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İş dünyasının farklı sektörlerinde edindiğimiz 50 
yıllık tecrübe ve vizyon ile 1999 yılında, Türkiye’mizin 
gelişmesine katkıda bulunmak için bir eğitim yuvası 
olarak Okan Üniversitesi’ni kurduk ve modern 
bir kampüs ortaya çıkardık. Küreselleşen ve 
dijitalleşen dünyanın dinamiklerini yakından takip 
eden üniversitemizde, her ülkede iş bulabilecek 
donanımda öğrenciler yetiştiriyoruz.

İstanbul’da; Tuzla, Kadıköy, Beyoğlu, Mecidiyeköy 
ve Bahçelievler kampüslerimiz, Amerika’da; 
Miami kampüsümüz ile eğitim alanında dünya 
standartlarına ulaştık. 
 
Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu’nun yanısıra, Tıp Fakültesi ve 
Diş Hekimliği Fakültelerimizin açılmasıyla sağlık 
eğitiminde çok önemli bir üniversite olduk. Bu atılım 
ile yetinmeyip, 2016 yılında Tuzla’da 50 bin metrekare 
kapalı alana sahip Okan Üniversitesi Araştırma ve 
Uygulama Hastanesini açtık. 250 yatak kapasiteli 
hastanemizde, öğrencilerimizin pratik gelişimine 
eşsiz bir altyapı olanağı sunarken, halkımızı son 
teknolojiye sahip, güvenilir tedavi hizmetleri ile 
buluşturduk. Okan Üniversitesi Hastanesi Acıbadem 
Polikliniğimizi ise, 2017 yılında hizmete açarak, sağlık 
sektöründe önemli adımlar attık.
 
Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Uygulama 
Hastanelerimiz; Mecidiyeköy Diş Hastanesi’ni 2014 
yılında, Tuzla Diş Hastanesi’ni ise 2017 yılında açarak, 
bu adımlarımızı devam ettirdik.
 
Okan Üniversitesi, Türkiye’ye eğitim ve sağlıkta 
hizmet etmeye devam edecek.

Sağlıkla Kalın!
Bekir OKAN

Mütevelli Heyet Başkanı



Gücünü akademik bilgi ve tecrübeden alan 
Okan Üniversitesi Hastanesi, deneyimli 
hekim kadrosu ile tüm branşlarda tanı 
ve tedavi hizmetinin yanı sıra, özellikli 
cerrahiler ve zor vakalarda multidisipliner 
yaklaşımı ile hizmetinizde! 

Sabiha Gökçen Havalimanı’na 10 dakika yakınlığı 
ve kolay ulaşılabilir olmasıyla sağlık hizmetlerinizi 
alırken ulaşım zorluğu çekmeyeceğiniz Okan 
Üniversitesi Hastanesi, kurum kültürü gereği 
gelişen teknolojiyi yakından takip etmekte, hasta 
odaklı yaklaşımı ile hasta memnuniyetini ve hizmet 
kalitesini sürdürülebilir kılma hedefiyle hizmet 
vermektedir.

İleri tanı ve tedavi yöntemlerinin, hızla gelişen 
tıbbi teknolojiler ile buluştuğu Okan Üniversitesi 
Hastanesi, hasta memnuniyeti odaklı, 
multidisipliner yaklaşımıyla kaliteli, yüksek 
standartlarda sağlık hizmeti sunmaktadır.
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OKAN ÜNİVERSİTESİ
“İş Yaşamına En Yakın 
Üniversite” vizyonu ile
1999 yılında Okan Kültür, 
Eğitim ve Spor Vakfı tarafından 
kuruldu. 
45 yıl boyunca iş dünyasının farklı sektörlerinde 
başarılı yatırımlara imza atmış, sanayici ve girişimci 
iş adamı Bekir Okan’ın önderliğinde kurulan Okan 
Üniversitesi, 9 Fakültesi (Diş Hekimliği Fakültesi, 
Eğitim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, 
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Hukuk 
Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Tıp 
Fakültesi), Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Meslek 
Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 
Konservatuvarı ve 3 Enstitüsünde 250’yi aşkın 
diploma programıyla büyük bir eğitim üssüdür. 

OKAN ÜNİVERSİTESİ 
TIP FAKÜLTESİ

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.

Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü’nde 
tıp eğitimi Sağlık Bilimleri Eğitim 
Kompleksi’nde gerçekleştiriliyor. Her türlü 
tıbbi donanımın ve alt yapının eksiksiz 
mevcut olduğu bu mekanda öğrencilerimiz 
temel bilimler eğitimlerini alıyorlar.

Yaklaşık 1000 metrekarelik bir alanda hizmete 
giren Okan Üniversitesi 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.      

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.

Simülasyon Merkezi

OKAN ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ
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 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. 

