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SAYILARLA ATILIM

122.966 m² KAPALI ALAN

190.533 m² AÇIK ALAN

150 EĞITIM-ARAŞTIRMA LABORATUVARI

3 ENSTITÜ
• Fen Bilimleri Enstitüsü
• Sosyal Bilimler Enstitüsü
• Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2 YÜKSEKOKUL
• Sivil Havacılık Yüksekokulu
• Atılım Meslek Yüksekokulu

11 AKREDITASYON VE ÜYELIK
• 8 MÜDEK Akreditasyonu
• 1 FEDEK Akreditasyonu
• 1 ELFA ÜYELIĞI
• 1 PEARSON Akreditasyonu

4



Bölümlerimiz ve Kariyer Fırsatları 5

397 IDARI PERSONEL

686 AKADEMIK PERSONEL

10.150 ÖĞRENCI

9.990 MEZUN

41 BÖLÜM

7 FAKÜLTE
• Fen Edebiyat Fakültesi
• Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
• Hukuk Fakültesi
• Işletme Fakültesi
• Mühendislik Fakültesi
• Sağlık Bilimleri Fakültesi
• Tıp Fakültesi

9 ARAŞTIRMA MERKEZI
• Elektro-Erozyon Tek. Ar. Merkezi
• Kadın Sorunları Ar. Merkezi
• Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkez
• Performans Yönetimi Uygulama ve Ar. Merkezi
• Robot Teknolojileri Uygulama ve Ar. Merkezi
• Savunma Teknolojileri Uygulama ve Ar. Merkezi
• Türkiye Tarih Araştırmaları Uygulama ve Ar. Merkezi
• Uzay Teknolojileri Uygulama ve Ar. Merkezi
• Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
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*Belirtilen burs koşulları 2018-2019 Akademik Yılı için geçerli olup, Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nin sonraki yıllarda ilgili yönetmelik ya da yönetmelik 
maddelerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Burslar hakkında daha detaylı bilgi almak için www.atilim.edu.tr web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

GENEL NOT ORTALAMASI

3,00 - 3,29 arasında ise: %20 BURS

3,30 - 3,49 arasında ise: %40 BURS

3,50 - 3,69 arasında ise: %60 BURS

3,70 - 3,89 arasında ise: %80 BURS

3,90 - 4,00 arasında ise: %100 BURS

YKS (LYS) YERLEŞTİRME BURSU

AKADEMİK BAŞARI BURSU

ŞEHİT BURSU

SPOR BURSU

ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzlarında “burslu” veya “indirimli” öğrenci alınacağı belirtilen 
programlara belirtilen kontenjan ve şartlar dâhilinde “burslu” veya “indirimli” kayıt olan öğrencilere verilen burstur.
YKS (LYS) sonuçlarına göre %100 burslu veya %75, % 50 ve % 25 indirimli kontenjanlar dâhilinde lisans 
programlarına yerleştirilen lisans öğrencilerden Temel İngilizce Bölümünde İngilizce hazırlık eğitimi görecek 
öğrenciler İngilizce hazırlık eğitimi süresi dahil 10 yarıyıl, doğrudan lisans programına başlayan veya Türkçe eğitim 
veren bölümlere kaydolan öğrenciler ise 8 yarıyıl süresince, ders ve başarı koşulu aranmaksızın burs veya indirim 
oranlarında öğretim ücretinden muaf tutulurlar. Bu süreler sonunda mezun olamayan öğrenciler bir sonraki akademik 
yıl bursunun veya indiriminin %20’sini, ikinci akademik yıl %50’sini kaybeder. İkinci yıl sonunda mezun olamayan 
öğrencilerin bursu veya indirimi sona erer.
Öğretim dili Türkçe olan lisans programlarına burslu olarak kayıt yaptıran öğrencilerin bursu bölüm öğretim ücretini 
kapsamakta olup, isteğe bağlı olarak İngilizce eğitim almak üzere Hazırlık Okulunda öğrenimine devam etmeleri 
halinde Hazırlık Okulu öğretim ücretinin tamamını öderler.
Önlisans programlarının burslu veya indirimli kontenjanlarına yerleştirilen öğrenciler 4 yarıyıl süresince ders ve 
başarı koşulu aranmaksızın burs veya indirim oranlarına göre öğretim ücretinden muaf tutulurlar. 4 yarıyıl sonunda 
mezun olamayan öğrenciler bir sonraki akademik yıl bursunun veya indiriminin %50’sini kaybeder. 6 yarı yıl sonunda 
mezun olamayan öğrencilerin bursu veya indirimi sona erer.

Akademik Başarı Burslarından Üniversitemiz lisans programlarında tam 
ücretli olarak öğrenim gören öğrenciler yararlanır. Üniversite lisans 
öğrenim başarısına dayalı olarak bir eğitim-öğretim yılı için verilen burstur. 
Kayıtlı olduğu lisans programında son akademik yıl içinde (güz ve bahar 
dönemlerinde) aldığı tüm derslerin ortalaması 3,00 ve üzerinde olan 
öğrenciler yararlanabilir. Temel İngilizce Bölümünü güz dönemi sonunda 
bitirerek birinci sınıfa başlayan öğrenciler bu kapsamında değerlendirmeye, 
bir sonraki eğitim-öğretim yılının bahar dönemi sonunda alınırlar.

Terörle mücadele kapsamında şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet mensuplarının çocuklarına verilen burstur. 
Bu burstan LYS sonuçlarına göre Üniversitemize ilk 200.000’de yerleşen 5 (beş) şehit çocuğu yararlanır. Bu bursu 
almaya hak kazanan öğrenciler öğretim ücretinin tamamından muaf tutulur. 

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun belirlediği branşlarda, Üniversitenin takımlarında Üniversite adına 
yarışmalara katılan öğrencilere verilen burstur. Spor Bursunun verilmesi öğrencinin eğitim-öğretim başarısı öncelikli 
olmak üzere, branşındaki Üniversite takımında yer alması ve Üniversiteyi temsil etmesine bağlıdır. Burs verilecek 
branşlar ve sporcular Spor Koordinatörlüğü’nün önerisi, Rektörün olumlu görüşü ile Mütevelli Heyet tarafından 
belirlenir. 



Belirtilen ücret bilgilerine KDV dahil olup, sadece eğitim - öğretim ücretidir. Pilotaj Bölümü için toplam uçuş eğitimi ücreti 54.000 Euro olup KDV dahildir. Ödemeler, 
2.dönem başında: 13.500 Euro, 4.dönem başında: 20.250 Euro, 6.dönem başında: 20.250 Euro şeklinde yapılacaktır. Bu fiyatlar 2018-2019 akademik yılı için geçerlidir.

2018-2019 AKADEMİK YILI 
ÜCRET TABLOSU

HAZIRLIK VE DİĞER 4 YILLIK TÜM 
BÖLÜMLER

MESLEK YÜKSEKOKULU 
(2 YILLIK ÖNLİSANS)

Burssuz 36.200 TL 32.000 TL

25% ÖSYM Bursu 27.150 TL 24.000 TL

50% ÖSYM Bursu 18.100 TL 16.000 TL

75% ÖSYM Bursu 9.050 TL 8.000 TL

100% ÖSYM Bursu - -

ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI

ERASMUS PROGRAMI

ATILIM’DA SPOR

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI

Çift anadal programının amacı, kendi bölümlerinin lisans programlarını üstün başarı ile yürüten öğrencilerin 
aynı zamanda Üniversitede yürütülen programlar arasında ikinci anadalda lisans diploması almak üzere öğrenim 
görmelerini sağlamaktır.
Yandal programının amacı, kendi bölümünde lisans programını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka 
bir dalda sertifika almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.

Erasmus programına başvuran öğrenciler, akademik başarılarına ve mülakat sonuçlarına göre değerlendirilir. 
Programa kabul edilen öğrenciler bir veya iki yarıyılını yurtdışındaki anlaşmalı bir üniversitede eğitimlerine devam 
edebilirler. Erasmus programı kapsamında Avrupa’daki üniversitelere giden öğrenciler, masraflarının büyük bir 
kısmını Ulusal Ajans’tan aldıkları mali destekle karşılayabilmektedir.

Üniversitemiz spor alanında, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun düzenlediği üniversiteler arası yarışmalara 
17 branş ve 29 takımla katılmakta ve ülkemizdeki vakıf üniversiteleri arasında 4’üncü, Türkiye genel sıralamasında 
182 üniversite arasında 32’nci, Ankara’daki Vakıf Üniversiteleri arasında 1’inci, Ankara’daki genel sıralamada 
13 üniversite arasında 4’üncü durumdadır. Ayrıca üniversite içinde düzenlenen kurslar ve spor olanakları ile 
öğrencilerimize ve personelimize sporu bir yaşam tarzı haline getirmeleri için çalışmaktayız. Öğrencilerimiz istekleri 
ve yetenekleri doğrultusunda koordinatörlerimiz ve antrenörlerimiz tarafından yetiştirilip kendilerini geliştirme 
imkanlarına sahiptirler.

