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SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ
TASARIMI

Merhaba ben Bükre. İstanbul Okan Üniversitesi
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Endüstri
Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencisiyim. İstanbul’un
sanatsal, kültürel ortamında yer almak, dinamik
iş dünyasıyla ilişkiler kurabilmek için İstanbul’da
okumak istiyordum. Aklımdaki birkaç bölümden biri
de Endüstri Ürünleri Tasarımı’ydı. İstanbul Okan
Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nü
tam burslu olarak kazandım.
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İstanbul Okan Üniversitesi’ni çok iyi tanıyarak, bilinçli bir tercihle kazanmadım.
Böyle tercih yapmak büyük bir hata. Ya yanlış bir yeri yazsaydım! Şu anda çok
mutsuz da olabilirdim. Ama gerçekten çok şanslıyım. Kayda geldiğimde kampüs
beni çok şaşırttı. Yeşil kampüsümüz, yurtlarıyla, konferans ve spor salonlarıyla,
derslikleriyle bir öğrencinin isteyebileceği her türlü imkana sahip.

İş dünyasının içinden gelen hocalarımızla bire bir çalışma
şansı yakaladım ve tüm ihtiyaçlarıma cevap bulabildim.
Hem sanatla hem mühendislikle iç içe bir alanda eğitim aldığımız için hayata
farklı bir gözle bakabiliyorum. Bölümümüzde seri üretilebilecek her türlü kullanım
eşyasının kullanıcının ihtiyaçlarına göre tasarlanmasını öğreniyoruz. Form,
kullanılabilirlik, ergonomi, üretim gibi problemlere çözüm önerileri getirilebilen, yeni
ürün geliştirebilme sürecinde farklı disiplinlerle etkileşim içinde olabilen ve bu süreci
koordine edebilen tasarımcılar olarak yetiştiriliyoruz. Model yapım ve fotoğraf
atölyesinde üç boyutlu yazıcılarla çalışma şansına sahibiz.
Tasarım yapacak kişinin sadece eğitimle bunu yapması mümkün değil. Dünyayı
başka bir gözle görüp yeniden anlamlandırması gerekiyor. Farklı kültürleri görüp
öğrenmenin, yeni insanlarla tanışmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. İyi ki
İstanbul’da okumakta ısrar etmişim. İstanbul benim dünyaya açılan kapım oldu.
Erasmus’la İtalya’nın Napoli şehrine gittim. Bu benim üniversite hayatımdaki en
güzel zamanlardan biri oldu. Bu olağanüstü şehirde yaşamak ve aldığım eğitim
bana çok büyük katkı sağladı.
Üniversitemizin Happy Life Programı sayesinde golf oynamayı öğrendim. Bu
program olmasaydı golle hiç tanışamazdım. Şan, tenis ve dans derslerine katıldım.
Bu derslerin hepsi benim için muhteşem deneyimlerdi. Happy Life Programı’nın
önemli bir farklılık olduğunu düşünüyorum.
Sınava hazırlanan arkadaşlarım, seçeceğiniz üniversitenin tüm olanaklarını araştırıp
kararınızı öyle verin. Sürprizler her zaman güzel olmayabilir.
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GÖRSEL İLETİŞİM
TASARIMI

Merhaba ben Öykü. İstanbul Okan Üniversitesi
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel
İletişim Tasarımı Bölümü öğrencisiyim. Lisede graik
tasarımı ve fotoğraf okudum. Dijital ortamda bir
şeyler üretmekten çok hoşlanıyordum. Çalışıyormuş
gibi değil de eğleniyormuş gibi hissediyordum,
hala da öyle hissediyorum.
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Öykü
BAŞARAN
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Hayattaki en şanslı insanlar eğlenirken para kazanan insanlardır. Onlardan
biri olmak istedim ve çok sevdiğim alanla ilgili bir meslek seçtim. Özel yetenek
sınavlarına girdim. İstanbul Okan Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nü
tam burslu olarak kazandım (bölümümüz artık özel yetenek sınavıyla değil, merkezi
yerleştirme ile öğrenci alıyor).
Farklı üniversitelerin de güzel sanatlar fakültelerinin özel yetenek sınavlarına girdim,
onlardan da burs elde ettim fakat İstanbul Okan Üniversitesi’ni tercih ettim. Çünkü
hem kampüs olanakları büyüleyiciydi hem de Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nün
akademik kadrosu, stüdyo, atölye ve multimedya laboratuvarlarıyla farklı teknik ve
uygulamalara sahip olması beni cezbetti.

