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Merhaba ben Ceren. İstanbul Okan Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi öğrencisiyim. Çocukken 

arkadaşlarım kavga ettiklerinde hemen haklıyı 
haksızı ayırt etmeye çalışır, arabuluculuk yapardım. 

Haksızlık karşısında öfkelenir, mutlaka haklının 
ortaya çıkmasını isterdim. Büyüyünce ne olacaksın 

sorusuna, 
“Savcı olacağım” diye cevap verirdim. 
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Babamın savcı olan kuzeninin aile içindeki saygınlığı, ailedeki diğer insanların onun 
sözlerine verdikleri değer, benim savcılık hayalleri kurmama neden oldu. Şimdi hâkimlik 
ve savcılık sınavlarına hazırlanıyorum. Geçen yıl Okan mezunlarının sınavlarda gösterdiği 
başarı beni motive ediyor.

Öğretim üyesi bir aile dostumuzun kızı İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
öğrencisiydi. Onunla yaptığım konuşmalardan çok etkilendim ve yerinde görmek için 
üniversiteye geldim. Dekanımız Prof. Dr. Mustafa Koçak ile tanıştım. Hukuk okumak isteyen 
bir gencin tüm sorularına yanıt bulacağı bir görüşme oldu. Hocamızın hem Türkiye’de 
hem de yurt dışında elde ettiği başarılar, akademik kariyerinin yanı sıra farklı alanlardaki 
mesleki başarıları, hukukun farklı mesleki kariyerlerin de kapılarını açabildiğini fark etmemi 
sağladı. Dekanımızın o ilk görüşmedeki yakın ilgisi, öğrenciliğim boyunca devam etti. 

İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni seçerken akademik kadrosunun gücü belirleyici 
oldu. Duruşma salonunu gezdim ve çok heyecanlandım. Fakültemizde adalet, özgürlük, 
demokrasi ve insan hakları kavramlarını benimseyen, hukukun üstünlüğüne inanan, birden 
çok dile ve kültüre hakim, alanında uzman, birikimli hukukçular olarak yetiştiriliyoruz. Temel 
hukuk bilgisi yanında muhakeme, yazma ve hitabet yeteneklerimizi geliştirebileceğimiz 
uygulamalı bir eğitimden geçiyoruz. 

Fakültemizde öğrenciyi bilime yabancılaştıran ve hukuk 
eğitiminden soğutan geleneksel ezberci eğitim metotlarının 
yerine öğrencinin katılımcı olarak yer aldığı sorgulamaya ve 
tartışmaya açık eğitim metotları kullanılıyor. 
Adalet Bakanlığı ile fakültemiz arasındaki iş birliği protokolü sayesinde hukuk ve adalete 
ilişkin kaynaklara ilk elden ulaşabiliyor, iş yaşamında kullanacağımız mekânları birebir 
tanıma şansı elde ediyoruz. Mesela Ceza İnfaz Kurumu ziyaretleri gerçekleştirebiliyoruz. 

Öğrenciliğim süresince üniversitemizde çok değerli hukukçuları ağırladık. Bu etkinliklerde 
çok değerli bilgilere birinci ağızdan ulaştık. Geçtiğimiz yıl aldığımız eğitimin değerini bir 
kere daha farklı bir şekilde öğrenmiş olduk. Fakültemize kapatılan hukuk fakültelerinden 
gelen arkadaşlarımız oldu. Arkadaşlarımız buradaki eğitime başladıktan sonra, arada 
inanılmaz bir fark olduğunu, böylesi nitelikli bir eğitimle geç de olsa tanıştıkları için 
duydukları memnuniyeti bizlerle paylaştı. 

Hukuk eğitiminin çok kolay olduğunu söyleyemem, iyi birer hukukçu olabilmek için çok 
çalışmak gerekiyor. Gündemi yakından takip etmek, farklı konularda ikir sahibi olmak çok 
önemli. Bu zorlu süreç Happy Life Programı sayesinde eğlenceli hale geldi. Tenis, salon 
dansları ve pilates dersleri aldım. Salon danslarında çeşitli yarışmalara katılıyorum. 

Üniversiteye hazırlanan arkadaşlarım, seçeceğiniz bölüm ve üniversiteyi yakından 
tanıyarak, araştırarak, bizzat gidip görerek tercih yapmanızı öneririm.
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6Hukuk öğrencilerimizin Adalet Akademisi ziyareti

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 
Fakültemizin düzenlediği sempozyuma katıldı
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OKAN’LI OLMAK
Okan’lı olmak öncelikle iyi 

insan olmaktır; değerleri olan, 
ülkesine ve dünyaya karşı 
sorumluluklarının farkında 
olan özgür bireyler olarak 
hayata hazırlanıyoruz.

Günümüz koşullarında İngilizce 
bilmek şart. Biz dilersek 
İngilizceyi Miami’de Okan 
International University’de 
öğrenme şansına sahibiz.