Kampüsümüz, 70’in üzerinde Öğrenci Topluluğunun kültür sanat ve bilim alanında yaptığı çalışmalarla nefes alıyor 
ve renkleniyor. Üniversitemize canlılık katan toplulukların yürüttüğü etkinlikler, öğrencilerimizin bilim ve kültür 
üretimine katkı sağladığı gibi, akademik düzeylerinin yükselmesine de vesile oluyor. Öğrencilerimizin toplumsal 
duyarlılıklarını geliştirmek, kişisel ve sosyal gelişimlerini güçlendirecek beceriler kazandırmak, akademik 
birikimlerini yükseltmek kadar önemlidir ve bu alanlar üniversitemizde birbirlerini destekleyerek ilerlemektedir 
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FEN-EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
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Kariyer Fırsatları
• Öğretmen, akademisyen, çevirmen olarak kamu ve 

özel kurumlarda,
• Medya sektöründe ve halkla ilişkiler birimlerinde,
• Bankalarda, bakanlıklarda, elçiliklerde, 

müsteşarlıklarda ve genel müdürlüklerde,
• Birleşmiş Milletler, UNICEF, UNESCO, Avrupa Birliği gibi 

uluslararası kuruluşlarda,
• Turizm sektöründe ve ulusal ya da uluslararası 

havayollarında kolayca iş bulabilir, iyi bir kariyer 
sahibi olabilirsiniz.

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
Bölümün Amacı www.atilim.edu.tr/enlit

Ingilizceyi ve Ingiliz edebiyatını ileri düzeyde inceleyip öğrenmiş, fikir üretebilen, edebi konularda analiz ve 
akademik araştırma yapabilen mezunlar yetiştirmektir.

Atılım Avantajları
• İspanyolca, Almanca, Fransızca ve Rusça olmak üzere 

2. dil öğrenme imkânı
• Mütercim Tercümanlık ve Uluslararası İlişkiler 

alanlarında çift ana dal ve yan dal yapma olanağı
• Basılı ve dijital arşivi zengin bir kütüphaneye sahip bir 

üniversitede eğitim görme şansı
• Alanında Deneyimli ve bilimsel yayın niteliği kuvvetli 

akademik kadro
• Mezunlarında yüksek istihdam oranı

10
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Kariyer Fırsatları
• Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Sektörleri,
• Bilgisayar ve Yazılım Endüstrisi,
• Üniversiteler,
• İletişim, Bilişim, Eğitim Sektörleri,
• Kamu - Özel Sektör, AR-GE, Planlama ve İstatistik 

birimleri,
• Bilgi Güvenliği Şirketleri gibi birçok alanda kolayca iş 

bularak, profesyonel hayata adım atabilirsiniz.

MATEMATİK
www.atilim.edu.tr/mathBölümün Amacı

Ülkemizdeki matematikçi gereksinimine cevap verebilmek, matematiğin diğer bilimlere ve tekniğe dair 
uygulamalarını ortaya koymak, kişilerde matematik düşüncesini yerleştirmek ve ülkemizin teknoloji alanında 
gerekli atılımları yapabilmesi için temel bilimlerdeki gelişmeye katkıda bulunmaktır.

Atılım Avantajları
• Matematiğin farklı alanlarında seçmeli dersler içeren 

uluslararası standartlarda lisans programı
• Bilgisayar, Sayısal Analiz, Modelleme gibi derslerin 

yanı sıra Kriptografi (şifreleme) ve Matematiksel 
Finans Sertifika Programlarında verilen teorik eğitimin 
desteklenmesi için uygulama laboratuvarı

• Diplomanın yanı sıra uygun ders seçimi ile 
Matematiksel Finans veya Kriptografi Sertifikası

• US News Sıralamasında Matematik Alanında 
Türkiye’nin Tek Üniversitesi Dünyada ise 87. Sırada

• ODTÜ Enformatik Enstitüsü – URAP Türk Üniversiteleri 
Sıralamasında tüm matematik bölümleri arasında ilk 
10’da
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Kariyer Fırsatları
Yazılı / sözlü çevirmen, dil / kültür danışmanı ya da editör 
olarak,
• Dil hizmetleri ve çeviri sektöründe,
• Dış İşleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Bakanlığı başta 

olmak üzere çeşitli devlet kuruluşları ya da özel 
kuruluşlarda,

• Medya kuruluşlarında,
• Elçiliklerde,
• Sivil toplum kuruluşlarında,
• Hizmet sektörünün pek çok alanında çalışabilir, iyi bir 

kariyer sahibi olabilirsiniz.

MÜTERCİM TERCÜMANLIK
Bölümün Amacı

Çevirinin kültürlerarası iletişimdeki önemini kavramış, çevirmenlik mesleğinin etik, ilke ve değerleri 
konusunda bilinçlenmiş, çeviri teknolojilerini kullanabilen, çeviride teknik yeterliliğe, bilgi birikimine 
ve araştırma becerisine sahip, çeviri konusunda bilimsel araştırma yapabilecek kuramsal ve yöntemsel 
altyapıya sahip, farklı uzmanlık alanlarında teknik çeviri yapabilecek profesyonel yazılı ve sözlü çevirmenler 
yetiştirmektir

Atılım Avantajları
• Avrupa Birliği Komisyonu himayesinde gerçekleştirilen 

ve 65 Avrupa Birliği Üniversitesinin üye olduğu 
Optimale ağının Türkiye’den ilk üyesi olarak AB 
uyumlu eğitim programı

• YÖK tarafından kalite güvence kuruluşu olarak tanınan 
FEDEK tarafından akreditasyon

• Kuramsal eğitimin uygulamalı eğitimle tamamlandığı 
35 öğrenciye hizmet sunabilecek simultane çeviri 
laboratuvarı

• 4 yıl boyunca verilen Fransızca dersleri ile Fransızca C 
Dili Sertifikası

12
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Kariyer Fırsatları
• Sağlık, Adalet ve Milli Eğitim gibi bakanlıklara bağlı 

kurumlarda
• Eğitim kurumlarında
• Psikolojik danışmanlık merkezleri ve kliniklerde
• Huzurevlerinde, cezaevlerinde
• Askeri ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerde
• Sivil toplum kuruluşlarında
• Araştırma merkezlerinde
• Özel şirketlerin insan kaynakları birimlerinde 

çalışabilir, iyi bir kariyer sahibi olabilirsiniz.

PSİKOLOJİ 
Bölümün Amacı

Mesleki etik bilincine sahip, kuramsal bilgiyle donatılmış ve lisans düzeyinde psikolojinin araştırma ve 
uygulama alanlarında deneyim kazanmış bireyler yetiştirmektir.

Atılım Avantajları
• Ankara’da vakıf üniversiteleri arasında ilk kurulan 

psikoloji bölümünde eğitim alma ayrıcalığı
• Psikolojinin farklı alt alanlarında uzman ve alanında 

deneyimli akademik kadro
• Etkin akademik danışmanlık, birebir öğrenci iletişimi
• Kuramsal eğitimin, uygulamalı eğitimle tamamlandığı 

“Gözlem” ve “Görüşme” odalarından oluşan klinik 
psikoloji laboratuvarı

• Ulusal ve uluslararası sektörle olan sıkı işbirlikleri 
ile mezun olmadan meslek yaşamının beklentileri ve 
koşulları hakkında bilgi sahibi olma imkânı

www.atilim.edu.tr/psy
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GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE 
MİMARLIK FAKÜLTESİ
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Kariyer Fırsatları
• 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 arayüz tasarımları,
• Sahne ve dekor uygulamaları gibi geniş bir yelpazede 

ürün ve konsept geliştirme, tasarım danışmanlığı ve 
yönetimi, ar-ge hizmetleri departmanlarında görev 
alabilirsiniz.

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI
Bölümün Amacı

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 yetiştirmektir.

Atılım Avantajları
• 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
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Kariyer Fırsatları
• 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 
olabilirsiniz.

GRAFİK TASARIM
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.

Atılım Avantajları
• 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

www.atilim.edu.tr/grf
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İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI
Bölümün 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.

Kariyer Fırsatları
• Bakanlıkların yapı işleri daire başkanlıkları,
• Belediyelerin ilgili birimleri,
• Mimari proje büroları,
• 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.

Atılım Avantajları
• 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

18
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MİMARLIK
Bölümün Amacı

Çok yönlü düşünme, üretebilme ve tasarım yapma becerilerine sahip, mesleki, toplumsal konular ve teknolojik 
gelişmelere duyarlı, etik ve nitelikli mimarlar yetiştirmektir.

Kariyer Fırsatları
• Mimari proje büroları,
• Bakanlıkların yapı işleri daire başkanlıkları,
• Belediyelerin ilgili birimleri,
• Yüklenici inşaat firmaları,
• Üniversitelerin ilgili kürsüleri,
• Müşavir şirketler gibi alanlarda mimar, denetici, 

akademisyen ve danışman olarak çalışabileceğiniz 
gibi kendi mimarlık büronuzu da açabilirsiniz.

