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SANAT ve TASARIM
 FAKÜLTESİ 
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   Mezunların İstihdam Profilleri

Üniversitemizin yetiştirdiği Grafik Tasarımı Bölümü 
mezunları, ulusal ve uluslararası firmalar ve kuru-
luşlarının grafik tasarım ve reklam ile ilgili tüm bi-
rimlerinde (reklam ajansı, matbaa, yapım şirketi ve 
kurumların reklam ve tanıtım departmanlarında) 
uzman, art-direktör, sosyal medya hesap yöneti-
cisi, web tasarımcısı gibi pozisyonlarda istihdam 
edilebilmektedir.

Puan Türü: EA   Eğitim Dili: Türkçe

Eğitim Süresi: 4 Yıl   Eğitim Türü: Örgün Öğretim 

Yabancı Dil Hazırlık: Yok    Yüksek Lisans: Yok

İç Mimarlık Bölümü öğrencileri kendi tasarım ve 
uygu-lama atölyelerini kurarak veya tasarım 
ofislerinde gö-rev alarak çalışmalarını 
sürdürebilmelerinin yanı sıra, üretim yapan sanayi 
kuruluşlarında tasarımcı veya üretim geliştirme 
danışmanı olarak çalışabilmektedir.

Puan Türü: SAY   /  Eğitim Dili: Türkçe  /   Eğitim Süresi: 4 Yıl  

Eğitim Türü: Örgün Öğretim   / Yabancı Dil Hazırlık: Yok   / Yüksek Lisans: Yok

Bölümümüz öğrencilerine çevreyi, çalıştıkları 
mekânı ve bu mekânın bileşenlerini gözlem-
leme, değerlendirme ve muhtemel sorunlara 
çözüm getirme becerisini kazandıracak bilgiyi, 
mesleki donanımı ve tasarım yetisini kazan-
dırmayı amaçlamaktadır. Yüksek sanatsal ve 
estetik anlayışlarının yanı sıra, mesleki teknik 
ve uygulama bilgilerinin de geliştirilmesini sağ-
layacak bir eğitim-öğretim programı tasarlan-
mıştır.İç Mimarlık Bölümümüzün temel hedefi;  
gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de 
çağdaş ilkelere uygun mekan tasarım çözümle-
melerinin araştırılması ve uygulaması çalışmala-
rı yapacak nitelikli öğrenciler yetiştirebilmektir.
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Y A L O V A  Ü N İ V E R S İ T E S İ ’ N İ  T A K İ P  E D İ N !

Çağdaş sanat-tasarım ve iletişimle toplumun 
sanatsal gelişimine katkıda bulunmak.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bölümümüzün amacı; sanat ve tasarım 
kuram-larına hâkim, üretimde tasarımın felsefi 
değer-lerinden yararlanabilen, bilgisayar 
kullanılan tasarım uygulamalarında yeterlilik 
kazanmış ve el becerisini geliştirebilen, 
tasarımın varlık gösterdiği tüm alanlarda 
görev alabilecek ka-lifiye grafik tasarımcılar 
yetiştirmektir. Bölümümüzde; 1 Profesör, 1 
Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim 
Görevlisi ve 1 Araştır-ma Görevlisi 
bulunmaktadır.



     Sanat ve Tasarım Fakültesi 

Reklamcılık, Halkla İlişkiler ile Radyo TV ve Sinema 
Anabilim Dalları bulunan İletişim Sanatları Bölümü 
ve Endüstriyel Tasarım, Grafik Tasarımı, El Sanatları 
ve Ebru, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anasanat Dal-
larını içeren Tasarım bölümünden oluşmaktadır.

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında İletişim Sanatları 
Bölümü 30 öğrenci ile faaliyete başlamıştır. İç Mi-
marlık ve Grafik Tasarım bölümlerine de 2019-2020 
Eğitim-Öğretim Yılı’nda öğrenci alınması planlan-
maktadır. Diğer bölümler de gerekli öğretim elemanı 
ve elverişli imkanların sağlanmasının ardından aktif 
hale gelecektir.

2021-2022 eğitim öğretim yılında, Özel Yetenek Sınavı 
ile öğrenci kabul ederek eğitime başlamıştır. Programın 
doğrudan, sanat ve tasarım alanı ile ilgili olması ve 
günümüzde kültürel sanat ekonomisinin en büyük 
istihdam alanlarından birisi olması programın 
avantajlarını artırmaktadır. Programdan mezun 
olacaklar serbest sanatçı, kültür ve sanat alanında, 
müze, sanat danışmanı, özel ve kamu kuruluşlarında 
çalışabilme imkânı bulacaklardır. Ayrıca kendi 
atölyelerini açarak serbest sanat ve tasarımcı olarak 
çalışabilecekleri gibi, sanat eğitimcisi ve sanat 
organizatörü, galeriler ve müzelerde yönetici, özel 
şirketlerde sanat danışmanı, sanat yönetmeni gibi 
unvanlarla da istihdam olanağı bulmaktadır. .

           Mezunların İstihdam Profilleri

Resim Bölümü mezunları, görev alabilecekleri 
sektörlerin bu denli geniş olması ve yaratım, üretim 
süreçleri hakkındaki geniş bilgileri, farklı alanlardaki 
birçok iş koluna, tasarımdan son ürüne kadar uzanan 
geniş bir alanda çok çeşitli iş olanaklarının önünü 
açmaktadır veya mezuniyet sonrası formasyon 
eğitimi alarak görsel sanatlar eğitimi veren sanat 
merkezleri, ortaöğretim ve lise öğretmeni olarak 
çalışabilirler. 

 Eğitim Dili: Türkçe    / Eğitim Süresi: 4 Yıl   

Eğitim Türü: Örgün Öğretim   Yabancı Dil Hazırlık : Yok

Yüksek Lisans: Yok
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