Ülkemizde ilk kez fakültemiz hastanesinde, 
enfeksiyon kontrolü amacıyla kullanılan “Teknolojik Su 
Dezenfeksiyon Sistemi” öğrencilerimizin, hastalarımızın, 
hekimlerimizin ve çalışanlarımızın güvenliğine büyük 
katkıda bulunmaktadır.

Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin güçlü 
ve deneyimli  akademisyen kadrosu, Mecidiyeköy 
ve Tuzla’da  son teknolojiyle donatılmış diş  
hastanelerimizde 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.  

DİŞ HEKİMLİĞİ 
FAKÜLTESİ EĞİTİM VE 
UYGULAMA HASTANESİ 



Okan Üniversitesi, yalnızca nitelikli eğitim 
vermekle kalmıyor öğrencilerini en donanımlı 
şekilde geleceğe de hazırlıyor. Okan 
Üniversitesi, öğrencilerine İngilizcenin yanı sıra 
Çince, Rusça, Arapça gibi dünya ekonomisinin 
yükselen pazarlarının hakim dillerini öğrenme 
olanağını da sunuyor. 

İstanbul’daki Tuzla, Mecidiyeköy, Kadıköy 
kampüslerinde öğrencilerini kaliteli 
eğitimle buluşturan Okan Üniversitesi 2016 
yılından itibaren Beyoğlu ve Bahçelievler 
Kampüslerinde de eğitim vermeye başladı. 
Okan Üniversitesi Beyoğlu Kampüsü Yüksek 
Lisans, Doktora programları ve OKSEM ve 
OKANDİL bünyesindeki Sürekli Eğitim Sertifika 
Programları ile eğitim veriyor. Okan Üniversitesi 
Bahçelievler Kampüsü’nde Yüksek Lisans, 
Doktora programları ve Meslek Yüksekokulu 
programları yer alıyor. 

2. DİLİ DE
ÖĞRETİYOR!

İSTANBUL’DA
5 KAMPÜS

Okan Grubu’nun uluslararası tecrübesi ve Okan 
Üniversitesi’nin akademik desteğiyle 2015 
yılında Miami’de Okan International University 
(OIU) kuruldu. Okan Üniversitesi’ne yerleşen 
öğrenciler, İngilizce Dil Hazırlık sınıfını isterlerse 
Miami’de OIU’da okuyabiliyor. Lisans, Yüksek 
Lisans ve Uzaktan Eğitim seçenekleri ile eğitim 
veren OIU, dünyanın dört bir yanından öğrenci 
kabul ederek öğrencilerine uluslararası bir 
tecrübe imkanı sunuyor.

Miami’de sağlık alanında eğitim veren
LifeLine Med adlı okulu da bünyesine katan 
OIU, sağlık programları ile tüm dünyada gelişen 
ve talep gören sağlık sektörüne de eleman 
sağlamaya başlıyor. Türkiye’den ilk kez Okan 
Üniversitesi’nin dahil olduğu Uluslararası 
Öğrenci Değişim Ağı (ISEP), öğrencilerin
50 ülkedeki 330’u aşkın üniversiteden birini 
seçerek ücretsiz eğitim almalarına imkan 
tanıyor. 

MIAMI’DE HAZIRLIK 
OKUMA FIRSATI

Sağlık Bilimleri Eğitim Kompleksini kurarak 
Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık 
Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu’nu aynı çatı altında buluşturan 
Okan Üniversitesi, 2014’te Mecidiyeköy’de 
Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Uygulama 
Hastanesi’ni, Kasım 2016’da Tuzla’da Okan 
Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ni 
açtı. Sağlık alanında büyümeye devam eden 
Okan Üniversitesi, eğitim gören öğrencilerine 
pratik sağlarken, mezunlarına da iş imkanı 
sunuyor. 

SAĞLIKTA DA 
ÖNCÜYÜZ!

87



Okan Üniversitesi Hastanesi, 
hasta odaklı çalışma anlayışını 
benimsiyor. Bilgiyi, tecrübeyi 
ve en yüksek teknolojiyi 
size ulaşılabilir yaparak, 
ileri düzeyde branşlaşmış 
tecrübeli hekim kadromuz 
ile anne karnından itibaren, 
her yaştan hastaya hizmet 
vermekteyiz.
Her klinikte bulunan özel bekleme alanları, 
hastalara rahat bir ortam sunuyor. Hasta yakınları 
bu alanlarda kitap okuyarak, dinlenerek ya da TV 
seyrederek zaman geçirebiliyor. 

Yoğun bakımdaki bekleme salonu ile özel hekim 
görüşme odaları, hasta yakınlarına sonuçları 
rahat bir ortamda beklemelerine imkan sunuyor. 
Böylece özel hekim görüşmelerinde hasta ve 
hasta yakınının mahremiyetinin korunması 
sağlanıyor.