Atılım Avantajları
• Bilgi, akıl yürütme ve estetik duyarlılıkların hem 

teoride hem de pratikte kazanılmasını sağlayan multi 
- disipliner müfredat

• Kuram ve uygulama dengesinin gözetildiği eğitim 
anlayışı çerçevesinde tasarım stüdyoları, derslikler 
ve toplam 110 öğrenci kapasiteli bilgisayar 
laboratuvarları

• Tam zamanlı ve mimarlık uygulama alanında nitelikli 
yarı zamanlı öğretim elemanlarından oluşan akademik 
kadro

• Topografya, Şantiye ve Mimari olmak üzere 3 adet 
zorunlu staj ile meslek yaşamının beklentileri ve 
koşulları hakkında deneyim

www.atilim.edu.tr/mim
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MODA VE TEKSTİL TASARIMI
Bölümün Amacı

Tekstil, hazır giyim ve moda sektörüne çağdaş, yaratıcı ve özgün tasarımlar üretebilen, modayı oluşturabilecek 
öncü fikirleri değerlendirebilen, malzemeyi ve üretim tekniklerini bilen tasarımcılar yetiştirmektir.

Kariyer Fırsatları
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.

Atılım Avantajları
• 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.

20

www.atilim.edu.tr/mod



Bölümlerimiz ve Kariyer Fırsatları 21





Bölümlerimiz ve Kariyer Fırsatları 23

HUKUK
FAKÜLTESİ
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HUKUK FAKÜLTESİ
Fakültenin Amacı

Haklarının bilincinde olan, onlara sahip çıkan, haksızlık yapmayan ve her türlü haksızlığın karşısında duran, 
toplumsal problemlerin farkında olan, onlara çözüm üreten, düşünen, sorgulayan, araştıran, etik değerleri 
özümsemiş, kaynaklara, kurallara, kurumlara, ilkelere hâkim, aydın gerçek hukukçular yetiştirmektir.

Kariyer Fırsatları
•  Avukat, hâkim, savcı 
• Noter,
• Akademisyen,
• İcra müdürü,
• Bakanlıklarda uzman, müfettiş,
• Banka ve finans kuruluşlarında danışmanlık, hukuk 

müşavirliği
• Kaymakamlık
• Ayrıca Belediye Başkanı, Müsteşar, Milletvekili vb. 

mesleklerde de hukuk formasyonunuz sayesinde ön 
plana çıkabilirsiniz.

Atılım Avantajları
• Hukuk Fakülteleri arasında otorite olarak kabul 

gören ve kitapları okutulan hukukçuların bulunduğu 
akademik kadro

• Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliğine (ELFA) tam üyelik
• Hukuk Klinikleri (Yasama Kliniği-Ombudsman 

Dostu Hukuk Kliniği) ve Bilişim Hukuku gibi kredili 
derslerden oluşan yenilikçi müfredat

• İhtiyaç duyulabilecek her türlü kaynağı barındıran 
yetkin kütüphane

• Aktif çalışan öğrenci topluluklarının faaliyetleri ile 
sektörü tanıma imkânı
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İŞLETME
FAKÜLTESİ
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HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK
Bölümün Amacı

Sektörün dinamiklerine uyum sağlayabilen, dijital teknolojilere yatkın, öğrenme ve üretme odaklı, analiz 
yeteneği gelişmiş, toplumsal sorunlara duyarlı, etik bakış açısına sahip meslek insanları yetiştirmektir.

Kariyer Fırsatları
• Resmi ve özel kuruluşların kurumsal iletişim, tanıtım 

ve halkla ilişkiler birimleri,
• Reklam ajansları,
• Yayıncılığın farklı alanları,
• Televizyon kanallarının reklam departmanları gibi 

birçok alanda kariyerinize yön verebilirsiniz.

Atılım Avantajları
• Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerini bir arada 

sunan, yenilikçi İngilizce müfredat
• Sektörün profesyonellerinden uygulama dersleri (web 

tasarımı, fotoğrafçılık gibi)
• Aktif çalışan iletişim topluluğunda, Atılım Haber 

uygulama gazetesi başta olmak üzere birçok yaratıcı 
işin parçası olma fırsatı

• Çok sayıda bağlantı ile farklı sektörel yelpazede staj 
imkânı

• “Erasmus Değişim Programı” kapsamında İspanya, 
Hollanda ve Finlandiya’daki anlaşmalı üniversitelerde 
uluslararası eğitim deneyimi

• Ortak Eğitim Programı kapsamında sektör-üniversite 
bağlantısı
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İKTİSAT
Bölümün Amacı

Türkiye ekonomisinde iz bırakacak iktisatçılar ve ilgili çalışma alanlarında başarılı olacak yöneticiler 
yetiştirmektir.

Kariyer Fırsatları
• Çokuluslu şirketlerin strateji geliştirme departmanları,
• Şirket ve kurumların karar destek birimleri,
• Maliyet analizi birimleri,
• Pazar araştırması şirketleri,
• Finans ve bankacılık sektörü,
• İlgili bakanlık ve kamuya bağlı birimler gibi birçok 

alanda kolayca iş bularak, profesyonel hayata adım 
atabileceğiniz gibi üniversitelerde akademik kariyer 
de yapabilirsiniz.

Atılım Avantajları
• Türkçe ve İngilizce olmak üzere zengin iki lisans 

programı
• Zengin seçmeli ders yelpazesi ve pratik eğitim dersi 

ile ders asistanlığı yaparak tecrübe kazanma imkânı
• Sosyal Bilimler Araştırma ve Eğitim Laboratuvarında 

( SAEL) öğrencilerin kullanımına açık ve pek çok 
istatistik ve ekonometri programı ile teorinin, 
uygulama ile güçlendirilmesi

• Öğrencilere, eğitim faaliyetleri dışında sosyalleştikleri 
ve inisiyatif aldıkları bir platform: Atılım Ekonomi 
Topluluğu

• Danışmanlık sistemi ile öğrenci - öğretim üyesi 
ilişkilerinde mükemmellik

• Araştırmacı ve yenilikleri takip eden, nitelikli 
akademik kadro

• İktisat alanında çok önemli olan Repec ( Research 
Papers in Economics), sıralamasında Türkiye’de 12. 
sırada

www.atilim.edu.tr/econ
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İŞLETME
Bölümün Amacı

Hiçbir zaman önemi azalmayacak bir yetenek olan girişimcilik yeteneğini ortaya çıkararak; geleceğin iş 
profesyonellerini, girişimci ve yöneticilerini yetiştirmektir.

Kariyer Fırsatları
• Çokuluslu şirketlerin yönetim pozisyonları,
• Strateji geliştirme departmanları,
• Şirket ve kurumların karar destek birimleri,
• Proje yönetimi pozisyonları,
• İnsan kaynakları ve bilişim sistemleri yönetimi 

pozisyonları,
• İnovasyon yönetimi birimleri,
• Pazar araştırması şirketleri,
• Finans ve bankacılık sektörü gibi birçok alanda iş 

bularak, profesyonel hayata adım atabilirsiniz.

Atılım Avantajları
• Türkçe ve İngilizce olmak üzere zengin iki lisans 

programı
• İşletme disiplininin farklı alanlarında uzmanlaşmak 

isteyenler için zorunlu ve seçmeli dersler
• Elektronik öğrenme sistemleri ve akran eğitimi gibi 

güncel eğitim yöntemlerinin etkili şekilde kullanımı
• Türkiye’nin önemli kürsülerinde ders vermiş ve 

otorite kabul edilen hocaların da bulunduğu nitelikli 
akademik kadro

• KOSGEB ile yapılan işbirliği ile Girişimcilik Sertifikası 
ve hibe alabilme olanağı

• Ortak eğitim Programı kapsamında üniversite - sektör 
arası güçlü bağlantılar

• Girişimcilik seminerleri kapsamında, ulusal ve 
uluslararası kapsamda sektörün başarılı isimleri ile 
tanışma olanağı
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MALİYE
Bölümün Amacı

Çağdaş bilgi toplumları düzeyine ulaşmış bir kamu ve özel sektör yapılanmasını sağlayacak, yurt ve dünya 
ekonomisindeki gelişmeler açısından mali, iktisadi, hukuki, siyasal ve sosyolojik konuları salt öğrenmeye ve 
öğretmeye değil, aynı zamanda araştırmayı, analitik modeller kurarak anlamayı, düşünmeyi, yorumlamayı ve 
sentezi yapacak yetkin maliyeciler yetiştirmektir.

Kariyer Fırsatları
• Kamunun A grubu (müfettiş yardımcılığı, uzman 

yardımcılığı) ve B grubu kadrolarında
• Bankalarda
• Muhasebe büroları,
• Özel şirketlerin finans departmanlarında veya insan 

kaynakları bölümlerinde
• Muhasebe stajını yaparak SMMM sınavı ile mali 

müşavir olarak çalışabilir, kariyerinizi bu doğrultuda 
oluşturabilirsiniz.