Sadece İngilizce bilmenin yetmediği 
dünyamızda Çince, Rusça, Arapça dillerinden 
birini ikinci dil olarak öğrenebiliyoruz. 
Türkiye’de ilk kez bizim üniversitemizde 
gerçekleştirilen Girişimcilik Dersleri’yle kendi 
alanında bir numara olmuş sektör liderlerinden 
nasıl başardıklarını öğreniyoruz. OKAN 
COOPerative Learning-İşyerinde Eğitim 
Programı sayesinde staj uygulamalarından 
farklı olarak yüzlerce şirketle anlaşması 
olan üniversitemiz, bizleri uygun şirketlere 
yerleştirerek bir dönemimizi uygulamayla 
geçirmemizi sağlıyor.

Bu sayede iş yaşamına başlamadan 
kariyerimizin temellerini atmış oluyoruz. 
Mezun olabilmemiz için sadece kendi 
derslerimizden başarılı olmamız yetmiyor aynı 
zamanda Kariyer ve Yaşam Programı’nda da 
başarılı olmamız gerekiyor.
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Özellikle Happy Life 
programıyla tangodan masa 
tenisine, yüzmeden satranca 

çok geniş bir yelpazede 
kendimizi geliştirebiliyoruz. 
Üniversitemiz çift ana dal 

ve yandal programlarına bizi 
teşvik ediyor, bu programlar 

için ayrıca ücret talep etmiyor. 
Burslarımız da karşılıksız ve 

kesintisiz. 



Günlük hayatımızın büyük bölümünü kampüste geçiriyoruz. 
Bu nedenle bir öğrenci için kampüs olanakları çok önemli. 

Ana yerleşkemiz olan Tuzla Kampüsü 160.000 metrekarelik bir 
alana kurulu. 24 saat yaşayan yeşil kampüsümüzde, çimlerde 
uzanırken onlarca farklı çiçeğin renkleriyle büyülenip göldeki 

kuğuları izleyip ağaçlardan meyve toplayabiliyoruz.

DÜNYA ÖLÇEĞİNDE
YEŞİL KAMPÜS
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Kampüs içinde 1500 kişilik modern yurt binalarımızda farklı 
konaklama seçeneklerine sahibiz. Kampüsümüzde kapalı 
spor salonu, yüzme havuzu, itness, squash salonu, pilates 
ve aerobik stüdyoları, tenis kortları, halı saha ve basketbol 
sahalarımız bulunuyor. Ayrıca kampüsteki yemekhane, 
restoran ve kafelerde her bütçeye uygun yiyecek bulma şansına 
sahibiz. Marketten kuaföre, tüm ihtiyaçların düşünüldüğü bir 
kampüste yaşıyoruz. Oyun ve sinema salonumuz sayesinde 
eğlenceli zaman geçiriyoruz. Bir üniversitenin en önemli 
yapı taşlarından birisi de kütüphanedir. Kütüphanemizde 
binlerce basılı ve dijital yayın sayesinde araştırmalarımızı 
ve ödevlerimizi daha nitelikli yapabiliyoruz. İlgimizi çeken 
öğrenci topluluğuna katılabiliyor, aynı zamanda kendi 
topluluğumuzu da kurabiliyoruz.  

Kampüsümüz Sabiha Gökçen Havaalanı’na 5 dakikalık 
uzaklıkta. İstanbul gibi traiğin çok büyük problem olduğu 
bir şehirde hem İstanbul’un tüm olanaklarından faydalanıyor 
hem de şehrin karmaşasından uzakta kalabiliyoruz. İstanbul 
üniversite eğitimi almak için farklı fırsatları içinde taşıyor. 
İstanbul’da hem üniversite okuyoruz hem de İstanbul’u 
okuyoruz. İstanbul Okan Üniversitesi öğrencileri olarak 
mezun olduğumuzda sadece bir diploma elde etmiyoruz. 
Kendi alanımızda uzmanlaştığımız kadar, entelektüel birikimi 
olan sosyal bireyler olarak hayata adım atıyoruz. Biz burada 
bir kültür kazanıyoruz. 
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İSTANBUL OKAN 
ÜNİVERSİTESİ

TUZLA KAMPÜSÜ

34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL
T +90 216 677 16 30
F +90 216 677 16 47

İSTANBUL OKAN 
ÜNİVERSİTESİ

KADIKÖY KAMPÜSÜ

Uzunçayır Cad. No: 4/A 34722
Hasanpaşa, Kadıköy / İSTANBUL
T +90 216 325 48 18
F +90 216 339 61 36

İSTANBUL OKAN 
ÜNİVERSİTESİ

BAHÇELİEVLER KAMPÜSÜ

Şirinevler Meydanı, Mareşal Fevzi Çakmak 
Cad. No:3 Bahçelievler / İSTANBUL
T +90 212 677 65 26

İSTANBUL OKAN 
ÜNİVERSİTESİ

MECİDİYEKÖY KAMPÜSÜ

Avni Dilligil Sok. No: 18 34394
Mecidiyeköy / İSTANBUL
T +90 212 216 18 44
F +90 212 216 18 03

okan.edu.tr aday.okan.edu.tr
/okanedu /okanedutr/okanuniversitesi


