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Koç Üniversitesi  
Geleceğin Medya Liderlerini Yetiştirecek! 

 
 

Geleceğin medya liderlerini yetiştirmek hedefiyle yola çıkan Koç Üniversitesi, 
Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nü kurdu. Eylül ayında ilk öğrencilerin 

alınacağı bölümde, hızla gelişen medya ve görsel sanatlar alanında geleceğin 
yaratıcı, üretken medya liderlerinin yetiştirilmesi amaçlanıyor.  TS puanıyla 

alınacak 25 öğrencinin 5’i tam, 5’i yarım burslu, 15’i ise burssuz eğitim görecek.  
 
Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nde uygulanacak eğitim Türkiye’de var 
olan medya, görsel sanatlar ya da iletişim fakültelerinden farklı bir çizgi izleyecek. Bu yolla, 
bölümden mezun olacak öğrencilerin çok daha geniş bir alanda çalışabilecek donanıma 
sahip olması sağlanacak. 
 
Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Tasarım Bölümü’nün temel olarak üç ayağı bulunacak. 
Bunlar; medya kuramı, medya yönetimi ve medya üretiminden oluşacak. Medya kuramında, 
medya, siyaset, sosyoloji, ekonomi, psikoloji gibi bilimlerle ilişkilendirilerek toplumsal 
anlamının altı çizilecek. Yine bu kapsamda televizyonun, internetin, çeşitli görsel mecraların 
insanlar üzerinde yarattığı etkilerin nasıl araştırılacağı, bu tür araştırmaların nasıl 
yürütüleceği ele alınacak.  
 
Medyanın ürettiği en önemli ürünün kültür olduğu gerçeğinden hareketle, kültür sanayinin 
yönetimi üzerine dersler okutulacak. Bu alan, bölümün temel ayaklarından bir diğerini 
oluşturan medya yönetimi arasında yerini alacak. Medya yönetimini anlatmak için sadece 
pazarlama ya da reklam dersi verilmeyecek. Kültürel üretimin ardındaki dinamikler ekonomi-
politik açılardan öğrenciye aktarılacak. Ayrıca, halkla ilişkiler gibi pratik beceriler 
kazandırılacak.  
 
Medya üretimi eğitimi ise, öncelikle en temel görme sanatı olduğu için fotoğrafa odaklanacak. 
Film, video ve televizyon ile devam edecek.. Bunun yanı sıra dijital tasarım üretim ayağının 
önemli bir parçasını oluşturacak.. Bölümün, cep telefonunun, dizüstü bilgisayarın görsel 
tasarlanmasından, içindeki oyunların geliştirilmesine uzanan çok geniş bir kapsamı olacak.  
 
Rektör İnan: Fark yaratacak 
Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümran İnan, Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar 
Bölümü’nün, medya kuramı, medya üretimi ve medya yönetimi arasında kurduğu denge 
sayesinde Türkiye’de fark yaratacak program olacağına inandıklarını söyledi.  
 
Prof. Dr. İnan, bölümün amacını, esnek eğitim programı ile değişen iletişim ortamının ihtiyaç 
duyduğu yaratıcılık ve yöneticilik becerisine sahip, değişen teknolojilere hâkim ve değişimi 
yönlendirebilecek medya profesyonellerini yetiştirmesi olarak tanımladı. Rektör İnan, “Medya 
ve Görsel Sanatlar Bölümü’nden mezun olacak öğrencilerimizin aldıkları geniş yelpazeli 
eğitim sayesinde çeşitli alanlarda çalışabilecek donanıma sahip olmaları bizim farkımız 
olacak” dedi. 
 
Neden ihtiyaç duyuldu? 



Medya denildiğinde artık sadece sinema ve televizyondan söz edilmediğini belirten Koç 
Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fatoş Gökşen 
ise, bölümün kuruluşundan önce uzun araştırmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti. 
Gökşen, araştırmalarında sadece fotoğrafçılık ve video eğitimi alan bir öğrencinin bu alanla 
sınırlı kaldığını gördüklerini, benzer şekilde pazarlama, reklamcılık ya da halkla ilişkiler 
eğitimi alanların ise kuram ve yönetim alanlarında eksik kaldıklarını söyledi. Bu durumun iş 
hayatına atılan öğrencilerin başka alana yönelme fırsatını kısıtladığını kaydeden Gökşen, 
Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü mezunlarının çok daha geniş bir alanda çalışabilecek 
donanıma sahip olmalarının sağlanacağını söyledi. 
 
