 
alanda çarpıcı gelişmelere imza atmış, ama bir yandan da  doğayı neredeyse yaşanmaz 
hale getirmiş, insanlar arasındaki uçurumları da ortadan kaldırmayı henüz başaramamış 
durumda. Hepimizin bildiğimiz ama ne yazık ki henüz gündemimizde hak ettiği önceliği 
vermediğimiz küresel ısınma olgusu, hızla yaklaşan bir gelecekte dünyamızı yok oluşa 
götürebilecek gibi görünüyor.  İletişim teknolojileri dünyanın en ücra noktalarıyla 
istediğimiz an görüntülü konuşma olanağı sağlıyor, ama insan toplulukları arasındaki 
eşitsizliklerin, anlaşmazlıkların, düşmanlıkların,  azalacakları yerde gittikçe daha yıkıcı hale 
geldiklerini her gün yaşayarak görüyoruz. 
 
İşte günümüzde mühendisler, bilimsel bilgiyi yaşama uygularken doğanın yok oluşunu 
engellemek, insanlar arasında dostluğu, kardeşliği pekiştirmek gibi sorumlulukları da 
taşımaktadırlar. Bugünün mühendisliği, üretilen ürünlerin yalnızca daha başarılı, daha verimli, 
daha ucuz olmasıyla yetinemez, doğayı ve insanlığı da öncelikle gözetmek durumundadır. 
Günümüzde yenilikçilik ve yaratıcılık, bu ilkeler çerçevesinde mühendisliğin temel 
gereksinimi olarak ortaya çıkıyor.
Mühendislik Fakültemiz on bölümden oluşuyor. Bunlar;
• Bilgisayar Mühendisliği,
• Elektrik - Elektronik Mühendisliği,
• Endüstri Mühendisliği,
• Enerji Sistemleri Mühendisliği,
• Genetik ve Biyomühendislik
• Geomatik Mühendisliği,
• Gıda Mühendisliği,
• İnşaat Mühendisliği,
• Makine Mühendisliği,
• Mühendislik Temel Bilimleri bölümleridir.
Mühendislik Temel Bilimleri bölümü dışında her bölümün kendi ismi altında programları 
var. Yukarıda sözü edilen bölüm/programlara ek olarak Mekatronik Mühendisliği Programı 
Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü altında, Otomotiv Mühendisliği Programı ise 
Makine Mühendisliği Bölümü altında açılmıştır.
Okan’a hoş geldiniz. Hepinize başarılar diliyorum.

Prof. Dr. Semih BİLGEN
Mühendislik Fakültesi Dekanı

DEKANIN MESAJI
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
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İŞLETME ve YÖNETİM 
BİLİMLERİ  FAKÜLTESİ

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi; iş dünyasına yakınlığı ve topluma duyarlılığı 

en fazla olan fakültelerden biri olarak, bölümlerinin ve öğretim üyelerinin 

çeşitliliği ve zenginliğiyle, iç sinerjisini “Ekonomi-Politik Çevrede Değişen İşletme” 

konseptiyle hayata geçirmektedir.

Öğrencilerimizi; dinamik, disiplinlerarası yaklaşımla, İstanbul’un zengin iş dünyası 

ve entellektüel paydaşlığını içselleştiren, açık fikirli, analitik ve eleştirel düşünebilme 

yeteneğine sahip, insan hakları ve özgürlüklere önem veren dünya vatandaşları 

olarak yetiştirmeye özen gösteriyoruz ve mezunlarımızın “öğrenmeyi öğrenmiş 

girişimciler ve yetkin profesyoneller” olarak destekliyoruz.

Sektör lideri şirketler ile birlikte öğrencilerimizi yetiştirdiğimiz Markalı Dersler, 

geniş staj imkanları, 4’üncü sınıf ikinci dönemde uzun süreli staj imkanı 

sunan  CO-OP uygulaması ile sektör şirket ve kurumlarıyla yakın ilişkilerimiz 

mezunlarımızın iş bulma alternatiflerine olumlu katkılar sağlamaktadır.

LİSANS PROGRAMLARI
• İşletme (Türkçe)

• İşletme (İng.)
• Bankacılık ve Finans (İng.)

• Uluslararası İlişkiler (Türkçe)
• Uluslararası İlişkiler (İng.)

• Uluslararası Lojistik (Türkçe)
• Uluslararası Lojistik (İng.)

• Uluslararası Ticaret (Türkçe)
• Uluslararası Ticaret (İng.)

İŞLETME ve YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
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Üniversitemizin vizyonu çerçevesinde iş dünyasına en yakın fakültelerden biri olan 
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, bölümlerinin ve öğretim üyelerinin çeşitliliği 
ve zenginliğiyle, iç sinerjisini “Ekonomi-Politik çevrede değişen İşletme” 
konseptiyle hayata geçirmektedir. 

Uluslararası politik ve küresel finansal piyasalarda oluşan kırılmalara ilaveten “Endüstri 
4.0” devrimi ile siber-fiziksel akıllı sistemlerin hayatımıza yavaş yavaş giriyor olması, 
beraberinde iş dünyasında önemli değişimlere yol açmaktadır. Fakülte olarak geleceğimizi 
şekillendirecek ekonomi, uluslararası ilişkiler, işletme, uluslararası ticaret, lojistik, 
bankacılık ve finans profesyonellerini, bizi farklı kılan iç sinerjimizle disiplinlerarası bir 
yaklaşımla yetiştiriyoruz.

Mezunumuzu ayırt edecek özelliğin “değişime uyum sağlama becerisi” olacağına 
inancımızla; geleceğimizi emanet edeceğimiz uzman ve profesyonelleri “öğrenmeyi 
öğrenmiş yetkinlik” yaklaşımımız ile yetiştiriyoruz. Bu bağlamda, güncellenmiş 
akademik programlarımız bünyesindeki derslerimizde ezbere dayalı sınav sisteminden 
ziyade; proje, örnek olay, sektör çalıştayları, stajlar, saha çalışmaları, iş simülasyonları ve 
Markalı Dersler gibi yenilikçi eğitim çözümleri kullanmaktayız. Yeni açmış olduğumuz   
finansal yatırım simülasyonları için Trademaster Finans Lab. ve iş simülasyonları için de 
İşletme Strateji Lab. ile eğitim yaklaşımımızı destekliyoruz.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi olarak akreditasyona verdiğimiz önem nedeniyle, 
Avrupa yükseköğretim kurumlarının ve akademik sistemlerinin entegrasyonu 
çerçevesinde Bologna sürecini tamamlamış bulunuyoruz. Ayrıca üniversite olarak 
ABD akademik kurumları akreditasyon sistemi ACICS ve program akreditasyonları 
çerçevesinde de ABD işletme ve yönetim program akreditasyon sistemi ACBSP 
akreditasyon çalışmalarımız  yoğun bir şekilde devam etmektedir.  

