
Grafik Bölümü, eğitime başladığı 2004’ten 
bu yana, değişen dünyanın değerlerine 
uyum sağlayabilen, yaratıcı ve yenilikçi 
çözümler getirebilen grafik tasarımcılar 
yetiştirme misyonuyla eğitim vermektedir.
Bölümümüzde verilen eğitimin amacı; 
grafik ve görsel iletişim kapsamına giren 
tüm disiplinlerde teknik ve estetik yönden 
donanımlı, yaşadığı dünyayı sorgulayıp 
çözümleyebilen, bilgi ve düşünceyi 
özgün bir grafik dile dönüştürebilen 
tasarımcılar yetiştirmektir. Öğrencilerin 
yaratıcı niteliklerini geliştirmek üzere 
programlanan derslerde fotoğraf, 
resimleme, tipografi v.b. elemanlarla bir 
fikri en doğru biçimde görselleştirmeleri 
ve yeni görsel buluşlara yönelmeleri 
sağlanmaktadır.

Bölümde eğitim alan 
öğrencilerin bilgiyle, 
sezgiyle, deneme 
yöntemleriyle malzemeyi 
ve kavramı anlaması, kendi 
sanatsal tavrını geliştirerek, 
çağdaş sanatın gerekliliğini 
çalışmalarıyla ortaya 
koyması amaçlanmaktadır.
Yıl içinde sıklıkla düzenlenen 
öğrenci sergileri, çağdaş 
sanat söyleşi ve panelleriyle 
öğrencilerin sanatsal ve 
düşünsel yönelimlerinde 
yeni açılımlar 
sağlanmaktadır.

Yıl içinde oyun 

sahneleme 

çalışmaları 

yapılmakta, ve bu 

sürecin sonunda 

ortaya çıkan 

oyunlar “27 Mart 

Dünya Tiyatro 

Günü” etkinlikleri 

kapsamında 

okulda ve 

Bodrum’daki diğer 

salonlarda

sahnelenmektedir.

Paydaşlarımızla kültür-sanat 
alanlarında güçlü ve verimli işbirlikleri 
gerçekleştiren, topluma katkı 
sağlayan, kaynakların etkin ve verimli 
kullanıldığı sürdürülebilir bir bölüm 
olan bölümümüzün mezunları; seramik 
atölyelerinde serbest sanatçı /
tasarımcı olarak, seramik sektöründe 
tasarımcı olarak, kültür-sanat 
kurumlarının ilgili alanlarında istihdam 
edilebilmektedirler. Ayrıca isterlerse 
akademik kariyerlerine devam ederek 
akademisyen olabilmektedirler.

Öğrencilerimiz isterlerse 
öğrenimlerinin bir dönemini 
yurtdışında Erasmus anlaşmalarımızın 
olduğu Güzel Sanatlar Fakültelerinde 
öğrenimlerinin bir dönemini 
geçirebilmekte ya da Erasmus Plus 
programı çerçevesinde yurtdışında 
staj yaparak uluslararası deneyim 
kazanabilmektedirler.

Bölümlerimiz Bodrum’daki 
etkinliklerde yer alarak, 
Şükran-Rauf Nasuhoğlu Eğitim, 
Araştırma ve Kültür Merkezi’nde 
sempozyum, çalıştay, sergi 
ve konferanslar düzenleyerek 
öğrenciler ve başta Bodrum olmak 
üzere bölgenin kültür ortamına da 
önemli katkılar sağlamaktadır.

Bu noktadan hareketle 
Heykel Atölyesi, Deneysel 
Atölye, Performans, 
Çağdaş Sanat, Bilgisayar 
Destekli Heykel Tasarımı 
ve Multimedya gibi dersler 
programda yer almaktadır.

Bölümde eğitim alan öğrencilere; uygulama 
dersleri ile beden, nefes ve ses yeterliliklerinin 
geliştirilmesi, tiyatro disiplinini gündelik yaşama 
yayabilme yetisinin yanısıra, Dünya ve Türk 
tiyatrosundan oyun metinlerini analiz edebilme, 
yorumlayabilme, tiyatro sanatı hakkında 
vizyon oluşturabilme yetisinin kazandırılması 
amaçlanmaktadır. Programın temeli entelektüel 
ve farkındalığı güçlü, önce “iyi insan“ olabilmeyi 
şiar edinmiş oyuncu yetiştirebilme hedefine 
oturtulmuştur.

