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 Üniversitemizin, “Şeffaf, katılımcı, girişimci, dinamik bir Üniversite” hedefi kapsamında yoluna 
devam eden okulumuz eğitimde öğrenciyi merkeze alan ve çözüm odaklı yaklaşımı ilke edinmiştir.

 Orta Karadenizin ekonomik, sosyal ve kültürel imkanları geniş, güvenli ve sakin bir ilçesinde 
bulunan okulumuzda, nitelikli öğretim kadrosu ve yeterli fiziksel imkanları ile öğrencilerimizin çağın 
gerektirdiği hem mesleki hem de entelektüel bilgi ve beceri ile donanmasını sağlamaya gayret 
etmekteyiz.

 Genç ve dinamik akademik ve idari kadromuzun, bizi tercih ederek gelen, yetişmesini 
üstlendiğimiz öğrencilerimizin akademik ve sosyal olgunluğa kavuşacak bireyler olmaları için gerekli 
gayretleri göstermeye devam edeceklerine olan inancım tamdır.

 Aramıza yeni katılan yada katılacak olan öğrencilerimiz, sizleri aramızda görmekten 
mutluluk duyacağımızı ifade eder, yetişmeniz noktasında her türlü akademik, sosyal ve psikolojik 
desteğimizi yanınızda bulacağınızı belirtmek isterim. Başarı ancak bizim olduğu kadar sizin de azim 
ve gayretlerinizle meyve verecektir.

 Saygılarımla...
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ta
nı

tım
 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Erbaa Meslek Yüksekokulu 
1995-1996 Eğitim-Öğretim Yılında öğretime başlamıştır. Toplam öğrenci 
mevcudumuz; 1406 dır. 2017- 2018 Eğitim–Öğretim Yılı itibarı ile 
Yüksekokulumuzda; 3 ü doktoralı 26 Öğretim Elemanı, 14 idari personel 
görev yapmaktadır.

 Öğrencilerimizin uygulama yapabileceği alanlar, sosyal ve kültürel 
ihtiyaçlarını karşılayabileceği alanlar açısından Erbaa ilçesi yeterli 
imkanlara sahiptir. Yüksekokulumuzun eğitim öğretimin gerektirdiği fiziki 
imkanlar ve uygulama alanları açısından eksikliği bulunmamaktadır.

 Öğrencilerimizin akademik ve sosyal ihtiyaçlarının en üst düzeyde 
giderilmesi için mevcut yönetim, akademik ve idari personel azami gayret 
içerisinde çalışmakta,  öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlayacak her 
türlü sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler için yardımcı olunmakta ve gerekli 
destekler verilmektedir.

 14107 m2 kapalı alanı olan Yüksekokul binasında 32 derslik, 2 amfi, 
4 bilgisayar laboratuvarı,1 tasarım ve tekstil atölyesi, 1 serigrafi baskı 
atölyesi, 1 kütüphane, 1 konferans salonu, 1 yemekhane, 1 kantin ile 
akademik ve idari ofisler bulunmaktadır.

Müdürün Mesajı   : 

. 

Erbaa Tanıtımı   : 

Erbaa tanıtımı. 

İlçemizde Kredi Yurtlar Kurumu’na ait 300 kişilik Kız yurdu ve 200 kişilik Erkek yurdu bulunmaktadır. Bununla 
birlikte 150’şer kişilik 1 özel Erkek ve 3 özel Kız pansiyonu faaliyet göstermektedir 

Yüksekokulumuz Tanıtımı  : 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Erbaa Meslek Yüksekokulu 1995-1996 Eğitim-Öğretim Yılında öğretime 
başlamıştır. Toplam öğrenci mevcudumuz; 1406 dır. 2017- 2018 Eğitim–Öğretim Yılı itibarı ile 
Yüksekokulumuzda; 3 ü doktoralı 26 Öğretim Elemanı, 14 idari personel görev yapmaktadır. 

Öğrencilerimizin uygulama yapabileceği alanlar, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayabileceği alanlar açısından 
Erbaa ilçesi yeterli imkanlara sahiptir. Yüksekokulumuzun eğitim öğretimin gerektirdiği fiziki imkanlar ve 
uygulama alanları açısından eksikliği bulunmamaktadır. 