Ancak gerçek akreditasyonumuz mezunumuzun başarısıdır.

Prof. Dr. Güner GÜRSOY
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı

DEKANIN MESAJI

İŞLETME ve YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
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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 Mütercim-
Tercümanlık 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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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.

DEKANIN MESAJI

Prof. Dr. Nadir Engin UZUN 
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı
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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



47O K A N  Ü N İ V E R S İ T E S İ

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.

DEKANIN MESAJI

Prof. Dr. Ali İlker GÜMÜŞELİ  
Eğitim Fakültesi Dekanı
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SANAT,  TASARIM ve 
MİMARLIK FAKÜLTESİ

Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, kendi alanlarında 

yetkin sanat ve tasarımcı akademisyenlerden oluşan kadrosu, eğitim 

alanlarını ilgilendiren sektörden gelen yaratıcı sanatçı ve tasarımcıları ve 

yedi bölümüyle, “Eğitim İçinde Üretim” felsefesiyle nitelikli bir sanat ve 

tasarım eğitimi vermektedir.

LİSANS PROGRAMLARI
• Endüstri Ürünleri Tasarımı

• Görsel İletişim Tasarımı
• İç Mimarlık 
• Mimarlık

• Moda Tasarımı
• Sanat ve Kültür Yönetimi 

• Sinema -TV

SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
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Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, üniversitemizin modern 
kampüsünde, yetkin altyapısı, kentin çevresinde merkez olma özelliği ve doğaya açık 
bir ortamda, öğrencilerini eğitirken üretmek felsefesiyle öne çıkan ve fark yaratan 
ülkemizin en nitelikli sanat, tasarım ve mimarlık eğitimi veren kurumlarındandır.

Günümüz dünyasında, bilginin ve iletişiminin önemi daha da artmış olup sanat ve 
tasarım eğitiminde disiplinlerarası yaklaşımlar da önem kazanmaya başlamıştır. Sanat 
ve tasarım disiplinleri, üretim ve eğitim açısından çok boyutlu bir yapılanma içinde 
yer almaya başlamıştır. Mimarlık alanı teknoloji ve bilimle sanatı bir arada yoğurarak, 
çevreci yaklaşımlarla ürünlerini verme yolundadır.

Uygarlık yolunda, özellikle 20. yüzyıl, bilim ve teknolojideki baş döndürücü gelişmelerin 
ortaya çıkmasına tanıklık etmiş, bu bağlamda atılan adımlar dünyanın çehresini 
değiştirirken, iç çelişkilerini de oluşturmuştur. Bu süreç yaşamın kavramlarını 
farklılaştırırken, sanatın yansıtmacı tavrını da etkilemiş ve dönüştürmüştür. Bu 
dönüşüm yaratıcı ifade eylemlerinin üretilme süreçlerinde kavramsal yaklaşımların ve 
bilgi birikiminin öneminin anlaşılmasını da sağlamıştır. Sanat, günümüzde yaşamı salt 
estetize edilmiş yollarla betimlemezken, güncel sanat pratiği altında yaşamın ilişkilerini 
ve çelişkilerini daha çok mercek altına almaya başlamıştır. Yaratıcılığı temel alan tasarım 
alanları, işlevsellik bağlamında yaşamın ihtiyaçlarını düzenlemekte, boyutlandırmaktadır.
Fakültemizin bölümleri disiplinlerarası bir anlayış içinde, öğrenci katılımına da üst 
düzeyde yer vererek eğitim programlarını oluşturmaktadır. 

Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İstanbul’un Anadolu yakasında 
2006-2007 Akademik Yılı’nda sanat ve tasarım eğitiminde üreterek eğitmek felsefesiyle 
yaratıcı ve becerilerle donatılmış öğrenciler yetiştirmek ilkesini benimseyen bir 
anlayışla kurulmuş olup, Moda Tasarımı, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Sinema 
TV, Sanat ve Kültür Yönetimi ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümleri’ne, Mimarlık 
Bölümü’nün de eklenmesiyle daha da güçlü bir şekilde eğitimini sürdürmektedir. 
Fakültemizin öğrencisi olma şansını elde eden gençlerimizin, eğitimlerini 
tamamladıktan sonra sanatçı, tasarımcı ve mimarlar olarak yenilikçi ve yaratıcı 
çalışmalarıyla Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin bayrağını 
başarıyla taşıyacaklardır. 

Prof. Dr. Demet Irklı ERYILDIZ
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı

DEKANIN MESAJI

SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
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OKAN ÜNİVERSİTESİ
KONSERVATUVARI
Müzik ve Tiyatro Bölümü olarak iki bölümle eğitime başlayan

Okan Üniversitesi Konservatuvarı, ülkemizin müzik ve tiyatro yaşamına
katkıda bulunarak alanında yıldız isimler yetiştirmeyi amaçlıyor.
Aynı zamanda nitelikli sanatçı, akademisyen ve araştırmacıların

yetiştirilmesini hedefleyen bir anlayışı benimseyen Okan Üniversitesi 
Konservatuvarı’nın Müzik Bölümü’nde, öğrencilere ilk iki yıl Türk Müziği 
ve Batı Müziği bilgileri veriliyor. Üçüncü sınıftan itibaren öğrenci branşını 
seçerek öğrenimini sürdürülüyor. Okan Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro 

Bölümü’nde ise oyunculuk, temelinde performansa dayalı bir eğitim 
programı ile çağdaş oyunculuk teknikleriyle öğretiliyor.

LİSANS PROGRAMLARI
• Müzik (Özel Y.)
• Tiyatro (Özel Y.)

OKAN ÜNİVERSİTESİ KONSERVATUVARI
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Okan Üniversitesi Konservatuvarı, öncelikle Müzik ve Tiyatro Bölümü olarak iki 
bölümle kurulmuştur. Okan Üniversitesi Müzik Bölümü’nde öğrenciye ilk iki yıl Türk 
Müziği (Türk Sanat Müziği / Türk Halk Müziği) ve Batı Müziği bilgileri eşit oranda 
verilecek, üçüncü sınıftan itibaren öğrenci edinilmiş bilgilerden yararlanarak branşını 
seçip öğrenimini sürdürecektir. Böylece çağdaş eğitimin gereği olan disiplinlerarası 
bir müzik programıyla yetişecek, kökünden kopmadan geleceğe bağlanacak ve çeşitli 
sentezler yapabilme imkanı bulacaktır. 

Okan Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde oyunculuk, temelinde performansa dayalı bir 
eğitim programı ile değişen ve gelişen çağdaş oyunculuk teknikleriyle öğretilecek; 
bunun yanı sıra günümüzde eğitimine çok ihtiyaç duyulan kamera oyunculuğunun 
gerektirdiği bilgiler de verilecektir. 