OKAN ÜNİVERSİTESİ 
HASTANESİ 

GENEL ÖZELLİKLERİ
Okan Üniversitesi Hastanesi; 50 bin metrekare 
kapalı alan üzerine kurulmuş olup, 500’ün üzerinde 
çalışanı, öğretim görevlisi ve hekimleri, 250 yatak 
kapasitesi, 10 ameliyathanesi, yenidoğan pediatrik ve 
erişkin kapsamında 47 yataklı yoğun bakım ünitesi 
ve teknolojik alt yapısı ile tam donanımlı bir genel 
hastane olarak hizmet vermektedir.

ÖZELLİKLİ HİZMETLER

Yenidoğan Bakım Eğitimi

Emzirme Danışmanlığı

Hasta Yakınları İçin Dinlenme Odaları

Otopark Alanı

Kuaför Hizmeti

24 Saat Hekim Hizmeti

444 98 63 Numaralı Çağrı Merkezi ile
7/24 Danışmanlık ve Yönlendirme Hizmeti

Onkoloji Konseyi, Kalp Sağlığı Konseyi,
Perinatoloji Konseyi, Hekim Konferansları Kritik 
Vakalar, Morbidite ve Mortalite Toplantıları ile
Toplum Sağlığı İçin Bilimsel Araştırmalar

9 10



ELEKTA VERSA HD
Kanserden Korkmayın Artık 
Teknoloji Var! 
Merkezimizde kullanılan Elekta Versa HD cihazı 
alanında en yüksek sayı olan 160 adet alan 
şekillendiriciye (MLC) sahip olması ile hedef hacmin 
şeklini daha iyi kapsamakta ve sağlam organların 
alacağı doz miktarlarını azaltmaktadır. Yine alanında 
en yüksek MLC (alan şekillendirici) hızına sahip 
olması sayesinde diğer cihazlara göre tedavi süresini 
kısaltmaktadır.

5 kat daha az sızıntı doz geçirgenliğine sahip 
kolimatör yapısı sayesinde, sağlam organların 
radyasyondan etkilenmesini en aza indirir ve 
ikincil kanser oluşum risklerinde en düşük 
değerlere sahiptir. Bu da özellikle ÇOCUKLUK 
ÇAĞI TÜMÖRLERİNDE önemli bir avantaj 
sağlamaktadır.

Artık Modacılar Gibi Kişiye 
Özgü Tedavi Yapılıyor!
Geçmiş  yıllarda tedavi edilen bölge ve sağlam 
dokular her gün kontrol edilemediği  için çok geniş 
alanlar kullanıyor, böylece tümörü tedavi edebilmek 
için gereğinden daha büyük bölgeye radyoterapi 
uygulanıyordu. Bu da  tümöre yeterli dozun 
verilememesi ve tedavi sonrası kronik yan etkilerin 
görülmesine yol açıyordu.

Beyin ve vertebra (omurga) metastazlarında 
çevre doku ve omurilik bölgesine zarar 
vermeden bir günde verilen yüksek doz 
radyoterapi hem çok hızlı ve uzun süreli ağrı 
kontrolü sağlıyor hem de metastazı etkili 
bir şekilde tedavi ederken sağlam beyin 
dokusuna zarar vermiyor.

Radyocerrahi
(Işın İle Tedavi)
Electa Versa HD lineer hızlandırıcı tabanlı 
Radyocerrahi yapabilen üstün bir cihazdır, 
aynı zamanda radyoterapi endikasyonu 
olan her türlü hastanın tedavisine yüksek 
hassasiyet ile olanak sağlamaktadır. Filtresiz 
tedaviye olanak sağlayan 6FFF ve 10 FFF 
foton enerjileri ile filtreli enerjilerin 4 katına 
kadar doz hızına ulaşabilmektedir. Bu sayede 
çok komplike Radyocerrahi tedavileri bile 
5-20 dakika arasında uygulanabilmektedir.

Teknoloji Sürat Getiriyor
Elekta HD Versa ve benzeri cihazlarda diğer 
cihazlarda uzun süren streotaktik ve İMRT 
tedavileri 2-3 kat daha hızlı gerçekleşmekte 
böylece özellikle ağrılı hastalarda cihazda 
uzun süre hareketsiz kalmanın getirdiği 
sorunlarla karşılaşmadan hızlı güvenli bir 
tedavi yapılabilmektedir.

Ancak şu an kullandığımız Elekta Versa HD cihazında 
bulunan coneBeam CT bize her gün tedavi ettiğimiz 
bölgeyi ve sağlam dokuları net bir şekilde gösterdiği 
için her hastaya en uygun, tedaviyi yapabilir hale 
geldik. İGRT (Görüntüleme eşliğinde radyoterapi) 
olarak adlandırılan bu tedavi sayesinde sadece 
tümöre yüksek doz verirken sağlam dokuyu 
maksimum oranda koruyabiliyoruz.