Öğrencilerimizin akademik ve sosyal ihtiyaçlarının en üst düzeyde giderilmesi için mevcut yönetim, akademik ve 
idari personel azami gayret içerisinde çalışmakta,  öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlayacak her türlü sosyal, 
kültürel ve sportif faaliyetler için yardımcı olunmakta ve gerekli destekler verilmektedir. 

14107 m2 kapalı alanı olan Yüksekokul binasında 32 derslik, 2 amfi, 4 bilgisayar laboratuvarı,1 tasarım ve tekstil 
atölyesi, 1 serigrafi baskı atölyesi, 1 kütüphane, 1 konferans salonu, 1 yemekhane, 1 kantin ile akademik ve idari 
ofisler bulunmaktadır. 

Derslikler Alan (m2) Öğrenci Kapasitesi 

32 Adet (derslik) 54 50 

2 Amfi 120 80 

4 Adet Bilgisayar Laboratuvarı 54 30 

1 Adet Moda Tasarım Atölyesi 130 50 

1 Adet Grafik Tasarım Atölyesi 130 50 

1 Adet Serigrafi Baskı Atölyesi 54 50 

Kütüphane 480 200 

Konferans Salonu 480 270 

Yemekhane 620 240 

Kabul Koşulları   : 

Programımıza; 

 Ön lisans programlarına yerleştirme işlemlerinde Temel Yeterlilik Testi Puanı esas alınmaktadır. 
 Adayların bir ön lisans programını tercih edebilmeleri için Temel Yeterlilik Testi Puanı’nın en az 150 

olması gereklidir. 
 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarının Bilişim Teknolojileri alanına ait tüm dallarından Bilgisayar 

Programcılığını tercih edecek öğrencilere ek puan verilmektedir. 
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tım Programımıza;
 • Ön lisans programlarına yerleştirme işlemlerinde Temel Yeterlilik 
Testi Puanı esas alınmaktadır.
 • Adayların bir ön lisans programını tercih edebilmeleri için Temel 
Yeterlilik Testi Puanı’nın en az 150 olması gereklidir.
 

	 Sınavlar	 notları	 100	 (yüz)	 üzerinden	 değerlendirilir.	 Bir	 dersten	
başarılı	olabilmek	için	başarı	notunun	en	az	60	olması	ve	bunun	yanında	
dönem	sonu/yılsonu	sınavından	veya	bütünleme	sınavından	alınan	notun	
en	 az	 50	 olması	 gerekir.	 Başarı	 notunun	 kesirli	 çıkması	 halinde	 notun	
buçuk	ve	üzeri	bir	üste,	daha	küçükleri	ise	alt	tam	sayıya	tamamlanır.

KABUL KOŞULLARI:

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Özel	Güvenlik	ve	Koruma	Programı	için	Not:

	 ÖSYM	Kılavuzunda	yer	alan	Tablo-3	ve	Tablo	-4’deki	aşağıdaki	koşulları	
taşımaları	gerekmektedir;	Özel	Koşullar;	217,	744	Bk.	217.	5188	Sayılı	Özel	
Güvenlik	Hizmetlerine	Dair	Kanun’nun	10.	Maddesi	d,	e,	f,	bentleri	ile	5188	Sayılı	
Özel	Güvenlik	Hizmetlerine	Dair	Kanunun	Uygulanmasına	İlişkin	Yönetmelik’in	
18.	Maddesinde	belirtilen	 şartlara	 sahip	olmak	gerekmektedir.	Bk.	 744.	Tam	
teşekküllü	bir	hastaneden	“Özel	Güvenlik	Görevlisi	Olur”	ibareli	sağlık	raporu	ile	
adli	makamlardan	alınacak	adli	sicil	kaydı	belgesi	istenir..

!
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tım 	 Öğrenim	süresi	4	yarıyıl	olup	eğitim	dili	Türkçedir.	Ayrıca	programdan	
mezun	olabilmek	için	öğrencilerin;
	 •	Öğretim	programlarında	belirlenen	tüm	derslerden	en	az	CC(60)	
notu	alarak	minimum	120	AKTS	kredisinden	başarılı	olmaları,
	 •	4.00	üzerinden	en	az	2.00	Genel	Not	Ortalamasına	sahip	olmaları,
	 •	 Zorunlu	 stajlarını	 belirtilen	 sürede	 ve	 özellikte	 tamamlamaları	
gerekmektedir..

