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   İYİ BİR GELECEK İÇİN
KATKI SAĞLANAN O AN!

Okan Kültür, Eğitim ve Spor Vakfı

Okan Kültür, Eğitim ve Spor Vakfı olarak, 
1986 yılından beri tam 30 yıldır, eğitim, kültür ve 
spor gibi farklı alanlardaki sorunların ülke bütünlüğü 
içinde çözülmesi yolunda toplumsal gelişime katkı 
sağlamak amacıyla hizmet veriyoruz. 



EĞİTİMDE VİZYONUN DEĞİŞTİĞİ O AN!

Üniversite eğitimine yeni bir vizyon getirmek 
amacıyla yola çıkan ve Türkiye’nin en genç ve dinamik 
üniversitelerinden biri olan üniversitemiz; 
Okan Kültür, Eğitim ve Spor Vakfı tarafından resmi 
olarak 1999 yılında kuruldu.



   SAĞLIKTA AKADEMİK GÜÇLERİN
BULUŞTUĞU O AN! 

Sağlık Bilimleri Eğitim Kompleksi’nde
•	 Tıp	Fakültesi,
•	 Diş	Hekimliği	Fakültesi,	
•	 Sağlık	Bilimleri	Fakültesi,
•	 Sağlık	Hizmetleri	Meslek	Yüksek	Okulu,	
•	 Hastane	Simülasyon	Merkezi	(700	metrekare)	ile,	
 sağlık ve tıp eğitimindeki bu deneyimini tıp fakültesi 
 hastanesi ile güçlendirip, hizmete sunuyor.

Okan Sağlık Grubu, sağlık alanında akademik olarak 
tüm bileşenleri ortak bir çatı altında buluşturuyor. 

  OKAN SAĞLIK GRUBU;



Her	işin	Başı	Sağlık	DeDiğin	O AN!

Yükseköğrenimdeki 17. yılını
   geride bırakan Okan Üniversitesi olarak, 
     “Okan” markasının ulusal ve uluslararası 
         başarısını, sağlık sektörüne taşıyoruz.



Her	işin	Başı	Sağlık	DeDiğin	O AN!

Kolay ulaşılabilir bir sağlık merkezi olan hastanemizde;  
kurum kültürü gereği gelişen teknolojiye ayak 
uyduruyor, hasta güvenliğine öncelik veriyor, hasta 
memnuniyetini ve hizmet kalitesini sürdürülebilir 
şekilde hep en yüksek seviyede tutuyoruz.

500’ün 
üzerinde çalışan

100’ün üzerinde 
öğretim görevlisi 

 ve hekim

250 yatak 
kapasitesi

10 
ameliyathane
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250 
yatak kapasitesi

10 
tam donanımlı 
ameliyathane 47 

yoğun bakım 
yatağı

50 bin metrekare
kapalı alan

Donanımlı klinik ve     
                 poliklinikleri
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Aynı zamanda; 30’dan fazla özel sertifikalı ürün 
ve 15 binin üzerinde teknolojik çözümü  

barındıran dünyanın önde gelen markası 
GE’den (General Electric) almış olduğu cihaz ve 

tesisat alt yapısı ile GE’nin referans merkezi…

İleri tanı ve tedavi yöntemlerini, 
hızla gelişen tıbbi teknolojiler 
ile bir araya getirerek ve 
hastaların hizmetine 
sunarak mükemmel bir 
sağlık merkezi olmayı 
hedefliyoruz.
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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	cihazımız	Türkiye’deki	ilk	4-ring	
Discovery IQ cihazıdır.

Mamografi – Tüm görüntüleme ve tanı 
yöntemleri içinde meme kanserini en erken 
saptayabilen	yöntemdir.	Hastanemizde	
bulunan mamografi cihazımız, Contrast 
Spectral	(CeSM)	özelliği	ile	üç	boyutlu	ve	
net görüntü kalitesi sunmaktadır. 

