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İLETİŞİM
FAKÜLTESİ

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, teknolojik yeniliklerin 
iletişimi daha  güçlü hale getirmek için verimli ve etkin 
kullanılmasının yollarının aktarıldığı bir bölümdür. Görsel 
İletişim Tasarımı Bölümü’nde teknolojinin getirdiği olanak-
ları son derece iyi kullanarak, bilgisayar aracılığıyla fotoğ-
raf, illüstrasyon, yazı, video, animasyon gibi unsurların  ileti-
şimin amaçlarına uygun tasarım ve düzenlemelerini 
gerçekleştirebilecek beceriye sahip tasarımcılar yetiştiril-
mektedir.

Görsel iletişim tasarımcıları; ayrıntılara önem veren ve 
çevresini algılama yeteneği gelişmiş, aynı zamanda fikir 
üreterek her türlü iletişim çalışmaları için yaratıcı fikirler ve 
tasarımlar geliştirebilecek kişilerdir. Öğrenciler, temel 
iletişim araçlarından gazete, radyo, televizyon, sinema 
dersleri ile birlikte animasyon, reklam tasarımı, mizanpaj, 
tipografi, ambalaj tasarımı, web tasarımı, internet yayıncılığı 
içerikli dersler ile sektöre hazırlanırlar. Bölüm öğrencileri, 
sanatsal yaratım yeteneği kazanmanın yanı sıra, kitle 
iletişim araçlarını iletişim amaçlarına uygun şekilde kulla-
nabilecek yetkinlikte mezun edilmektedir. 

Mezunlarımız,  
Reklam sektörü başta olmak üzere kamu ve özel sektörler-
deki kurumların;
•Grafik tasarım, multimedya ve web tasarım departmanla-
rında
•Dijital medya ajanslarında
•Basın kuruluşlarının tasarım departmanlarında
•Yayın kuruluşlarının görsel iletişim ile ilgili birimlerinde
•Prodüksiyon şirketlerinde ve animasyon tasarımı alanında 
çalışabilirler.
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Sağlık Bilimleri Fakültesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
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Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü



İletişim teknolojisindeki hızlı gelişmeler radyo, televizyon ve 
sinemanın topluma yönelik geleneksel işlevlerinde ciddi 
değişim ve dönüşümlere neden olmuştur. Sektörde  yapılan 
işlerin giderek genişleyip çeşitlenmesi; doğal olarak iyi 
yetişmiş eleman ihtiyacını da artırmaktadır.  Bu Bölüm;  
sürekli gelişerek değişen ve alanın gerektirdiği bilgi ve 
beceriler konusunda donanımlı öğrenciler yetiştirmektedir.      
 
Bölümün eğitim dili Türkçe olup, isteğe bağlı İngilizce hazır-
lık eğitimi imkânı sağlanmaktadır.
 
Mezunlarımız,
Başta televizyon ve sinema sektörü olmak üzere medyanın 
her alanında iş bulma olanağına sahiptirler. 

Özellikle;
•Ulusal ve yerel kamu yayın kuruluşlarında
•Özel sektör yayın kuruluşlarında
•Radyo, televizyon ve sinema alanında yapımcılık 
•Kurmaca, belgesel, klip ve reklam filmleri yönetmenliği
•Görüntü yönetmeni
•Sinema filmleri, radyo ve televizyon programlarında kurgu 
uzmanı
•Kameraman
•Işıkçı
•Senaryo ve program yazarı
•Sunucu  ve haber spikeri olarak görev yapabilmektedirler.

Radyo, Televizyon ve Sinema

Gazetecilik disiplinini;  iletişim teknolojisinin  dönüştürücü 
gücüyle bütünleştiren Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü,  
geleneksel medyayı, sosyal medyayı  ve  çağın veri tabanlı 
bilgi yönetim sistemlerini kullanarak yaratıcı çözümler ürete-
bilen bu günün ve geleceğin  profesyonel medya çalışanlarını 
yetiştirir.

Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü’nden mezun olan  öğrenci-
ler, iletişim sektörünün  her alanında iş bulma olanağına 
sahiptir.

Ulusal, Bölgesel, Yerel Gazetelerde, Radyo,  Televizyonlar-
da ve Haber Ajanslarında:
İstihbarat şefi, Yazı İşleri Müdürü, Muhabir, Ekonomi ve  Spor, 
Magazin sayfa  yazarı olabilirler. 

Yurt içi Haberleri, Dış Haberler ve Bölge Haberleri servislerin-
de: Yayın Yönetmeni, Yazı İşleri Sorumlusu, Sayfa Editörü, 
Görüntü yönetmeni,  Yönetmen, Sayfa Sekreteri, Haber Editö-
rü, Redaktör, Muhabir, Foto Muhabiri, Kameraman, Haber 
Koordinatörü, Radyo-Televizyon Haber-Program sunucusu, 
Program Yapımcı ve Yönetmeni, Fotoğrafçı,  Resim Seçici 
olabilmektedir.

İnternet Siteleri ile Sosyal Medya Alanında;
İçerik Editörü, Web Tasarımcısı, Web Programcısı,  Sosyal 
Medya Uzmanı, Dijital Medya Uzmanı, İnternet Reklamcısı, 
Blogger, Sosyal Medya Metin Yazarı, Arama Motoru Geliştir-
me Uzmanı, İnternet İtibar Yönetimi, Yeni Medya Yayıncısı, 
Sosyal Medya Pazarlama Yöneticisi/Uzmanı olabilmektedir-
ler.

Yeni Medya ve Gazetecilik

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanı, iletişim sektöründe gün 
geçtikçe ön plana çıkmakta ve popüler meslek dalları oluş-
turmaktadır. Bölüm “Halkla İlişkiler” ve “Reklamcılık”  gibi 
iki ayrı disiplini kapsamaktadır. Bu iki alanın iç içe geçmiş 
olması nedeniyle özellikle istihdam aşamasında mezunlar 
için büyük avantajlar sağlamaktadır. Bölümün eğitim dili 
Türkçe olup isteğe bağlı İngilizce hazırlık eğitimi imkânı 
sağlanmaktadır.

Mezunlarımız,
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık sektörünün her alanında iş 
bulma olanağına sahiptirler.

Kamu ve Özel kuruluşlarda:

•Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Departmanlarında  
•Pazarlama İletişimi Birimlerinde
•Reklam ve Tanıtım Birimlerinde
•Medya Planlama ve Satın Alma Birimleri / Ajanslarında
•Etkinlik Planlama ve Uygulama Alanlarında
•İletişim Koordinatörlüklerinde
•Genel müdürlüklerde, Bölge müdürlüklerinde, Tanıtım, 
Basınla İlişkiler ve İletişim birimlerinde, Sivil Toplum kuru-
luşlarında reklam sektöründe metin yazarı, tasarımcı, içerik 
geliştirme uzmanı olarak da görev yapabilmektedirler.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
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