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Medeniyetler Atılım’da kucaklaşıyor!

Erasmus+ programı ile 63 farklı ülkeden 582 öğrenci, kendi 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 Türkiye'nin tek üniversitesi, dünyada ise 87. sırada

THE 50 Yaş Altı Üniversiteler Sıralamasında vakıf üniversiteleri arasında 4. sırada

Tes Global - 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!



• Programımız, bir mesajı iletmek, bir görseli geliştirmek veya 
bir düşünceyi görselleştirmek için metnin ve görsellerin 
algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde, iki boyutlu veya üç 
boyutlu olarak organize edilmesini içeren yaratıcı süreçlerin 
öğretildiği lisans programıdır.

• Bölümün amacı, yaratıcı fikir ve becerilerle donatılan, 
çağdaş grafik tasarım anlayışına uygun; kuramsal alt yapı ve 
tasarım kültürünü benimseyen, topluma ve evrensel tasarım 
dünyasına katkı sağlayacak bireyler yetiştirmektir.

• Ait olduğum yer güzel sanatlarla, iletişimin kesişim noktası 
diyorsanız, bu bölüm tam size göre.

Dünyaya herkesten farklı bir gözle bakabiliyorsan…

• İnsan, toplum ve çevre ile çok yönlü bir iletişimi öngören eğitim 
programı

• Kurumsal eğitimin, uygulamalı eğitimle tamamlandığı, 110 
öğrenci kapasiteli 4 adet bilgisayar laboratuvarı, 1 adet fotoğraf 
stüdyosu, 1 adet kalıp pozlama atölyesi  ve 1 adet çok amaçlı 
atölye

• Uluslararası yarışmalarda yüksek başarı

• Ortak eğitim programı ile öğrenim sürecinde mesleki deneyim 
fırsatı 

Grafik Tasarımı için ATILIM ZAMANI!

• Reklam Sektöründe

• Yazılı ve Görsel Medyada 

• Matbaalar ve TV kanallarında sanat yönetmeni, 
illüstratör, oyun ve yeni medya aplikasyonu 
tasarımcısı, animatör, multimedya tasarımcısı, 
baskı resim sanatçısı, ambalaj tasarımcısı, font 
tasarımcısı, kavramsal sanat alanında çalışan bir 
sanatçı, küratör, fotoğrafçı, web tasarımcısı, 
bilgilendirme ve yönlendirme tasarımcısı 
ya da görsel yönetmen olabilirler.

Mezunlarımız Nerelerde Çalışabilir?


