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Medeniyetler Atılım’da kucaklaşıyor!

63 farklı ülkeden 500’den fazla öğrenci, bambaşka kültürleri ve tüm 
renkleri ile tek bir kampüste…

Sosyal, entelektüel, donanımlı, dünyanın nabzını tutan bireyler… 

Sosyal, kültürel, sportif aktiviteler için 67 öğrenci kulübü, şenlikler, ulusal 
ve uluslarası etkinliklerle dolu  bir üniversite deneyimi. 

Küresel başarının parçası olun!

THE 2019 Dünya Sıralamasında vakıf üniversiteleri arasında 4. Sırada, 

US News Sıralamasında Matematik alanında Türkiye'nin tek üniversitesi, 

THE 50 Yaş Altı Üniversiteler Sıralamasında vakıf üniversiteleri arasında 4. Sırada, 

THE Gelişmekte Olan Ekonomiler Sıralamasında vakıf üniversiteleri 
arasında 4. sırada 

Öğrenerek, paylaşarak, dolu dolu yaşayacağın bir hayat burada 
seni bekliyor. Kendi kanatlarınla yepyeni  ufuklara yönelmek için 
ATILIM ZAMANI

ATILIM’DA YAPABİLECEKLERİNİN SINIRI YALNIZCA SENSİN!

WDO
ÜYESİ



• Ulusal ve uluslararası tasarım yarışmalarında alınmış 
ödüller ile yüksek başarı

• 2017 yılından itibaren, World Design Organization* (WDO, 
Dünya Tasarım Organizasyonu) eğitim kurumu üyeliği

• ARGEDA Teknoloji Transfer Ofisi ile gerçekleştirilen 
araştırma projeleri, patent, faydalı model ve tasarım tescil 
başvuruları

• Nitelikli akademisyenlerin yanı sıra endüstri ürünleri 
tasarımı alanında öncü profesyonellerden oluşan akademik 
kadro

• Sektörel bağlantılar ile kurulan Üniversite – sanayi işbirliği 
sayesinde öğrenciyken mesleki hayata giriş imkânı

*WDO: Birleşmiş Milletlerin özel danışmanlık statüsünde kabul gören ve 
dünyada 40 ülkeden 140 kurumun üye olduğu, uluslararası meslek kuruluşu

Endüstri Ürünleri Tasarımı için ATILIM ZAMANI!

• Mobilya, elektrikli ev aletleri, aydınlatma ürünleri 
sektörleri,

• Otomotiv ve savunma sanayi sektörleri,

• Medikal ürün ve oyuncak sektörleri,

• Masaüstü yayıncılık, ambalaj, fuar ve organizasyon 
sektörleri,

• Dijital oyun, grafik ve ara yüz tasarımları,

• Sahne ve dekor uygulamaları gibi
geniş bir yelpazede ürün ve konsept 
geliştirme, tasarım danışmanlığı
ve yönetimi, ar-ge hizmetleri
departmanlarında
görev alabilirsiniz.

Mezunlarımız Nerelerde Çalışabilir?

• Bölümümüz, sanayi ve ilgili sektörlerde görev alabilecek, üretilen ürünleri 
kullanıcı, üretici ve pazar beklentileri ile toplumsal ve çevresel değerleri 
gözeterek tasarlayan, yaratıcı, girişimci, yenilikçi, ulusal ve uluslararası 
düzeyde rekabetçi endüstri ürünleri tasarımcıları yetiştirir.

• Teorinin uygulama ile desteklendiği bölüm derslerinde, ergonomi, 
malzeme, üretim yöntemleri, teknik ve üç boyutlu çizim gibi dersler, 
nitelikli akademik kadro ve profesyonel tasarımcılarla etkileşim içinde 
gerçekleştirilir. Bu sayede ürün tasarım sürecine ait araştırma, stratejik 
hedef belirleme, özgün konsept geliştirme, yeni teknoloji ve üretim 
süreçlerine hâkim olma gibi beceriler geliştirilmektedir.

• Siz de yeteneklerinizi keşfedip, düşünen, araştıran, algılayan, problem 
çözebilen, karar verebilen endüstri ürünleri tasarımcıları olmak 
istiyorsanız, doğru yerdesiniz.

Yaratıcı fikirlerinizi ürüne dönüştürmek sizi
heyecanlandırıyorsa…