MR – Teknik olarak alanının en kuvvetli alt 
yapısına sahip MR cihazımız beyin 
uygulamalarında sessiz MR teknolojisine 
sahip olup, üstün aplikasyonlarla 
güçlendirilmiştir. Radyasyon içermeyen 
bir teknik olan MR’la, özellikle yumuşak 
dokuların görüntülenmesinde başarılı 
sonuçlar alınmakta, diğer yöntemlerle 
tespit edilemeyen pek çok kanser odağı 
yakalanabilmektedir.

PET-CT
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•	 Acil	Servis
•	 Anestezioloji
•	 Algoloji	(Ağrı	Kliniği)
•	 Beslenme	ve	Diyet
•	 Beyin	ve	Sinir	Cerrahisi
•	 Check	–	Up
•	 Çocuk	Sağlığı	ve	Hastalıkları
•	 Çocuk	Cerrahisi
•	 Dermatoloji
•	 Endokronoloji
•	 Enfeksiyon	Hastalıkları
•	 Fizik	Tedavi	ve	Rehabilitasyon
•	 Gastroenteroloji
•	 Genel	Cerrahi
•	 Göğüs	Hastalıkları
•	 Göğüs	Cerrahisi
•	 Göz	Hastalıkları
•	 Hematoloji
•	 İç	Hastalıkları
•	 Kadın	Hastalıkları	ve	Doğum	
•	 Kardiyoloji

•	 Kardiyovasküler	Cerrahi
•	 Kulak-Burun-Boğaz	Hastalıkları
•	 Medikal	Onkoloji
•	 Mikrobiyoloji
•	 Nefroloji
•	 Nöroloji
•	 Nükleer	Tıp
•	 Organ	Nakli	
•	 Ortopedi	ve	Travmatoloji
•	 Obezite	Cerrahisi
•	 Perinatoloji
•	 Plastik	ve	Rekonstrüktif	Cerrahi
•	 Radyoloji
•	 Psikiyatri
•	 Psikoloji
•	 Radyasyon	Onkolojisi
•	 Ramotoloji
•	 Uyku	Laboratuvarı
•	 Üroloji
•	 Yoğun	Bakım

T I B B İ  B Ö L Ü M L E R İ M İ Z
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Endoskopi Laboratuvarı         
•	 ERCP
•	 Gastroduodenoskopi
•	 Kolonoskopi
•	 Rektoskopi
•	 Endosonografi
•	 Kapsül	Endoskopi
•	 HD	Gastroscopy

Göz Hastalıkları
•	 SLT	–	Yag	Laser
•	 3	Boyutlu	Optik	Koherans	Tomografi
•	 Ultra	Geniş	Alanlı	Retina	İnceleme
•	 Vitrektomi

Kardiyoloji
•	 Ekokardiyografi
•	 Koroner	Anjiyografi	Laboratuvarı
•	 Transtelefonik	Ritim	Takibi
•	 Efor	Testi
•	 EKG
•	 Holter	Monitörizasyon
•	 4D	Ekokardiyografi
•	 Aritmi	Teşhisi	–	Elektrofizyoloji

Genetik Tanı Merkezi
Göğüs Hastalıkları 
•	 Alerji	Testleri
•	 Bronkoskopi
•	 Floresan	Bronkoskopi
•	 Solunum	Fonksiyonları	Laboratuvarı
•	 Uyku	Laboratuvarı

Klinik Laboratuvarlar
•	 Endokrinoloji
•	 Hematoloji
•	 Mikrobiyoloji
•	 Moleküler	Biyoloji
•	 Klinik	biokimya

Seroloji / Nöroloji
•	 EEG
•	 EMG
•	 Uzun	Süreli	EEG	Görüntüleme

Nükleer Tıp
•	 Gamma	Kamera
•	 PET	(Positron	Emisyon	Tomografi)
•	 Meme	PET	Scan
•	 İyodin	Tedavisi

Patoloji
•	 Sitopatoloji
•	 Eksfolyatif	Sitoloji
•	 İnce	İğne	Aspirasyon	Sitolojisi
•	 Uygulama	ve	Değerlendirme
•	 Sıvı	Bazlı	İnce	Tabaka	Teknolojisi
•	 Sitokimya
•	 İmmunsitokimya

