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ÇİNCE SINAV MERKEZİ

Okan Üniversitesi, Türkiye’de Çince seviye belirleme 
sınavlarını (HSK- Hanyu Shuiping Kaoshi) yapan ilk 
sınav merkezidir.  HSK sınavları, katılımcının Çince 
seviyesini belirlemesinin dışında Hanban, Konfüçyus 
Enstitüsü, Çin hükümet burslarına başvururken ön 
şart olarak aranmaktadır. 
Akademik ve eğitimsel kurumların yanı sıra, Çin 
menşeli şirketler de HSK sınavlarını ön şart olarak 
sunmaktadır. 
HSK-HSKK sınavları geçerlilik süresi iki yıldır. 
HSK sınavları seviyeleri; Uluslararası Çince Dil Becerisi 
Kriterleri- Avrupa Dil Kriterleri Çerçevesi (CEF) ile 
karşılaştırıldığındaki tablo aşağıdaki gibidir:  

HSK 1
HSK 2
HSK 3
HSK 4
HSK 5
HSK 6

A1
A2
B1
B2
C1
C2

150
300
600
1200
1500
500 ve üzeri

HSK Seviye    CEF Gerekli Kelime Bilgisi

ÇİNCE HAZIRLIK OKULU

Okan Üniversitesi Çeviribilim Bölümü Çince Mütercim 
Tercümanlık Anabilim Dalı’nda lisans eğitimi alacak 
öğrencilerin, öncesinde hazırlık sınıfında bir akademik 
yıl boyunca Çince eğitimi görmeleri gerekmektedir. 
Çince hazırlık programının hedefi, öğrencilerin lisans 
dönemindeki akademik çalışmaları için gerekli olan 
Çince donanımı konusundaki alt yapıyı sağlamaktır.
Hazırlık programı, öğrencilerimizin gerek akademik 
hayatlarında gerekse gelecekteki iş yaşamlarında, 
Çinceyi sosyal ve kültürel ilişkiler çerçevesinde kullana-
bilmeleri ve bu doğrultudaki yayınları izleyebilecek 
düzeye erişmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Çince hazırlık sınıfında haftada 30 saat eğitim verilir. 16 
haftalık iki dönemde öğrenciler temel Çince, Çince 
dilbilgisi, Çince karakter, okuma, dinleme ve konuşma 
üzerine ders alırlar.  

HSKK (Konuşma Sınavı) CEF

HSKK Temel
HSKK Orta
HSKK İleri

A1-A2
B1-B2
C1-C2

“Çince Programlar” 



İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMÜ
ÇİNCE ANABİLİM DALI

Serbest piyasada ve resmi dairelerde, 
bakanlıklarda, hukuk ve iktisat alanlarında 
çalışabilirler. Şirketler ve çeviri bürolarında 
sözlü-yazılı çeviri alanlarında kadrolu 
ya da serbest çevirmen olarak çalışabilmenin yanı 
sıra eğitim ve kültür alanlarında da görev alabilirler.
Okan Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren 
Konfüçyus Enstitüsü deneyimli Çince uzmanları ile 
eğittiği öğrencilerimizi Çin’in saygın 
üniversitelerindeki yaz kurslarına ve değişim 
proğramlarına burslu olarak göndermektedir. Ayrıca 
öğrencilerimiz, farklı üniversitelerle yapılan ikili 
anlaşmalar çerçevesinde Çin’de eğitim 
görebilmektedir.

2005-2006 Akademik Yılı’nda kurulup eğitime başlamış 
olan Okan Üniversitesi Çince Mütercim-Tercümanlık 
Programı, Türkiye’de bu dildeki tek 
mütercim-tercümanlık programıdır. Program, 
önümüzdeki yılların en büyük pazarlarından birisi 
olmaya aday ülkelerden Çin ile ticari ve kültürel ilişkiler 
büyük önem taşıdığının bilinciyle bu yönlere 
odaklanılarak hazırlanmıştır. 
Çince Mütercim-Tercümanlık Programı’nda yer alan 
dersler anadili Çince olan uzmanlar tarafından 
verilmekte olup programa Çeviribilim Bölümü’nün 
çeviri, edebiyat ve dilbilim alanındaki öğretim üyeleri 
de destek vermektedir. Programımızdan mezun 
öğrenciler, dünyadaki siyasal ve ekonomik gelişmeler 
doğrultusunda öne çıkan Çin pazarıyla ilişkilerini 
geliştirmeyi amaçlayan kurum ve şirketlerde iletişim 
uzmanı olarak çalışabilir, verecekleri çeviri hizmetinin 
yanı sıra farklı bir kültürle yaşanabilecek iletişim 
sorunları konusunda danışmanlık yapabilirler. 
Mezunlarımız özel sektör kurumlarında, turizm 
sektöründe, dış ticarette, dış ilişkilerin ve iletişimin 
sürdürüldüğü her ortamda görev alabilirler. 

KONFÜÇYUS ENSTİTÜSÜ

Okan Üniversitesi Konfüçyus Enstitüsü’nün 
Türkiye’deki sayılı temsilciliklerinden biridir. 18 Haziran 
2012 tarihinde Uluslararası Çin Dili Konseyi  (HANBAN) 
ve Okan Üniversitesi tarafından Pekin’de imzalanan 
anlaşma ile temeli atılan bu işbirliğine 14 Mayıs 2013 
tarihinde Pekin Dil ve Kültür Üniversitesi de katılmıştır.
Okan Üniversitesi Konfüçyus Enstitüsü Çin kültürünü 
Türk halkına tanıtma görevini üstlenmiştir.  Okan 
Üniversitesi Konfüçyus Enstitüsü aktif bir şekilde iki 
ülke arasındaki turizm ve ticaret alanındaki işbirliğini 
güçlendirme ve geliştirme görevi üstlenmiştir. 

Konfüçyus Enstitüsü, Çin Dili ve Kültürü eğitimini 
kapsamlı bir şekilde veren Okan Üniversitesi Çince 
Mütercim Tercümanlık Bölümü ile ve Çince dil 
eğitimini 5 yaş seviyesinde başlatan Okan Koleji ile 
birlikte işbirliği içinde çalışmaktadır. Her yıl fotoğraf, 
kaligrafi ve kompozisyon alanlarında yarışma 
düzenleyen, Okan-Dil Merkezi ile işbirliği içinde 
halka açık Çince dil kursları açan, Çin kültürünü 
tanıtıcı sergiler, müzik ve dans gösterileri, konferans-
lar gibi etkinliklerde bulunan, çocuklar için her yıl 
Çin Kültürü Yaz Kampı organize eden Enstitü, Çin’de 
dil eğitimi, lisans ve yüksek lisans eğitimleri için burs 
olanakları da sağlamaktadır.Bugüne kadar Okan 
Üniversitesi Konfüçyus Enstitüsü’nde kayıtlı öğrenci 
sayısı 1300’ü aşmıştır. 