İletişimin belirleyici olduğu günümüz dünyasında, yaratıcı
olabilmek için etkin bir uygulama ortamı gerekiyor.
Bölümüzde resim, özgün baskı, fotoğraf ve görsel tasarım
atölyeleri bizlere bu ortamı sağlıyor.
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde devam ederken üniversitemizin bizleri teşvik
ettiği çift ana dal programına yöneldim. Yeni Medya Bölümü’ne kabul edildim. İki
bölümü bir arada okumak zor ancak mezun olduğumda elde edeceğim olanakları
düşündüğümde bu zorluklarla baş edebiliyorum.
Sınava hazırlanan arkadaşlarım, özellikle teknik bir bölüm seçecekseniz laboratuvar
koşullarını çok iyi inceleyerek karar verin. Çünkü bu bölümlerde uygulama şansı
yakalayamazsanız başarılı olamazsınız.
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Semih
DOĞAN
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SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
İÇ MİMARLIK VE
ÇEVRE TASARIMI

Merhaba ben Semih. İstanbul Okan Üniversitesi
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve
Çevre Tasarımı Bölümü öğrencisiyim. İlkokuldayken
öğretmenimiz bize maket yapma ödevi verdi.
Maketlere ilgi duymaya başladım. Sürekli olarak
maketler yapıyor, onların gerçeklerini yapacağım
günleri hayal ediyordum.
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Resim yapmaya başlamam da tam o dönemlere geliyor. Resim tamamen bana ait
bir dünya kurmamı sağladı. Kırklareli’nde düzenlenen resim yarışmasında birincilik
elde ettim. Lüleburgaz’dakinde ise üçüncülük elde ettim. Yarışmalardaki bu dereceler,
resme olan ilgimi daha da arttırdı. Lüleburgaz Güzel Sanatlar Lisesi’ne kaydoldum.
Lisede iç mekânları tasarlamak çok daha fazla ilgimi çekmeye başladı ve iç mimar
olmaya karar verdim. İç mimarlık ve çevre tasarımını hangi üniversitede okuyacağımı
araştırırken lisede çok değer verdiğim bir öğretmenim İstanbul Okan Üniversitesi’nin
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nün akademisyenlerinin niteliklerinden ve
çizim atölyelerinin imkânlarından bahsetti. Hocamın tavsiyesiyle İstanbul Okan
Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü özel yetenek sınavına girdim.
Sınav sırasında hocalarla tanışma olanağı buldum. Gerçekten ilgi ile karşılandım.
Atölyeleri gezme şansım oldu. Burada hayallerimi gerçekleştirebileceğim çizimleri
yapabileceğimi anladım. Ne mutlu ki sınavı tam burslu olarak kazandım. (İç Mimarlık
ve Çevre Tasarımı Bölümü artık özel yetenek sınavıyla değil merkezi yerleştirme ile
öğrenci alıyor.)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde düşünsel ve yaratıcı kimliğimizin
gelişmesi için hazırlanan bir programla eğitim alıyoruz. Sektörün nabzını tutan
hocalara sahibiz. Hocalarımız konuları asla teoride bırakmazlar. Mutlaka uygulama
yapmamızı sağlarlar. İş hayatındaki deneyimlerini bizlerle paylaşırlar.
Mezun olduktan sonra kendi işimi yapmak istiyorum. Türkiye’de ilk kez bizim
üniversitemizde verilen Girişimcilik Dersleri’nde iş dünyasının liderlerini dinleme
şansım oldu.
Yeşil kampüsümüz birçok olanağı içinde barındırıyor. Benim için en önemli
olanaklardan birisi yurtlar oldu. Ben yurtta kalıyorum. Yurtların kampüsün içinde
olması benim için büyük avantaj. Uzun saatler çizim yaptıktan sonra yürüyerek
odama gidiyorum.
Üniversiteye hazırlanan arkadaşlarım içinizde taşıdığınız yetenekler çok önemli,
bazen farkına varamayabilirsiniz, kendinizi keşfedin.
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MİMARLIK

