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İş dünyasının farklı sektörlerinde 
edinilen 50 yıllık tecrübe ve vizyon 
ile 1999 yılında kurduğumuz 
Okan Üniversitesi, bugün 
21 bin öğrencinin kaliteli eğitimle 
buluştuğu bir bilim yuvası 
haline geldi. “Girişimcilik Dersi”, 
“İngilizcenin yanında Çince, 
Rusça, Arapça ikinci dil eğitimi”, 
“Kariyer ve Yaşam Programı”, 
“Happy Life” ve Miami’de kurulan 
Okan International University 
gibi daha birçok farklılığımızla 
çağdaş, Atatürkçü, özgür nesiller 
yetiştirmeye devam edeceğiz.

Bekir OKAN
Mütevelli Heyet Başkanı
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Okan Üniversitesi, 16. yılında 
16 Fakülte, Yüksekokul, 
Meslek Yüksekokulu, Enstitü 
ve Konservatuvarıyla Türk 
Yükseköğrenim hayatında önemli 
bir yere sahip. Güçlü akademik 
kadromuz ve altyapı özelliklerimizin 
yanı sıra toplam öğrenci sayımızın 
yüzde 93’üne ulaşan farklı 
oranlardaki burs imkanlarımızla 
başarıyı destekliyoruz. Üniversite 
adaylarını sadece Türkiye’nin değil, 
tüm dünyanın cazibe merkezi 
olan İstanbul’daki kampüslerimize 
bekliyoruz.

Prof. Dr. Şule KUT
Rektör
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GÜZEL SANATLAR  
FAKÜLTESİ

Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, kendi alanlarında yetkin 

sanat ve tasarımcı akademisyenlerden oluşan kadrosu, eğitim alanlarını 

ilgilendiren sektörden gelen yaratıcı sanatçı ve tasarımcıları ve altı 

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

eğitimi vermektedir.

LİSANS PROGRAMLARI
• Endüstri Ürünleri Tasarımı

• Görsel İletişim Tasarımı
• İç Mimarlık

• Moda Tasarımı
• Sanat ve Tasarım Yönetimi 

• Sinema -TV
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Günümüz dünyasında, sanat ve tasarım eğitiminin önemi ve etkisi tartışılmaz olmuştur. 
Bu bağlamda sanat ve tasarım eğitiminin alınacağı kurumun seçimi, daha da önem 
taşımaktadır. Küreselleşme sürecine paralel olarak ortaya çıkan ilişkiler, bilginin 
önemini daha da artırmıştır. Günümüzde sanat ve tasarım eğitiminde çok disiplinli 
yaklaşımlar önem kazanmaya başlamış; sanat, üretim ve eğitim açısından çok boyutlu 
ilişkiler içinde yol alışını sürdürmektedir.

Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Moda Tasarımı, İç Mimarlık, Endüstri 
Ürünleri Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Sinema Televizyon ile Sanat ve Tasarım 
Yönetimi olmak üzere altı bölümüyle eğitimini sürdürmekte; yetkin sanatçı ve 
tasarımcı akademisyenleri ve sektörden gelen yaratıcı sanatçı ve tasarımcılarıyla,  
eğitim içinde üretim felsefesiyle nitelikli bir sanat ve tasarım eğitimi vermektedir.

Eğitimimiz, paylaşımcı ve geliştirici olanakların olduğu, doğa dostu üniversite 
kampüsümüzün her türlü sosyal, kültürel ve sportif olanaklarından faydalanarak mutlu 
olabileceğiniz sağlıklı bir ortamı da sizlere sunmaktadır. Diğer yandan bu gelişmiş 
olanaklara paralel olarak fakültemizi seçecek gençlere çok seçenekli burs olanakları 
sunulmaktadır.

Prof. Dr. Bülent VARDAR 
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı

DEKANIN MESAJI
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Endüstri Ürünleri Tasarımı

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü seri üretilebilecek her 
türlü kullanım eşyasının kullanıcı gruplarının ihtiyaçlarına 
yönelik olarak tasarlanmasını içerir. Bu bölümün amacı, form, 
kullanılabilirlik, ergonomi, üretim vb. gibi problemlere çözüm 
önerileri getirebilen, yeni ürün geliştirme sürecinde farklı 
disiplinlerle etkileşim halinde olabilen ve gerektiğinde bu süreci 
başarıyla koordine edebilen endüstri ürünleri tasarımcıları 
yetiştirmektir. Üç boyutlu düşünebilme yeteneği ile yaratıcılığın 
geliştirilmesine yönelik verilen bir yıllık temel sanat ve tasarım 
eğitiminin ardından 2., 3. ve 4. sınıflarda tasarım sürecinin 
birebir uygulanarak öğrenildiği stüdyo dersleri, teknik bilgi ve 
becerilerle desteklenir. Proje ve yeni ürün geliştirme sürecinde 
kullanıcı ve pazar araştırmasından başlayıp, konsept geliştirme 
ve bu konseptler üzerinden üretim detayları çözümlenmiş 
sonuç ürüne giden yoldaki her aşamanın öğrenciler tarafından 
öğrenilmesi sağlanır. Bu bölümden mezun olan öğrenciler 
seri üretilebilecek her türlü alanda iş imkânına sahip olmakla 
beraber serbest tasarımcı olarak bu tür sektörlere dışarıdan 
danışmanlık yapabilmektedirler.

Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Pınar ÖZTÜRK
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Görsel İletişim Tasarımı

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü; küreselleşmiş dünyada 
özne odaklı ve disiplinler arası ilişkiye açık, görsel iletişim 
yeteneklerini zenginleştiren ve donatan bir eğitim anlayışına 
sahiptir. Sahip olduğumuz bu anlayış, öğrencilerimize farklı 
seçenekler sunmakta, farklı teknik olanaklarıyla uzmanlaşma 
alanları açmayı amaçlamaktadır. Görsel İletişim Tasarımı 
Bölümü; görsel tasarım, yeni medya sanatları ve fotoğraf gibi 
görsel iletişim alanının günümüz dünyasında ihtiyaç duyulan 
alt başlıklarını kapsamaktadır. Bölümümüz öğrencileri, bu 
başlıklar bağlamında donanımlı stüdyo, atölye ve multimedya 
laboratuvarlarımızda farklı teknik ve uygulamaları deneyerek 
eğitimlerini ayrıcalıklı bir ortamda sürdürmektedir.

İletişimin belirleyici olduğu günümüz dünyasında yaratıcı 
bireyler yetiştirebilmek, aynı zamanda etkin bir uygulama 
ortamı yaratmayı gerektirmektedir. Bu bağlamda bölümün 
‘Fotoğraf Stüdyosu’, ‘Yeni Medya ve Görsel İletişim’ atölyesi 
ile ‘Özgün Baskı’ atölyesi de eğitim içinde üretim felsefesini 
desteklemektedir.

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Bülent VARDAR
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İç Mimarlık

İç Mimarlık disiplini, kullanıcıların anatomik - ergonomik - psikolojik, 
ekonomik - sosyolojik - kültürel tüm verilerini saptayarak 
teknolojik gelişmelerin ışığında konforlu, zaman tasarruflu, 
özgün, işlevsel, estetik, kişi ya da kurumsal kimliği özel çözümler 
üreterek mekânların zemin - duvar - tavan ilişkisi içinde mobilya - 
aydınlatma - tekstil - aksesuar vs. tüm donanımı ile tasarlanmasını 
kapsar. Bu dallarda eğitim alan öğrenciler insan, mekan ve mobilya 
ilişkilerini işlevsellik, konstrüksiyon, biçim, renk ve malzeme içerikli 
disiplinlerle ele alırlar.

Eğitim programının içeriğini özel ve genel mekânlarda temel tasarım 
ilkelerinin kavranması ve özgün tasarımcı kimliğinin kazanılmasını 
sağlamak amacı ile saptanmış konular oluşturur. Düşünsel ve 
yaratıcı kimliğin gelişmesi için hazırlanan programlarla vizyon sahibi, 
özgün, yaratıcı ve global platformda rekabet edebilecek donanıma 
sahip içmimarlar yetiştirilmesi için gerekli ortam sağlanır.

Eğitim; değişik disiplinlerle ilişkiler kurularak kuramsal ve uygulamalı 
programlar; endüstri bağlantılı projeler ve seminerlerle sürdürülür.

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Altan AKI
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Moda Tasarımı

Moda Tasarımı Bölümü’nün amacı, uluslararası sektörel 
platformlarda kendisini hem sözel hem kreatif anlamda ifade 
edebilecek, özgün yaratılar ortaya koyarak tasarımcı kimliğini 
geliştirmeyi başarmış moda tasarımcısı adayları yetiştirmektir. 

Önde gelen moda tasarımcılarını yetiştirmiş deneyimli akademik 
kadro ve profesyonel teknik ekiple eğitim veren donanımlı 4 
atölyede öğrenim gören öğrencilerimiz, Giyim Atölyesi, Baskı ve 
El Sanatları atölyeleri ile Dokuma Atölyesi’nde edindiği uygulama 
becerilerini eğitimleri sürecinde hayata geçirerek iş yaşamına 
hızlıca adapte olabilmektedir. Bölüm eğitim programımız, Avrupa 
yükseköğretim alanında ortak bir uyum oluşturmak üzere başlatılan 
Bologna sürecine entegre olarak, Avrupa lisans yeterlilikleri, Türkiye 
yükseköğretim yeterlilikleri çerçevesinde belirtilen nitelikleri 
kazandırmakla kalmayıp, öğrencilerimizin henüz mezun olmadan 
kariyer planlarını tanımlayabilmelerine, sektörel marka işbirlikleri 
ile moda tasarımı alanında başarı yakalayabilecekleri iş alanlarının 
farkındalığına varabilmelerine olanak tanımaktadır.

Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Serna UÇAR
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Sanat ve Tasarım Yönetimi

Sanat ve Tasarım Yönetimi Bölümü, sanat ve 
tasarım alanında çalışacak nitelikli insanları 
yetiştirmeyi hedefler. Bölümün dört yıllık 
eğitim süresinde öğrenciler sanat ve tasarıma 
ilişkin teorik ve pratik bilgileri, alanının 
önemli isimlerinden edinerek çalışma 
hayatına hazırlanırlar.

Sanat ve Tasarım Yönetimi Bölümü 
disiplinler arası bir eğitim vermektedir. 
Eğitimin disiplinler arası boyutu mezun olan 
öğrencilerimize daha geniş bir perspektif 
içinde; müzelerde, sanat galerilerinde, kültür 
ve sanat dergilerinde, bienallerde, müzayede 
şirketlerinde, fuar organizasyonlarında, sanat 
ve kültür vakıflarında, sanat festivallerinde 
çalışabilme olanağı sağlamaktadır.

Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Alper MAZMAN
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Sinema ve Televizyon

Sinema her zaman çağının dinamiklerini yansıtan, onlardan beslenen ve onları etkileyen bir mecra, cezbedici bir hikaye 
anlatma ve aynı zamanda politik söylemlerin güçlü bir aracı olmuştur. Geleneksel tarzların ve formatların değiştiği, 
interaktif iletişim ortamlarının gelişmesiyle sinemanın farklı biçimlerde karşımıza çıktığı, toplumsal ve bireysel kültürü, 
hatta insanların yaşam pratiklerini eskisine göre fazlasıyla belirlediği bir çağda yaşamaktayız. Bununla birlikte alandaki 
pratiği etkileyen ve tanımlayan, kuramsal alanda da yeni yaklaşımlar ve bakış açılarıyla karşılaşmaktayız.

Fakültemizin Sinema Televizyon Bölümü tüm bu geleneksel ve modern pratikleri, kuramsal ve tarihi yaklaşımları 
öğretmek, bunun ötesinde öğrencilerin bu birikimi kullanabilen ve kritik edebilen bireyler olarak yetişmelerini 
amaçlamaktadır. Ayrıca güçlü sektörel bağlantılarla, öğrencilerimizin sektörle çalışma pratiklerini güçlendirmek temel 
ilkemizdir. Sinema Televizyon Bölümü öğrencilere bu birikimi sağlayabilmek ve onları yeterli bir kuramsal donanım 
ve uygulama becerisine ulaştırabilmek için alanında deneyimli ve önemli isimler olan öğretim elemanlarıyla, çağdaş 
stüdyoları, güncel teknolojik donanıma sahip araç ve gereçleriyle eğitim vermektedir. Başta sinema ve televizyon 
alanında, görselliğin ön planda olduğu internet mecraları ve reklamcılık gibi alanların yanı sıra ayrıca geleneksel 
medyada da çalışabilecek; hem entelektüel hem de teknik açıdan donanımlı, toplumsal sorumluluk bilincine sahip, 
geleceğin sinema sanatçılarını ve televizyoncularını yetiştirmek hedeflenmektedir.

Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Murat TIRPAN
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Okyanustan Esintiler

Kısa Film Yarışması

ETKİNLİKLERİMİZ

Sergide Moda Tasarım Bölümümüz ile Mediha    
Engizer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ortaklaşa 
ortaya çıkardığı moda tasarımı ve tekstil yüzeyleri 
çalışmaları Palladium AVM’de ziyaretçileri ile buluştu.

“5. Öğrenci Kısa Film Yarışması”nda dereceye giren 
öğrencilerimize ödüllerini Rektörümüz Prof. Dr. Şule 
Kut verdi.



17O K A N  Ü N İ V E R S İ T E S İ

Öğrenci Yaz Buluşması

ETKİNLİKLERİMİZ

Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı 
Bölümü  4.sınıf öğrencileri Diploma Projesi Tasarımlarıyla 
Polonya Lodz Üniversitesi Sanat Fakültesi’nde 2014’de 
gerçekleştirilen Moda Defilesi’nde yer aldılar.Moda Tasarım Bölümü 4. sınıf öğrencilerimiz moda duayeni Başak Gürsoy’un 

yürüttüğü Defile Tasarım Dersi’nin final sınavı için gerçek bir defile hazırladılar.

Başak Gürsoy’la Defile Tasarımı ve 
Uluslararası Defileye Katılım

Temmuz 2015’te üniversitemizin ev sahipliğinde, Okan 
Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi, GSF İçmimarlık 
Bölümleri “Öğrenci Yaz Buluşması, İSTANBUL 2015” 
etkinliğinde bir araya gelen öğrenciler, 3 günlük yoğun bir 
program (Seminer, Gezi ve Çalıştay) içerisinde yer aldılar.
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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 
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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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- NOTLAR -
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