EGE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı
Görsel İletişim Tasarımı görme ve algılama yetisini iletişime çok amaçlı katan bölümdür. Kitle iletişimi ve görsel iletişimin gereksinimi olan teknolojiyi estetikle birleştiren
uygulamalarla bütünleşiktir. Geleneksel ve yeni medyanın tüm alanlarından, yazılı
basından, dergi, gazete, afiş ve reklamdan, kurumsal kimlik uygulamalarına dek görsel iletişim kuram teknik ve uygulamalarını yaratıcı düşünceyle kullanılır hale getirmektir. Görsel iletişim tasarımında hedef kitleye bir mesajı iletmek, yaratıcı bir fikri
görselleştirme yeteneği ve yaratıcılığına dayanmaktadır.
Görsel tasarımcı yaratıcı metin, görüntüler, hareket ve ses
gibi iletişim araçlarını yeni medya, televizyon, bilgisayar,
akıllı iletişim araçları ve mekanlar, arayüz/etkileşim tasarımı, basılı ürünler ve tüm iletişim mecraları üzerinde
kullanır. Bu bölümün eğitiminde öğrenciler; tasarım
prensiplerine odaklı yaratıcı problem çözme, görsel düşünme, güçlü ve etkili iletişim becerileri kazanma, içerik
geliştirme/kavramsal düşünme, kurum kimlik tasarımı
oluşturma, marka yaratım sürecinde reklam mecralarının tasarımı seçimi ve kullanımı üzerine odaklanır.
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde ilk kez öğrenci alacak Görsel İletişim Tasarımı
Bölümü’nde kuramsal bilgiyi pratik uygulamalarla
harmanlayacak, yeni nesil iletişim araçlarıyla geleceğin tasarımcılarını yetiştirmek hedeflerimiz arasında
yer almaktadır. Bölümde açılan derslerin içeriği bilim, sanat ve teknoloji temelinde oluşturulmuştur.
Görsel iletişim tasarımı alanındaki yenilikleri, alanın
öncü sanatçıları ve tasarımcılarını takip ederek, seminerler ve atölyeler aracılığıyla öğrencilerimiz için
zengin bir ders programı oluşturulmuştur. Sanat ve
tasarımın farklı yönlerini öğrenmek ve bu öğretileri
dijital ortamlarda gerçekleştirmek isteyen geleceğin tasarımcı adayları ülkemizin en
güçlü ve köklü üniversitesinde bu eğitim fırsatını elde edeceklerdir.

Kabul Koşulları
Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı
Bölümü, 31/05/2018 tarihli Yükseköğretim Kurul toplantısında alınan karar ile 20182019 eğitim-öğretim yılında 60 + 2 öğrenci kontenjanına Merkezi Yerleştirme Sınavı
Sözel puan türünde alım yapılarak eğitim-öğretim hayatına başlayacaktır.
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü tasarım odaklı, çizim ve yaratıcılığa dayalı bir eğitim
sistemine sahiptir, bununla beraber içerdiği çizim ve tasarım ağırlıklı müfredatı gereği, öğrencinin çizim becerisine sahip olması beklenmektedir.
2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve
Kontenjanları Kılavuz Bilgileri
Program Kodu
103490164

Öğretim
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Puan
Türü

Genel
Kontenjan

Okul Birincisi
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Özel Koşullar ve
Açıklamalar

4

SÖZ

60

2

4*,109**

* İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde (bazı üniversiteler için kontenjana bağlı olmaksızın) bir
yıl süreli yabancı dil hazırlık programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.
**Bu programı tercih edecek öğrenciler YÖK’ün öngördüğü uygulamalı derslerdeki araç ve gereçleri (video kaset, fotoğraf makinesi, film, flaş, röportaj teybi gibi) kendileri temin edeceklerdir.

Mezunların Çalışma Alanları
Görsel İletişim Tasarımı Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz “Görsel Tasarımcı”
unvanı almaktadır. Mezunlarımız, “hareketli grafik tasarımı”, “mobil uygulama”, “ara
yüz tasarımı”, “etkileşim tasarımı”, “oyun tasarımı”, “masaüstü yayıncılık”, “multimedya tasarımı” gibi alanlarda farklı sektörlerde ilgili birimlerde üretim yapabilecektir. Bu
kariyerlere alternatif medyanın yaratıcı alanlarında kendilerine yeni iş sahaları oluşturabilirler. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencileri eğitim fakültesinden pedagojik
formasyon eğitimi alarak öğretmenlik sertifikasına da sahip olabilirler. Görsel İletişim
Tasarımı Bölümü mezunları koşulları sağladıkları takdirde Görsel İletişim Tasarımı,
Radyo Televizyon ve Sinema ve benzeri sosyal bilimler alanlarında yüksek lisans yapabilirler.