Eğitim süreci içerisinde amaç; öğrencinin görme, 
gözlemleme, sorgulama, deneyimleme, deneme 
yöntemleriyle ve sanat kavramlarının incelenmesiyle, sanatı 
anlamasını ve çözümleme yöntemlerini geliştirmesini 
sağlamaktır. Öğrencilerimizin, özgün ve yaratıcı yönlerinin 
geliştirilmesi, tüm sanat disiplinlerinin bilinmesi, teknik ve 
estetik olarak bunlardan sonuçlar çıkararak, kendi sanat 
kimliğini oluşturması hedeflenmektedir. 
Topluma, insanlığa karşı sorumluluklarımız çerçevesinde 
evrensel değerlere sahip, özgüvenli, yenilikçi, araştıran, 
üreten çağdaş sanatçı adayları yetiştirmek önemli bir 
misyonumuzdur.
Resim Bölümü, eğitime başladığı yıllardan itibaren hem 
Fakültemizde hem de Bodrum’da sürekli etkinlikler 
düzenleyerek, ulusal ve uluslararası etkinliklerde yer alarak, 
sempozyumlar, konferanslar, sergiler, çalıştaylar, davetli 
sanatçılarla söyleşiler yaparak, ülkemize, bölgeye, Bodrum’un 
kültür- sanat alanına da önemli katkılar sunmaktadır.
Bölümümüz 2016 yılından itibaren, Yüksek Lisans Programına 
öğrenci almaya başlamıştır. 2020 yılından itibaren ise, 
Fakültemiz, Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak Sanat 
ve Tasarım, Sanatta Yeterlik Programına da öğrenci kabul 
etmektedir. 

Bölümümüzde 2012 yılından 
itibaren Yüksek Lisans 
programına başlanmıştır.

Bölümümüzde, her yıl, Bodrum 
Grafik Tasarım Günleri 
düzenlenmekte bu kapsamda 
ulusal ve uluslararası saygın 
akademisyen ve tasarımcılarla 
seminer, söyleşi, çalıştay ve 
sergiler gerçekleştirilmektedir. 
Bu etkinliklerle grafik tasarım 
eğitimini zenginleştirmek, 
öğrencilere tasarımda yeni 
bakış açıları ve deneyimler 
kazandırmak amaçlanmaktadır. 

Lisans programından grafik 
tasarımcısı olarak mezun olan 
öğrencilerimiz, reklamcılık, 
masaüstü yayıncılık, web sayfası 
tasarımı, resimleme (illüstrasyon), 
oyun sektörü, televizyon, sanat 
yönetmenliği, canlandırma, fotoğraf, 
etkileşimli tasarım gibi güncel 
endüstrinin çeşitli alanlarında 
çalışabilmektedir. 

Etkinlikler

Çalışma AlanlarıEğitim

Seramik Bölümü 2018-2019 Eğitim-
Öğretim yılında lisans düzeyinde 
öğrenci almaya başlamıştır. Muğla 
Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum 
Güzel Sanatlar Fakültesi Ortakent 
Yerleşkesi’nde Seramik Bölümü için 
özel olarak tasarlanmış olan Yunus 
Büyükkuşoğlu Seramik Bölümü 
Binası’nda öğretim vermektedir. 2021-
2022 Eğitim-Öğretim yılında İlk lisans 
mezunlarını vermiştir.

Bölümümüzde; seramik sanat ve 
tasarım alanında ulusal ve uluslararası 
pek çok etkinliğe katılarak 
üniversitemizi ve ülkemizi temsil eden, 
üretken, uzman öğretim elemanları, 
21. yüzyıl yetkinliklerini hedefleyen 
güncel eğitim-öğretim müfredatı 
ve altyapısıyla, nitelikli bilimsel 
araştırmalar yapmakta; içinde yaşadığı 
topluma evrensel boyutta katkı 
sağlayacak yaratıcı, donanımlı, esnek 
ve eleştirel düşünme kapasitesine 
sahip, girişimci, çağdaş sanatçı ve 
tasarımcı adayları yetiştirilmektir.

Oyun tasarımının zengin tarihine 
tanıklık edecek ve o tarihin belki de bir 
parçası olacaksınız. Alanında uzman, 
tecrübeli akademisyenlerden teorik 
ve uygulamalı dersler alırken, oyun 
sektöründen profesyonellerle bir araya 
gelme fırsatı yakalayacağınız birçok 
etkinliğe katılacaksınız. Aldığınız eğitim 
süresince becerilerinize her gün yenilerini 
eklemeye devam ederek kendi özgün 
tarzınızı bulmaya başlayacaksınız. Mezun 
olduğunuzda ise derslerde yaptığınız 
üretimlerle güçlü bir portfolyoya sahip 
bir biçimde sektöre sağlam bir giriş 
yapma olanağı bulacaksınız. 
Bodrum DOT sizi bekliyor!

Oyun tasarımı sanattır. 
Oyun tasarımı bilimdir. 
Oyun tasarımı zanaattır. 
Bölümümüzü tercih eden 
öğrencilerimiz tasarım, 
araştırma, geliştirme ve 
değerlendirme alanlarında 
bu üç konuda da uzmanlık 
kazanacaklardır. 
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