	 Ön	lisans	programlarımızdan	mezun	olan	öğrencilerimiz	Dikey	Geçiş	
Sınavına	girerek,	ÖSYM	tarafından	ayrılan	kontenjan	doğrultusunda	4	yıllık	
Lisans	 programlarına	 kayıt	 yaptırılabilir.	 Ayrıca	 öğrencilerimiz	 Anadolu	
Üniversitesi	 Açıköğretim	 Lisans	 Programları’nda	 da	 Lisans	 eğitimlerini	
sürdürme	imkanına	sahiptirler.

MEZUNİYET  KOŞULLARI:

ÜST KADEMEYE GEÇİŞ
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Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü
Basım ve Yayın Teknolojileri Programı

Muhasebe ve Vergi Bölümü
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü
Özel Güvenlik ve Koruma Programı

Pazarlama ve Reklamcılık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı

Tasarım Bölümü
Grafik Tasarımı Programı
Moda Tasarımı ProgramıPR
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Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü

Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Özkan AL  / ozkan.al@gop.edu.tr

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

 Günümüz iş dünyası, hızlı değişim ve gelişim sürecinin içinde olup, yeni işletme teorilerinin 
üretildiği ve uygulamalara yöneldiği bir duruma gelmiştir. Bu yapı içerisinde sekreterlik de sınırlı işler 
yapan ve tesadüfen kazanılmış bir meslek değil, organizasyon içinde kendisine belirlenen görevi 
yerine getiren bir sistematik yapıya dönüşmüştür.

 Bu gelişmeler ışığında görev ve sorumluluk, sekreterlik kavramını, yönetici asistanlığı 
kavramına taşımıştır. Meslek, günlük ve basit büro ve sekreterlik hizmetlerinden, yöneticilerin 
görev ve sorumluluklarını yerine getirme konusunda yardımcı olan Büro Yöneticiliği ve Yönetici 
Asistanlığı’na kadar farklı aşamalarda yer almaktadır.  Bu özellikleri nedeni ile Yönetici Asistanlığı, 
başarılı yöneticilerin desteklediği bir meslek olarak ilgi çekmektedir.

 Bu anlamada programın amacı; hızla değişen ve gelişen iş dünyasının ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, en az bir yabancı dil bilen, bilgisayar kullanımında 
uzman, büro yönetimi ilkelerini ve yöntemlerini profesyonelce kullanabilen, mesleki yazışmalara 
vakıf, iyi insan ilişkileri kurabilen, yazıları on parmakla (F klavye) ve bakmadan, süratle yazabilen, 
her türlü büro teknolojisini kullanabilen, modern protokol bilgilerine sahip, büronun ve yöneticinin 
haberleşmesini etkin kılan, yazışmaları yapan, toplantıları organize eden ve büronun yönetimini 
gerçekleştiren, yeniliklere, gelişmelere açık, büro yönetiminde, muhasebede, halkla ilişkilerde ihtiyaç 
duyulan yüksek düzeyde büro elemanları, büro yöneticileri ve yönetici asistanları ile sekreterler 
yetiştirmektir.

 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programından mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş 
Sınavı ile aşağıdaki bölümlere yerleşebilirler:
• Halkla İlişkiler
• Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
• Halkla İlişkiler ve Tanıtım
• İşletme Bilgi Yönetimi
• Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
• Sağlık Yönetimi
• Yönetim Bilişim Sistemleri.

 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı mezunları, özel sektör ve kamu kuruluşlarında; 
başta TBMM olmak üzere, Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarında ve diğer önemli kamu kuruluşlarında 
yönetici sekreterleri; çeşitli işletmeler ile kamu ve özel sektöre ait idarelerin; belediyeler, dernekler, 
odalar, barolar gibi kurumların ilgili bölümlerinde istihdam edilirler. Ayrıca hukuk, hekimlik, 
mühendislik, mimarlık bürolarının temel ihtiyacı olan yönetici sekreterliği görevini en iyi bir şekilde 
yapabilecek elemanlardır. 

