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Fakültemiz 2011 yılında kurulmuştur. Tam zamanlı ve yarı zamanlı toplam 103 akademik personelimiz 
ve 723 öğrencimiz bulunmaktadır.
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin vizyonu, kurumumuzun sanat ve tasarım eğitiminde çağdaş, 
özgün ve öncü yapısını koruyan, gerçekleştirdiği etkinlikler aracılığı ile sanat ve tasarım alanındaki 
gelişmelere katkıda bulunan ve yönlendiren bir fakülte olmak, seçkin akademik altyapı ve 
destekleyici olanaklarla, öğrencilerin kendilerini yönlendirmeleri ve yaratıcı ve verimli bir kariyer elde 
etme yolunda gerekli olan bilgi ve beceri elde etmelerini sağlamaktır.
Öğrencilerimize tüm dünyada geçerli etkin ve kaliteli bir eğitim sunmak, yenilikçi, yaratıcı, eleştirel 
düşünme becerisi kazandırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin, özgür ve eleştirel düşünebilen, 
disiplinler arası bir tasarım eğitimi fırsatı vererek bireysel mesleki ve etik standartları en üst düzeyde 
karşılayabilecek çağdaş mimar ve tasarımcılar yetiştirmektir.

There are 103 full-time academic staff, 723 students.
To be a global university that creates innovative, difference-creating, value-creating, perfectionist 
individuals who can shape the future with distinguished faculty members, in line with the corporate 
vision;
To be a national and international leader in the field of design education with international accredited 
programs and to provide students with the necessary knowledge and skills to guide themselves and 
achieve a creative and productive career with outstanding academic infrastructure and supportive 
opportunities. Increasing the quality, increasing motivation, sharing and diversity and raising ethical 
values are among the future targets of the Faculty.
To provide effective and high quality education to our students all over the world,
To train fully equipped graduates who have a high level of competitiveness and can meet individual 
professional and ethical standards at the highest level,
To be a pioneer, research and development university in the field of industrial and service sector 
integrated with education and continuously evaluating its quality at international standards,
Science, Technology, Art, Culture, Service and Sports in the field of University-Community-Industry 
cooperation to contribute to the highest level is to be one of the world universities. In line with the 
corporate mission;
To develop an elite curriculum in accordance with international standards and to offer an 
interdisciplinary design education opportunity to different student groups; the architects and 
designers of the future, innovative, creative, cultural and environmentally conscious; who have a 
high level of critical thinking ability and know the current technologies used in other design branches 
in architecture; at the same time to train as other professionals who can cooperate with other 
disciplines.

FAKÜLTE HAKKINDA
ABOUT FACULTY



Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları
Gastronomy and Culinary Arts

“Yeni bir yemegin kesi, insanlıgın mutlulugu için bir 
yıldızın kesinden daha fazlasını yapar.”
“The discovery of a new dish does more for human
happiness than the discovery of a star”.
Anthelme Brillat-Savarin

Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü; 
dünyada ve Türkiye’de giderek profesyonelleşen 
gastronomi alanında ülkemizin ihtiyaç duyduğu 
ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren 
nitelikli, yenilikleri takip eden, donanımlı ve 
dinamik öğrenciler yetişmesi mümkün olacaktır.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü 
mezunları aşçılık, gıda denetleme, gurmelik 
ve akademisyenlik gibi birçok alanda iş imkânı 
bulabilmektedir. 

Gastronomy and Culinary Arts department; Turkey 
increasingly professionalized field of gastronomy 
in the world and in our country needs qualified 
operating in the national and international arena, 
following new innovations, will be able to grow 
dynamically equipped and students.
Graduates of Gastronomy and Culinary Arts 
department can find job opportunities in many 
fields such as cooking, food inspection, gourmet 
and academician.
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Toplumdaki sosyal statüsü, iş imkânının 
yüksek olması ve yemek yapmayı çok 
sevdiğimden dolayı Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları bölümünü tercih ettim. Bu 
kapsamda, Gedik Üniversitesi teknik ve 
fiziki koşulları sağlarken aynı zamanda 
hocalarımızın yapmak istediklerimize ve 
daha fazlasına cesaret etmemiz noktasında 
her daim bize destek olmaktadır.  