Radyoterapi Artık Daha
Kısa Süren Bir Tedavi
Bilindiği gibi radyoterapi 5 ila 8 hafta sürebilen bir 
tedavi iken Elekta HD Versa ve benzeri cihazlar üstün 
teknoloji özellikleri sayesinde 3 veya 5 tedavide 
eskiden uzun sürelerde yapılan tedavileri kısa sürede 
ve güvenli bir şekilde yapabilmektedir. Uygun prostat 
kanserli hastalara 5 günlük tedavide normalde
8 hafta süren tedaviyi gerçekleştirebiliyoruz ve hasta 
hastanede daha kısa kalıp normal hayatına dönebiliyor.

Radyoterapi İle
Ameliyatsız Tedavi
Herhangi bir nedenle ameliyat olamayan erken 
dönem akciğer tümörleri Elekta Versa HD ile radyo-
cerrahi yöntemi kullanılarak 1-3 günde halk arasında 
‘’nokta atış’’ diye adlandırılan sadece tümör bölgesine 
çok yüksek doz verilerek cerrahiye yakın başarı ile 
tedavi edilebilmektedir. Böylece eski yıllarda cerrahi 
yapılamayan ve tedavi edilemeyen akciğer kanseri 
olguları bu yöntem sayesinde ameliyat olanlarla 
benzer oranda iyileşme şansına sahip olmaktadırlar.
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GE OPTIMA
128 KESİTLİ

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

Vücutta incelenen bölgenin 
kesitsel görüntülenmesini 

sağlayan cihaz birçok tetkiki 
diğer cihazlara oranla çok daha 
hızlı gerçekleştirmektedir. Kasık 
anjiyosuna gerek duyulmadan 
tüm vücudun damar ağacını 

görüntüleyebilmekte ve üstün 
software programları ile damar 
yatağının 3 boyutlu görüntüleri 

elde edilebilmekedir. Hasta 
bazlı doz ayarlaması ile 

otomatik olarak hastaya verilen 
X-ışını miktarını azaltmaktadır.  
Karaciğer, pankreas, adrenal 

bezler, akciğerler ve kemiklerdeki 
kanserlerin saptanması 
ve bunlar hakkında bilgi 

edinilmesinde oldukça yararlıdır. 
Ayrıca bu tümörlerin tedavi 

protokollerinin belirlenmesine 
rehberlik etmektedir.

LG INOVA
IGS 520-530 ANJİYO

İnsan vücudundaki tüm 
damarların, içlerine yüksek 

yoğunlukta bir madde verilerek 
grafilerinin çekildiği “anjiyo” yeni 
cihazlarla çok daha az radyasyon 

ile gerçekleştirilebilmekte 
ve daha net sonuçlara 

ulaşılmaktadır. İleri teknoloji 
anjiyo cihazları Türkiye’de ilk kez 
Okan Üniversitesi Hastanesi’nde 

kullanılmaktadır.

4 RING DISCOVERY
IQ PET CT

En güncel onkoloji teşhis 
teknolojisi olan Pet-CT 

pozitron emisyon tomografisi 
ve bilgisayarlı tomografinin 
birleşiminden oluşan bir 

görüntüleme cihazıdır. Bir 
kitlenin iyi ya da kötü huylu 

ayrımı hakkında bilgi verebildiği 
gibi, kanserin vücuttaki dağılımı 

hakkında da önemli veriler 
sağlamaktadır. Hastanemizde 

kurulu PET-CT cihazı Türkiye’deki 
ilk 4-Ring Discovery IQ cihazıdır.

GE SIGNA EXPLORER
1.5 TESLA MRI

Teknik olarak alanının en kuvvetli 
alt yapısına sahip MRI cihazı 

sessiz MRI teknolojisine sahip 
olup, üstün aplikasyonlarla 
güçlendirilmiştir. Radyasyon 

içermeyen bir teknik olan MRI 
ile, özellikle yumuşak dokuların 

görüntülenmesinde başarılı 
sonuçlar alınmaktadır. Metabolik 

hastalıklardan, kas-iskelet 
travmalarına, karın organlarının 

hastalıklarından, vücuttaki 
enfektif hadiselere kadar geniş 

bir spektrumda hastalık için 
yüksek rezolusyonu ile rehberlik 
etmektedir.  Diğer görüntüleme 

yöntemleri ile  tespit edilemeyen 
pek çok kanser odağı 
yakalanabilmektedir.

CONTRAST SPECTRAL
(CESM) MAMOGRAFI

Tüm görüntüleme ve tanı 
yöntemleri içinde meme 

kanserini en erken saptayabilen 
yöntemdir. Hastanemizde 
bulunan mamografi cihazı, 

Contrast Spectral (CESM) özelliği 
ile üç boyutlu ve net görüntü 
kalitesi sunmaktadır. Tümörün 

çok erken evrede yakalanmasına 
yardımcı olmakta ve hastaların 
tam şifa şansını arttırmaktadır.

