
PROGRAM HAKKINDA
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü doğa, tasarım ve insan bilimle-
rini bir araya getiren, disiplinler arası bir alandır. Sadece görsel 
bir ürün tasarlamanın çok ötesinde, “şeylerin interneti”nden 
posthumanizme kadar açılan bölümün çalışma alanında 
algoritmalar, kodlar, estetik yargı ve göstergeler yeni bir dünya 
oluşturmaları nedeniyle bir arada anlaşılmalıdır. Katmanlardan 
oluşan bu iletişim süreçlerini sosyal, psikolojik, politik ve 
ekonomik bağlamlarıyla anlamak kendi başına bir meseledir. 
Bu bağlamların yanı sıra, süreçleri estetik kaygıyla görsel bir 
ürün olarak tasarlamak uygulamada oldukça derin bir uzmanlı-
ğı da gerektirmektedir.

Bölümümüz bu çok yönlü ama aynı zamanda köklü olan görsel 
kültürün araştırma alanlarında kuram ve uygulamaya hâkim, 
bilgisini ve görgüsünü sürekli yenilemeyi bilen uzmanlar yetiştir-
mektedir. 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı 
Bölümü’nü tercih eden öğrenciler İstanbul’da, Ünalan’da 
bulunan yeni yerleşkelerinde çağdaş olanaklar ile eğitim ve 
öğretim süreçlerini sürdüreceklerdir. Kolay ulaşımı ve kültürel 
merkezlere yakınlığı ile Görsel İletişim Tasarımı Bölümü yeni 
öğrencilerini kent kültüründe sanat ve tasarımın izini sürmeye 
davet etmektedir. 

Bölümün atölye ve proje sınıfları ile bilgisayar laboratuvarı 
derslerin özel ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yapılandırılmakta, 
genç ve uzman akademik kadrosu sayesinde uygulama ile 
kuramsal derslerin birbirini desteklediği ve dengelediği dinamik 
ve çok yönlü bir eğitim- öğretim süreci sağlanmaktadır. 

NEDEN İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ? 

İlk öğrencilerini 2018-2019 akademik yılında alan Görsel 
İletişim Tasarımı Bölümü’nün eğitim dili Türkçedir. Program 
Sözel Puan ile öğrenci kabul etmektedir.  İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerine sanat 
ve tasarım alt yapısını oluştururken, dijital çağın üretim araç ve 
biçimlerini kullanma becerisini kazandırmayı amaçlayan dersle-
re müfredatında yer vermektedir. Bu nedenle Desen ve Temel 
Tasarım derslerinden Algoritma ve Programlama’ya kadar 
uzanan bir çerçeve içinde farklı sanat ve tasarım alanlarını 
birlikte uygulayabilen ve disiplinler arası çözümler üretebilen 
sanatçı ve tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 
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Görsel İletişim Tasarımı Lisans Programı mezunları;

• Masaüstü yayıncılık, fotoğraf, video, illüstrasyon, animasyon, 
hareketli grafik tasarım, infografi, etkileşim tasarımı, kullanıcı 
arayüzü / deneyimi ve oyun tasarımı gibi alanlarda çalışabilir.

• Tasarım ve reklam ajanslarında, prodüksiyon şirketleri ile 
kamu ve özel sektör kuruluşlarının sanat, kültür ve medya 
birimlerinde, ayrıca sivil toplum kuruluşlarında istihdam 
edilmektedir.

ETKİNLİKLERİMİZ Dekanlık Söyleşileri Programı Yapımı
Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde bulunma ayrıcalığına 
sahip Görsel İletişim Tasarımı Bölümü diğer sanat ve tasarım 
alanları ile de etkileşim kurmakta, Dekanlık Söyleşileri kapsa-
mında öğrencilerini mimarlıktan müziğe farklı alanlardan önemli 
isimlerle buluşturmaktadır. 

Ayrıca öğrenciler Dekanlık Söyleşileri programı bünyesindeki 
tüm yapım süreçlerine katılma şansına sahip oldukları için 
etkinlik çekimlerinde ve çekim sonrası işlemlerde derslerde 
öğrendiklerini uygulama fırsatı yakalarlar.

KARİYER İMKANLARI 

İllüstrasyon: Sema Mürekepçi, 3.sınıf öğrencisi

İllüstrasyon: Ahmet Yuşa Yılmaz, 2. sınıf öğrencisi

Sanat ve Tasarım Söyleşileri & Çalıştaylar 
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü sanat ve tasarım alanından pek 
çok önemli ismi çeşitli söyleşiler ve çalıştaylar kapsamında 
öğrencileriyle bir araya getirmektedir. Bu etkinliklerde öğrenciler 
sektörün ileri gelen isimleri ile portfolyolarını paylaşma ve birlikte 
üretme şansına sahip olurlar. 

.artimu. Çevrimiçi Sanat Galerisi & Sergileri
Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanlığınca küratörlüğü ve 
işletilmesi üstlenilen .artimu. çevrimiçi adresinde yıl boyunca 
çeşitli ulusal ve uluslararası sergiler düzenlemekte, sanat ve 
tasarımı hem öğrenciler hem de kamuyla bir araya getiren 
projeler üretmektedir. 

Müze & Sergi Gezileri
Her sene en az iki kez bölüm öğretim elemanları ile öğrenciler, 
açılmış olan önemli sergi, sanat ve tasarım fuarları ile müzeleri 
birlikte ziyaret etmekte, eğitim ve öğretim sürecini yerleşke 
dışına taşıyarak kentin içinde sürdürmektedir. 

Medeniyet Sanat Dergisi
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü bünyesinde çıkarılan ve ulusla-
rarası hakemli bir dergi olan Medeniyet Sanat Dergisi alanda 
yürütülen akademik yayınları destekleyici bir faaliyet olarak yılda 
iki kez yayınlanmaktadır. 

Sanat & Tasarım Öğrenci Topluluğu
Görsel İletişim Tasarımı öğrencilerinin kurmuş olduğu Sanat & 
Tasarım Öğrenci Topluluğu seminer, söyleşi ve çalıştay türü 
etkinlikler düzenlemekte, böylece öğrencilerimiz sektörün ileri 
gelenleri ile bir araya gelmektedir. Öğrenciler kendi öğrenme 
gereksinimlerini belirleme, organizasyon ve sosyalleşme 
becerilerini bu tür etkinlikler içinde geliştirme fırsatı bulurlar. 