Tiyatro programı içinde seçmeli derslerle Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun 
unutulmaması sağlanacak, öğrencilerin hazırlayacağı bireysel projelerle uygulamaya 
dönük çalışmalar yapılacak ve atölye çalışmaları ile çağdaş sentezler yapabilecek 
tiyatro sanatçıları yetiştirilecektir.

Okan Üniversitesi Konservatuvarı’nda eğitimler şehir merkezinde yer alan Kadıköy  
Kampüsü’nde sürdürülecektir. 

Genç yeteneklerimizi, çağdaş bir program ve alanlarında yetkin öğretim elemanları ile 
en iyi olmayı hedeflediğimiz bölümlerimize bekliyoruz.

Yrd. Doç. Çetin KÖRÜKÇÜOĞLU
Konservatuvar Müdürü

MÜDÜRÜN MESAJI
OKAN ÜNİVERSİTESİ KONSERVATUVARI
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UYGULAMALI BİLİMLER 
YÜKSEKOKULU

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu dört yıllık programları ile öğrencilerini 
sorun çözmeye odaklı, uzmanlaşmak istedikleri sektörlerde yaratıcı ve 
iş hayatına atılmaya hazır bir şekilde yetiştirmektedir.  Teorik ve pratik 
öğretimi aynı anda veren yüksekokul, öğrencilerini mezuniyetlerinden 

hemen sonra uygulamaya koyacakları bilgi ve becerilerle donatan eğitim 
programları sunmaktadır.

LİSANS PROGRAMLARI
• Bankacılık ve Sigortacılık                                                           

• Gastronomi                                               
• Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 

• Havacılık Yönetimi                                                                                                             
• Lojistik ve Taşımacılık                                  
• Muhasebe ve Denetim                                                            

• Pilotaj (İng.)                                                         
• Spor Yöneticiliği                                            

• Turizm ve Otelcilik                                                    
• Turizm ve Otel İşletmeciliği (İng.)                 

• Yeni Medya                                                      
• Yönetim Bilişim Sistemleri
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Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu dört yıllık lisans programlarıyla 
öğrencilerine teorik ve pratik bir öğrenim imkanı sağlamakta, üniversite son sınıfta 
uygulanmaya başlayan CO-OP programı ile öğrencinin lisans eğitimi sırasında bir iş 
yerinde çalışmasına olanak vermekte, markalı dersler uygulamaları ile sektörü kampüse 
taşımakta, mezuniyetlerinden hemen sonra öğrencileri uygulamaya koyabilecekleri bilgi 
ve becerilerle donatmaktadır.
İyi yetişmiş, sorun çözmeye odaklı, iş hayatına atılmaya hazır, uzmanlaştıkları sektörde 
yaratıcı olmalarına çalıştığımız öğrencilerimiz, ülkemizde yetişmiş insan eksikliğini 
gidermeye yardım edeceklerdir. Bünyemizde yer alan Turizm ve Otelcilik, Turizm ve Otel 
İşletmeciliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Muhasebe ve 
Denetim, Pilotaj, Yeni Medya, Lojistik ve Taşımacılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Havacılık 
Yönetimi, Gastronomi ve Spor Yöneticiliği bölümlerinden mezun olan öğrencilerimizin 
yönetecekleri meslekler, dünyada ve Türkiye’de sürekli gelişen ve gelişmeye devam 
edecek, cazip iş alanlarıdır. Bir yandan, öğrenimlerinin ilk yılında öğrencilerimize 
sunulan ortak derslerle onlara sağlam bir akademik formasyon verilirken; diğer yandan, 
iş dünyasıyla kurulan yakın ilişkiler, sağlanan staj imkanları ve güncel mesleki eğitim 
programları aracılığıyla, öğrencilerimizin çok yönlü güçlü bir donanıma sahip olmaları 
amaçlanmaktadır. 
İngilizce’nin yanı sıra ikinci bir yabancı dil öğrenmek isteyen öğrencilerimiz Arapça, 
Çince veya Rusça’yı seçebilmektedirler.Öğrencilerimiz üniversitemizde var olan yandal 
ve çift anadal olanağından ve Erasmus Programı ile anlaşmalı üniversitelerle ikili değişim 
programlarından yararlanabilmektedirler.

Prof. Dr. Güner GÜRSOY
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür V.

MÜDÜRÜN MESAJI
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MESLEK YÜKSEKOKULU
“İş Yaşamına En Yakın Üniversite” sloganı ile yola çıkan Okan Üniversitesi 

Meslek Yüksekokulu öğrencileri, iki yıllık önlisans eğitimi süresince yaptıkları 
stajlarla derste öğrendiklerini, uygulamaya dönük çalışmalarla pekiştirerek 

iş hayatına hazırlanmaktadır.

• Bankacılık  ve Sigortacılık
• Bilgisayar Programcılığı

• Dış Ticaret
• Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

• Grafik Tasarımı
• Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

• İç Mekan Tasarımı
• İnsan Kaynakları Yönetimi

• İş Sağlığı ve Güvenliği
• İşletme Yönetimi

• Lojistik
• Radyo ve Televizyon Programcılığı

• Turizm ve Otelcilik

Beyoğlu Kampüs
Meslek Yüksekokulu 
Önlisans Programları

Kadıköy Kampüs
Meslek Yüksekokulu 
Önlisans Programları

• Adalet
• Adalet (İ.Ö.)

• Aşçılık
• Aşçılık (İ.Ö.)

• Bilgisayar Programcılığı
• Dış Ticaret

• Dış Ticaret (İng.)
• Elektrik

• Grafik Tasarımı
• Harita ve Kadastro

• Harita ve Kadastro (İ.Ö.)
• İnşaat Teknolojisi

• İnşaat Teknolojisi (İ.Ö.)
• İş Sağlığı ve Güvenliği (U.E.)

• Lojistik
• Makine

• Mekatronik
• Mimari Restorasyon

• Mimari Restorasyon (İ.Ö.)
• Mobil Teknolojileri

• Moda Tasarımı
• Radyo ve Televizyon Programcılığı (İ.Ö.)

• Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
• Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İng.)

• Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
• Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İ.Ö.)
• Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İng.)

