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GRAFİK TASARIM PROGRAMI 
 

  

Genel Bilgi 

Amaç 

Rekabetin çoğaldığı günümüzde işletmelerin ön plana çıkabilmeleri için inovatif ve özgün tasarımlara ihtiyacı 
vardır. Dolayısıyla inovatif düşünceye sahip ve özgün tasarımlar oluşturabilecek grafik tasarımcı ihtiyacı her 
geçen gün artmaktadır. Grafik tasarım programımız bu bağlamda, güncel teknolojik programların kullanımıyla 
tasarım gücünü de zenginleştirecek bir bilgi birikimine sahip basılı ve dijital alana yönelik grafik tasarım 
uygulamaları yapabilecek, firmaların reklam ve grafik departmanlarında, reklam ajanslarında, fotoğraf 
stüdyolarında, gazete ve dergilerde, matbaalarda, medya sektöründe, grafik tasarım stüdyolarında, bünyesinde 
tanıtım birimi bulunan kamu ve özel sektör kuruluşlarında grafiker ve ya tasarımcı ayrıca baskı ve renk bilgisi 
eğitimi sayesinde tekstil alanlarında desen tasarımcısı olarak görev alabilecek tasarımcılar yetiştirmeyi amaç 
edinmektedir. 

Hedef 

Grafik tasarım programı, kültür, sanat ve sosyal aktiviteleri izleyebilen, sorgulayan, kavrayan, her türlü reklam ve 
tanıtım faaliyetlerini çağdaş ve etkin bir görsel dil kullanarak oluşturabilme yetisine sahip grafiker ve tasarımcılar 
yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Çalışma Alanları 

Grafik Tasarım Programı Mezunları, grafiker ya da tasarımcı olarak; 

Grafik Tasarımı Programında yer alan öğrenciler; Kendi girişimlerini yapabilecekleri gibi tekstil alanlarında desen 
tasarımcısı olarak, orta ve büyük ölçekli matbaa ve yayın kuruluşlarında, grafik tasarım stüdyolarında, fotoğraf 
stüdyolarında, reklam ajanslarında, medya sektöründe, bünyesinde tanıtım birimi bulunan kamu ve özel sektör 
kuruluşlarında istihdam olanakları bulunmaktadır. 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri 

Fotoğraf, Fotoğraf ve video, Grafik, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, Görsel İletişim, Görsel İletişim Tasarımı, 
Görsel Sanatlar, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı, İletişim ve Tasarım 

Çap ve Yan Dal İmkanları 

Radyo Televizyon ve Sinema / Görsel İletişimi ve Tasarımı / Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon / Çizgi Film 
Animasyon, Basım ve Yayın Programı 

http://www.subu.edu.tr/
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Programın Bulunduğu Meslek Yüksek Okulları 

• Ferizli Meslek Yüksekokulu - femyo.subu.edu.tr 

Ders Planları ve İçerikleri 

Eğitim Bilgi Sistemi (EBS) üzerinden ders planları ve içeriklere ulaşabilirsiniz: ebs.sabis.subu.edu.tr 

http://www.subu.edu.tr/
mailto:subu@subu.edu.tr
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