I chose the Gastronomy and Culinary Arts 
department because of its social status 
in the society, its high job opportunities 
and I love cooking. In this context, Gedik 
University provides technical and physical 
conditions, while at the same time 
supporting our professors to what we want 
to do and to dare to do more.

Ecenur Gedik
Öğrenci 
Student

BÖLÜM BAŞKANININ MESAJI
Head of Department’s Message 

Sevgili Öğrenciler ve Öğrenci Adayları,

İstanbul Gedik Üniversitesi Gastronomi 
ve Mutfak Sanatları Bölümü olarak, birçok 
disiplinle ilişkili ve istihdamı yüksek olan 
turizm ve yiyecek içecek sektöründe; maliyet 
kontrolü, sürdürebilirlik, pazarlama ve kalite 
gibi işletmecilik açısından önemli bilgilere 
sahip ayrıca Fransız Mutfağı, Pastacılık, 
Türk Mutfağı ve A la Carte gibi uygulamalı 
mutfak dersleri ile nitelikli profesyonel şef ve 
profesyonel yiyecek içecek işletme yöneticileri 
yetiştirmektir. Eğitim sürecini, yiyecek içecek 
sektöründe duyulan nitelikli işgücüne gücü 
ihtiyacına yönelik olarak teorik ve uygulamalı 
dersler aracılığıyla öğrencilerin gelişimine 
odaklı olarak gerçekleştirmekteyiz. Sizleri hem 
yiyecek içecek işletmeciliği hem de mutfak 
alanında teknik olarak donanımlı,  evrensel 
düzeyde nitelikleri bilen, sürdürülebilirliği 
dikkate alan, yeni gelişmeleri takip eden ve bu 
bilgileri etkin olarak kullanabilen bireyler olarak 
yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Dr. Öğr. Üyesi Barış YALINKILIÇ

As Istanbul Gedik University Gastronomy and 
Culinary Arts Department,

in the tourism and food and beverage sector, 
which is related to many disciplines and 
has high employment; To train qualified 
professional chefs and professional food and 
beverage business managers with practical 
culinary courses such as French Cuisine, 
Pastry, Turkish Cuisine and A la Carte, as 
well as having important knowledge in 
terms of management such as cost control, 
sustainability, marketing and quality. We carry 
out the education process with a focus on the 
development of students through theoretical 
and practical courses in line with the need for 
qualified workforce in the food and beverage 
industry. We aim to raise you as individuals 
who are technically equipped in both food and 
beverage management and kitchen, know 
universal qualities, take into account 
sustainability, follow new developments and 
use this knowledge effectively.

Assist. Prof. Barış YALINKILIÇ

Tecrübeli akademik kadro
Bölüme ait genis kütüphane
Staj ve kariyer fırsatları
Profesyonel mutfakta uygulama dersleri
Deneyimli seflerle birlikte uygulama dersleri
Degisim programları

Experienced academic staff
Large library of the department
Internship and career opportunities
Practice lessons in the industrial kitchen
Practice lessons with experienced chefs
Exchange programs

BÖLÜMÜMÜZÜN İMKANLARI
FACILITIES OF OUR DEPARTMENT



Görsel İletişim Tasarımı
Visual Communication Design

“Bir millet sanattan ve sanatkârdan mahrumsa, tam 
bir hayata sahip olamaz.” 

“If a nation is deprived of art and craftsmanship, it 
cannot have a full life.”  Mustafa Kemal Atatürk

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nün misyonu, 
bilginin evrenselliğine inanan, çoklu bakış açıları ile 
sorgulayabilen, sanatsal ve iletişimsel becerilerini 
özgürce ortaya koyabilen tasarımcılar yetiştirmektir. 
Amacımız, iletişim ve algıyı yöneten, yönlendiren, 
evrensel düşünce ve yaklaşımları şekillendirebilen 
öğrenciler yetiştirerek, ana sanat dalı olmaktır.