Üroloji
•	 Sistoskopi
•	 Taş	Kırma	(ESWL)
•	 Ürodinami	Laboratuvarı

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

Intraoperatif Patoloji Konsültasyonu 
(Frozen) Seksın Radyoloji
•	 Girişimsel	Radyoloji
•	 Vasküler	Girişim
•	 Nörovasküler	Girişim
•	 Bilgisayarlı	Tomografi
•	 MRI	(Manyetik	Rezonans)
•	 Dijital	Anjiyografi
•	 Dijital	Floroskopi
•	 Direkt	Röntgen
•	 Kemik	Yoğunluğu
•	 Dijital	Mammografi
•	 Dijital	Panoromik	Sefalometrik	
	 Röntgen
•	 Renkli	Doppler	Ultrasonografi
•	 4D	Real	Time	Doppler
•	 TCD	(Transcranial	Doppler)

T A N I -  T E D A V İ  Ü N İ T E L E R İ 
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Ulaşılabilir sağlık merkezi olarak Okan 
Üniversitesi	Hastanesi’nde,	tıp	eğitimi	ve	
toplumun sağlığını ilgilendiren konularda ileri 
tanı ve tedavi yöntemleri geliştirmek amacıyla 
bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarını 
yürütüyoruz…
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•	 Onkoloji Konseyi
•	 Kalp Sağlığı Konseyi
•	 Perinatoloji Konseyi
•	 Hekim	konferansları
•	 Zor Olgular / Kritik Vakalar
•	 Morbidite ve Mortalite Toplantıları

MultidisiplinEr 
ÇAlışMA 

AnlAyışıMız,
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Okan	Üniversitesi	Hastanesi	Tıp	Fakültesi’nde	eğitim
alan ve lisansüstü eğitimlerini sürdüren öğrencilere
teorik derslerin ve klinikte hasta muayene ile tedavi
uygulamalarının gerçekleştirilmesine yönelik olanakları
ile klasik anlamda “usta çırak ilişkisini” sahaya 
taşıyoruz... 
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Lisans ve önlisans düzeyinde eğitim alan öğrencilerin 
deneyim kazanmalarının yanı sıra, hekimlerin de 
mezuniyetleri sonrası sürekli eğitim programlarının 
düzenlenmesiyle akademik bilgi ve beceri düzeylerinin 
güncellenmesine ve bilgi birikimlerine katkı sağlamayı, 
öğrencilerin eğitim/kariyer yolculuklarına destek olmayı ve 
Türkiye sağlık sektörüne istihdam yaratmayı hedefliyoruz. 
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Yerel yönetimler, yerel sağlık uzmanları 

ve sivil toplum örgütleri ile geliştirilecek 

işbirlikleri ve projelerle bulunduğu bölge ile 

entegre olacak hastanemiz, bölge halkının da 

bilgilendirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor... 
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S a ğ l ı k  t u r i z m i 
Sağlık hizmetini
evinden çok 
uzakta 
arayanlara... 

Uluslararası 
hastalara da 
hizmet vermeyi 
hedefliyoruz...
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e-hizmetlerimiz

•	 İkinci görüş
•	 Kardiyovasküler risk hesaplama tablosu
•	 Aşı takvimi
•	 Beden Kitle endeksi hesaplama
•	 Medikal	takip	merkezi	(doktor	ile	birebir	ya	da	sistem	
üzerinden	takip	programı)																																																															

  - şeker
  - Hipertansiyon
  - Anemi 
•	 Kişiye özel sağlık arşivi



     SAĞLIK SEKTöRÜNE DöRT KOLDAN 
HizMeT	VereCek	OlManın	Gururunu	YaşıYOruz…

Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi

İçmeler	Mh.	Aydınlı	Yolu	Cd.	Aydemir	Sk.	No:2	İçmeler-Tuzla/	İstanbul

444 98 63

www.okanhastanesi.com.tr