Moleküler görüntüleme amacıyla 
kullandığımız tanı cihazı; kalp, 

böbrek ve kemikler başta olmak 
üzere birçok organa yönelik 
görüntüleme yapılabiliyor.

Çift dedektörlü GE Discovery 
NM360 Spect cihazımız ile 
çekimleri hızlı bir şekilde 
tamamlayabilmekteyiz.

GAMMA KAMERA
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TIBBİ BÖLÜMLERİMİZ

↗ Ameliyathaneler
↗ Yoğun Bakım Üniteleri
↗ Ağrı Polikliniği (Algoloji)

↗ ANESTEZİYOLOJİ VE
 REANİMASYON

↗ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

↗ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
 (NÖROŞİRURJİ)

↗ ÇOCUK CERRAHİSİ ↗ İÇ HASTALIKLARI

↗ Endokrinoloji
↗ Gastroenteroloji
↗ Tıbbi Onkoloji
↗ Nefroloji

↗ Çocuk Alerji ve
 İmmunolojisi Hastalıkları
↗ Çocuk Kardiyolojisi
↗ Çocuk Nefrolojisi
↗ Çocuk Romatolojisi
↗ Çocuk Nörolojisi
↗ Çocuk Endokrinolojisi
↗ Yenidoğan Yoğun Bakım
↗ Çocuk ve Ergen Psikolojisi

↗ ÇOCUK SAĞLIĞI VE
 HASTALIKLARI

↗ ENFEKSİYON HASTALIKLARI
 VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

↗ FİZİK TEDAVİ VE
 REHABİLİTASYON

↗ GÖĞÜS CERRAHİSİ

↗ GÖĞÜS HASTALIKLARI

↗ GÖZ SAĞLIĞI VE
 HASTALIKLARI

↗ GENEL CERRAHİ

↗ Diyabet Cerrahisi
↗ Obezite Cerrahisi
↗ Organ Nakli
↗ Kanser Cerrahisi

↗ DERMATOLOJİ

↗ NÜKLEER TIP

↗ BESLENME VE DİYET

↗ ACİL SERVİS 7/24

↗ SAĞLIKLI YAŞAM
 PROGRAMLARI

↗ Check-Up
↗ Çocuk Check-Up
↗ Emzirme Danışmanlığı
↗ Yenidoğan Bakım Eğitimi

↗ ORTOPEDİ VE
 TRAVMATOLOJİ

↗ KADIN HASTALIKLARI VE
 DOĞUM

↗ KARDİYOLOJİ

↗ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

↗ NÖROLOJİ

↗ KULAK, BURUN VE
 BOĞAZ HASTALIKLARI

↗ Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi
↗ Tüp Bebek (IVF)

↗ Odyoloji

↗ RADYOLOJİ

↗ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

↗ TIBBİ PATOLOJİ

↗ RADYASYON ONKOLOJİSİ

↗ PLASTİK, REKONSTRÜKTİF 
VE ESTETİK CERRAHİ

↗ PSİKOLOJİ

↗ RUH SAĞLIĞI ve
 HASTALIKLARI (PSİKİYATRİ)

↗ ÜROLOJİ
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↗ ERCP
↗ Gastroduodenoskopi
↗ Kolonoskopi
↗ Rektosigmoidoskopi
↗ Kapsül Endoskopi
↗ Özofagus Manometrik
 İnceleme
↗ 24 Saat pH Metre İncelemesi
↗ Hemoroid Band Ligasyon
 Tedavisi
↗ Özofagus Varislerine Band
 Ligasyonu

↗ Ekokardiyografi
↗ Koroner Anjiyografi Laboratuvarı
↗ Transtelefonik Ritim Takibi
↗ Efor Testi
↗ EKG
↗ Holter Monitörizasyon
↗ 3D Transözefageal
↗ Aritmi Teşhisi - Elektrofizyoloji

↗ ENDOSKOPİ LABORATUVARI ↗ KARDİYOLOJİ

↗ Alerji Testleri
↗ Bronkoskopi
↗ Floresan Bronkoskopi
↗ Solunum Fonksiyonları
 Laboratuvarı
↗ Uyku Laboratuvarı

↗ GÖĞÜS HASTALIKLARI

↗ Diyaliz Ünitesi

↗ İÇ HASTALIKLARI

↗ Optik Biyometri
↗ Kornea Topografisi
↗ Speküler Mikroskopi
↗ Bilgisayarlı Görme Alanı
↗ Oküler Ultrasonografi
↗ Optik Koherens Tomografi
↗ Fundus Otofloresans
↗ SLT, ND: Yag, Argan Lazer
↗ Excimer Lazer