Merhaba ben Gizem. İstanbul Okan Üniversitesi
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık
Bölümü öğrencisiyim. Çocukluktan bu yana
kendimi sanatla ilgili bir alanda var etmek
istiyordum. Yapacağım meslek benim için sadece
bir iş olmamalı, benimle sanat arasında bir bağ
kurmalıydı.
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Gizem
UÇAR
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Mimarlık hayallerimin içinde yer alıyordu. Üniversite sınavına hazırlanırken
İstanbul Okan Üniversitesi kampüsüne bir gezi düzenlendi.
İstanbul Okan Üniversitesi’nin kapısından içeri girdikten sonra beni başka bir yaşam
karşıladı. Yeşil kampüs, binaların modernliği ve içindeki öğrencilerin özgürlüğü beni
çok etkiledi. O gün Mimarlık Bölümü’ndeki hocalarla sohbet etme fırsatı yakaladım,
laboratuvarları gezdim, proje yapan öğrencilerle konuştum. Evet, kesinlikle mimarlık
okumalıydım ve İstanbul Okan Üniversitesi bunun için en doğru yerdi. Eylül ayında
İstanbul Okan Üniversitesi’ne mimarlık öğrencisi olarak geri döndüm.
Proje tasarım stüdyolarında kendini dünya çapında kanıtlamış sanatçı mimarlardan
ve akademik alanda yenilikçi görüşlere sahip genç akademisyenlerden eğitim
alıyoruz. Hocalarımızın tamamı bizimle bire bir ilgileniyorlar. Okuduğum süre
içerisinde, hocalarımla tek tek görüşüp ikir alışverişi yapma şansım oluyor. Bu
iletişim kolaylığı hem mesleki anlamda beni geliştiriyor hem de kişisel gelişimime
büyük katkı sağlıyor. Bu iletişimler sırasında dünyadaki diğer ülkeleri, kültürleri
tanımadan iyi bir mimar olmak mümkün değil. Şimdiden 11 ülke gezdim.
Okulda birçok topluluğa üyeyim ama bunların içinde en aktif olarak çalıştığım,
başkanlığını da yürüttüğüm Tasarım Topluluğu. Tasarım Topluluğu’nda sadece
mimarlık öğrencileri yok. Farklı bölümlerden arkadaşlarımız da var. Topluluk
olarak sanatta ve iş dünyasında kendini var etmiş duayen isimleri üniversitemizde
ağırlıyoruz. Farklı üniversitedeki öğrencilerle workshop’lar düzenliyoruz. Fakültemiz
tüm bu çalışmalarımızda bize destek oluyor.
Altını çizmek istediğim konulardan birisi de Happy Life Programı. Bu program
sayesinde hep ilgim olan satrancı ve tenisi öğrendim. Tenis hayatımın bir parçası
oldu. Artık sürekli tenis oynuyorum.
Sınav hazırlığı içinde olan ya da tercih yapacak arkadaşlara öncelikle hedef
belirlemelerini, puan ve sıralamalara bakmaksızın üniversiteleri ziyaret ederek
üniversitelerin akademisyenleriyle konuşarak karar vermelerini öneriyorum.
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Ece
ERSU
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SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
MODA TASARIMI

Merhaba ben Ece. İstanbul Okan Üniversitesi
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Moda
Tasarımı Bölümü öğrencisiyim. Üniversitede rahat
çalışabileceğim, kendimi doğru ifade edebileceğim
bir bölüm okumak istiyordum. Modaya, giyime karşı
da çok ilgiliydim. Bu ikisi birleşince de karşıma
Moda Tasarımı Bölümü çıktı.
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Ben sınava girdiğim zaman Moda Tasarımı Bölümü özel yetenek sınavıyla değil
merkezi yerleştirmeyle öğrenci alıyordu. Ben de merkezi yerleştirme sonucunda
yüzde 50 burslu olarak İstanbul Okan Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü’nü
kazandım. Bölüme girdiğimde çizim yapamıyordum. Hocalarımızın yakın ilgisi ve
desteğiyle içimdeki yeteneği ortaya çıkardım.
Bölümümüz yurt dışı deneyimi olan, sektörle kuvvetli işbirliği içinde bir akademik
kadroya sahip. Hocalarımız hem sektör tecrübelerini hem de yetkinliklerini bizimle
sınırsız olarak paylaşıyorlar. Moda Tasarımı Bölümü’nde özgün yaratılar ortaya
koyabilecek moda tasarımcılar, olarak yetiştiriliyoruz.

