
BODRUM GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

BÖLÜMLER
Ÿ

Ÿ Resim
Ÿ Heykel
Ÿ Sahne Sanatları
Ÿ Seramik

MUĞLA  SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi

Ortakent-Bodrum / Muğla 
Telefon: 0 252 358 6018 Faks: 0 252 358 7141

e-posta: gsf@mu.edu.tr

 Fakültemiz 21.07.1995 tarih ve 22350 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2809 sayılı kanunun ek 30. 

Maddesi ile kurulmuş, 17.11.2013 tarihinde yapılan Dekan atamasıyla tüzel kişilik kazanmıştır. 2004 yılında 

Bodrum'da, Resim ve Grafik Bölümleriyle, 2005 yılında Heykel Bölümü ve 2013 yılında Sahne Sanatları 

Bölümüyle eğitim öğretime başlamıştır. 2018-2019 Eğitim Öğretim yılından itibaren Seramik Bölümü Eğitim 

Öğretime başlayacaktır. 

 Fakültemiz, 2009 Haziran ayında, Bodrum merkezdeki eski binasından Ortakent Yerleşkesindeki 

binalara taşınmış olup Eğitim-Öğretim burada devam etmektedir. Tarihsel ve kültürel kimliğe sahip bir bölgede 

konumlanan fakültemizin ulusal ve uluslararası alanda bir çekim merkezi olacağı düşünülmektedir. 

Uygulamaya dayalı Resim, Heykel, Grafik, Seramik ve Sahne Sanatları eğitimi verilen Fakültemizde öğrenci 

alımı özel yetenek sınavı ile yapılmaktadır. Ülke ve Dünya kültürüne Sanat yoluyla katkıda bulunacak yaratıcı, 

çağdaş, evrensel düşünce ve değerlere sahip, özgür bireyler yetiştiren bir eğitim kurumu olmak temel 

amacımızdır. 



başlamıştır. Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavı'ndan (YGS) sonra özel yetenek sınavıyla öğrenci alan lisans programı 

4 yıldır.

programları bu alanda uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası tasarımcıların seminer, konferans, atölye çalışmaları 

(workshop) gibi etkinliklerle desteklemektedir.

 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Yüksek lisans programı başlamıştır.

tasarımcı olarak kendilerine profesyonel iş alanları yaratabilmektedir.

GRAFİK BÖLÜMÜ

Puan Türü                      :  Özel Yetenek Sınavı
Yabancı Dil Hazırlık       : Yok 
Eğitim Dili                      : Türkçe
Eğitim Süresi                 : 4 Yıl
Yükseklisans / Doktora : Var / Yok

Telefon    : 0252 211 1466
Faks       : 0252 358 7141

Yerleşke  : Ortakent-Bodrum / Muğla

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 2004 yılında eğitim ve öğretime 

başlamıştır. Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavı'ndan (YGS) sonra özel yetenek sınavıyla öğrenci alan lisans programı 

4 yıldır. 

Resim  bölümü  eğitim programı, öğrencinin  yaratıcı  ve  bireysel  ifade  güçlerini geliştirerek,  resim   alanında  

çağdaş  yorumlama  yöntemlerini  kavramasını  ve  kendi  özgün ifade biçimleriyle  yeniden ortaya koymasını  

çözümü ortaya koymaktır. Bu noktadan hareketle resim atölyesi, deneysel atölye ve multimedya gibi dersler 

ulaşılmak istenen çağdaş yorumlama yöntemlerine göre programlanmıştır. 

Bölümde eğitim ve öğretim programı dahilinde alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla tamamlayan 

ve yeterli krediyi kazanan öğrenciler lisans diploması alarak mezun olurlar. Resim bölümünü tamamlayan öğrenciler  

serbest sanatçı, özel ve kamu kuruluşlarında ressam, sanat danışmanı, Güzel Sanatlarla ilgili eğitim ve araştırma 

kurumlarında akademik eleman, üniversite ve  yüksek okullarda seçmeli dersler sorumlusu olarak çalışma 

olanaklarına sahiptirler.

RESİM BÖLÜMÜ

Puan Türü                      :  Özel Yetenek Sınavı
Yabancı Dil Hazırlık       : Yok 
Eğitim Dili                      : Türkçe
Eğitim Süresi                 : 4 Yıl
Yükseklisans / Doktora : Var / Yok

Telefon    : 0252 211 1466
Faks       : 0252 358 7141
e-posta   : resim@mu.edu.tr
Yerleşke  : Ortakent-Bodrum / Muğla

Muğla Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü 2005 yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. 

Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavı'ndan (YGS) sonra özel yetenek sınavıyla öğrenci alan lisans programı, 4 yıllıktır.