Atılım Avantajları
• Türkiye’nin sayılı ekonomistlerinin bulunduğu 

araştırmacı ve nitelikli akademik kadro
• Sosyal Bilimler Araştırma ve Eğitim Laboratuvarında 

( SAEL) öğrencilerin kullanımına açık ve pek çok 
istatistik ve ekonometri programı ile teorinin, 
uygulama ile güçlendirilmesi

• Ortak Eğitim Programı kapsamında sektör-üniversite 
bağlantısı

• Öğrencilere, eğitim faaliyetlerinin dışında 
sosyalleştikleri ve inisiyatif aldıkları bir platform: 
Atılım Ekonomi Topluluğu

www.atilim.edu.tr/maliye
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SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Bölümün Amacı

Öğrencilerini Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarında analitik, eleştirel ve yaratıcı yeteneklerle 
donatmaktır.

Kariyer Fırsatları
• Kamu ve özel sektör,
• Siyasi partiler,
• Medya ve araştırma kuruluşları,
• Sivil toplum kuruluşları gibi geniş bir yelpazede 

kariyer yapma imkânlarına sahip olabilirsiniz.

Atılım Avantajları
• Türkiye’de başka hiçbir üniversitede bulunmayan 

uygulamalı siyaset bilimi ve kamu yönetimi öğretimi 
programı Kamusal Akıl Stüdyosu

• Başkent Ankara’da bulunan yerel yönetimler, kamu 
kurumları ve kamu kurumu niteliğinde meslek 
kuruluşlarıyla araştırma işbirlikleri

• Devletin önemli kademelerinde görev almış, 
bürokrasinin içinde yetişmiş akademisyenlerin de 
bulunduğu, donanımlı akademik kadro

• Kalkınma planları ve önemli devlet kurumlarının 
strateji süreçlerine önemli katkılarda bulunma fırsatı

• Kentleşme ve yerel yönetimler alanlarında Türkiye’ye 
katkıda bulunan projelerde rol alma şansı

• Yenilikçi ve nitelikli akademik kadro
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TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ
Bölümün Amacı

Hizmet sektörünün en dinamik öğelerinden biri olan turizm sektörü, ülkemizde her geçen gün büyümekte ve 
buna bağlı olarak da turizm sektöründeki istihdam talebi hızla artmaktadır. Bu bağlamda Bölümün amacı, bu 
acil talebe cevap verebilecek nitelikli personel ihtiyacını karşılayacak turizmciler yetiştirmektir.

Kariyer Fırsatları
• Seyahat acentelerinde,
• Yiyecek & içecek sektöründe,
• Havayollarında,
• Yurtiçinde ve yurtdışındaki otellerde,
• Tatil köylerinde,
• Turizm acentelerinde çeşitli pozisyonlarda 

çalışabilecekleri gibi kendi işletmelerini de açabilirler.

Atılım Avantajları
• Uluslararası iletişim dili İngilizce ile oluşturulmuş 

yenilikçi müfredat
• Sektörün içinde yetişmiş, nitelikli akademik kadro
• Sektörle güçlü ilişkiler sayesinde yurtiçi ve yurtdışı 

staj bağlantıları
• Sheraton Otel İşbirliği Anlaşması ile teorik eğitimi 

uygulama ile destekleme imkânı

www.atilim.edu.tr/tm
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ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Bölümün Amacı

Disiplini gereği genel geçer gerçeklikler yerine her bakış açısının değerlendirildiği ve irdelendiği bir alan olan 
Uluslararası Ilişkilerde, öğrencilere geniş bir vizyon içerisinde farklı durumları ve tarafları değerlendirme 
becerisi edinme ve karar alma yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Kariyer Fırsatları
• Bakanlıklar ve müsteşarlıklar,
• Konsolosluklar, elçilikler,
• Siyasi partiler, sivil toplum örgütleri,
• Kamuoyu araştırma şirketleri ve medya,
• BM, Avrupa Birliği gibi uluslararası örgütlerde 

çalışabilir ve farklı kademelerde yönetici olarak da 
görev yapabilirsiniz.

Atılım Avantajları
• Disiplinler arası yenilikçi müfredat
• Meslek hayatına hazırlayan kariyer toplantıları ve 

seminerler
• Uluslararası İlişkiler alanında markalaşan Diplomacy 

O’clock konferansları
• Ortak Eğitim Programı kapsamında sektör-üniversite 

bağlantısı
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ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK
Bölümün Amacı

Sektörün şiddetle gereksinim duyduğu, yetkinlik sahibi, büyük düşünen, analiz ve sentez kabiliyeti güçlü, 
yabancı dilde iletişim kurabilen, vizyonu geniş, ulusal ve uluslararası alanda çalışabilecek, uygulamaya dönük 
nitelikli insan gücünü yetiştirmektir.

Kariyer Fırsatları
• Dış ticaret departmanları,
• Finans departmanları,
• Lojistik departmanları,
• İthalat ve ihracat firmaları,
• Dağıtım sektörü,
• Depolama sektörü,
• Gümrükleme sektörü,
• Uluslararası taşımacılık sektörü gibi birçok alanda iş 

bulabilme imkânına sahip olabilirsiniz.

Atılım Avantajları
• Farklı disiplinlerini bir arada sunan, evrensel 

nitelikleri olan uygulama ağırlıklı İngilizce müfredat
• Yurtiçi ve Yurtdışı akademik, bürokratik ve piyasa 

odaklı aktif bağlantılar
• Zorunlu staj ile öğrenci iken sektör deneyimi
• Kazan’da bulunan, lojistiğin kalbi, Ankara Lojistik 

Üssünde uygulamalı eğitim fırsatı
• Ortak Eğitim Programı kapsamında sektör-üniversite 

bağlantısı

www.atilim.edu.tr/loj
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MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ



ATILIM ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
Bölümün Amacı

Öğrencilerin bilgisayar alanında mühendislik yaklaşımlarını kullanarak etkin çözümler üretebilen ve yeni 
yönelimler sağlayan nitelikli bireyler olarak yetişmeleridir.

Kariyer Fırsatları
• Sistem çözümleyici,
• Yazılım geliştirici,
• Bilgi işlem merkezi yöneticisi,
• Ağ yöneticisi,
• Veri tabanı yöneticisi,
• Endüstriyel sistem tasarımcısı gibi unvanlarla 

endüstri, ticaret, yönetim, eğitim ve hizmet alanlarında 
faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşlarda, 
bankalarda, üniversitelerde, bilgisayar donanımı 
üreten ve pazarlayan firmalarda, yurtiçi ve yurtdışında 
çalışabilirsiniz.

Atılım Avantajları
• Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon, Bulut Bilişim 

ve Sanallaştırma gibi yenilikçi ders içerikleri ile 
oluşturulmuş İngilizce müfredat

• Araştırmacı ve nitelikli akademik kadro
• Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve 

Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından 5 yıl süre ile 
akreditasyon

• Teorinin pratik ile desteklendiği,
• - Sayısal Devreler ve Mikroişlemciler Laboratuvarı
• - Çoklu Ortam Laboratuvarı
• - Ağ Laboratuvarı
• - İşletim Sistemleri Laboratuvarı olmak üzere tam 

donanımlı dört adet uygulama laboratuvarı
• 16 ülke ile Erasmus anlaşması sayesinde uluslararası 

eğitim deneyimi fırsatı
• Ortak Eğitim Programı kapsamında sektör-üniversite 

bağlantısı
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BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Bölümün Amacı

Bilgi teknolojilerini kullanarak bilişim sistemleri geliştirebilen ve bilgi teknolojilerini toplumun ihtiyaçları 
doğrultusunda ve dünya standartlarında bilimsel olarak yönlendirebilen mühendisler yetiştirmektir.

Kariyer Fırsatları
• Bilişim Uygulamalarının Tasarımı ve Geliştirilmesi,
• Bilişim Projelerinin, Bilişim Kaynaklarının ve 

Sistemleri
• Bilişim ve İletişim Teknolojilerinde Risk ve Güvenlik
• Süreç Tasarımı ve İş Akışı, E-iş, E-dönüşüm E-ticaret 

Projeleri
• Bilişim ve İletişim Çözümlerinin Pazarlama ve Satış 

Hizmetleri,
• Bilişim ve İletişim Teknolojileri
• Müşteri ve Tedarik Zinciri
• Kurumsal Yönetim Destek Sistemleri, gibi birçok 

alanda yönetici, girişimci, danışman olarak 
çalışabilirsiniz.