• Spor Yöneticiliği
• Uçak Teknolojileri

• Yerel Yönetimler (Uzaktan Eğitim)
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Okan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu; bilgi işleme kapasitesi yüksek, tecrübe 
ve beceriyi esas alan, iki yıllık eğitim sonrasında önlisans diploması veren bir 
yükseköğretim kurumudur. Tüm programlarımız, sektör kuruluşlarının işbirliğiyle 
açılmaktadır. Keza ders programları, ilgili sektör temsilcilerinin yer aldığı danışma 
kurullarının önerileri dikkate alınarak yeni teknoloji uygulama ve yöntemlerinin 
derslere eş zamanlı olarak uyarlanmasıyla planlanmaktadır. Eğitim öğretim 
faaliyetlerinin önemli bir bölümü, yerinde eğitim ve staj şeklinde ilgili sektör 
kuruluşlarında fiilen gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla, çok sayıda kurum ve kuruluşla 
işbirliği protokolleri imzalanmıştır.
Programlarda akademik kadronun yanı sıra sektörün önde gelen uzman 
temsilcilerinden de yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak yararlanılmaktadır. 
Uluslararası çift diploma programları da oluşturulmuştur. Bu amaçla Londra’daki 
iki saygın meslek yüksekokulu ile işbirliği yapılmış, İngiliz Edexcel akreditasyonu 
alınmış, öğrencilerimizin uluslararası şirketlerde de istihdamını kolaylaştıracak ve 
çift diploma ile mezun olmalarını sağlayacak düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Bu 
yöndeki programlarımız ABD ve Avrupa Birliği ülkelerini de kapsayacak şekilde 
zenginleştirilmektedir.
Ayrıca, mezun olan öğrencilerimizin dikey geçiş sınavlarına başvurarak ilgili 
fakültelerde lisans bölümlerini burslu olarak tamamlamaları da özendirilmektedir.

Yrd. Doç. Dr. Bilgin Orhan ÖRGÜN
Meslek Yüksekokulu Müdürü

MÜDÜRÜN MESAJI
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SAĞLIK HİZMETLERİ 
MESLEK YÜKSEKOKULU

Okan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, iki yıllık
önlisans eğitimi süresince hem yıl içinde hastane uygulamaları hem de yaz 
dönemi zorunlu stajlarla, derslerde öğrendiklerini alanda da tecrübe etme 

imkanına sahip olmaktadırlar. Öğrenciler, istekleri doğrultusunda
1 yıllık İngilizce hazırlık eğitimi de alabilmektedir.

• Acil Durum ve Afet Yönetimi
• Ameliyathane Hizmetleri

• Anestezi
• Çocuk Gelişimi

• Diyaliz
• Elektronörofizyoloji

• İlk ve Acil Yardım
• Nükleer Tıp Teknikleri

• Odyometri
• Optisyenlik

• Patoloji Laboratuvar Teknikleri 
• Perfüzyon Teknikleri

• Radyoterapi
• Sağlık Kurumları İşletmeciliği

• Tıbbi Dokümantasyon ve 
Sekreterlik

• Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
• Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 

• Yaşlı Bakımı

• Ameliyathane Hizmetleri (İ.Ö.)
• Anestezi (İ.Ö.)

• Çocuk Gelişimi (İ.Ö.)
• Diyaliz (İ.Ö.)

• İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.)
• Odyometri (İ.Ö.)
• Optisyenlik (İ.Ö.)

• Perfüzyon Teknikleri (İ.Ö.)
• Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İ.Ö.)

• Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İ.Ö.)

Tuzla Kampüs
Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu Önlisans 

Programları

Kadıköy Kampüs
Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu Önlisans 

Programları
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Yrd. Doç. Dr. Onur YARAR  
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü 

MÜDÜRÜN MESAJI
Tüm dünya ile paralel olarak Türkiye’de de sağlık hizmetleri gün geçtikçe büyümektedir. 
Bu büyüme hem yapılan hizmetlerin çeşitliliği hem de açılan sağlık kuruluşlarının sayısı 
ile de kendini göstermektedir. Doğaldır ki, sağlık kuruluşlarının sayısı arttıkça sağlık 
personeli ihtiyacı da artmaktadır.  Ülkemizde sık sık ifade bulan hekim ve hemşire 
açığının bir benzeri de sağlık teknikerliği alanında yaşanmaktadır. Sağlık teknikeri, sağlık 
ekibinin bir parçası olarak büyük önem arz etmektedir.Yapılan pek çok işlem, alanında 
yetişmiş sağlık teknikerleri ile anlam bulmaktadır. Okan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulumuz 18 alanda program yürütmektedir. Bu programlarımızdan  
Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, Çocuk Gelişimi, Diyaliz, İlk ve Acil Yardım, 
Odyometri, Optisyenlik, Perfüzyon Teknikleri, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, 
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri hem örgün hem de II. Öğretim,  Acil Durum ve Afet 
Yönetimi, Elektronörofizyoloji, Nükleer Tıp Teknikleri, Patoloji Laboratuvar Teknikleri, 
Radyoterapi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Yaşlı Bakım 
programlarımız ise örgün eğitim şeklinde eğitim sunmaktadır. Özel ve kamu hastaneleri 
ile yaptığımız anlaşmalar sonucu gerek İstanbul’da gerek başka illerdeki farklı hastanelerde 
öğrencilerimize staj ve uygulama imkânı sağlamaktayız. Sağlık alanı, iş bulma konusunda 
sıkıntısı olmayan nadir alanlardan biridir. Bu nedenle bu yıl sınava giren aday öğrencilerimiz 
rahatlıkla iş bulabilecekleri bu alanları çekinmeden tercih edebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz, 
2 yıllık bu programları bitirdiklerinde, programına göre Hemşirelik, Çocuk Gelişimi, Sağlık 
Yönetimi, İşletme gibi 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilme imkânına da sahip 
olacaklardır. Birarada olabilmek dileğiyle.
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SOSYAL BİLİMLER 
ENSTİTÜSÜ

Yetişmiş insan gücü kaynağını geliştirmeyi amaç edinmiş olan Okan 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, gençlerimizin kariyer planlamalarını 

en iyi şekilde gerçekleştirmek üzere lisansüstü programları tasarlamaktadır.

• Bankacılık
• Çeviribilim

• Eğitim Yönetimi ve Denetimi
• Ekonomi Hukuku

• Gastronomi
• Gayrimenkul Finansmanı ve Değerleme

• Girişimcilik
• İşletme (İng.)

