
Grafik Tasarım Bölümü Tanıtım Bilgileri 
 
 
 
 
Bölüm Hakkında 
İletişim çağı olarak adlandırabileceğimiz günümüzde görsel iletişim, görsel kültür, bilgi ve 
yaratıcılığın önemi giderek artmaktadır. Akıllı telefon, tablet, dijital medya gibi pek çok yeni 
iletişim kanalı yaşam akışını daha çok hızlandırırken bir yandan da gözler önüne sermektedir. 
Buna bağlı olarak günümüz tasarımcıları da görsel alanlardaki multi-disiplinler yöntemleri 
hızla öğrenip kullanmaya gereksinim duymaktadır. Yeni iletişim teknolojisinin merkezindeki 
bir uzmanlık alanı olan Grafik Tasarım, iletişim ile görsel tasarım ve sanatı aynı potada eritir. 
Bu nedenle bölümümüz medyanın ve ekonomi-iş-kültür dünyasının gereksinim duyduğu tüm 
alanlarda yaratıcı iletişim çözümleri üretebilen çağdaş tasarımcılar yetiştirmeyi 
amaçlamaktadır. Öğrencilerimize sanat ve tasarıma yönelik kuramsal derslerin yanı sıra 
görsel kültür ile ilgili güncel teknoloji kullanımı öğretilirken tasarım ve estetik bilgi içeren 
uygulamalı dersler de bütünleşik olarak verilmektedir. Bölümümüz ders programındaki 
derslerin tamamı, öğrencilerimizin iş dünyasında karşılaşabilecekleri kapsamda olmak üzere 
alanında yetkin ve deneyimli öğretim üyeleri tarafından işlenmektedir. 
  
Çalışma Alanları 
Grafik tasarım bölümü öğrencileri ulusal veya uluslararası reklam ajanslarında, grafik, web 
tasarım veya illüstrasyon, çizgi film, animasyon, oyun tasarımı alanlarında, özel veya kamu 
televizyonlarında, internet üzerinden yayın yapan televizyon ve haber ajanslarında, kitap, 
dergi ve gazete gibi basılı mecralarda tasarımcı olarak çalışabilirler. 
  
Dersler Hakkında 
Grafik Tasarım programı müfredatları, grafik tasarımın varlık gösterdiği tüm sektörlerde 
gerekli donanıma sahip olabilecekleri bilgilerin yer aldığı derslerle oluşturulmuştur. Temel 
Tasarım, Fotoğraf ve Yazı Tasarımı, Bilgisayar Programları, Tipografi, Grafik Tasarım Proje, 
Masaüstü Yayıncılık, Web Tasarımı, Reklam Grafiği, Ambalaj Tasarımı, Dijital İllüstrasyon, 
Grafik Animasyon bölümün belli başlı dersleridir. Bu derslerin yanında öğrencilerimize, staj 
olanakları sağlayarak teorikte öğrendiklerini pratikte uygulama imkanı verilmektedir. 
  
ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları 

Grafik Tasarımı anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları; 
DİJİTAL OYUN TASARIMI 
İLETİŞİM TASARIMI 
YENİ MEDYA 
RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA 

Grafik Tasarımı anadal programından Meslek Yüksekokulu Çift Anadal yapılabilecek 
ikinci anadal programları; 

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 
RADYO, TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI 
 



Kontenjanlar ve Burs Oranları  

 

 

 

 

Sınav Tarihi: 28 -29 Temmuz 2022  

Bireysel olarak yapılacak olan sınavlar, gelen başvuru sayısına göre, komisyon dahilinde 1 
günde tamamlanacaktır.  

Grafik Tasarım Bölümü Yetenek Sınavı  

Grafik Tasarım Bölümü Lisans Programının yerleştirme sınavı çizim ve dengeli düzenleme 
becerisine dayalıdır. Sınav tek oturumda gerçekleşir. Belirtilen yer ve zamanda sınava 
girmeyen aday hakkını kaybetmiş sayılır. 100 puan üzerinden değerlendirilen program 
yerleştirme sınavında adayların başarılı sayılmaları için en az 50 ve üzeri puan almaları 
gerekir. Bu sınavda 50’nin altında puan alan adaylar başarısız sayılır ve puanları ilan edilmez.  

Değerlendirme ve Yöntem  

Değerlendirmelerde; Resim kağıdı boyutuna uygun ve dengeli kompozisyon düzeni, oran, 
perspektifi doğru kullanabilme, tarama, doku, tonlama ve gölgelendirme gibi tamamlayıcı 
öğelerin genel kompozisyonu desteklemesi gibi ölçütler göz önünde bulundurulur.  

Grafik Tasarım Bölümü (Burslu) 10 

Program Adı Genel Kontenjan 

Grafik Tasarım Bölümü (%50 İndirimli) 51 