Atılım Avantajları
• Bilginin erişim ve dönüşümünü, işletme, endüstri 

ve bilgisayar bilimleri ile harmanlayarak sunan 
disiplinler arası İngilizce müfredat

• Teorinin pratik ile desteklendiği
• Bilişim Sistemleri Laboratuvarı
• Bilişim ve Uzay Teknolojileri Araştırma ve Uygulama 

Laboratuvarı olmak üzere tam donanımlı iki adet 
uygulama laboratuvarı

• Araştırmacı ve nitelikli akademik kadro
• Ortak Eğitim Programı kapsamında sektör-üniversite 

bağlantısı

www.atilim.edu.tr/ise
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ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
Bölümün Amacı

Dinamik öğretim üyesi kadrosuyla çok yönlü ve geniş ufka sahip elektrik-elektronik mühendisleri 
yetiştirmektir.

Kariyer Fırsatları
• Elektronik ve elektrik teknolojilerinin üretildiği, 

transfer edildiği ve pazarlandığı özel sektör ve kamu 
kurumları,

• Elektronik tasarım, bakım, onarım şirketleri,
• Kontrol sistemleri tasarımı ve üretimi yapan 

teknokentler,
• İletişim Sistemleri gibi birçok alanda ulusal ve 

uluslararası boyutta iş imkânları mevcuttur.

Atılım Avantajları
• Teknolojinin evrensel dili İngilizce ile hazırlanmış, 

eğitim ve araştırmaya eşit önem veren çağdaş 
müfredat

• Disiplinler arası, geniş seçmeli ders yelpazesi
• Araştırmacı ve nitelikli akademik kadro
• Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve 

Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından 5 yıl süre ile 
akreditasyon

• Teorinin uygulama ile desteklendiği,
• Elektronik ve Haberleşme Laboratuvarı
• Elektronik ve Sayısal Tasarım Laboratuvarı
• Gömülü Sistemler Laboratuvarı
• RF ve Anten Laboratuvarı olmak üzere tam 

donanımlı dört adet uygulama laboratuvarına ek 
Avrupa’nın ilk Uzaktan Radyo Laboratuvarı

• TAI stajyer mühendis yetiştirme programına katılım 
imkânı

• Ortak Eğitim Programı kapsamında sektör-üniversite 
bağlantısı
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ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
Bölümün Amacı

Bilim ve teknolojiye ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sağlayabilecek mezunlar yetiştirmek, öğrencilere 
modern karmaşık sistemlerin tasarımı, modellenmesi, analizi ve yönetimi konularında bilgi aktarımı yapmak 
ve bu yetenekleri kazandırmaktır.

Kariyer Fırsatları
• Yazılım sektöründe, yazılım analisti, iş analisti, yazılım 

testçisi
• Otomotiv sektöründe, üretim planlama ve kontrol, 

satın alma, tedarik, kalite, lojistik
• Kamu Sektöründe, bakanlıklar, belediyeler, TÜİK, BDDK 

gibi kuruluşlarda
• Hızlı tüketim sektöründe, başta kalite, üretim 

planlama olmak üzere birçok departmanda 
çalışabilirsiniz.

Atılım Avantajları
• Tamamı İngilizce, öğrenci odaklı, proje ağırlıklı eğitim
• Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve 

Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından 3 yıl süre ile 
akreditasyon

• ERP Yazılımları, istatistik ve modelleme yazılımları ve 
ergonomik cihazlar ile donatılmış 2 adet uygulama 
laboratuvarı

• Son sınıfta gerçek firma, gerçek problem ve gerçek 
çözüm üzerine 2 yarıyıl süren bitirme projeleri ile 
mesleki deneyim

• IESC Öğrenci Kulübü ile yeniliklerin takibi ve sektörel 
etkinliklere katılım imkânı

• Ortak Eğitim Programı kapsamında sektör-üniversite 
bağlantısı

www.atilim.edu.tr/ie
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ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Bölümün Amacı

Her türlü enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde üretilmesi, 
tüketiciye sunulması ve ekonomik olarak kullanılması süreçlerini planlayan, projelendiren, uygulayan ve bu 
konularda ulusal ve uluslararası strateji geliştiren elemanları yetiştirmektir. 

Kariyer Fırsatları
• Özel veya kamu sektörde, enerjinin üretimi ve 

işlenmesi için yöntem ve strateji geliştirici olarak,
• Enerji kaynaklarının çıkarılması, özütlenmesi, üretimi 

ve dönüştürülmesini sağlayan kuruluşlarda,
• Yeni katalitik / biyolojik / kimyasal süreçlerin 

tasarımlanması veya geliştirilmesi sürecinde,
• Hammaddeyi işleyerek farklı türlerde yakıt elde eden 

sanayi kuruluşları için kaynağa yakın (upstream) 
teknolojilerin bakım-onarımı üzerinde

• Otomobil üretim sektöründe
• Elektrik üretim sektöründe çalışarak kariyerinize yön 

verebilirsiniz.

Atılım Avantajları
• Tamamı İngilizce, uygulama ve proje ağırlıklı modüler 

müfredat
• Sürekli daha iyisini hedefleyen araştırmacı ve dinamik 

akademik kadro
• Teorinin pratik ile desteklendiği,
• - Elektromekanik Enerji Dönüşümü
• - Enerji Sistemleri Laboratuvarı olmak üzere tam 

donanımlı 2 adet uygulama laboratuvarı
• Ortak Eğitim Programı kapsamında sektör-üniversite 

bağlantısı
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İMALAT MÜHENDİSLİĞİ
Bölümün Amacı

Günümüz teknolojisi ve kaynaklarını, en verimli ve yaratıcı şekilde kullanmasını bilen ve çevreye duyarlı 
yenilikçi ürün, üretim teknolojisi ve sistemlerini tasarlayıp geliştirecek nitelikte Imalat Mühendisleri 
yetiştirmektir.

Kariyer Fırsatları
• İmalat, imalat planlama, araştırma, imalat kontrol 

faaliyetleri bulunan tüm sektörlerde; 
• Otomotiv, savunma, biyomedikal, 
• Demir çelik, kompozit, plastik
• Uzay ve havacılık, 
• Gıda, tekstil,
• Elektrik elektronik,
• Ar-Ge merkezleri, akademik kurumlar, tasarım ofisleri
•  olmak üzere birçok alanda çalışabileceğiniz 

gibi başarıyla sonuçlanan LAP projelerini devam 
ettirirseniz, mezuniyetinizi takiben Teknogirişim 
fonlarına başvurarak, alacağınız başlangıç 
sermayeleriyle kendi spin-off şirketlerinizi kurma 
girişiminde de bulunabilirsiniz.

Atılım Avantajları
• Laboratuvar, tasarım ve uygulama ağırlıklı, İngilizce 

eğitim veren modern bir müfredat 
• •Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve 

Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından 6 yıl süre ile 
akredite edilen ilk ve tek İmalat Mühendisliği Bölümü 

• Son sınıfta bitirme projesi dersleri kapsamında 2 
dönem süren stüdyo çalışmalarıyla hayalinizdeki 
imalat sürecini, cihazını ya da ürünün prototipini 
tasarlayıp üretme fırsatı

• Ortak eğitim programı ile sektörün kendi çalışma 
ortamında, bitirme projesi dersini uygulamalı derslerle 
beraber yürüterek, prototip ürün geliştirme ve mesleki 
deneyim kazanma şansı

• Türkiye‘nin ilk ve tek Metal Şekillendirme 
Mükemmeliyet Merkezini (MŞMM) ve Bor Kaplamaları 
Yetkinlik Merkezini (BOREN) kuran bölüm

• Teorinin, uygulama ile desteklendiği 
• Alet Cihaz Metroloji 
• Bilgisayar Tümleşik İmalat (CIM) 
• İmalat Teknolojileri 
• Statik/Dinamik/Mukavemet (Makine Elemanları-

Mekanizma) 
• Laboratuvarları ve Bitirme projeleri stüdyosu

• Mühendislik analiz, tasarım ve uygulama 
yazılımlarının derslerde etkin kullanımı

• UMTİK /Dies and Molds adlı uluslararası prestijli 
kongrelere ev sahipliği 

• Dergipark’da yeralan ve Ulakbim’e dâhil olma 
sürecinde bulunan Makina Tasarım ve İmalat (MATİM) 
dergisini yayınlayan MATİM derneğine de ev sahipliği 

• Avrupa’daki anlaşmalı okullar ile Erasmus ve ikili 
anlaşmalar çerçevesinde yurtdışı eğitim ve staj imkânı 

www.atilim.edu.tr/mfge
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İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Bölümün Amacı

Inşaat mühendisliği uygulamalarına yönelik bilimsel ve teknik alanlarda sağlam bir bilgi birikimi ve beceriler 
bütününü kazanmış, özgüven ve kritik düşünce yeteneğine sahip, mesleklerini etik kurallar çerçevesinde en 
iyi şekilde uygulayabilecek düzeyde inşaat mühendisleri yetiştirmektir.