↗ GÖZ SAĞLIĞI VE
 HASTALIKLARI

↗ RADYOLOJİ

↗ Girişimsel Radyoloji
↗ Vasküler Girişim
↗ Nörovasküler Girişim
↗ Bilgisayarlı Tomografi
↗ MRI
↗ Dijital Anjiyografi
↗ Dijital Floroskopi
↗ Direkt Röntgen
↗ Kemik Yoğunluğu
↗ Dijital Mammografi
↗ Dijital Panoromik ve
 Sefalometrik Röntgen
↗ Renkli Doppler Ultrasonografi
↗ TCD (Transcranial Doppler)

↗ KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ

↗ EEG
↗ EMG
↗ Uzun Süreli EEG Görüntüleme
↗ Görsel (GUP/VEP)
↗ İşitsel (BSUP)
↗ SEP

↗ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

↗ Intra-Operative Imaging
 System
↗ Intra-Operative Navigation
 System
↗ Intra-Operative Nerve
 Monitoring
↗ Stereotactic Frame
↗ Lead Point+Microdrive

↗ NÜKLEER TIP

↗ Gamma Kamera
↗ PET/CT

↗ PATOLOJİ

↗ Cerrahi Patoloji
↗ Sitopatoloji
↗ Eksfolyatif Sitoloji
↗ İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi
↗ Uygulama ve Değerlendirme
↗ Sıvı Bazlı İnce Tabaka Teknolojisi
↗ İmmunhistokimya

↗ Sistoskopi
↗ Taş Kırma (ESWL)
↗ Ürodinami Laboratuvarı

↗ ÜROLOJİ

↗ Odyoloji ve Denge
↗ ABR (Auditory Brainstem
 Response)
↗ Otoakustik Emisyon
↗ ENG Testi
↗ VEMP Testi
↗ Vorteq Testi

↗ KULAK, BURUN VE BOĞAZ
 HASTALIKLARI

TANI VE TEDAVİ ÜNİTELERİMİZ
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MEDİKAL ONKOLOJİ 
(TIBBİ ONKOLOJİ)
Tıbbi Onkoloji bölümümüzde kanserlerin tanı, tarama, 
takip ve tedavisi yapılmaktadır. Kanserin biyolojik 
ilaçlar, hedefe yönelik ilaçlar, kemoterapi, hormonal 
ve immunoonkoloji ilaçları ile yapılan tedavileri tıbbi 
onkolojinin alanına girmektedir. Hastanemizde kanser 
tedavisi ilaçları, özel onkoloji hemşireleri tarafından 
uygulanmaktadır.

İlgili Hastalıklar
Akciğer Kanseri
Meme Kanseri
Prostat Kanseri
Mide Kanseri
Kolon Kanseri
Pankreas Kanseri
Karaciğer Tümörleri
Uterin Serviks (Rahim Ağzı) Kanseri
Endometrium (Rahim) Kanseri
Over (Kadın Yumurtalık) Kanseri
Mesane Kanseri
Testis Kanseri
Böbrek Tümörleri
Malign Melanom
Sarkomlar (Kemik, Yumuşak Doku)
Baş Ve Boyun Kanserleri
Merkezi Sinir Sistemi Tümörleri
Diğer Malign Tümörler

19 20

RADYASYON 
ONKOLOJİSİ
Radyoterapi tedavisi ile kanser hücrelerinin 
ortadan kaldırılması veya hücrelerin bölünmesinin 
engellenmesi amaçlanıyor.

Yüksek enerjili X-ışınları, elektron demetleri ve 
radyoaktif izotoplar yoluyla kanser hücrelerini 
öldürmek ve tümörleri küçültmek için kullanılan 
Radyoterapide amaç; tümör çevresindeki normal 
dokulara yapısal ve fonksiyonel olarak zarar 
vermeden tümörü tamamen yok etmektir.

Okan Üniversitesi Hastanesi’nde
Elekta Versa HD ile kanser tedavisi 
başka bir boyuta taşınıyor.

Hastanın genetik özellikleri, yaşı ve cinsiyeti 
gibi tüm özellikleri uygulanacak tedavi için 
büyük önem taşıyor. Bu ayrıntılar göz önünde 
bulundurularak, en doğru tedavi süreci 
belirleniyor.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ 
KANSER TEDAVİSİ



KADIN SAĞLIĞI
Okan Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Kliniği’nde;

Genel Kadın Sağlığı,
Normal ve Riskli Gebelik Takibi,
Kadın Kanserleri ve Kanser Öncülü Hastalıkların
Tanı ve Tedavisi,
Menopoz ve Bu Döneme Ait Sorunlar,
Yardımcı Üreme Teknikleri ve Aile Planlaması 
Yöntemleri gibi, kadın sağlığını ilgilendiren birçok 
alanda hizmet verilmektedir. 

