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Güzel Sanatlar

Mezunları Ne Yapıyor?

Söyleşi: Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Hande Çayır

Tasarım: Grafik Tasarım bölümü 3. sınıf öğrencisi İrem Nihan Tekeli

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

Grafik Tasarım 2017 yılı mezunumuz Yiğitcan Demirağ anlatıyor...

Fakültesi
Grafik Tasarım

İ       stanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü 2017 yılı 

       mezunlarından Yiğitcan Demirağ ile iş hayatını, tasarımlarını ve hayallerini konuştuk. Me-

zuniyetinden sonra Anadolu Üniversitesi’de Görsel İletişim Tasarımı alanında yüksek lisansa 

başlayan Demirağ, aynı zamanda iş hayatında da etkin rol oynuyor. Tasarımlarına ek olarak 

kod yazıyor, 3D projelerde çalışıyor. Enstrüman çalmayı çok seviyor ve müzikle olan ilişkisinin 

tasarımlarına olan olumlu etkisinden bahsediyor. Mezunumuza bu söyleşi için teşekkür eder, 

başarılarının devamını dileriz. 

 

Kendimi bildiğim yaşlardan itibaren sanata yönelik hep 

merakım oldu, bunlar özellikle resim ve müzikti. Tasa-

rım işine 9. sınıftayken merakım oldu ve bir anda ken-

dimi içinde buldum. Programlar indirerek ve interneti 

düzgün bir şekilde kullanarak kendimi geliştirdim. 2013 

yılında Yeni Yüzyıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

Grafik Tasarım Bölümü’nü kazandım. 2017 Anadolu 

Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü’nde eği-

timime devam ettim. 2018 yılında Anadolu Üniversitesi 

Görsel İletişim Tasarım Tezsiz Yüksek Lisans Bölümü’nü 

okumaya hak kazandım. Bu bölümü bitirdikten sonra 

Grafik Tasarım Tezli Yüksek Lisans yaparak eğitimimi 

ileriye taşıyacağım.
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Mezun olduktan sonra ne gibi işler-
de görev aldınız?

Mezun olduktan sonra bir kurumsal reklâm şir-

ketinde işe başladım. Daha sonra bilinen bir si-

gorta şirketinin reklâm çalışmaları, yazılım ve ta-

sarımlarından sorumlu oldum. Şu an çalıştığım 

firma Türkiye’de tekstil sektöründe ilk 10 içinde 

ve büyük firmalarla çalışıyor. Buradaki görevim 

3D çalışmalar, baskı ve desen çalışmaları hazır-

lamak. Freelance çalışmalarıma da devam edi-

yorum. Birçok şirketin kurumsal kimlik ve logo 

tasarımları bana ait.   

Hangi müşterilerle/markalarla ça-
lıştınız?

Grafik tasarımın girdiği her alanda çalıştım. Ethica 

İncirli Hastanesi ve Mediplus Hastanesi, Anadolu 

Sigorta, Doğa Sigorta, Mapfre Sigorta, Unico Si-

gorta, ZARA, Bershka, LTB, Versace, H&M, 

Pull & Bear, Marks & Spencer çalıştığım marka-

lardan bazıları. Bunun dışında 3D çalışmalar ya-

pıyorum.

İş hayatında en zorlandığınız anı 
anlatabilir misiniz?

Tekstil sektörüne girdiğimde, reklâm çalışmala-

rından farklı bir çalışma alanına geçtiğimde zor-

luk yaşadım. Farklı bir iş alanı olduğu içindi ama 

bu zorluk sadece bir hafta sürdü.
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Freelance iş yapmanın inceliklerin-
den bahsedebilir misiniz?

Bir kere daha özgürsünüz. Müşterinizden gelen 

çalışma isteğinin neye yönelik olduğunu iyi anla-

dığınız takdirde çalışmalarınızı daha iyi bir şekil-

de yapıp bu sürecin size bağlı olması sayesinde 

rahat bir çalışma sağlıyorsunuz. 

 
Yüksek lisans yapmaya nasıl karar 
verdiniz?

Hayalim olan akademisyenlik sayesinde karar 

aldım. Hatta Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nden me-

zun olduğumda şu sözü söylemiştimve hâlen de 

söylemeye devam ediyorum. “Kalemim, düşün-

celerim, çizimlerim her zaman sizinle. Güzel de-

ğerlerinizle ve ruhlarınızla işlerimi bir adım öte-

ye taşımak için çalışacağım.” Bu söylemiş oldu-

ğum kişisel sözü bana değerli hocalarım söyletti 

ve bu sözü söyleyebildiysem bu işe verdiğim de-

ğerin ve saygımın göstergesidir.

mek mi cazip geliyor? Ya da ikisi bir-
den mi?

Sanırım burası tartışılır. İkisinin birden yapılma-

sı bana göre zordur, yapılamaz değil yapılır ama 

zorluklar, yorgunluklar daha da fazla olacaktır. 

Akademide olmak benim için daha cazip.