Kariyer Fırsatları
• Bina, baraj, köprü, karayolu gibi yapı şantiyelerinde,
• Bakanlıklar, belediyeler gibi kamu kurumlarının ilgili 

birimlerinde,
• Fabrika, enerji santrali havalimanı inşaatlarında,
• Proje ve yapı denetim şirketlerinde,
• Büyük holdinglerin yapı işleri birimlerinde çalışabilir, 

kendi ofisinizi açabilirsiniz.

Atılım Avantajları
• Tamamı İngilizce, uygulama ve proje ağırlıklı, güncel, 

modern müfredat
• Nitelikli ve yenilikçi akademik kadro
• Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve 

Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından vakıf 
üniversiteleri arasında ilk akredite edilen İnşaat 
Mühendisliği Bölümü (6 yıl)

• Uygulayarak öğrenme prensibi doğrultusunda kurulan 
tam donanımlı 7 laboratuvar ile betonarme kiriş 
tasarımı, üretimi ve dayanım testlerinin öğrenciler 
tarafından yapıldığı ilk ve tek İnşaat Mühendisliği 
Bölümü

• Amerikan Çelik Yapı Enstitüsü’nün Türkiye’de “Eğitim 
Amaçlı Çelik Heykeli” sergileme hakkı verdiği ilk ve 
tek İnşaat Mühendisliği Bölümü

• Her eğitim döneminde nitelikli projelere eğitim amaçlı 
teknik gezileri düzenli olarak gerçekleştirerek farklılık 
yaratan İnşaat Mühendisliği Bölümü

• Ortak eğitim projesi kapsamında sektör – üniversite 
işbirliği
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KİMYA MÜHENDİSLİĞİ VE UYGULAMALI KİMYA
Bölümün Amacı

Temel kimya bilgisini mühendislik becerileri ile harmanlayıp hammaddeden ürüne kadar olan tüm süreci 
inceleyebilen, verilen uygulamalı kimya becerisiyle Ar-Ge çalışmalarına yön verebilecek seçkin mühendisler 
yetiştirmektir.

Kariyer Fırsatları
• Kamuda ilgili birimlerde,
• İlaç, tekstil, gıda sektörlerinde,
• Cam sanayi, petrol ve elektrik sektörlerinde,
• Metal, gübre sektörleri gibi aklınıza gelecek her tür 

endüstriyel tesiste iş imkânına sahip olabilirsiniz.

Atılım Avantajları
• Tamamı İngilizce, uygulama ve proje ağırlıklı, modern, 

multi – disipliner müfredat
• Araştırmacı ve nitelikli akademik kadro
• Kimya Mühendisliği eğitimine ek olarak kimya 

eğitiminin de kimya bölümleri eğitimi detayı ile 
verildiği tek bölüm

• Teorinin pratik ile desteklendiği,
• Analitik Kimya Laboratuvarı-Fiziko Kimya 

Laboratuvarı
• Genel Kimya Laboratuvarı
• Organik Kimya Laboratuvarı olmak üzere tam 

donanımlı üç adet uygulama laboratuvarı
• Ortak Eğitim Programı kapsamında sektör-üniversite 

bağlantısı 

www.atilim.edu.tr/ceac
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MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
Bölümün Amacı

Endüstriyel alanda her türlü sistemin, makinenin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimini yapabilen, endüstrinin 
her alanında mühendislik problemlerini fonksiyonel ve ekonomik çözebilen, teknolojiyi takip eden, üretim 
planlanmasını, kalite ve standartlara uygunluk kontrolünü bilen, akademik ve mesleki bilgisini büyük 
disiplinler arası projelerden, yüksek teknoloji gerektiren platformlarına kadar uzanan geniş bir alanda 
kullanabilen makine mühendislerini yetiştirmektir.

Kariyer Fırsatları
• Tesisat sektörü, makine tasarımı ve imalatı
• Robot teknolojisi, otomasyon, enerji üretimi ve 

kullanımı, taşıt (otomotiv, uçak, gemi) sanayi
• Petro-kimya, demir - çelik sanayi
• Tekstil, gıda, cam ve seramik sanayi
• Bilgisayar, nanoteknoloji ve eğitim hizmetleri gibi 

bir çok alanda tasarım ve imalat, bilgisayar destekli 
tasarım (CAD), ısıtma, soğutma ve havalandırma, 
bakım ve onarım, eğitim ve araştırma, proje hazırlama, 
kalite kontrol, ürün geliştirme, modelleme ve 
simülasyon işlemleri ve pazarlama gibi birimlerde 
çalışabilirsiniz.

Atılım Avantajları
• Tamamı İngilizce, uygulama ağırlıklı, modern müfredat
• Araştırmacı ve nitelikli akademik kadro
• Teorinin pratik ile desteklendiği,
• -Akışkanlar ve Isı Laboratuvarı
• -Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Laboratuvarı
• -Mukavemet Laboratuvarı
• -Yüksek Gerinim Hızlı Test Laboratuvarı olmak üzere 4 

adet tam donanımlı uygulama laboratuvarı
• Dördüncü sınıfta iki dönem süren gerçek ürün 

geliştirmeye yönelik araştırma ve tasarım ağırlıklı 
bitirme projesi dersleriyle kendi prototipini üretme 
fırsatı

• Uluslararası, prestijli konferanslara ev sahipliği
• Ortak Eğitim Programı kapsamında sektör-üniversite 

bağlantısı
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MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
Bölümün Amacı

Uluslararası seviyede rekabetin sınırlarını sonuna kadar zorlayan, kuvvetli meslek ahlakı edinmiş, insani 
değerlerine sahip çıkan, alanındaki en yeni teknolojileri ve gereksinimleri izleyebilecek ve bilgilerini 
güncelleyebilecek düzeyde teorik ve pratik bilgilerle donatılmış ve bu sayede sorunlara kalıcı ve yaratıcı 
çözümler getirebilen, analitik düşünme, problem çözme ve modelleme becerilerine sahip araştırmacı 
mühendisler yetiştirmektir.

Kariyer Fırsatları
• Askeri alanda büyük gelişme gösteren insansız hava 

araçları, gece görüş sistemleri, akıllı silahlar
• Sivil sahada ise devlete ait olan fabrikalarda 

kullanılan otomasyon sistemleri
• Özel sektörde ise özellikle otomasyon sistemlerinin 

çok sık kullanıldığı otomotiv endüstrisi, gıda sektörü, 
tarım robotları, sağlık robotları gibi birçok alanda 
çalışabilirsiniz

Atılım Avantajları
• Tamamı İngilizce, uygulama ve proje ağırlıklı, modern 

müfredat
• Araştırmacı ve nitelikli akademik kadro
• Türkiye’nin ilk Mekatronik Mühendisliği Bölümü olarak, 

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve 
Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından 5 yıl süre ile 
akreditasyon alan ilk ve tek Mekatronik Mühendisliği 
Bölümü

• Yaratıcı robotik teknolojileri üzerine çalışmalar 
yürütülebilen donanımda 8 adet uygulama 
laboratuvarı

• Türkiye’nin ilk Mekatronik Mühendisliği Öğrenci 
Kongresine ev sahipliği

• Ortak Eğitim Programı kapsamında sektör-üniversite 
bağlantısı
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METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
Bölümün Amacı

Kuvvetli bilimsel ve teknolojik bilgiye, araştırma-geliştirme ve mühendislik problemleri çözme yaklaşımına, 
üretim ve uygulama öngörü ve becerilerine sahip, çevre ve toplum bilinci olan Metalurji ve Malzeme 
Mühendisleri yetiştirmektir.

Kariyer Fırsatları
•  Demir-çelik sanayi, demir-dışı metal üretim sanayi 

(bakır, alüminyum, magnezyum, vd.)
•  Cam, seramik, refrakter, plastik, kompozit üretim 

sanayi,
•  Demir, çelik, alüminyum, bakır ve diğer metal 

alaşımlarının döküm sanayi,
• Savunma sanayi, makine imalat sanayi, otomotiv ve 

otomotiv yan sanayi
• Uçak ve havacılık sanayi, demiryolu ve araçları sanayi, 

gemi inşa sanayi
•  Petrol ve doğal gaz boru hatları sektörü, kaynak 

malzemeleri üretimi sanayi
•  Metal şekillendirme ve işleme sanayi, yüzey işlemleri 

ve kaplama sanayi, elektrik-elektronik malzeme 
sanayi 

• Beyaz eşya sanayi, manyetik malzeme üretim sanayi
• Biyomedikal malzeme sanayii, enerji sektörü
• Plastik teknolojisi, kalite kontrol ve gözetim şirketleri
• Ar-Ge şirketleri ve üniversiteler
• gibi birçok alanda, üretim, planlama, ar-ge, 

tasarım, kalite, satış, pazarlama ve satın alma 
departmanlarında mühendis olarak ve tecrübeniz 
arttıkça da yönetim kademelerinde görev alabilirsiniz.

