ATILIM’DA YAPABİLECEKLERİNİN SINIRI YALNIZCA SENSİN!
Medeniyetler Atılım’da kucaklaşıyor!
63 farklı ülkeden 500’den fazla öğrenci, bambaşka kültürleri ve tüm
renkleri ile tek bir kampüste…

İÇ MİMARLIK VE
ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ

Sosyal, entelektüel, donanımlı, dünyanın nabzını tutan bireyler…
Sosyal, kültürel, sportif aktiviteler için 67 öğrenci kulübü, şenlikler, ulusal
ve uluslararası etkinliklerle dolu bir üniversite deneyimi.

GÜZEL SANATLAR, TASARIM
VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

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,

IFI
ÜYESİ

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
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Doğaya ve insana saygılı estetik mekânlar tasarlamak
sizi heyecanlandırıyorsa…
• İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, kullanıcı grubunun konfor ve estetik
algısını fiziksel, psikolojik, ergonomik ve sosyolojik özellikleri,
ekonomik durumları ve kültürel değerleri kapsamında
değerlendirerek, yaşam kalitesi yüksek, yaratıcı ve özgün mekânlar
tasarlayan meslek alanıdır.
• Bölümümüzün amacı sanat ve tasarım alanına yaratıcı ve özgün
yaklaşımlar sunabilen, her türlü kullanıcı gereksinimlerine uygun,
yaşam kalitesi yüksek mekânlar tasarlayan, çevreye duyarlı, etik
değerlere saygılı, sorumluluk sahibi, yaşanan problemlere çağdaş ve
alternatif çözüm önerileri geliştirebilen, araştırmacı iç mimar ve
çevre tasarımcıları yetiştirmektir.

Mezunlarımız Nerelerde Çalışabilir?
• İç mimari proje büroları,
• Mimari proje büroları,
• Bakanlıkların yapı işleri daire başkanlıkları,

• Hisseden ve yaşayan mekânlar tasarlamak sizi heyecanlandırıyorsa
doğru yerdesiniz.

• Belediyelerin ilgili birimleri,
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı için ATILIM ZAMANI!
• Sektörde prestijli projeleri ile tanınan dinamik akademik kadro
• Donanımlı Akustik ve Işık-Renk Laboratuvarlarında gözlem
ve araştırma yaparak öğrenme imkânı
• Eğitimin uygulamalı eğitimle tamamlandığı, toplam 110 öğrenci
kapasiteli, 4 adet bilgisayar laboratuvarı ve tasarım atölyeleri
• Ortak Eğitim Programı* ile öğrenciyken mesleki tecrübe kazanma imkânı
• Şantiye, Atölye ve Büro olmak üzere 3 adet zorunlu staj ile öğrenciyken
meslek yaşamının beklentileri ve koşulları hakkında deneyim
• Uluslararası İç Mimarlar/ İç Mekân Tasarımcılar Federasyonu
(IFI)* üyeliği ile IFI kaynaklarından ve bağlantılarından
yaralanabilme şansı
*Ortak Eğitim Modeli, üniversitedeki eğitim ile iş yaşamını birleştiren ve bu
sayede akademik bilginin yanı sıra iş deneyimi olan bireyler yetiştirmeyi
hedefleyen bir eğitim modelidir.
*IFI: İç mimarlık/tasarım organizasyonları için tek uluslararası federasyon
kuruluşu olarak dünya çapında eğitim, araştırma ve uygulama alanlarında
bilgi ve tecrübenin paylaşımı ve geliştirilmesi için küresel bir forumdur.

• Yüklenici inşaat firmaları,
• Üniversitelerin ilgili kürsüleri,
• Müşavir şirketler gibi alanlarda iç mimar ve
çevre tasarımcısı, denetici, akademisyen
ve danışman olarak çalışabileceğiniz
gibi kendi büronuzu da
açabilirsiniz.

