“Yeteneğini keşfet...”
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Topkapı Dr. Azmi Oﬂuoğlu Yerleşkesi
Maltepe Mahallesi
Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 P.K. 34010
Cevizlibağ / Zeytinburnu / İSTANBUL

GÜZEL SANATLAR
FAKÜLTESİ

GRAFİK TASARIM
Graﬁk Tasarım Bölümü, resim, tipograﬁ ve
fotoğraf gibi ögeleri kullanarak, bir ﬁkri en
doğru biçimde görselleştirmeyi,
yaratıcılığı geliştirmeyi ve bu bağlamda
özgün tasarımlara imza atmayı sağlar.
Fark yaratacak üretimler için gerekli
bilgi, beceri ve yetkinlik değerlerine
sahip, yaşadığı çağın, toplumun ve
dünya trendlerinin farkında olup
sorgulayabilen, teknolojik
gelişmeleri takip edip
uygulayabilen Graﬁk Tasarımcılar
yetiştirmeyi amaçlar.
Graﬁk tasarımın her alanına yönelik
kapsamlı bir eğitimin, gerekli
teknolojik alt yapıya sahip bilgisayar
laboratuvarlarında, fotoğraf
stüdyosunda ve uygulama
atölyelerinde, kendini ulusal ve
uluslararası düzeyde kanıtlamış uzman
akademisyenler tarafından verildiği
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Graﬁk
Tasarım Bölümü’nün eğitim dili Türkçe’dir.
İsteğe bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı vardır.
Çalışma Alanları
Graﬁk Tasarımcı olarak mezun olan
öğrencilerimiz, reklâm ajanslarında,
graﬁk tasarım stüdyolarında,
matbaaların graﬁk tasarım birimlerinde,
yayınevlerinde, gazetelerde, dergilerde,
fotoğraf stüdyolarında graﬁk tasarımcı,
sanat yönetmeni, müze ve sergileme
uzmanı ve yaratıcı grup başkanı olarak
görev yapabilirler ya da kendi ajans veya
stüdyolarında faaliyet gösterebilirler.
Ayrıca akademik kariyer yapmak isteyen
mezunlarımız yüksek lisans ve doktora
programlarına devam edebilirler.

SAHNE SANATLARI
Sahne Sanatları (Oyunculuk) Bölümü’nde
oyunculuk, tiyatro teorisi, dans ve hareket
alanlarında uzmanlaşmış akademisyenler ve
duayen isimler eğitim vermektedir.
Sahne Sanatları Bölümü, günümüz
tiyatrosunda ve televizyon sektöründe
fark yaratacak işler yapacak sanatçılar
yetiştirmek
amacıyla
eğitim
programını, uygulama dersleri ile
uygulamayı
bilinçlendirecek
ve
zenginleştirecek
teorik
dersler
üzerine yapılandırmıştır. Öğrenciler
temel
oyunculuk
derslerinde,
oyunculuk
yöntemleri,
diksiyon,
fonetik, doğaçlama, dans-hareket ve
şan eğitimi alırlar. Bu dersleri kuramsal
bakış açısından drama tarihi, oyun
eleştirisi, dramaturgi, mitoloji gibi
alanlardaki dersler tamamlar.

Çalışma Alanları
Sahne Sanatları Bölümü’nden
mezun olan öğrencilerimiz, Kültür
Bakanlığı’na bağlı Devlet
Tiyatroları’nda veya Şehir Tiyatroları’nda
kadrolu olarak görev alabilecekleri stajyer
oyuncu sınavına girme hakkı kazanırlar.
Özel tiyatrolarda sözleşmeli ya da kadrolu
sanatçı olarak yer alabilirler. TRT Kurumu ve
diğer özel televizyonlarda dizi ﬁlm oyunculuğu,
yönetmenlik, set asistanlığı, dublaj-seslendirme
gibi yardımcı alanlarda görev alabilirler. Yüksek
Lisans ya da Sanatta Yeterlik eğitimi alarak
akademik kariyerlerine devam etmek isterlerse,
YÖK koşullarıyla bu olanaktan faydalanabilirler.
Uluslararası Sahne Sanatları projelerinde görev
alabilirler.