Atılım Avantajları
• Uygulama ağırlıklı ders içerikleri ile oluşturulmuş 

tamamı İngilizce müfredat
• Sektör tecrübesine sahip, araştırmacı ve nitelikli 

akademik kadro
• Teorinin pratik ile desteklendiği, tam donanımlı 13 

adet uygulama laboratuvarı
• Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve 

Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından 6 yıl süre 
ile akredite edilen ilk ve tek Metalurji ve Malzeme 
Mühendisliği Bölümü

• Stajyer Öğrenci Programıyla cihaz başında eğitim, 
sanayi projelerine aktif katılım 
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OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ
Bölümün Amacı

Otomotiv mühendisliğinin temelleri ve uygulamaları konusunda lisans öğrenimi vermek, ileri teknoloji ve 
teknoloji transferi konularında araştırmalar gerçekleştirmek, otomotiv mühendisliği ve yönetimi alanlarında 
ortaya çıkan sorunlara gerçekçi ve ekonomik çözümler üreten mühendisler yetiştirmektir.

Kariyer Fırsatları
• Otomobil Üretim Fabrikalarında,
• Yan Sanayi Fabrikalarında,
• Yetkili Servis Ağlarında,
• Araç Muayene İstasyonlarında,
• Askeri Alanlarda,
• THY, DSİ, TCDD gibi kurumlarda, tüm Büyükşehir 

Belediyelerinde çalışabilme olanakları olduğu gibi 
ulusal ve uluslararası birçok şirkette çalışma imkânı 
bulabiliriniz.

Atılım Avantajları
• Birinci sınıftan itibaren tasarıma odaklanan uygulama 

ve proje ağırlıklı yenilikçi İngilizce müfredat
• Araştırmacı ve nitelikli akademik kadro
• Teorinin pratik ile pekiştirildiği, tam donanımlı 

pekiştirildiği
• İçten Yanmalı Motor Laboratuvarı
• Hibrid Araç Laboratuvarı olmak üzere tam donanımlı 

2 adet uygulama laboratuvarı ve Türkiye‘nin ilk ve 
tek Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi

• Uluslararası yarışma projelerinin parçası olma imkânı
• (2016 yılında New Hampshire, ABD’de üçüncülük 

ödülü)
• Ortak Eğitim Programı kapsamında sektör-üniversite 

bağlantısı 

www.atilim.edu.tr/ae



ATILIM ÜNİVERSİTESİ

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Bölümün Amacı

Yaşam süreci içinde mühendislik yaklaşımlarını kullanarak etkili çözümler üretebilecek nitelikli yazılım 
mühendisleri yetiştirmektir.

Kariyer Fırsatları
• Yazılım ve araştırma-geliştirme firmalarında 

(Teknoparklarda)
• Bilgisayar ve yazılım teknolojilerine odaklanan ya 

da bu teknolojilerden yararlanan tüm kurumlarda 
(bankalar, sağlık kurumları, özel ya da kamu 
kurumlarının bilgi işlem merkezleri, telekom firmaları)

• Savunma sanayi
• Akademisyen olarak üniversitelerde çalışabileceğiniz 

gibi kendi işyerinizi de açabilirsiniz.

Atılım Avantajları
•  Tamamı İngilizce, uygulama ve proje ağırlıklı, güncel, 

modern müfredat
•  Araştırmacı ve nitelikli akademik kadro
• 2016 TÜBİTAK Üniversite Yetkinlik analizi 

çalışmasında, Yazılım Teknolojileri alanında, Yüksek 
Kalite ve Hacim açısından ilk 7 üniversite/bölüm 
arasında

• Türkiye’deki Yazılım Mühendisliği bölümleri arasında, 
Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve 
Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından 5 yıl süre ile 
akreditasyon alan ilk bölüm aynı zamanda Ankara’daki 
ilk Yazılım Mühendisliği Bölümü

• Teorinin uygulama ile desteklendiği, Yazılım Geliştirme 
ve Araştırma Laboratuvarı, MobiLab, SimLab, Bulutta 
Büyük Veri ve Eğitim Laboratuvarı olmak üzere tam 
donanımlı dört adet uygulama laboratuvarı

• Ortak Eğitim Programı kapsamında sektör-üniversite 
bağlantısı
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SAĞLIK BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ
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BESLENME VE DİYETETİK
Bölümün Amacı

Beslenme alanında toplumsal sorunları analiz edebilecek ve çözüm yolları önerebilecek bilgi, beceri 
ve duyarlılık sahibi, beslenme danışmanlık ve eğitimi verebilecek yeterlilikte, hastane ve diğer sağlık 
kuruluşları, besin sanayi, üretim, yönetim ve organizasyon, araştırma ve geliştirme, beslenme plan ve 
politikalarının oluşturulması ve uygulanması gibi alanlarda yeterlilik kazanmış diyetisyenler yetiştirmektir.

Kariyer Fırsatları
• Kamuya ait ve özel sağlık kuruluşlarında
• Halk sağlığı merkezlerinde
• Gıda teknolojilerine ilişkin araştırma ve endüstri 

kuruluşlarında
• Fabrika, yemek şirketleri ve restoranlar gibi toplu 

beslenme sağlayan kuruluşlarda
• Üniversitede ve akademik araştırma enstitülerinde
• Gıda firmaları ve büyük otellerde
• Spor merkezlerinde çalışabilir, kendinize ait 

danışmanlık ofisi açabilirsiniz.

Atılım Avantajları
• %100 İngilizce eğitim veren Türkiye’deki 4 

üniversiteden biri, Ankara’da ise ilk ve tek
• YÖK ÇEP* programı ile uyumlu, hem mesleki hem de 

bireysel gelişimi destekleyen zengin seçmeli ders 
yelpazesi

• Beslenme danışmanlığı, diyet danışmanlığı, mutfakta 
hasta personel ve refakatçi menüsünün oluşturulması 
ve denetimi, besinlerin satın alma, denetim ve 
pişirme sürecinin denetlenmesi, enteral parenteral 
beslenmenin desteklenmesi, kliniklerde hasta 
beslenmesinin uygun sürdürüldüğünün denetlenmesi 
gibi alanlarda uygulama imkânı

• Yüksek teknoloji ile donatılmış Beslenme İlkeleri ve 
Beslenme Antropometrisi Laboratuvarları

• Medicana International - Atılım Üniversitesi işbirliği 
ile staj, mezuniyet sonrası istihdam, araştırma ve proje 
ortaklıkları

• * Yükseköğretim Kurulu Beslenme ve Diyetetik 
Çekirdek Eğitim Programı
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FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
Bölümün Amacı

Fizyoterapistlik mesleğinin etik değerlerini benimsemiş, fiziksel sağlığın ve fonksiyonel kapasitenin 
geliştirilmesinde tedavi edici stratejileri ve koruyucu prensipleri kazanmış, sağlığın geliştirilmesi kavramını 
ilke edinmiş, araştırmanın değerini kavramış, disiplinler arası ve işbirliği içinde çalışabilen sağlık 
profesyonelleri yetiştirmektir.

Kariyer Fırsatları
• Kamu ve özel hastanelerde,
• Dal merkezlerinde,
• Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde,
• Spor kulüpleri ve spor merkezleri,
• Huzur evlerinde,
• Alternatif tıp merkezlerinde,
• Sağlıklı yaşam merkezlerinde,
• Özel egzersiz danışma merkezlerinde,
• Eğitim, araştırma gibi akademik alanlarda kolayca iş 

bulabilirsiniz.

Atılım Avantajları
• %100 İngilizce eğitim veren Türkiye’deki 3 

üniversiteden biri, Ankara’da ise ilk ve tek
• YÖK FTR ÇEP* programı ile uyumlu, hem mesleki hem 

de bireysel gelişimi destekleyen zengin seçmeli ders 
yelpazesi

• Nörolojik rehabilitasyon, pediatrik rehabilitasyon; 
ortopedik rehabilitasyon, kardiyo-pulmoner 
rehabilitasyon, sporda fizyoterapi gibi alanlarda 
uygulama imkanı

• Yüksek teknoloji ile donatılmış
• Nöromusküloskeletal Ölçme, Değerlendirme ve 

Tedavi Laboratuvarı
• Elektrofiziksel Ajanlar Laboratuvarı
• Kardiyopulmoner Rehabilitasyon ve Egzersiz Test 

Laboratuvarı
• Anatomi Laboratuvarı olmak üzere 4 adet 

laboratuvar
• Medicana International - Atılım Üniversitesi işbirliği 

ile staj, mezuniyet sonrası istihdam, araştırma ve proje 
ortaklıkları

• *Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Çekirdek Eğitim 
Programı

www.atilim.edu.tr/fizyoterapi-ve-rehabilitasyon
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HEMŞİRELİK
Bölümün Amacı

Insan haklarına saygılı, erdemli, sorunlara neden-sonuç ilişkisi içinde çözüm üretebilen, araştıran, 
sorgulayan, etik değerlere bağlı, bilim ve mantığı rehber edinen, sağduyulu ve çağdaş hemşireler 
yetiştirmektir.

