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İş dünyasının farklı sektörlerinde
edinilen 50 yıllık tecrübe ve vizyon
ile 1999 yılında kurduğumuz
Okan Üniversitesi, bugün
23 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, 
Okan Üniversitesi Hastanesi, 
Avrupa Yakası’ndaki Mecidiyeköy, 
Beyoğlu ve Bahçelievler 
Kampüslerimiz gibi daha birçok 
farklılığımızla çağdaş, Atatürkçü, 
özgür nesiller yetiştirmeye devam 
edeceğiz.

Bekir OKAN
Mütevelli Heyet Başkanı
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Okan Üniversitesi, 17. 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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OKAN ÜNİVERSİTESİ
KONSERVATUVARI
Müzik ve Tiyatro Bölümü olarak iki bölümle eğitime başlayan

Okan Üniversitesi Konservatuvarı, ülkemizin müzik ve tiyatro yaşamına
katkıda bulunarak alanında yıldız isimler yetiştirmeyi amaçlıyor.
Aynı zamanda nitelikli sanatçı, akademisyen ve araştırmacıların

yetiştirilmesini hedefleyen bir anlayışı benimseyen Okan Üniversitesi 
Konservatuvarı’nın Müzik Bölümü’nde, öğrencilere ilk iki yıl Türk Müziği 
ve Batı Müziği bilgileri veriliyor. Üçüncü sınıftan itibaren öğrenci branşını 
seçerek öğrenimini sürdürülüyor. Okan Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro 

Bölümü’nde ise oyunculuk, temelinde performansa dayalı bir eğitim 
programı ile çağdaş oyunculuk teknikleriyle öğretiliyor.

LİSANS PROGRAMLARI
• Müzik (Özel Y.)
• Tiyatro (Özel Y.)

OKAN ÜNİVERSİTESİ KONSERVATUVARI
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Okan Üniversitesi Konservatuvarı, öncelikle Müzik ve Tiyatro Bölümü olarak iki 
bölümle kurulmuştur. Okan Üniversitesi Müzik Bölümü’nde öğrenciye ilk iki yıl Türk 
Müziği (Türk Sanat Müziği / Türk Halk Müziği) ve Batı Müziği bilgileri eşit oranda 
verilecek, üçüncü sınıftan itibaren öğrenci edinilmiş bilgilerden yararlanarak branşını 
seçip öğrenimini sürdürecektir. Böylece çağdaş eğitimin gereği olan disiplinlerarası 
bir müzik programıyla yetişecek, kökünden kopmadan geleceğe bağlanacak ve çeşitli 
sentezler yapabilme imkanı bulacaktır. 

Okan Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde oyunculuk, temelinde performansa dayalı bir 
eğitim programı ile değişen ve gelişen çağdaş oyunculuk teknikleriyle öğretilecek; 
bunun yanı sıra günümüzde eğitimine çok ihtiyaç duyulan kamera oyunculuğunun 
gerektirdiği bilgiler de verilecektir. 

Tiyatro programı içinde seçmeli derslerle Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun 
unutulmaması sağlanacak, öğrencilerin hazırlayacağı bireysel projelerle uygulamaya 
dönük çalışmalar yapılacak ve atölye çalışmaları ile çağdaş sentezler yapabilecek 
tiyatro sanatçıları yetiştirilecektir.

Okan Üniversitesi Konservatuvarı’nda eğitimler şehir merkezinde yer alan Kadıköy  
Kampüsü’nde sürdürülecektir. 

Genç yeteneklerimizi, çağdaş bir program ve alanlarında yetkin öğretim elemanları ile 
en iyi olmayı hedeflediğimiz bölümlerimize bekliyoruz.