Giyim, baskı ve el sanatları, dokuma atölyelerinde
özgürce çalışma şansına sahibiz.
Üniversitemizin iş yaşamıyla kurduğu yakın ilişkiler sayesinde staj olanakları
bulabiliyoruz. Çok değerli modacıların yanında ve kurumsal şirketlerde staj yaptım,
bu stajlar bana iş kapıları açtı. Bu yıl mezun oluyorum. İstanbul Okan Üniversitesi
Moda Tasarımı Bölümü Yüksek Lisans Programı’na başvurdum ve kabul edildim.
Hem çalışıp hem de yüksek lisansımı birlikte götürmeyi planlıyorum.
Sınava hazırlanan arkadaşlarım, lisede bazen her şey istediğiniz gibi gitmeyebilir
ancak üniversite çok farklı olanakları barındırıyor. Lisede fark etmediğiniz
yeteneklerinizi keşfetmenizi sağlıyor. Bu yüzden üniversite tercihlerinizde farklı
seçenekleri de değerlendirin.
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MODA TASARIM BÖLÜMÜ ATÖLYELERİ
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SİNEMATELEVİZYON

Merhaba ben Engin. İstanbul Okan Üniversitesi
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Sinema-Televizyon Bölümü öğrencisiyim. Sınava
sözel bölümden hazırlandım. Üniversite sınav
sonucunda ilk 1000’de yer alarak Okan Üniversitesi
Sinema-Televizyon Bölümü’ne tam burslu olarak
yerleştim.
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Engin
YILDIRIM
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Sinemaya her zaman meraklıydım. Ancak lisede mutlak bir tercih olarak SinemaTelevizyon Bölümü üzerinde durmuyordum. Sınava hazırlanırken aklımın bir
tarafında sinema, bir tarafında da psikoloji duruyordu. Hem insanları anlamak
hem de insanların hikayelerini anlatmak istiyordum. Üniversiteleri araştırırken
çift ana dal olanakları fazla olan üniversiteleri bulmaya çalıştım.
İstanbul Okan Üniversitesi öğrenciden yana tavrıyla benim listemde birinci
sıraya girdi. Tam burslu olarak kazandığım üniversitem, başarımı destekleyerek
eğitimime harcamam için bana nakit burs da sağladı. Yurt ve yemek burslarıyla
da beni ödüllendirdi. Psikolojiden çift ana dal yapıyorum. Üniversitemizde çift
ana dal ve yan dal programlarına ayrıca bir ücret ödenmiyor, ben de herhangi
bir ücret ödemiyorum. Psikolojiden çift ana dala başladığımda etrafımdakiler
bu iki ayrı alanı nasıl birleştireceğimi soruyorlardı. Ben de ilk başlarda acaba
zorlanabilir miyim diye düşündüm, ancak bu iki alan birbirini besliyor.
Sinema-Televizyon Bölümü’nde tüm geleneksel ve modern pratikleri, kuramsal
ve tarihi yaklaşımları öğreniyoruz. Bundan daha önemlisi bu öğrendiklerimizi
kullanıp kritik ediyoruz. Güzel sanatların diğer alanlarıyla disiplinler arası
çalışmayı da öğrenerek yaratıcılığımızı geliştiriyoruz. Bölümümüzün birbirinden
değerli ve birikimli hocaları sayesinde farkındalığı yüksek, teknik açıdan
donanımlı, toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler olarak yetişiyoruz.
Üniversitenin bana sağladığı en büyük olanaklardan biri de çalışan öğrenci
programı oldu. Çalışan öğrenci olarak kazandığım para sayesinde kısa ilmler
çekme imkanı buldum. Üniversitem beni her zaman destekledi ve desteklemeye
devam ediyor.
Üniversiteye hazırlanan arkadaşlarım, üniversite seçerken size sağlayacağı tüm
olanakları öğrenip ona göre tercih yapmanızı öneririm.
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SİNEMA-TELEVİZYON BÖLÜMÜ STÜDYOSU
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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.
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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.

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.
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DÜNYA ÖLÇEĞİNDE
YEŞİL KAMPÜS
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.

30

DÜNYA ÖLCEĞİNDE YEŞİL KAMPÜS

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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