• İşletme (Türkçe)
• Klinik Psikoloji

• LojistikYönetimi
• Moda Tasarımı

• Muhasebe ve Denetim

• Bankacılık
• Gayrimenkul Finansmanı ve Değerleme

• İşletme
• Lojistik Yönetimi

• Muhasebe ve Denetim

• Müzik
• Okul Öncesi Öğretmenliği

• Özel Hukuk
• Pazarlama İletişimi

• Psikoloji
• Resim

• Satış ve Pazarlama
• Sinema Televizyon

• Spor Yönetimi
• Turizm İşletmeciliği
• Uluslararası İlişkiler
• Uluslararası Ticaret
• Yerel Yönetimler

DOKTORA PROGRAMLARI
• Bankacılık

• Eğitim Yönetimi ve Denetimi
• İşletme (Türkçe)

• İşletme (İng.)
• Muhasebe ve Denetim

• Uygulamalı Psikoloji

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

UZAKTAN EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
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Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün amacı, günümüzün hızla değişen 
dünyasında gerekli bilgi ve becerilere sahip, analitik düşünce yeteneği gelişmiş, 
sorun çözebilen, katma değer yaratan profesyonelleri iş hayatına kazandırmaktır. 
Enstitümüzün misyonu, tüm yüksek lisans program katılımcılarına, teori ile uygulamayı 
birleştirerek yönetim ve hızlı karar alabilme becerileri kazandırmaktır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü akademik araştırmaların yanı sıra iş hayatına yönelik 
uygulamalı çalışmaları da teşvik etmektedir. Enstitümüz, güçlü akademik kadrosuna 
ek olarak, iş dünyasında kariyerine devam eden profesyonellerden de eğitmen olarak 
destek almaktadır.  Ayrıca, teknolojinin en ileri olanaklarını kullanarak hazırladığımız 
sınıf ve bilgisayar laboratuvarlarında yüksek lisans öğrencilerimize görsel ve işitsel 
eğitim araçları kullanılarak daha hızlı ve etkin öğrenme olanağı sunulmaktadır. 

Prof. Dr. Erdinç TELATAR
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

MÜDÜRÜN MESAJI
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FEN BİLİMLERİ 
ENSTİTÜSÜ

Lisans mezunlarına bilimsel araştırmalar yapabilmeleri için çağdaş, 
akademik, teknolojik bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlayan Fen Bilimleri 

Enstitüsü, yenilikçi ve yaratıcı fen bilimciler yetiştirmektedir.

DOKTORA PROGRAMLARI

• Arazi Yönetimi ve Kullanımı
• Bilgisayar Mühendisliği

• Mekatronik Mühendisliği (İng.)
• Mimarlık (İng.)

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

• Bilgisayar Mühendisliği
• Bilişim Sistemleri

• Güç Elektroniği ve Temiz Enerji Sistemleri (İng.)
• İleri Elektronik ve Haberleşme Teknolojileri (lng.)

• İnşaat Mühendisliği
• İş Sağlığı ve Güvenliği

• Kentsel Dönüşüm
• Ortak Kentsel Dönüşüm (Gaziantep)

• Mimarlık (Türkçe)
• Mimarlık (İng.)

• MühendislikYönetimi
• Otomotiv Mekatroniği ve Akıllı Araçlar (İng.)

• Patlayıcı Mühendisliği
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Fen Bilimleri Enstitüleri, üniversitelerde mühendislik, mimarlık ve diğer fen 
konularındaki Yüksek Lisans ve Doktora programlarını yürüten akademik birimlerdir.
Yüksek lisans programları, 4 yıllık lisans programlarını başarıyla tamamlamış 
olanlara, konularında derinleşme ve mesleklerinde ilerleme imkanını sağlayacak yeni 
bilgileri vermek üzere düzenlenmiştir. Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 
yukarıda tanımlanan hedefler doğrultusunda hem iş yaşamında kariyer hedefleyen 
profesyonellere çağdaş akademik ve teknolojik bilgi ve beceriyi vermek, hem de 
akademik yaşama adım atmak isteyen lisans mezunlarına nitelikli bilimsel çalışma ve 
araştırma yapabilmeleri için gereken bilgi ve beceriyi kazandırmayı hedeflemektedir.
 
Öz görevimiz, büyük bir hızla gelişen bilim ve teknoloji çağında, nitelikli bilgi ve beceri 
ile donatılmış, analitik düşünme ve problem çözme yeteneği gelişmiş, yenilikçi ve 
yaratıcı Fen Bilimciler yetiştirmektir.
 
Sanayimizin ileri araştırma geliştirme birimleriyle kurulmuş olan yakın temasımız 
nedeniyle, yüksek lisans ve doktora tez konularının, firmaların güncel araştırma 
konuları arasından seçilmesiyle genç araştırmacılarımızın bilimsel ve teknolojik yarışa 
katkı yapmaları da sağlanıyor.

Prof. Dr.  Bekir Tevfik AKGÜN
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

MÜDÜRÜN MESAJI
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SAĞLIK BİLİMLERİ 
ENSTİTÜSÜ

Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün hedefi, sağlık bilimleri 

alanında bilime katkı yapacak insanlar yetiştirmek ve bu alanlardaki 

akademisyen ihtiyacını karşılamaktır.

DOKTORA PROGRAMLARI
• Beslenme ve Diyetetik

• Hemşirelik
• SağlıkYönetimi

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
• Beslenme ve Diyetetik

• Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
• Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

• Hemşirelik
• SağlıkYönetimi

• Sağlıkta Kalite Yönetimi
• Spor Fizyolojisi
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Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün hedefi, sağlık bilimleri alanında bilime 
katkı yapacak insanlar yetiştirmektir.  Toplum sağlığını geliştirmede en önemli bilim 
dallarından olan “Beslenme ve Diyetetik”, “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon”,
“Hemşirelik”, “Sağlık Yönetimi” ve “Sağlıkta Kalite Yönetimi” alanlarında yüksek lisans 
programları ile alanlarında yetkin insanlar yetiştirirken toplum sağlığına da dolaylı katkı 
sağlamış olacağız.

Bu beş bilim dalında da insan gücü açığı çok yüksektir. Bu açığı kapatmak için 
üniversitelerde yeni lisans programları açılmasına karşın akademisyen sayısı var 
olan programlar için bile yetersizdir. Son dönemde açtığımız İstanbul’daki ilk ve tek 
Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı ile Hemşirelik ve Sağlık Yönetimi doktora 
programlarını yeni programlar takip edecek. Öğrencilerimizin bitirme projeleri 
veya tezleri, mutlaka bir bilimsel bildiri, bir ulusal veya uluslararası yayın olacaktır. 
Öğrencilerimizi doktora yapmaları için teşvik edeceğiz. 

Bilimsel düşünmeyi ilke edinmiş, merak eden, araştıran, özgür düşünen, yaratıcı, 
alanında yetkin, etik değerlere bağlı, bilimsel bilgi üreten, tartışan, ürettiği bilimsel 
bilgileri topluma sunan bilim insanları yetiştirmek için çalışacağız.

Prof. Dr. Dilek ÖZTÜRK 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü 

MÜDÜRÜN MESAJI
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LİSANS ve
ÖNLİSANS

PROGRAMLARI

LİSANS PROGRAMLARI

TIP FAKÜLTESİ

• Tıp (İng.)

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

• Diş Hekimliği 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
• Beslenme ve Diyetetik
• Beslenme ve Diyetetik (İng.)
• Çocuk Gelişimi
• Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
• Hemşirelik                                          
• Sağlık Yönetimi 

HUKUK FAKÜLTESİ   
• Hukuk

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

• Bilgisayar Mühendisliği
• Bilgisayar Mühendisliği (İng.)
• Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.)
• Endüstri Mühendisliği    
• Endüstri Mühendisliği (İng.)
• Enerji Sistemleri Mühendisliği (İng.)