Özel doğum odalarımız, evinizdeki konforu 
yakaladığınız ve doğum süreci boyunca rahat ve 
stressiz zaman geçirebileceğiniz niteliktedir. Doğum 
odalarımız, doğum anına kadar aynı odada takip 
olup, doğumunuzu aynı yatakta yaptıktan sonra 
aynı odada tedavinize devam edebileceğiniz şekilde 
tasarlanmıştır.

ÖZEL DOĞUM ODALARI
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JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ
Kanser tanısı alan kadın hastalarımız için en 
uygun tedavi seçeneklerini multidisipliner olarak 
değerlendiriyor ve hastaya uygun olan cerrahi 
tedavi sürecini uyguluyoruz.

Jinekolojik Onkoloji alanı ile uğraşan ve ilgili 
hastalıkları tedavi eden hekimlerimiz; bu hastalıkların 
erken tanısı, ileri yöntemlerle tedavisi ve cerrahi 
sonrası uygulanacak olan tedavi yöntemlerinin süreci 
ile yakından ilgilenmektedir.

Tüp bebek tedavisi başarısı için önemli 
araştırmalar yapan kliniğimiz, bunun 
yanısıra genetik hastalık riski bulunan 
ailelerde preimplantasyon genetik tanı 
yöntemlerini de uygulamaktadır.

TÜP BEBEK KLİNİĞİ

Rahim içi pulip, sineşi ve septum gibi başarıyı 
olumsuz etkileyebilecek anormallikler histeraskopi 
ile giderilebilir. Ayrıca başta hidrosalpenks ve 
endometrioma olmak üzere tüpleri ve yumurtalıkları 
ilgilendiren karın içi patolojilerin ortadan kaldırılması 
gebelik ve canlı doğum oranlarını arttırırken gebelik 
kayıplarını azaltmaktadır.

↗ ENDOSKOPİK CERRAHİ

Embriyo gelişimini tutunmadan önceki en son 
aşamaya götürerek tutunma potansiyelini en yüksek 
olan embriyoların seçimine imkan tanır. Gelişim 
potansiyeli ve canlılığı yüksek embriyolardan daha az 
sayıda transfer ederek çoğul gebelik önlenebilir.

↗ BLASTOCYST TRANSFERİ
 (Blastokist Kültürü)

Genetik olarak sağlam olan embriyoların 
seçilerek transfer edilmesi gebelik 
oranlarını arttıracağı gibi düşük oranlarını 
da azaltmaktadır. ACGH yöntemi ile 23 çift 
kromozomun tamamına bakılabilmektedir.

Tedavide transfer edilen embriyo haricindeki 
sağlıklı embriyolar dondurulmaktadır. Aynı 
işlem; erken menopoz riski olan veya kanser 
tedavisi olacak bekar hastalarda yumurta 
hücreleri (oosit) için de yapılmaktadır.

↗ EMBRİYO VE
 OOSİT DONDURMA

↗ PREİMPLANTASYON
 GENETİK TARAMA (PGT)



AMELİYATHANELER
Okan Üniversitesi Hastanesi’nde 10 adet tam 
donanımlı ameliyathane bulunuyor. Isı vermeyen 
ışık düzeneği ve yüksek enfeksiyon riski olan 
girişimlerin rahatça yapılmasını sağlayan “Ultra 
Clean” sistemi ile hizmet sunuyor. Hafta içi 
7/24 randevulu hizmet veren ameliyathanelerde 
acil vakalar da en kısa sürede değerlendirilip 
operasyona alınabiliyor.

Hasta izleme monitörlü ve laminal akımlı 
havalandırma sistemiyle donatılmış 
ameliyathanelerde, antibakteriyel duvar ve 
zemin kaplamalarıyla enfeksiyonlara karşı 
korumalı bir yapıda hizmet veriliyor.

YOĞUN BAKIM 
ÜNİTELERİ
Genel Yoğun Bakım üniteleri, tüm kritik hastalara 
sağladığı yaşamsal destek nedeniyle sağlık hizmeti 
sunumunda son derece önemli bir yere sahiptir. 
Hastalara 24 saat boyunca destek verilen bu 
üniteler, gelişmiş teknolojik altyapılarının yanı 
sıra multidisipliner yaklaşımların yoğun olarak 
uygulandıkları alanlardır.

Okan Üniversitesi Hastanesi Genel Yoğun Bakım 
Üniteleri; yüksek teknolojili tıbbi cihazlar ve özel 
eğitimli tıbbi personelle donatılmış bir bölümdür.
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ACİL SERVİS
Multidisipliner bir anlayış ile hizmet veren Acil 
Servis birimimizde; ileri teknolojik cihazlarla 
donatılmış müşahede odalarında, hastanın ilk 
gözlem ve tedavileri uzman doktor ve sağlık 
personellerimiz tarafından yapılmaktadır.
 