PROGRAMIN AMACI

ÜST KADEMEYE GEÇİŞ

İSDİHTAM OLANAKLARI
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Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Tülay ÖZER   / tulay.celik@gop.edu.tr

Bankacılık ve Sigortacılık

 Programın amacı, ülkemizde faaliyet gösteren Bankacılık ve Finans kurumlarına, temel 
bankacılık ve finans konularına hakim, genel ekonomi ve işletme konularını öğrenmiş ara eleman 
yetiştirmektir.

 Bankacılık ve Sigortacılık Programından mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile 
aşağıdaki bölümlere yerleşebilirler:
•Aktüerya
•Aktüerya Bilimleri
•Aktüerya ve Risk Yönetimi
•Bankacılık
•Bankacılık ve Finans
•Bankacılık ve Sigortacılık
•Ekonometri
•Ekonomi
•Ekonomi ve Finans
•İktisat
•İşletme
•İşletme Enformatiği
•İşletme Yönetimi
•İşletme-Ekonomi
•Lojistik Yönetimi
•Sermaye Piyasası
•Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi
•Sigortacılık
•Sigortacılık ve Risk Yönetimi
•Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
•Uluslararası Finans
•Uluslararası Finans ve Bankacılık
•Uluslararası İşletmecilik
•Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
•Uluslararası Ticaret
•Uluslararası Ticaret ve Finans
•Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
•Uluslararası Ticaret ve Lojistik
•Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi.

 Mezun olan öğrencilerimiz kamu ve özel sektör bankalarında ve sigorta şirketlerinde ayrıca 
alan ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlarda istihdam edilmektedirler. 

PROGRAMIN AMACI

ÜST KADEMEYE GEÇİŞ

İSDİHTAM OLANAKLARI



GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
ERBAA MESLEK YÜKSEKOKULU2018

Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü

Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Şirin KARAL TEMÜROĞLU   / sirin.karal@gop.edu.tr

Basım ve Yayın Teknolojileri

 Basım ve yayıncılık alanında hizmet verebilecek düzeyde bilgi, beceri ve tutumlarla 
donatılmış, teknolojiyi yakından takip edebilen, etik değerlere ve sorumluluk bilincine sahip basım ve 
yayın teknikerleri yetiştirmektir.

Basım ve Yayın Teknolojileri Programından mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile aşağıdaki 
bölümlere yerleşebilirler:
•Basın ve Yayın
•Fotoğraf 
•Fotoğraf ve Video 
•İletişim Tasarımı ve Yönetimi 
•Basım Teknolojileri 
•Gazetecilik 
•Görsel İletişim 
•Görsel İletişim Tasarımı 
•Görsel Sanatlar 
•Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı 
•Grafik 
•Grafik Tasarım 
•Grafik Tasarımı 
•Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
•İletişim 
•İletişim Bilimleri 
•İletişim Sanatları 
•İletişim Tasarımı 
•İletişim ve Tasarım 
•İletişim Tasarımı ve Medya 
•Medya ve Görsel Sanatlar 
•Medya ve İletişim 
•Reklam Tasarımı ve İletişimi 
•Reklamcılık 
•Reklamcılık ve Halkla İlişkiler 
•Yeni Medya ve Gazetecilik 
•Yeni Medya ve İletişim 
•Yeni Medya

 Basım ve Yayın Teknolojileri Programından mezun olan öğrenciler gazete, dergi, yayınevi, 
reklam ajansı, matbaa ve matbaa malzemeleri tedarikçi firmaları gibi işletmelerde çalışabilmektedir. 

PROGRAMIN AMACI

ÜST KADEMEYE GEÇİŞ

İSDİHTAM OLANAKLARI
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Muhasebe ve Vergi Bölümü

Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Mustafa Ümit DEMİRCİ    / mustafaumit.demirci@gop.edu.trgop.edu.tr

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

 Muhasebe ve vergi konusunda hizmet veren büroların, kurum ve kuruluşların ilgili 
departmanlarında görev alabilecek nitelikli ara elemanlar yetiştirmektir. Bu amaçla, öğrencilere mezun 
olduğu zaman iş hayatında bütün ticari, ekonomik, kültürel bilgi ve becerilerinin yanında herhangi 
bir işletmenin genel muhasebe, maliyet muhasebesi, banka muhasebesi gibi departmanlarında 
üstlenebilecekleri göreve kısa sürede uyum sağlayabilmeleri yönünde bilgiler verilmektedir.