Yrd. Doç. Çetin KÖRÜKÇÜOĞLU
Okan Üniversitesi Konservatuvarı Müdürü

MÜDÜRÜN MESAJI
OKAN ÜNİVERSİTESİ KONSERVATUVARI
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Müzik

Müzik Bölümü’nü seçecek ve seçmiş olan öğrencilerimiz;

Müzik, duygu ve düşünceleri seslerle anlatma sanatıdır. 
Çağdaş eğitimin önemli bir boyutu olan müzik eğitimi, 
yaratıcılık için gerekli olan kişisel duygu ve deneyimleri 
geliştirir. Bölümümüzde, Türk Müziği ve Batı Müziği bir sanat 
ve ilim olarak her yönü ile öğretilecek, gerek teorik bilgi 
donanımı, gerekse saz ve ses icrası açısından nitelikli müzik 
adamları yetiştirilecektir. Müzik eğitimi öğrencilerimize, 
akademik anlamda ulusal sanatların ve kültür öğelerinin doğru 
aktarılmasını, çağdaş bilgi ve tekniklerin doğru öğretilmesini 
sağlayacaktır.  Ayrıca, teknolojik gelişmelerin avantajlarından 
yararlanarak, müzikte, kültürler arası hızlı etkileşim ve 
disiplinler arası sentezler yapma imkanı tanıyacaktır.
Bölümümüzde, öğrencilerimiz, üniversitemizde bulunan Eğitim 
Fakültesi bünyesinde formasyon dersleri alarak öğretmen 
olma hakkını kazanabilecek, üniversitemizin bu ayrıcalığından 
faydalanabileceklerdir.

OKAN ÜNİVERSİTESİ KONSERVATUVARI

Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Göknil BİŞAK ÖZDEMİR
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Tiyatro

Tiyatro Bölümü’nü seçecek ve seçmiş olan öğrencilerimiz;

Bilindiği üzere, yurtiçi ve yurtdışında tiyatro eğitimi 
veren bölümlerin program içerikleri birbirine benzer; bu 
doğaldır.  Yeni açmış olduğumuz bölümümüzde, bilinen 
oyunculuk eğitiminin yanında günümüzde eğitimine çok 
ihtiyaç duyulan kamera oyunculuğunun gerektirdiği bilgiler 
verilecek, seçmeli derslerle geleneksel Türk tiyatrosunun 
unutulmaması sağlanacak, atölye çalışmalarıyla çağdaş 
sentezler yapabilecek tiyatro adamları yetiştirilecektir.

Ayrıca öğrencilerimizin bireysel projeler geliştirmeleri, 
olabildiğince çok uygulamaya dönük çalışmalar yapmaları 
sağlanacak; ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmaları 
teşvik edilecektir.

OKAN ÜNİVERSİTESİ KONSERVATUVARI

Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Halil Ata ÜNAL
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ETKİNLİKLERİMİZ

10 Kasım Özel Konseri

Metin Akpınar yönetiminde Kabare Şarkıları

Konservatuvarımızın düzenlediği 10 Kasım Özel Konseri etkinliği, 
öğrencilerimiz tarafından seslendirilen İstiklal Marşı ile başladı. Konserde 
Atatürk’ün sevdiği “Mazi Kalbimde Yaradır”, Sarı Zeybek”, “Vardar Ovası” 
gibi şarkılar Konservatuvar Müdürümüz Yrd. Doç. Dr. Çetin Körükçüoğlu, 
öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz tarafından icra edildi.

Konservatuvar öğrencilerimiz, öğretim üyemiz Metin Akpınar 
yönetiminde, kabare tiyatrosu şansonlarından oluşan gösteriyi sahneledi. 
Akpınar’ın “Şansonların ana metnine sadık kalarak ama danslarını 
modernize ederek hazırladık” dediği 9 şansonluk gösteri izleyicilerden 
büyük alkış aldı.  
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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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444 OKAN  /  okan.edu.tr

Kadıköy Kampüsü
Uzunçayır Caddesi No: 8/A 33722 
Hasanpaşa / Kadıköy / İSTANBUL

Tel: (0216) 305 00 55 (pbx)  
shmyo@okan.edu.tr