The mission of the Visual Communication Design 
Department is to train designers who believe in the 
universality of information, can question them with 
multiple perspectives, and can freely express their 
artistic and communicative skills. Our aim is to become 
the main art branch by educating students who 
manage and direct communication and perception 
and can shape universal thoughts and approaches.

gedik.edu.tr
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2018 yılı Görsel İletişim Tasarımı bölümü 
mezunuyum. İstanbul Gedik Üniversitesi 
kültürünün bana kattığı farkındalık ve 
sektörel bilgiler sayesinde çalışma hayatına 
hazırlandım ve yeni mezun bir illüstratör 
olarak iş dünyasında yerimi aldım. 
Üniversitedeki eğitim sürecim boyunca 
yanımda olan güçlü akademik kadronun, 
titiz eğitim anlayışı ile alanımla ilgili ufkum 
oldukça gelişti. Üniversitemizde okuyan 
ya da yeni gelecek öğrencilere tavsiyem; 
mesleklerine olan tutkularını unutmayıp, 
merak etmeyi asla bırakmamalarıdır.

I graduated from the Visual Communication 
Design department in 2018. Thanks to the 
awareness and sectoral knowledge that 
Istanbul Gedik University culture brought 
me, I got ready for the working life and I 
took my place in the business world as a 
newly graduated illustrator. Throughout my 
education at the university, my horizons 
about my field have improved considerably 
with the meticulous education approach 
of the strong academic staff. My advice 
to students studying or coming to our 
university; They never forget their passion for 
their profession and never stop wondering. 

Seher Aydoslu 
Öğrenci 
Student

BÖLÜM BAŞKANININ MESAJI
Head of Department’s Message 

Sevgili Öğrenciler,

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, dijital ortama 
yönelik hareketli ve etkileşimli mesajların 
tasarım ve yaratma sürecinin eğitimidir. Bölüm, 
tasarım eğitiminin yanı sıra çok yönlü iletişim 
kanallarının etkin kullanımını içeren, tüm medya 
araçlarının farklı uzmanlıklar gerektirdiği, 
disiplinlerarası bir eğitimi sunmaktadır. 
Mezunlarımız medya ve reklamla ilgili 
sektörlerde yönetmen, tasarımcı, fotoğrafçı, 
video, animasyon, arayüz tasarımı, bilgilendirme 
tasarımı gibi yaratıcı sektörlerde çalışabilirler. 

Prof. Dr. Can BİLGİLİ

Dear Students,

The Department of Visual Communication 
Design is the education of the design and 
creation process of moving and interactive 
messages for the digital environment. In 
addition to design education, the department 
offers an interdisciplinary education that 
includes the effective use of versatile 
communication channels and requires different 
specialties in all media tools. Our graduates can 
work in media and advertising related industries, 
such as directors, designers, photographers, 
video, animation, interface design, informational 
design. 

Prof. Can Bilgili
Tecrübeli Akademik Kadrosu,
Erasmus olanağı,
Başarı Ortalaması yüksek olan öğrencilere, İç 
Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü için ÇAP 
yapma imkânı sunması,
IMAC Bilgisayar Laboratuvarları, 
Animasyon Laboratuvarları, 
Çizim-Atölye sınıfları ve derslikler

Experienced Academic Staff,
Erasmus opportunity,
Providing the opportunity to do double major 
for the Department of Interior Architecture 
and Environmental Design for students with a 
high success average,
IMAC Computer Laboratories,
Animation Laboratories,
Drawing-Workshop classes and classrooms

BÖLÜMÜMÜZÜN İMKANLARI
FACILITIES OF OUR DEPARTMENT



İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Interior Architecture and Enviromental Design

“Biz tasarımcılar; bilim ve sanatın buluşma 
noktasıyız.” 
‘’We are designers that we are the meetingss 
point of science and art.’’ Eşref Zeki Parlak

Fakültemiz 2011 yılında kurulmuş; 2012-2013 
akademik yılında ise Bölümümüz eğitime 
başlamıştır. Programımızda eğitim süresi 4 
yıl olup; Lisans Yerleştirme Sınavı TM-1 puanı 
ile öğrenci kabul etmektedir. Bölümümüzün 
mezunları, tasarım ofislerinde, şantiyelerde, 
yapı malzemesi üretim ve satış ofislerinde, 
yenileme çalışmalarında, mobilya ve mağaza 
tasarımlarında görev alabilmektedir.