 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programından mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı 
ile aşağıdaki bölümlere yerleşebilirler:
•Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
•Ekonomi 
•İktisat 
•İşletme 
•İşletme Bilgi Yönetimi 
•İşletme Enformatiği 
•İşletme Yönetimi 
•İşletme-Ekonomi 
•Lojistik Yönetimi 
•Maliye 
•Muhasebe 
•Muhasebe Bilgi Sistemleri 
•Muhasebe ve Finans Yönetimi 
•Muhasebe ve Denetim 
•Uluslararası Finans 
•Uluslararası Finans ve Bankacılık 
•Uluslararası İşletmecilik 
•Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret 
•Uluslararası Ticaret 
•Uluslararası Ticaret ve Finans 
•Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 
•Uluslararası Ticaret ve Lojistik 
•Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

 Bu program, işletmelerin muhasebe bölümleriyle kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe 
servisinde sorumluluk üstlenebilecek veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına iş yeri 
açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmektedir. Programdan mezun olan öğrenciler 
hem girişimci hem de çalışan olarak kamu ve özel sektörde çalışabilmektedirler. Kendi ilgi alanları 
çerçevesinde başta bankacılık, sigortacılık ve muhasebe alanında çalışabilmektedirler. İsteyenlerden 
yasal zorunlulukları yerine getirenler, Muhasebe Mesleğini kendi bürolarında icra edebilmektedirler. 

PROGRAMIN AMACI

ÜST KADEMEYE GEÇİŞ

İSDİHTAM OLANAKLARI
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Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü

Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Durmuş Yakut COŞKUN     / yakut.coskun@gop.edu.tr

Özel Güvenlik ve Koruma 

 Güvenlik sektöründe görev yapabilecek nitelikli güvenlik elemanları yetiştirmektir.

 Özel Güvenlik ve Koruma Programından mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile 
aşağıdaki bölümlere yerleşebilirler:
•Acil Yardım ve Afet Yönetimi
•Sosyal Hizmet

 Özel Güvenlik ve Koruma programından mezun olanların alanlarında çalışma sahaları çok 
geniştir. Bu açıdan özel güvenlik hizmet alanlarının başta iş merkezleri, konaklama yerleri, sağlık 
kuruluşları, eğitim ve öğretim kurumları, müzeler, tören yerleri, toplu konut alanları, hava meydan ve 
limanları ile deniz limanları, metrolar, gar ve terminaller, sanayi ve ticari işletmeler olmak üzere baraj, 
enerji santralleri, rafineri, enerji nakil hatları, radyolink istasyonları, görüntü ve ses verici istasyonlar, 
akaryakıt nakil, depolama, yükleme tesisleri, nehir, göl ve deniz kıyıları, orman alanları, her türlü spor 
müsabakaları, sahne gösterileri ve toplantıların yapıldığı açık ve kapalı mekânlarda olmak üzere 
yoğunlaşmaktadır. Mezunlar kendi nam ve hesaplarına özel güvenlik şirketleri kurup işletebilecekleri 
gibi çeşitli özel güvenlik şirketlerinde de çalışabilir ve eğitmenlik yapabilirler. Kamu kesimi ve özel 
sektördeki kurum ve kuruluşların güvenlik hizmetlerinin alt yapısında veya yönetiminde görev 
alabilirler. Mezunlarımız, Türkiye’nin her yerinde yukarıda bahsedilen çalışma sahalarında istihdam 
edilebilmektedir. Aynı zamanda KPSS-B ile yapılan memur alımlarında, “güvenlik memuru kadrosu” 
tercihlerinde ön lisans mezunu şartı arandığından dolayı bu kurumların kapısı program mezunlarına 
açık bulunmaktadır. Bu programdan mezun olacak öğrenciler bölgedeki resmi veya özel kuruluşlarda 
çalışabilecekleri gibi, kendi işyerlerini işletebilmektedirler. Türkiye genelinde, özel olarak çalışan ve 
kısa dönem eğitim veren çok sayıda şirketler bulunmaktadır. Ancak, kaliteli eğitimden geçirilmiş özel 
güvenlik görevlilerinin ileride, yasa gereği, işyerinde güvenlik amiri ve müdürü olma durumu söz 
konusu olabilecektir. Bunu da üniversiteler gibi üst düzeyde eğitim veren kuruluşların yapabileceği 
aşikârdır.
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Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü

Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Pakize KAZANCI   / 	pakize.kazanci@gop.edu.tr

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

 Halkla İlişkiler, bir organizasyonun halka dönük yüzünü temsil ederek kuruma karşı tutumları, 
düşünceleri, bilgileri, algıları oluşturmak ve geliştirmek için tasarlanmış iletişim faaliyetleridir. 
Program bu amacı gerçekleştirmek üzere firmaların, reklam-tanıtım dâhil olmak üzere tüm iletişim 
çalışmalarını organize etmek ve bunun yanında pazarlama faaliyetlerine destek olmak üzere teknik 
beceriye sahip elemanlar yetiştirir.

 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programından mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile 
aşağıdaki bölümlere yerleşebilirler:
•Görsel İletişim Tasarımı
•Halkla İlişkiler 
•Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
•Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
•İletişim 
•İletişim Bilimleri 
•İletişim Sanatları 
•İletişim Tasarımı 
•İletişim Tasarımı ve Yönetimi 
•İletişim ve Tasarım 
•Reklam Tasarımı ve İletişimi 
•Reklamcılık 
•Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

 Mezunlar, İşletmelerin halkla ilişkiler, reklam, pazarlama, insan kaynakları ve satış 
departmanlarında müşteri ilişkileri sorumlusu, reklam-tanıtım sorumlusu olarak çalışabilirler. Ayrıca 
kamu kurumlarının Basın-Halkla İlişkiler birimlerinde görev alabilirler. 
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Tasarım Bölümü

Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Dr. Uğur ÇAKIR    / ugur.cakir@gop.edu.tr

Grafik Tasarımı 

 Grafik Tasarım Bölümü; her türlü tasarım sorununu çözebilecek, hayal gücü zengin, estetik 
yönden eğitilmiş özgün fikir ve grafik tasarımlar üretebilen, kendi çevresini ve çağını çözümleyip 
sentez yapabilen, sanatsal alanlara ilgili, yeniliklere açık, teknolojiyi yakından izleyen grafikerler 
yetiştirmektedir.

 Grafik Tasarımı Programından mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile aşağıdaki 
bölümlere yerleşebilirler:
•Fotoğraf
•Fotoğraf ve Video
•Görsel İletişim 
•Görsel İletişim Tasarımı 
•Görsel Sanatlar 
•Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı 
•Grafik 
•Grafik Tasarım 
•Grafik Tasarımı 
•İletişim Tasarımı 
•İletişim ve Tasarım

 Bölümden mezun olan Grafik Tasarımcılar, reklâm ajansları, grafik sanat atölyeleri, basım 
ve yayım firmalarında, tasarım, illüstrasyon, fotoğraf, film, tanıtım, ambalaj, endüstri ve yayın grafiği 
bölümlerinde çalışırlar. 
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Tasarım Bölümü

Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Dr. Uğur ÇAKIR    / ugur.cakir@gop.edu.tr

Moda Tasarımı 

 Moda Tasarımı Programı, moda tasarımı alanı ile ilgili teknik, teknolojik, sanatsal bilgi ve 
beceriye sahip, alanında uzman, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda gerekli mesleki yeterlilikleri 
kazanmış, nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir.

 Moda Tasarımı Programından mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile aşağıdaki 
bölümlere yerleşebilirler:
•Moda Giyim Tasarımı 
•Moda Tasarımı
•Moda ve Tekstil Tasarımı 
•Tekstil 
•Tekstil Mühendisliği 
•Tekstil Tasarımı 
•Tekstil ve Moda Tasarımı

 Moda Tasarımı Programı mezunlarının; Tekstil fabrikaları ve atölyeleri, Hazır giyim sektörü, 
özel işletmeler, moda evleri, tekstil ihracat firmaları, örme sanayi ve benzerlerinde iş bulma olanakları 
vardır. Ayrıca sektörde kendi olanaklarıyla, atölyeler açarak kendilerine iş imkanı yaratabilirler. 
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