Teknoloji ve grafik tasarım deyince 
aklınıza neler geliyor?

Teknoloji denilince Body Scanner, 3D tarama ve 

grafik tasarım deyince de Adobe programları ile 

hayal gücümüzü zorlamak aklıma geliyor.

Kodlama tecrübenizden bahsedebi-
lir misiniz?

Özserneo Sigorta’dayken bu alanda kendimi ge-

liştirdim. Poliçe satın alma ekranlarından ve web

tasarımlarımdan da sorumluydum. Beraber çalış-

tığım yazılımcılardan epey şey öğrendim. Şu an 

Kardem Tekstil’de bazı ekranlar yapıyoruz. Ça-

lıştığım yazılımcı iş arkadaşlarım ile Visual Studio 

Code öğrenmeye başladım.

Akademide olmak mı sahada iş üret-
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Bilgisayar başında uzun saatler geçir-
menizi gerektiren bir işiniz var. Bunu 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Artıları 
ve eksilerini paylaşabilir misiniz?

Evet, uzun zaman alıyor. Kolay gibi gözüküyor 

ama aslında kolay bir iş değil tamamen hayal 

gücüne ve tasarım kurallarına bağlı bir iş olduğu 

için zihinsel olarak çok yoruyor. Bedensel olarak 

da yorgunluk yaratıyor. Artıları ise misal şu an 

mağazalarda raflarda dizili olan ürünlerin baskı-

larının bana ait olması ve ben yolda dolaşırken 

yaptığım tasarımları insanların beğenip satın alıp 

giymesi. Değişik bir duygusu var diyebilirim. Ya 

da en basiti ZARA mağazasına girdiğim zaman 

yaptığım tasarımı görmek, bunlar da artıları. 

Müzikle ilgilendiğinizi biliyorum. 
Enstrüman çalmak eğitim ve iş haya-
tında size nasıl yardımcı oldu?

Müzik benim hayatımın bir parçası. Sahne alıyo-

rum ve o kadar şanslıyım ki şu an çalıştığım fir-

mada müzik odamız yani stüdyomuz var. Ekip-

manlarımız hazır ve şirketler arası yarışmalara 

katılmak ya da şirketimizin yaptığı etkinliklerde 

çalmak gerçekten güzel. Hayatımda yardımcı 

olduğu şey ise ruhumu dinlendirmesi. Müzik yap-

mak tasarımlarımı da çok etkiliyor. Bir tasarıma 

başlamışsam mutlaka müziğim her zaman açıktır.

Geriye dönüp bakınca keşke üniver-
site hayatım boyunca şu alanda ken-
dimi daha çok geliştirseydim dediği-
niz konular var mı?

Hiçbir insan kusursuz değildir. Artılarım olduğu 

kadar eksilerim de olabilir. Şu alanda geliştirsey-

dim dediğim değil ama tiyatro okumayı çok isti-

yordum. Tiyatro üstüne de eğitim aldım ama 

kendimi bu alanda daha da geliştirmek isterdim.

Şu an İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversi-
tesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 
Tasarım bölümünde okuyan öğrenci-
lere ne tavsiye edersiniz?

Hocalarımızın öğrettiklerinin iş hayatlarında kar-

şılarına çıkacaklarını bilmeleri gerektiğini söyle-

yebilirim. Ve tasarımın daha doğrusu sanatın so-

nu yok. Sürekli kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. 

Sanat bir merdiven gibi ve çıktıkça çıkarsınız, bu 

sizin elinizde olan bir şey. Ve asla şunu yapma-

sınlar, “bu benim işim değil” demesinler, gere-

kirse o işi de öğrensinler. Bu sayede insanları 

daha iyi anlayıp o konuda bir tasarım yaptıkların-

da beş deneme yapacaklarına tek denemede bel-

ki de tasarımlarını onaylatıp hayata geçirecekler. 

Ve tasarım yaparken asla ama asla çalıntı yap-

masınlar, hayal güçlerini her zaman zorlasınlar.

Mezun olduklarında ne ile karşılaşa-
caklar?

İş stresi, iş hayatı ve insanlar. 
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On yıl içinde nasıl işler yapmış olmayı hayal ediyorsunuz?

Reklâm ajansı sahibi olup aynı zamanda akademisyen olmak istiyorum.

Sizi ve işlerinizi nasıl takip edebiliriz? 
 Sosyal medyadan takip edebilirsiniz. 

Instgram: yigitcan.demirag (Yaptığım işleri fırsat buldukça buradan paylaşıyorum)

Behance: yigitcandemirag (Yaptığım işleri fırsat buldukça buradan paylaşıyorum)

LinkedIn: yigitcandemirag

Facebook: yigitcandemirag

Twitter: yigitcandemirag

Instgram: yigitcandemirag (Kişisel hesabım)

Yazdığım makale paylaşımlarını sosyal medya aracılığı ile yapıyorum.

Web sitem şu an yapım aşamasında, bitince web sayfamda aktif şekilde kullanacağım.

www.yigitcandemirag.com

 