Our faculty was established in 2011 and in the 
2012-2013 academic year, our department has 
begun training for 4 years bachelor program 
and students are accepted with Undergraduate 
Placement Exam’s score of TM-1. Graduated 
students can take part in design offices, 
construction sites, building material production 
and sales offices, renovation works, furniture and 
store designs. 

gedik.edu.tr
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Sevgili öğrenciler,

Günümüzde mekânların tüm duyulara hitap 
etmesi, farklı deneyimlere olanak vermesi ve 
kullanıcıya sunduğu üç boyutlu görsellik o 
mekâna özgün kimlik kazandırıyor; iç mimar 
bu noktada mekâna kendinden bir iz bırakıyor. 
Aynı zamanda güvenli, kullanışlı ve tüm 
fiziksel konfor koşullarını sağlayan mekânların 
üretilmesi tasarımlarda önem taşıyor. Bu 
noktada bizler, İstanbul Gedik Üniversitesi 
Mimarlık ve  Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve 
Çevre Tasarımı Bölümü olarak tasarımcı kimliği 
ile fark yaratan, çağdaş, araştırmacı, eleştiriye 
açık, teknolojiye ve mesleki gelişimlere 
ayak uydurabilen iç mimarlar yetiştirmeyi 
amaçlıyoruz.

Dr. Öğr. Üyesi Cahit Arsal Arısal

Dear students,

Today, spaces appeal to all senses and allow 
different experiences. Moreover, presenting the 
three-dimensional visuality to the user develops 
unique identity to the space. At this point, the 
interior designer leaves his mark on the space. 
At the same time, it is important to design 
spaces that are safe, useful, and providing all 
the physical comfort conditions. At this point 
we, as Istanbul Gedik University, Faculty of 
Fine Arts and Architecture, Department of 
Interior Architecture and Environmental Design, 
aim to educate interior designers who are 
modern, investigative, and open to criticism 
and who make a difference with their designer 
identity and keep pace with technological and 
professional developments.

Assist. Prof. Cahit Arsal Arısal

2017 yılında bölümden derece ile mezun 
oldum. Tasarıma her zaman ilgi duydum ve 
iç mimarlık bölümünü çok severek okudum. 
İstanbul Gedik Üniversitesi’ndeki deneyimli 
eğitimciler mesleğe olan tutkumu daha 
da artırdı. İnanıyorum ki Gedik ailesi onlar 
için de bir okuldan ziyade ev sıcaklığında 
olacaktır.

I graduated from the program with a 
high degree in 2017. I studied the field 
enthusiastically. I learned a lot of things from 
experienced lecturers. I believe that students 
will feel as comfortable as at home with he 
help of strong relationships in the Gedik 
family.

Ayşegül Kaleli
Mezun 
Graduated

BÖLÜM BAŞKANININ MESAJI
Head of Department’s Message 

Facilities of our department
Tecrübeli akademik kadro
Geniş tasarım atölyeleri, çizim sınıfları ve 
kütüphane
Çift diploma programı
Aktif geziler
Staj ve kariyer fırsatları
Değişim Programları 

Experienced academic staff
Wide and spacious design / drawing classes 
and library
Dual diploma program
Occupational trips
Internship and career opportunities
Exchange programs

BÖLÜMÜMÜZÜN İMKANLARI
FACILITIES OF OUR DEPARTMENT



Mimarlık
Architecture

“Yaptığın işi gönlünde hissedersen, ırmaklar 
çağlar içinde.” 
“If you feel the work you do in your heart, the 
rivers will flow inside you.” Mimar Sinan

Mimarlık bölümünün temel amacı, merkezinde 
insan olan yaşam ve kullanım alanlarının 
planlanması ve projelendirilmesine katkı 
sağlamaktır. Bölüm, eleştirel, analitik ve bilimsel 
düşünme yeteneği gelişmiş, çağın teknolojik 
olanaklarından yararlanabilen, kuramsal ve 
deneysel bilgilerle donatılmış, vizyon sahibi 
mimarlar yetiştirmeyi hedefler.

The main purpose of the Department of 
Architecture is to contribute to the planning and 
designing living spaces with people in the focus. 
The department aims to train visionary architects 
to develop critical, analytical and scientific thinking 
skills, who can benefit from the technological 
possibilities of the age, and are equipped with 
theoretical and experimental knowledge.
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Hayatımızın hem en güzel yıllarının  geçtiği, 
hem de ilk defa aileden koparak var olma ve 
hedeflerimize ulaşma çabasında olduğumuz 
zamanlarda dışarıdan bir desteğe ihtiyaç 
duyuyoruz. Üniversitemiz işte tam bu noktada 
bize gereken desteği ve motivasyonu sağladı. 
Üniversitemizin güçlü eğitimci kadrosuyla, 
hayata karşı güvenli ve dik durmayı öğrendik.