• Geomatik Mühendisliği
• Genetik ve Biyomühendislik 
• Gıda Mühendisliği (İng.)   
• İnşaat Mühendisliği    
• İnşaat Mühendisliği (İng.)
• Makine Mühendisliği (İng.)
• Mekatronik Mühendisliği (İng.)  
• Otomotiv Mühendisliği (İng.)

İŞLETME ve YÖNETİM BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ

• İşletme
• İşletme (İng.)
• Bankacılık ve Finans (İng.)
• Uluslararası İlişkiler
• Uluslararası İlişkiler (İng.)
• Uluslararası Lojistik
• Uluslararası Lojistik (İng.)
• Uluslararası Ticaret
• Uluslararası Ticaret (İng.)

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ

• Arapça Mütercim Tercümanlık
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•  Çince Mütercim Tercümanlık
• İngilizce Mütercim Tercümanlık
• Rusça Mütercim Tercümanlık
• Psikoloji
• Sosyoloji

EĞİTİM FAKÜLTESİ
• İngilizce Öğretmenliği   
• Okul Öncesi Öğretmenliği  
• Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık         
• Özel Eğitim Öğretmenliği

SANAT, TASARIM ve MİMARLIK 
FAKÜLTESİ

• Endüstri Ürünleri Tasarımı
• Görsel İletişim Tasarımı
• İç Mimarlık
• Mimarlık 
• Moda Tasarımı
• Sanat ve Kültür Yönetimi
• Sinema ve TV

OKAN ÜNİVERSİTESİ
KONSERVATUVARI
• Müzik (Özel Y.)
• Tiyatro (Özel Y.)

UYGULAMALI BİLİMLER 
YÜKSEKOKULU
• Bankacılık ve Sigortacılık
• Gastronomi 
• Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
• Havacılık Yönetimi
• Lojistik ve Taşımacılık
• Muhasebe ve Denetim
• Pilotaj (İng.)
• Spor Yöneticiliği
• Turizm ve Otelcilik   
• Turizm ve Otel İşletmeciliği (İng.)  
• Yeni Medya    
• Yönetim Bilişim Sistemleri

 

ÖNLİSANS 
PROGRAMLARI
MESLEK YÜKSEKOKULU

• Adalet
• Adalet (İ.Ö.)
• Aşçılık
• Aşçılık (İ.Ö.)
• Bankacılık ve Sigortacılık
• Bilgisayar Programcılığı
• Dış Ticaret
• Dış Ticaret (İng.)
• Elektrik
• Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
• Grafik Tasarım
• Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
• Harita ve Kadastro
• Harita ve Kadastro (İ.Ö.)
• İnsan Kaynakları Yönetimi
• İnşaat Teknolojileri
• İnşaat Teknolojileri (İ.Ö.)
• İç Mekan Tasarımı
• İş Sağlığı ve Güvenliği
• İş Sağlığı ve Güvenliği (U.E.)
• İşletme Yönetimi
• Lojistik
• Makine
• Mekatronik
• Mimari Restorasyon
• Mimari Restorasyon (İ.Ö.)
• Mobil Teknolojileri
• Moda Tasarımı
• Radyo ve Televizyon Programcılığı
• Radyo ve Televizyon Programcılığı (İ.Ö.)
• Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
• Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İng.)
• Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
• Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İ.Ö.)
• Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İng.)
• Turizm ve Otelcilik 
• Spor Yöneticiliği

• Uçak Teknolojileri 
• Yerel Yönetimler (U.E.)

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK 
YÜKSEKOKULU
• Acil Durum ve Afet Yönetimi
• Ameliyathane Hizmetleri
• Ameliyathane Hizmetleri (İ.Ö.)
• Anestezi
• Anestezi (İ.Ö.)    
• Çocuk Gelişimi
• Çocuk Gelişimi (İ.Ö.)
• Diyaliz
• Diyaliz (İ.Ö.)
• Elektronörofizyoloji
• İlk ve Acil Yardım
• İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.)
• Nükleer Tıp Teknikleri
• Odyometri
• Odyometri (İ.Ö.)
• Optisyenlik
• Optisyenlik (İ.Ö.)
• Patoloji Laboratuvar Teknikleri 
• Perfüzyon Teknikleri
• Perfüzyon Teknikleri (İ.Ö.)   
• Radyoterapi
• Sağlık Kurumları İşletmeciliği
• Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
• Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İ.Ö.)
• Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
• Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İ.Ö.)
• Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 
• Yaşlı Bakımı
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İş yaşamındaki kalitenin nitelikli eğitimden geçtiğine inanan Okan 

Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, kendisini geliştirmek isteyenlere 

alacakları ek eğitimle geleceklerini yeniden şekillendirme fırsatını 

sunmaktadır.
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Bilgi ve becerilerini geliştirerek sevdiği işi yapmak, ihtiyaç duyulan farklı iş alanlarına 
yönelmek, böylece yeni olanak ve fırsatlarla karşılaşmak isteyen katılımcılar, Okan 
Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi programlarında, alanlarında en yetkin uzman ve 
akademisyenler tarafından pratiğe yönelik örnekleri de içeren bir eğitimle geleceğe 
hazırlanmaktadırlar.

Eğitim faaliyetlerimiz dört kategoride sürdürülmektedir:

- Kurumsal Eğitimler

- Kişisel Gelişim Eğitimleri

- Mesleki ve Teknik Eğitimler 

- Yabancı Dil Eğitimleri

Okan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi olarak, ülkemizde iş yaşam kalitesini, 
sunduğumuz kaliteli eğitimle artırmayı ve programlara katılanların daha mutlu bir iş 
yaşamına kavuşmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Vizyonumuz, ulusal ve uluslararası alandaki değişimler doğrultusunda “Hayat Boyu 
Öğrenme” felsefesini benimseyen ve bu felsefe ışığında ilerleyen öncü bir eğitim 
merkezi olmaktır.

Prof. Dr. Erdinç TELATAR
OKSEM Müdürü 

MÜDÜRÜN MESAJI
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AVRASYA UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ

Günümüzde Avrasya tanımı, özellikle 
siyaset bilimcilerin, uluslararası ilişkiler 
uzmanlarının, kültürbilimcilerin sıkça 
kullandığı bir terim olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

Okan Üniversitesi’nin uluslararası 
işbirlikleri sayesinde hayata geçirilen 
Avrasya Araştırma Merkezi; Avrasya’nın 
hukuksal, siyasal, ekonomik, sosyal 
ve kültürel yönlerden incelenmesi ve 
araştırılmasıyla,Avrasya bölgesindeki 
ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olarak 
disiplinlerarası bir yaklaşımla uygulamalar 
ve araştırmalar yapmaktadır.

