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Grafik tasarım; insanın, kültürün, sanatın ve 
teknolojinin olduğu her yerdedir.Grafik tasarım; insanın, 
kültürün, sanatın ve teknolojinin olduğu her yerdedir. 
Grafik tasarımcılar görsel iletişimin farklı mecralarında 
logo, kitap, dergi broşür, afiş, ambalaj tasarımı, çizgi 
film ve animasyon- birçok sanatsal üretim 
gerçekleştirme imkanı bulurlar. Grafik Tasarımı bölümü 
hem ulusal hem de uluslararası alanda sektöre yön 
verecek geleceğin tasarımcılarını yetiştirmeyi amaçlar. 
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Grafik Tasarımı 
programı, Türkiye’de ve dünyada gelişen, değişen, 
evrilen tasarım süreçlerini takip eder ve öğrencilerini bu 
vizyonda yetiştirmeyi hedefler.
   
Lisans programında öğrencilerin resim, yazı, grafik gibi 
görsel iletişim ve tasarım araçlarıyla bir fikir ve konuyu 
en doğru bir biçimde yansıtmaları amaçlanır. Kavramsal 
tasarımdan basılı malzeme aşamasına kadar öğrenci 
tasarımın tüm süreçlerine dahil edilir. Tipografi, 
illüstrasyon, photoshop, özgün baskı, fotoğraf, 
multimedya, hareketli grafik, animasyon gibi uygulamalı 
derslerin yanısıra sanat, kültür, grafik tarihi, sanat ve 
tasarım kuramları gibi teorik dersler de verilmektedir. 
Böylelikle sanatsal üretim süreçlerinin teorik ve felsefi 
arka planı da verilerek öğrencinin eleştirel bir bakış 
açışı kazanması sağlanır. 
  
Bölüm mezunları reklam ve iletişim ajanslarında, 
tasarım stüdyolarında, görsel ve yazılı medyada, çizgi 
film ve animasyon sektöründe çalışabilecekleri gibi 
Türkiye ve farklı ülkelerde akademik kariyer yapma 
imkanları da bulunmaktadır.

Grafik Tasarımı Programı, 2021-2022 eğitim ve öğretim 
yılında birinci öğretim olarak açılmıştır ve eğitim dili 
Türkçedir. Dört yıllık bir lisans programı olan Grafik 
Tasarımı bölümünün eğitimi, 1 Doç, 2 Dr. Öğr. Üyesi 
tarafından sağlanmaktadır. Mevcut derslikler dışında 
bölümde bilgisayar destekli tasarım çalışmaları için 
Mac laboratuvarları, uygulamalı dersler için ise Desen 
atölyesi ve Özgün baskı atölyesi mevcuttur.
 
Genel olarak Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Grafik 
Tasarımı lisans programı olarak misyonumuz; grafik 
tasarımının tarihi, teorisi ve güncelinin takibini 
sağlayabilen, her türlü görsel tasarım problemini 
çözebilen, çağın gerektirdiği teknolojik imkanları 
kullanabilen, araştırmacı ve yaratıcı düşünce yapısına 
sahip tasarımcılar yetiştirmektir. 



akademİk kadro

mac laboratuvarı

I. Sınıf ders planı
I. yarıyıl derslerİGRA

tasa
rımı

Doç. Dr. 
refİk yalur

Dr. Öğr. Üyesİ 
Ersan sarıkahya

Dr. Öğr. Üyesİ 
İbrahİm yılmaz

arş. gör. 
Ramazan İnal

Temel Sanat Eğİtİmİ I.

Desen I.

Sanat Tarİhİ

Tİpografİye Gİrİş

Meslekİ Bİlgİsayar Gİrİş

Perspektİf

II. yarıyıl derslerİ

Temel Sanat Eğİtİmİ II.

Desen II.

Grafİk Sanatİ Tarİhİ

Tipografİ I.

Bİlgİsayar Desteklİ Grafİk Tasarım

desen atölyesİ


