Grafik Tasarımı

Meslek Yüksekokulu
Tasarımın toplum ve insan hayatındaki anlam ve değerinin farkında olan
Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü, bu amaçla
hazırladığı eğitim programıyla geleceğin tasarımcılarını yetiştirmeyi
hedeflemektedir. Değişen ve gelişen bilgi çağında yaşadığı toplumu
gözlemleyen, analiz eden ve çıkarımlarda bulunabilen; etik ve estetik
değerler bilincinde tasarım ile ilgili bilgiye ve teknik donanıma hâkim
bireyler yetiştirmek, bölümümüzün ana hedefidir.
Öğr. Gör. Yiğit BALCI

Bölüm Başkanı

Bölüm Tanıtımı
Grafik tasarım; hedef kitleye iletilmek istenen bilgiyi
ya da mesajı, görsel bir dil ile tasarlanıp aktarılmasıdır.
Yaşadığımız 21. yüzyıl bilgi, teknoloji ve küreselleşme
çağı birçok alanda olduğu gibi reklamcılık alanını da
kapsamaktadır. Küreselleşen dünyada reklamcılık
uluslararası rekabeti artmakta ve dünya eğitim
sistemlerini bu alanda yeniliğe itmektedir. Reklamcılığın
gelişmesiyle görsel iletişim görevini üstlenen grafik
tasarımcıların görevi ve sorumlulukları oldukça artmıştır.
Grafik tasarım, reklamcılığın tanıtım ihtiyacını hem işlevsel
hem de yaratıcı bir süreçle karşılamaktadır. Grafik
tasarım sektörünün gereksinimlerini sağlayacak nitelikli
grafik tasarımcılara ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.
Tarsus Üniversitesi MYO Tasarım Bölümü içinde yer alan
Grafik Tasarım Programı ilk öğrencilerini 2019-2020
eğitim-öğretim yılı güz döneminde almıştır. Program
kadrosunda 3 öğretim görevlisi eğitim verilmektedir.
Öğrencilere Temel Grafik Tasarım, Yazı ve Tipografi,
Web Tasarım, Baskıya Hazırlık gibi temel alan dersleri
verilmektedir. İki yarıyılın sonunda uygulamalı eğitimle
mesleki donanım sahibi olan öğrencilerimiz, yaz döneminde
reklam ajansı, matbaa vb. gibi işyerlerinde 40 gün staj
yaparak deneyim sahibi olmaktadırlar.
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Program mezunlarımız, grafik tasarım ve görsel iletişimdeki
etik ve estetik değerlerin geliştirilmesinde özel sektör
veya kamu kurum ve kuruluşlarında
çalışabilirler.
Sektörde ihtiyaç duyulan bilgi ve becerilere temel
düzeyde hakimiyet kurabilir ve bir tasarım proje sürecini
en etkin şekilde yürütebilirler. Mezunlarımız
ekip
çalışmasına yatkın, yer alan, mesleki iletişim becerilerine
sahip ve etik değerlere bağlı, iş sağlığı ve güvenliği ile
çevrenin korunmasında yeterli bilince ulaşmış nitelikli
meslek elemanı olarak istihdam edilebilirler. Mezunlarımız,
özel sektörde reklam ajansı, multimedya ajansı, matbaa,
gazete, dergi, yayınevi, reklam fotoğrafçılığı, oyun
şirketleri, sanat yönetmenliği, özel şirketlerin reklam
bölümü gibi alanlarda veya kamu kurum ve kuruluşlarının
grafik tasarım pozisyonlarında görev alabilirler.
Mezunlarımız Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile dört yıllık
lisans programlarına geçiş yaparak mesleki eğitim ve
öğrenimlerine devam edebilirler.
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Neden Tarsus Üniversitesi?
• Öğrenci odaklı,

• İşine tutku ile bağlı, deneyimli ve
dinamik bir akademik kadroya sahip,
• Teknoloji ve çağın değişen beklentileriyle
uyumlu ve uygulamalı eğitim destekli bir
müfredat sunan,
• Araştırma-geliştirme ve girişimcilik ruhu
kazandıran,
• Kişisel ve mesleki gelişiminize yön veren,

• Hayal ve tutkularınızı çoğaltan,
• Kendinizi keşfedeceğiniz

bir üniversite...

Sema SEZEN ( 1. sınıf öğrencisi)
Lisedeyken, grafik tasarıma ilgim ve
yeteneğim olduğunu keşfettim. Bu
yeteneğimi Tarsus Üniversitesi ile daha
ileri
seviyelere
taşıyacağımı
düşündüğüm için tercihimi Grafik
Tasarımı
programından
yana
kullandım. Eğitim sürecimde donanımlı
akademisyenlerimizin verdiği bilgiler
ışığında, bölüme olan ilgim daha da
arttı. Sarf ettikleri çabalardan dolayı onlara minnettarım.
Tarsus Üniversitesi Grafik Tasarım Programı hayallerimin
mesleği olan Grafik tasarımı tanımamı ve sevmemi sağladı.

Said KIRIMLI ( 1. sınıf öğrencisi)

Tarsus Üniversitesi Grafik Tasarımı
programını tercih etmemin birinci
nedeni, bilgisayara olan ilgim, ikinci
nedeni ise Tarsus’ un tarihi açıdan
zengin bir yerleşim yeri oluşu. Okula
başladığımdan bu yana gördüğüm ve
öğrendiğim birçok şeyden dolayı doğru
tercih yaptığımı anladım. Bu sürede çok
değerli akademisyenlerden eğitim alma fırsatı buldum. Bizlere
sunulan imkanlar için, bizimle toplantılar yapıp, fikirlerimizi alan
okul yönetimine, eğitim ve deneyimler için bölüm hocalarımıza
ayrı ayrı teşekkür ederim.
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