Avrasya ve Avrasya Bölgesi ülkelerinin, 
Türkiye ile ilişkileri alanlarında 
araştırmalar yapan, ulusal ve uluslararası 
nitelikte konferans, sempozyum, çalıştay, 
seminer ve benzeri faaliyetlerde bulunan 
Merkez, değişik sektörlerdeki çalışanların 
meslek içi eğitimleri için, Avrasya’nın 
önemini vurgulayan çalışmaları hazırlar 
ve mesleki kurslar, meslek içi eğitim 
ve sertifika programları, ulusal ve 
uluslararası düzeyde yaz okulları 
düzenler.

Ulusal ve uluslararası 

konferanslar, panel, sempozyum 

ve çalıştaylar sayesinde Okan 

Üniversitesi, bilimsel gelişmeleri 

toplumla paylaşıyor.

ARAŞTIRMA
MERKEZLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ  ARAŞTIRMA 
VE UYGULAMA MERKEZİ

Güç ve güvenlik tanımlarının 
farklılaştığı, siyaset yapma 
mekanizmalarının değiştiği günümüzde, 
Avrupa Birliği önümüze kendine özgü 
bir uluslararası organizasyon olarak 
çıkmaktadır. Okan Üniversitesi Avrupa 
Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi, 
Türkiye - Avrupa Birliği ilişkilerini 
bölgesel ve küresel değişimlerle ele 
alıp,Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne 
uyum sürecini tüm siyasi, toplumsal 
ve ekonomik aktörleri dikkate alarak 
inceleme ve üniversitenin iç ve dış 
paydaşlarının AB süreci konusundaki 
farkındalığını artırma vizyonuyla 
kurulmuştur.   

BİLGİSAYAR ARAŞTIRMA VE 
UYGULAMA MERKEZİ

Okan Üniversitesi’nin eğitim, idari, 
akademik ve araştırma etkinliklerine 
yazılım, donanım ve uygulama desteği 
sağlanması amacıyla kurulan Merkez’in 
amacı, eğitim, akademik ve proje 
geliştirme etkinliklerinde bulunmaktır. 
Merkez, Teknoloji ve uygulamalardaki 
yenilikleri izleyerek güncel yazılım, 
donanım ve uygulamalar edinilmesini ve 
Okan Üniversitesi’nin tüm birimlerinin 
bilgilendirilmesini sağlamaktadır.
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KÜLTÜRLERARASI DİYALOG 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ

Farklı toplum ve kültürler arasında 
barışçıl bir anlaşma ve diyaloğu 
sağlayabilmek için farklı kültürler 
üzerinde karşılaştırmalı ve disiplinlerarası 
çalışmalar yapılması, kültürel ayrılıklar 
ve ortaklıklar konusunda farkındalık 
yaratan incelemeler gerçekleştirilmesi, 
hem kültürel hem de ekonomik ilişkilerin 
olumlu bir biçimde şekillendirilmesi için 
son derece önemlidir. Merkezimizin 
amacı, kültür olgusunun ve kültürlerarası 
diyaloğun farklı boyutlarıyla ve bütüncül 
bir biçimde irdelenmesine katkıda 
bulunacak disiplinlerarası etkinliklere ve 
araştırmalara ortam sağlamaktır.

OKAN FİNANSAL RİSKLERİ 
ARAŞTIRMA MERKEZİ 
(OKFRAM) 

Finansal Riskleri Araştırma 
Merkezimizin amacı, gerek ulusal 
gerekse uluslararası piyasalarda açıklanan 
makroekonomik verileri analiz ederek, 
finansal piyasalarda oluşabilecek risklerin 
yönetimi konusunda görüş bildirmektir.

Merkezimiz, piyasalarda açıklanan 
makroekonomik verilere ilişkin ekonomi 
bültenleri ve dönemsel sektörel 
araştırma raporları yayınlamakta, ayrıca 
çalışma ekibimiz tarafından hazırlanan 
akademik makaleleri internet sayfasından 
ilgilenen herkesle paylaşmaktadır. 

OKAN TURİZM UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ 
   Küreselleşme, rekabetin artması, 
turizm sektöründe yaşanan gelişmeler, 
teknolojik ilerlemeler ile ortaya konan 
sistemlerin karmaşıklığının artması, 
turizm mal ve hizmet tüketicilerinin 
taleplerinin değişmesi ve farklılaşması, 
gerek sektör kuruluşlarını gerek karar 
alıcılarını önemli ölçüde etkilemektedir.

 Okan Turizm Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (OKTAM), uluslararası ve 
Türk turizmini hukuki, siyasi, ekonomik, 
sosyal ve kültürel yönlerden incelemeyi 
ve araştırmayı, turizm sektörü ve bu 
sektöre hizmet veren kuruluşlarla ilgili 
disiplinlerarası bir yaklaşımla araştırmalar 
yapmayı ve yapılan araştırmaların 
sonuçları doğrultusunda sektöre yönelik 
uygulanabilir, iyileştirme odaklı çözüm 
önerileri geliştirerek sektöre katkıda 
bulunmayı amaçlamaktadır.

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK VE 
SOSYAL SORUMLULUK 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ  
   ‘Sosyal Girişimcilik’ ve ‘Sosyal 
Sorumluluk’ kavramları gerek 
Türkiye’deki, gerekse küresel dünyadaki 
pek çok özel, devlet ve sivil toplum 
kuruluşunun ilgi gösterdiği yeni ve 
gelişmekte olan alanlardır.

Okan Üniversitesi Sosyal Girişimcilik 

ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve 
Araştırma Merkezi uygulamalı araştırma, 
danışmanlık hizmetleri ve üst düzey 
yönetici eğitimleri sağlayarak bu alanda 
uzmanlık merkezi olmayı amaçlamaktadır.

Merkez, üreteceği araştırma 
sonuçlarından hem geniş bir kesimin 
yararlanmasını, hem de bu alanda 
eğitilecek öğrencilerin stratejik anlamda 
toplum faydasını göz önünde bulunduran 
insan kaynaklarına dönüşerek dünyada 
gelişmekte olan ve ülkemizde de yoğun 
ilginin odağı haline gelen sürdürülebilir 
sosyal projelerin ortaya çıkmasını 
amaçlamaktadır.

Okan Üniversitesi Sosyal Girişimcilik 
ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve 
Araştırma Merkezi,  işadamları, üst düzey 
yöneticiler, akademisyenler, politikacılar, 
genç girişimciler ve sosyal aktivistler gibi 
grupların referans merkezi olmayı ve 
Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Sorumluluk 
konularında akademik bir kültür ve 
alışkanlık yaratmayı hedeflemektedir.