Mezunlar ne iş yapabilecek? 
Gökşen, “Örneğin film eleştirmenliği yapabilecek. STK’ da, iyi eğitilmiş bir sosyal bilimci 
olarak görev alabilecek. Akademik kariyer yapmayı hedefleyenler ciddi bir altyapıyla 
doktoraya başlayacak. Bunun için de kurama çok önem veriyoruz. Sadece televizyoncu, 
fotoğrafçı, filmci değil aynı zamanda kuramcı, kavram geliştiren, hem yönetebilecek hem de 
üretebilecek öğrenciler yetiştireceğiz. Yani buradan mezun olan bir öğrenci reklam, film, 
araştırma, halkla ilişkiler, insan kaynakları ve pazarlama şirketlerinde çalışılabilecek. 
Televizyonda yapımcı veya yönetici olarak görev alabilecek. Dünya devi bilişim şirketlerinde 
çalışabilecek.  Biz bütün bu yelpazeyi kapsayacak mezunlar vermeyi hedefliyoruz” dedi. 
 
Ünlü sanatçılar kampüse davet edilecek 
Medya ve Görsel sanatlar Bölümü’nün sahip olacağı teknik altyapı hakkında da bilgi veren 
Gökşen, “Temel olarak çok gelişmiş bir fotoğraf stüdyomuz olacak. İlerlemiş teknikleri 
kullanabileceğiz. İki tane de Mac laboratuarımız olacak. Öğrencilerin görsel tasarımlar 
yapabileceği çok gelişmiş programlar satın alıyoruz. En yeni teknolojileri barındıran ve 
bunlardan destek alan bir altyapımız olacak. Uygulamaya gelince, günümüzde Artist In 
Residence programları önem kazanmaya başladı. Bu program kapsamında, alanında çok 
ünlü, çok yetkin sanatçılar kampüsümüze gelecek.  Mesela Nuri Bilge Ceylan, bunu sadece 
hayal ettiğimiz bir örnek olarak söylüyorum. Alanında yetkin isimler, o süreçte kendisi ne 
üretiyorsa, öğrencilerle bunu paylaşacak. Her dönem farklı gruplar oluşturmayı hedefliyoruz” 
diye konuştu. 
  

Üniversiteye açık sertifika programı 
Öğrencilerin bu bölümün diplomasının yanı sıra sertifika almalarının da mümkün olacağını 
kaydeden Gökşen, konuyla ilgili şu bilgiyi aktardı: “Zorunlu dersler haricinde medya kuramı, 
medya yönetimi ve medya üretimi bölümlerinden seçmeli dersler alınabilecek. Öğrenciler, bu 
üç alandan hangisinde uzmanlaşmak isterse, bölüm diplomasının yanı sıra, o alanın 
sertifikasına da sahip olabilecek. Ayrıca farklı programlara kayıtlı öğrenciler de, 
uzmanlaşmak istediği bir alanın seçmeli derslerini alarak, sertifika sahibi olabilecek. Kısacası 
Medya ve Görsel Sanatlar olarak, sadece bölüm öğrencilerine değil tüm üniversiteye açık 
sertifika programları düzenleyeceğiz.”  
 
Koç Üniversitesi Hakkında 
1993 yılında, en yetkin mezunları yetiştirmek, bilimin sınırlarını ilerletmek ve bu alanlarda insanlığa ve Türkiye'ye hizmet etmek 
misyonuyla kurulan Koç Üniversitesi, uluslararası düzeyde eğitim veren bir kurumdur. 22 lisans, 18 yüksek lisans ve 12 doktora 
programı bulunan Koç Üniversitesi'nde öğrencilerin yüzde %60'i burslu olarak eğitim görmektedir. Bu sayının içinde kısmi 
burslar mevcut olup %40 tam bursa eşdeğerdir. Koç Üniversitesi'nde 4,400  öğrenci öğrenim görmektedir. Koç Üniversitenin 
lisans ve yüksek lisans programlarından toplam 6,320 mezunu bulunmaktadır. Koç Üniversitesi, dünya standartlarında geniş 
laboratuar, bilgi işlem ve araştırma olanaklarıyla, öğretim üyesi başına düşen makale sayısında son 5 yıldır Türkiye'deki ilk üç 
öğrenim kurumu arasında yer almaktadır. www.ku.edu.tr  
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