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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 uluslararası 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!



• Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, tekstil, hazır giyim ve 
moda sektörüne çağdaş, yaratıcı ve özgün tasarımlar 
üretebilen, modayı oluşturabilecek öncü fikirleri 
değerlendirebilen, malzemeyi ve üretim tekniklerini bilen 
tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlar.

• Eğitim programımız, öğrencilerin kişisel özelliklerini ve 
yeteneklerini geliştirebilmelerini, biçim, renk, malzeme, 
yapı, işlev ilişkilerini kurarak kişiliklerine uygun sentezlerle 
yaratıcı ve özgün öneriler sunabilmelerini amaçlayan bir 
yaklaşımla oluşturulmuştur.

• Hızla gelişen ve bir kültür olmaya doğru yol alan moda 
sektörünün gelişimine katkı sağlayabileceğinizi 
düşünüyorsanız; bu bölüm tam size göre.

Modaya yön vermek istiyorsan, başlamak için vakit kaybetme!

• Öğrenci odaklı, uygulama ağırlıklı ve günceli takip eden 
eğitim anlayışı. 

• Öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimini göz önünde 
bulunduran, çok yönlü program müfredatı…

• Dikiş ve desen atölyeleri, bilgisayar laboratuvarları ve 
tasarım stüdyoları.

• Defile, sergi ve projeler aracılığı ile tasarımcılar, üretici 
firmalar ve tüketicilerle buluşma imkanı.

• Özel sektör ve diğer üniversiteler ile işbirliği.

• Yurtdışındaki üniversiteler ile Erasmus+ ortaklıkları.

• Ortak Eğitim Programı* ile öğrenci iken sektör deneyimi 
kazanma fırsatı.

*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.

Moda ve Tekstil Tasarımı için ATILIM ZAMANI!

Moda sektöründe ulusal ve uluslararası arenada;

• Moda ve tekstil tasarımcısı,

• Mağaza görsel sunum ve tasarım uzmanı,

• Moda araştırma ve geliştirme uzmanı,

• Moda editörü ve moda eleştirmeni,

• Stil danışmanı,

• Aksesuar ve kostüm tasarımcısı,

• Moda İllüstratörü olarak görev
alabilir, ayrıca sektöre yeni
nesiller yetiştirmek amacı ile
akademik kariyer
yapabilirsiniz.

Mezunlarımız Nerelerde Çalışabilir?