Acil Servis birimimizin; yoğun bakım ünitelerimize 
ve ameliyathanelerimize kolaylıkla erişilebilir 
olması; her branştan acil hastayı tedavi etme 
olanağı sunmaktadır.
 
Ayrıca 24 saat kesintisiz ambulans hizmetleri 
ile hastalar hızlı ve güvenli bir şekilde transfer 
edilebilmektedir.
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RESTORAN VE 
KAFELER
Profesyonel otelcilik hizmetimizi sağlık sektörü 
ile buluşturduk. Siz kıymetli misafirlerimiz ve 
sevdikleriniz için O’Steak Alakart Restoranımız ve
3 kafemiz ile ayaktan ve yatarak tedavi aldığınız 
süreçlerde, A+ hizmeti ile yanınızdayız…

O’Steak Alakart Restoran

O’Mutfak Cafe

O’Mutfak Cafe Bahçe

O’Büfe

Ev Konforunda Alacağınız
Sağlık Hizmetleri İle
Ayrıcalıklı Hissedeceksiniz!

Hasta Odalarında Size Sunulan
Otelcilik Hizmetleri 

Buklet Malzemeleri (Duş Jeli, Sabun, 
Şampuan, Diş Fırçası, Traş Seti, Dikiş Seti)

Banyo Havlusu

Terlik

El Havlusu

Yorgan

Özel Eşya Kasası

Oda Servisi

7/24 Sıcak Su

Özel Isı Sistemi

Refakatçi Koltuğu

Refakatçi Uyku Seti

Profesyonel otelcilik anlayışıyla hizmet veren 
hastanemizde, misafirlerimize kişisel bakım eşyaları 
Okan Üniversitesi tarafından temin edilir.

Bütün detayların düşünüldüğü, ferah ve gün ışığı 
alacak şekilde tasarlanan odalarımızda, hastalarımıza 
en iyi ve en kaliteli sağlık hizmetini ev konforunda 
vermeyi amaçlıyoruz.



OKAN
ÜNİVERSİTESİ
ACIBADEM
POLİKLİNİĞİ
Acıbadem Polikliniği, 2016 yılında geleceğin sağlık 
standartlarının oluşturulmasına katkı sağlamak, sağlık 
sektörüne yön veren kuruluşlar arasında yer alma 
vizyonu ile açılan Okan Üniversitesi Hastanesi’ne 
bağlı olup, yüksek standarttaki kaliteli hizmetlerini, 
ileri teknoloji cihazları ile alanında uzmanlaşmış 
doktorları ve deneyimli personelleri ile ayaktan 
hizmet vermektedir.
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Poliklinikler
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Çocuk Kardiyolojisi
Çocuk Nefrolojisi ve
Romatolojisi
Çocuk Endokrinolojisi
Çocuk Cerrahisi
Kulak, Burun ve Boğaz
Hastalıkları
İç Hastalıkları
Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon
Nöroloji
Kadın Hastalıkları ve
Doğum
Kardiyoloji

Göz Sağlığı ve 
Hastalıkları 
Psikiyatri 
Ortopedi ve Travmatoloji
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Cerrahisi 
Genel Cerrahi
Ağız ve Diş Sağlığı
Plastik, Rekonstrüktif ve 
Estetik Cerrahi
Dermatoloji
Beslenme ve Diyet
Üroloji
Gastroenteroloji
Tıbbi Onkoloji

OKAN
ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HASTANESİ 
Okan Üniversitesi Hastanesi’nde 
diş hekimliğinin her branşındaki 
tedavi hizmetleri, güçlü akademik 
kadrosunun iş birliği ile Tuzla ve 
Mecidiyeköy Diş Hastanelerimizde 
gerçekleştirilmektedir. Her biri kendi 
alanında yetkin, ulusal ve uluslararası 
platformda isim sahibi, güncel ve 
teknolojik tedavi yöntemlerine hakim 
akademik kadromuz; hastalarımızı 
hem ağız-diş sağlığı ve bakımı 
hakkında bilgilendirmekte, hem de 
her hastamıza kendisine özgü bir 
tedavi planlaması sunmaktadır.

Evrensel değerler çerçevesinde 
nitelikli eğitim-öğretim veren, 
akademik alanda gerçekleştirdiği 
özgün araştırmalarla bilime katkıda 
bulunan ve saygın akademisyenler 
yetiştiren, ağız-diş sağlığı klinik
tedavi hizmetlerinin niteliğini
sürekli arttıran, bu alanda
gereksinim ve sorunlara
uluslararası standartlarda yanıt 
verebilen bir eğitim ve uygulama 
hastanesi olarak; iş birliği
içerisinde, sizlere sağlık hizmeti 
sunuyoruz.
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