Heykel Bölümü'nün eğitim öğretim programı, çağdaş sanatın özellik ve gerekliliklerini algılayabilen, çağını 

yorumlayabilen, yaratıcılığını öncü çalışmalarla ortaya koyabilen, aynı zamanda klasik ve akademik eğitim disiplinini 

kuramsal ve uygulamalı altyapısıyla destekleyen öğrenci yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  

Yeniliğe, deneysel araştırma ve uygulamalara, multimedya ortamlarından yararlanarak çağdaş heykel yaratımlarına 

açık, çağdaş bir eğitim kadrosuna sahiptir. Öncelikli olarak, içinde bulunduğu coğrafyanın yerel kültürel ve tarihi 

değerlerini irdeleyen,  çağdaş, bağımsız, evrensel normlara uyum sağlayabilen yaratıcı bireyler yetiştirmeyi 

Heykel Bölümü'nde zorunlu dersler kapsamında kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülen taş, ahşap, terrakota, 

deneysel, metal atölyelerinin yanısıra, bölümlerarası seçmeli dersleri de alabilme olanakları sağlanmaktadır.

Puan Türü                      :  Özel Yetenek Sınavı
Yabancı Dil Hazırlık       : Yok 
Eğitim Dili                      : Türkçe
Eğitim Süresi                 :

 

4 Yıl
Yükseklisans / Doktora : Yok / Yok

Telefon    : 0252 211 1466
Faks       : 0252 358 7141
e-posta   : heykel@mu.edu.tr
Yerleşke  : Ortakent-Bodrum / Muğla

Sahne Sanatları Bölümü, 2013-2014 Eğitim-Öğretim döneminde Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavı'ndan (YGS) sonra 
özel yetenek sınavıyla öğrenci alacaktır. Kontenjan 15 kişi olup, 4 yıllık lisans programıdır.
Oyunculuk eğitimi, teorik ve uygulamalı derslerin yanı sıra atölye ve seminer çalışmalarını da kapsayan 4 yıllık bir 
eğitimdir. 

Hareket, Dans, Şan, Konuşma, Sahne, Kamera ve Oyunculuk gibi uygulamalı dersler ile Türk ve Dünya Tiyatro Tarihi, 
Oyun İncelemesi, Dramaturgi… vs. gibi kuramsal derslerle eğitim verilecektir. 
Eğitim tiyatro merkezli olup, televizyon ve sinema için de gerekli yetkinliklerle donatılmış, oyunculuk sanatının özünü 
kavramış, sanatçı olabilmek için öncelikle iyi insan olabilmeyi şiar edinmiş, paylaşımcı, yeniliklere açık, hem 
oyuncu/sanatçı hem de gelecekte akademisyen olabilecek mezunlar vermeyi amaçlamaktadır.

SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ

Puan Türü                      :  Özel Yetenek Sınavı
Yabancı Dil Hazırlık       : Yok 
Eğitim Dili                      : Türkçe
Eğitim Süresi                 : 4 Yıl
Yükseklisans / Doktora : Yok / Yok

Telefon    : 0252 211 1466
Faks       : 0252 358 7141
e-posta   : sahnesanatlari@mu.edu.tr
Yerleşke  : Ortakent-Bodrum / Muğla



SERAMİK BÖLÜMÜ

 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü 2018 yılında 

Eğitim Öğretime başlamıştır. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavından (YKS) sonra Özel Yetenek Sınavıyla 

öğrenci alan Lisans Programı 4 yıllıktır. 

Seramik Bölümü eğitim öğretim programında çağın gelişmeleri doğrultusunda öğrencilerin seramik alanında 

bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri ortam ve olanaklar sağlanarak; endüstride ve sanat alanında evrensel 

değerlere sahip sanatçı ve tasarımcı adayları yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

 Müfredat; öğrencilerin kuramsal alanda donanımlı, gerekli malzeme bilgisi ve alana özgü yöntem ve 

teknikler konusunda bilgili ve deneyimli, alanında yasal düzenlemeler, iş güvenliği, çevresel duyarlılık 

konularına hakim, sanat ve bilim etiği konularında yeterliliğe sahip mezunlar vermek üzere oluşturulmuştur. 

Bununla birlikte; seçmeli dersler ile bölüm öğrencilerinin diğer bölümlerden dersler alarak, plastik sanatlar 

alanında disiplinlerarası deneyim kazanmaları ve esnek düşünme ve çözüm üretme kapasitesi ile kendilerini 

geliştirmeleri sağlanmaktadır. 

 2017-2018 Eğitim Öğretim yılından itibaren Yüksek Lisans programı açılmıştır. 

Mezunlar alanlarında araştırmacı olabilir, formasyon eğitimi alarak öğretmenlik yapabilir, seramik fabrikalarında 

veya farklı sektörlerde sanatçı/tasarımcı olarak çalışabilir ayrıca yükseköğretim kurumlarında akademik 

kariyerlerine devam edebilirler. Kendi atölyelerini kurarak serbest seramik sanatçısı/tasarımcısı olarak 

profesyonel iş alanları yaratabilirler. 

Puan Türü                      :  Özel Yetenek Sınavı
Yabancı Dil Hazırlık       : Yok 
Eğitim Dili                      : Türkçe
Eğitim Süresi                 : 4 Yıl
Yükseklisans / Doktora : Var / Yok

Telefon      : 0252 211 1466

Faks        : 0252 358 1110

e-posta   :seramik@mu.edu.tr

Yerleşke  : Ortakent-Bodrum / Muğla
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