Merkez, bu doğrultuda;

·  Sosyal Girişimcilik ve Sosyal 
Sorumluluk konusunda uluslararası 
kapsamda araştırmalara katılır ve yön 
verir,

·  Sosyal Girişimcilik ve Sosyal 
Sorumluluk konusunda akademisyen ve 
öğrencilerin katılacağı projeler geliştirir,

·  Öğrencilere sosyal işletmecilik 
konusunda çalışabilecekleri ve fikir 
üretebilecek fiziksel alanlar konusunda 
destek sağlar.
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ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ VE 
AKILLI OTOMOTİV SİSTEMLERİ 
ARAŞTIRMA MERKEZİ

Ulaştırma Teknolojileri ve Akıllı 
Otomotiv Sistemleri Uygulama ve 
Araştırma Merkezi’nin (UTAS) amacı; 
geleceğin ulaştırma teknolojileri üzerine 
öngörü çalışmaları yapmak ve temiz 
enerji kullanan araçlar, akıllı taşıtlar, akıllı 
ulaştırma sistemleri, insansız araçlar, 
robotlar ve robot grupları ile bunların 
modellenmesi, simülasyonu, tasarımı ve 
gerçekleşmesi için araştırma geliştirme  
çalışmaları yaparak,Türk otomotiv 
sanayinin, yan sanayinin ve kamunun 
ihtiyacı olan akademik ve teknolojik 
bilgiyi üretmektir.

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ 
(UZEM)

Günümüzde elektronik ortamda 
varolan bilgiler, ekonomiye ve iş 
dünyasına yön vermekte, bireyler de 
e-öğrenmenin önemini kısa zamanda 
kavramış bulunmaktadırlar. Rekabet 
ortamında öğrenmek ve hızlı bir şekilde 
bilgilere erişmek artık çok önemlidir.

Uzaktan eğitim, öğrenenle öğretenin 
fiziksel olarak birbirinden uzakta olduğu 
bir eğitim biçimi olma özelliğiyle isteyene, 
istediği yaşta, istediği yer ve zamanda, 
istediği hızda öğrenme olanağı sağlar.

Okan Üniversitesi, bir dünya 
üniversitesi olma yolundaki adımlardan 
birini daha “E-Üniversite” Projesi’ni 
hayata geçirerek atmıştır. Uzaktan 
Eğitim Merkezi’nin geliştirdiği proje, 
yeni dönemin koşullarına en uygun 
yöntemlerle öğrencilerine bilgi sunmak 
üzere hizmetine devam etmektedir.

RUS KÜLTÜR MERKEZİ  
   Günümüzde, Rusya Federasyonu 
başta olmak üzere resmi dili Rusça olan 
Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri ile 
Türkiye arasında hızlı bir ivmede gelişen 
ticari ilişkiler, ülkemizin uluslararası 
arenadaki konumu ve ekonomisinde 
önemli ve stratejik bir yere sahiptir. Dil 
eğitimini geniş çerçevede değerlendiren 
Okan Üniversitesi, turizmden inşaat 
sektörüne, gaz ithalatından tekstil 
ihracatına kadar çok geniş bir 
alanda “iletişim dili” olan Rusça’nın 
öğretilmesi ve Rusya ile kültürel 
bağların zenginleştirilmesine yönelik 
uygun akademik zeminin hazırlaması 
amacıyla 2011 yılında İstanbul’daki ilk 
Rus Kültür Merkezi’ni açmıştır. Rusya 
Federasyonu’nun devlet kuruluşu olan 
“Ruskiy Mir Vakfı”nın desteği ile kurulan 
Rus Kültür Merkezi’nin amacı, Rusya 
ve BDT ülkeleri ile Türkiye arasında 
çok yönlü gelişen ilişkilere bilimsel 
zemin hazırlamak ve kültürel bağların 
kuvvetlenmesine hizmet etmektir.  

KONFÜÇYUS ENSTİTÜSÜ
Okan Üniversitesi,Türkiye ile Çin 

Halk Cumhuriyeti arasında eğitimin yanı 
sıra tarihi, kültürel, sanatsal, sportif ve 
ekonomik ilişkileri de farklı bir boyuta 
taşıyacak olan Konfüçyus Enstitüsü’nü 
2012’de hayata geçirdi.Türkiye’de ilk 
kez Çinçe, Rusça ve Arapça Mütercim 
Tercümanlık Bölümlerini açarak yakın 
gelecekte dünya ekonomisine yön 
verecek coğrafyaların dillerini öğreten 
Okan Üniversitesi bünyesindeki 
Konfüçyus Enstitüsü, sadece Çin dili 
eğitimi odaklı olmayacak,Türkiye ile Çin 
arasındaki ilişkilerin çok boyutlu olarak 
gelişmesine hizmet edecek.

Uluslararası Çin Dili Konseyi Ofisi’nin 
(HANBAN) dünyanın 134 farklı ülkesi 
ve bölgesinde bulunan 500 Konfüçyus 
Enstitüsü, 5 temel başlık altında 
hizmetlerini sürdürüyor.

Bu 5 başlık;“Çince öğretmek”,“Çince 
öğretim materyalleri sağlamak”,“Çince 
öğretmeni yetiştirmek”, “Çince Yeterlilik 
Sınavı yapmak” ve “dil ve kültür değişim 
aktiviteleri düzenlemek” şeklinde 
sıralanıyor. 2005 yılından bu yana Çince 
Mütercim Tercümanlık bölümüne sahip 
olan üniversitemiz ayrıca 2009’dan 
itibaren Ortadoğu’nun “Çince Sınav 
(HSK) Merkezi” olarak uluslararası 
geçerliliğe sahip “Çince Yeterlilik 
Sertifikası” vermeye devam ediyor.

MUHAMMED YUNUS 
ULUSLARARASI MİKROFİNANS 
VE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK 
MERKEZİ

 Dünya ülkelerinin en önemli 
sorunlarının başında gelen yoksulluğa 
çare bulmak amacıyla geliştirdiği 
“Mikrokredi” uygulaması ile 2006 
Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen 
Prof. Dr. Muhammed Yunus adına 
açılan merkez, sosyal girişimciliğin yeni 
nesillere en iyi şekilde aktarılmasını 
hedefliyor. 2011 yılı Aralık ayında 
temelleri atılan merkez kapsamında 
Okan öğrencilerine ders veren Prof. 
Dr.Yunus’la birlikte, aynı zamandaTürk 
kamuoyunun sosyal girişimcilik kavramını 
özümsemesine katkıda bulunacaktır. 
Merkez öncülüğünde sosyal girişimcilik 
alanında faaliyet gösteren kurumlar ve 
Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak projeler 
geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

FARKLI KÜLTÜRLERİ BULUŞTURAN ÜNİVERSİTE
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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 

OKAN ÜNİVERSİTESİ



72 O K A N  Ü N İ V E R S İ T E S İ

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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