We need external support during the best 
years of our lives and we strive to exist and 
reach our goals by breaking away from 
the family for the first time. Our university 
provided us with the necessary support and 
motivation at this exact point. With its strong 
academic staff we learned to stand firm 
against life and to keep our trust and faith 
alive always.

Üniversite yolculuğumda, hayata farklı 
perspektiflerden bakabilmeyi öğrendim. 
Biliyoruz ki tercihler yapmak ve ilerlemek 
çok zor fakat ilerlerken yanınızda olanlar çok 
değerli. Her kararımda yaşadığım zorluklara 
ve başarılarıma ortak olan okulum ve bu 
aile ortamını birlikte yaşadığımız kıymetli 
hocalarımız ile mimarlık mesleğimize 
hazırlandık.

During my journey at the university, I 
learned to look from different perspectives. 
Making choices and progress in life may be 
difficult, but those who are with you in the 
process are valuable. We are prepared for 
the professional life by our professors at the 
university, who shared our difficulties and 
success in every decision, and thus we felt 
like family.

Sena Nur Sezer
Mezun 
Graduated

Esin Yıldız
Mezun 
Graduated

BÖLÜM BAŞKANININ MESAJI
Head of Department’s Message 

Değerli Mimar adayları,
Bizler sizlerin her birinin meslektaşımız olacağı 
bilinci ile, analitik, kavramsal ve gelişimsel 
seviyelerinizin geliştirilip mimari problemlerle 
yaratıcı bir şekilde başa çıkma becerilerinizi 
arttırmaya yönelik eğitimler vermekteyiz. 
Öğrencinin, insanlarla ve onların kültürel, fiziksel 
ve çevreyle ilgili etkileşimlerinde daha iyi mimari 
ve ortamlar yaratmak için ihtiyaç duydukları 
değerleri, bilgi ve becerileri, uygulamaları 
geliştirmelerine yardımcı oluyoruz.
Sizleri teknik olarak donanımlı, evrensel 
tasarım ilkelerini benimseyen ve uygulayan,  
sürdürülebilirlik kavramını  özümsemiş, 
teknolojik yenilikleri takip eden ve etkin olarak 
kullanan meslek insanları olarak  yetiştirmeyi 
hedefliyoruz.
Mimarlık Bölümümüz yapıcı ve işbirlikçi bir 
çalışma ortamını savunmaktadır. Mimarlık 
öğrencilerinin ve köklü eğitim kurumlarından 
mezun öğretim üyelerimizin farklı bakış 
açıları ile, zengin ilgi alanları ve fikirlerini 
paylaşabilecekleri kapsayıcı öğrenim fırsatları 
yaratmaya çalışıyoruz. Tasarım dünyasının temeli 
olarak entelektüel sorgulamayı teşvik ediyor ve 
belirli bir tasarım estetiği veya ideolojiyi dikte 
etmeden tasarımda mükemmellik arıyoruz.

Doç. Dr. Özlem Belir

Dear Architect Candidates,
With the awareness that each of you will be 
our colleagues, we provide training to improve 
your analytical, conceptual and developmental 
levels and increase your skills to cope with 
architectural problems creatively. We help 
students develop the values, knowledge, 
skills and practices they need to create better 
architectural environments in their interactions 
with people and their cultural, physical and 
environmental aspects.
Our goal is to train you as professionals who 
achieved the necessary theoretical and technical 
knowledge in order to adopt and apply universal 
design principles, to absorb the concept of 
sustainability, to follow technological innovations 
and use them effectively.
The Department of Architecture advocates 
a constructive and collaborative work 
environment. It offers inclusive learning 
opportunities where the students and faculty 
members can share their diversive interests 
and ideas with different perspectives. We 
encourage intellectual inquiry as a must for the 
design world and seek excellence in design 
without dictating a particular design aesthetic or 
ideology.

Assist. Prof. Özlem Belir
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