Kariyer Fırsatları
• Aile ve toplum sağlığı merkezleri
• Kamu ve özel tüm sağlık kuruluşları
• İlaç sektörü, fabrikalar, okullar
• AR-GE, kalite ve akreditasyon kurumları,
• İş sağlığı ve güvenliği birimleri
• Huzurevleri, evde bakım merkezleri
• Ayakta tanı-tedavi merkezleri
• Ağız ve diş sağlığı merkezleri
• Sağlıklı yaşam ve rehabilitasyon
• Üniversiteler ve eğitim kurumları gibi birçok alanda 

çalışabilirsiniz.

Atılım Avantajları
• %100 İngilizce eğitim veren Türkiye’deki 3 

üniversiteden biri, Ankara’da ise ilk ve tek
• YÖK HUÇEP * programı ile uyumlu, hem mesleki hem 

de bireysel gelişimi destekleyen zengin seçmeli ders 
yelpazesi

• Dâhiliye, cerrahi, doğum ve kadın hastalıkları, 
pediatrik hastalıklar poliklinikleri; ameliyathane ve 
yardımcı üreme teknikleri ünitesi gibi birçok alanda 
uygulama imkânı

• Yüksek teknoloji ile donatılmış
• Multidisipliner Similasyon Laboratuvarı
• Anatomi Laboratuvarı
• Fizyoloji ve Mikrobiyoloji Laboratuvarı olmak üzere 

3 adet laboratuvar
• Medicana International - Atılım Üniversitesi işbirliği 

ile staj, mezuniyet sonrası istihdam, araştırma ve proje 
ortaklıkları

• *Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı
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SİVİL HAVACILIK
YÜKSEKOKULU
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HAVACILIK YÖNETİMİ
Bölümün Amacı

Tüm hava yolu ile ilgili faaliyet alanlarında çalışabilecek tam donanımlı elemanlar yetiştirmektir.

Kariyer Fırsatları
• Kamu kuruluşları
• Özel işletmeler
• Havalimanları
• Hava ulaştırma yolcu hizmetleri
• Kargo hizmetleri
• Havalimanı planlaması
• Uçuş pazarlaması
• Uçuş operasyon planlaması gibi alanlarda kolayca 

iş bulabilir, sivil havacılık hizmetlerinde kariyerinizi 
yönlendirebilirsiniz.

Atılım Avantajları
• Türkiye’nin kendi uçuş okuluna sahip, kendi uçakları 

ile uçuş eğitimi vermeye yetkili ilk ve tek vakıf 
üniversitesi

• Dört yıl boyunca küresel havacılığın dili kabul edilen 
İngilizce ile mesleki eğitim

• Ortak Eğitim Programı ile öğrenciler için sektörde 
çalışarak deneyim kazanma fırsatı

• Erasmus+ anlaşmaları ile uluslararası eğitim deneyimi 
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PİLOTAJ
Bölümün Amacı

Sivil havacılık sektöründe çalışacak pilotları, yüksek teknoloji ve donanıma sahip eğitim ve uygulama 
ortamında, üstün vasıflara sahip olacak şekilde yetiştirmektir.

Kariyer Fırsatları
• Ulaştırma Bakanlığına ve Sivil Havacılık Genel 

Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda
• Özel hava yolu işletmelerinde
• Kargo ve lojistik hizmet veren taşımacılık şirketlerinde
• Uçuş eğitim merkezlerinde pilot olarak çalışabilir, sivil 

havacılık sektörünün, genç, dinamik, deneyimli bir 
neferi olabilirsiniz

Atılım Avantajları
• Türkiye’nin kendi uçuş okuluna sahip, kendi uçakları 

ile uçuş eğitimi vermeye yetkili ilk ve tek vakıf 
üniversitesi

• 5 adet eğitim uçağı ile Esenboğa Havalimanı - Sivil 
Havacılık Eğitim Merkezinde uygulamalı eğitim fırsatı

• Sorumlu hava yolu pilotu (pilot - in - command) 
uçuşlarını, Ankara Esenboğa’dan 15 farklı 
havalimanına uçarak gerçekleştirme şansı

• Havacılık Kulübü ile planörle başlayıp, paraşütle 
devam edip hava yolu pilotu olmak mümkün

• Dört yıl boyunca küresel havacılığın dili kabul edilen 
İngilizce ile mesleki eğitim

www.atilim.edu.tr/plt
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UÇAK ELEKTRİK – ELEKTRONİK
Bölümün Amacı

Gerek sivil gerekse askeri uçaklardaki elektrik ve elektronik sistemlerin onarım ve bakımlarını yapan teknik 
uzmanlar olan nitelikli aviyonik uzmanları yetiştirmektir.

Kariyer Fırsatları
• Özel hava yolu şirketlerinin teknik departmanlarında,
• Türk hava kuvvetleri hava ikmal bakım merkezlerinde,
• Hava aracı bakım merkezlerinde,
• Havacılık alanında faaliyet gösteren diğer işletmelerin 

teknik bölümlerinde kolayca iş bulabilir, havacılığın 
önemli bir parçası olabilirsiniz.

Atılım Avantajları
• Türkiye’nin kendi uçuş okuluna sahip, kendi uçakları 

ile uçuş eğitimi vermeye yetkili ilk ve tek vakıf 
üniversitesi

• Tamamı havacılığın küresel dili İngilizce ile 
oluşturulmuş eğitim müfredatında, SHY -147 
belgelendirmesi öncesinde 9 modülden ders, Aviyonik, 
Bordo Aletleri ve Uçak Elektrik Sistemleri derslerini 
kredili olarak alma şansı

• Esenboğa Havalimanı - Sivil Havacılık Eğitim 
Merkezinde, uçak başında Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü onaylı gövde motor ve aviyonik B1ve B2 
sertifikalı uçak teknisyenlerinden uygulamalı eğitim

• Aviyonik, bordo aletleri ve uçak elektrik sistemleri gibi 
gerçek uçak bileşenlerinden oluşan eğitim setlerine 
sahip,
• Uçak Elektrik-Elektronik
• Hava Aracı Haberleşme ve Seyrüsefer
• Hava Aracı Elektrik Sistemleri
• Kokpit Enstrümantasyon Laboratuvarları olmak 

üzere 4 adet laboratuvar
• Son sınıfta işbaşı eğitim (on-the-job training) fırsatı
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UÇAK GÖVDE – MOTOR BAKIMI
Bölümün Amacı

Uçak gövdelerinin ve sistemlerinin üretimi, bakımı ve onarımı işlerini yürütecek nitelikli teknik elemanlar 
yetiştirmektedir.

Kariyer Fırsatları
• Havalimanlarının teknik bakım departmanlarında,
• Uçak fabrikalarının bakım onarım atölyelerinde,
• Sivil hava şirketlerinde,
• Devlet hava meydanları işletmelerinde,
• Savunma sanayi şirketlerinde kolayca iş bulabilir, 

havacılık sektöründe iyi bir kariyer sahibi olabilirsiniz.

Atılım Avantajları
• Türkiye’nin kendi uçuş okuluna sahip, kendi uçakları 

ile uçuş eğitimi vermeye yetkili ilk ve tek vakıf 
üniversitesi

• Tamamı havacılığın küresel dili İngilizce ile 
oluşturulmuş eğitim müfredatında, SHY -147 
belgelendirmesi öncesinde 9 modülden ders 
kredilendirmesi

• Esenboğa Havalimanı - Sivil Havacılık Eğitim 
Merkezinde, uçak başında Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü onaylı gövde motor ve aviyonik B1ve B2 
sertifikalı uçak teknisyenlerinden uygulamalı eğitim

• 2 adet uçak motor bakımı laboratuvarı, uçak 
malzeme ve alt sistem laboratuvarı, uçak akışkanlar 
laboratuvarı olmak üzere toplam 4 adet yüksek 
teknoloji ile donatılmış laboratuvar

www.atilim.edu.tr/ugmb
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TIP FAKÜLTESİ
Bölümün Amacı

Ülkenin sağlık gereksinimlerini karşılayabilecek, toplumun sağlık sorunlarına duyarlı ve çözümler üretebilen, 
yetkin, öğrenmeyi öğrenmiş, bilgi ve iletişim çağına uygun becerileri edinmiş, sürekli gelişime açık, insan 
haklarına saygılı, topluma örnek olacak hekimler yetiştirmektir.

Kariyer Fırsatları
• Aile ve Toplum Sağlığı Merkezleri
• Kamu ve özel tüm sağlık kuruluşları
• İlaç sektörü, Fabrikalar; Okullar
• İş Sağlığı ve Güvenliği Birimleri
• Ayakta Tanı-Tedavi Merkezleri
• Sağlıklı Yaşam ve Rehabilitasyon
• Üniversite ve Eğitim Kurumları gibi alanlarda 

çalışabilirler. TUS ile uzmanlaşarak çalışma alanlarını 
genişletebilir, uluslararası geçerli diploma sınavlarına 
hazırlanarak dünyanın birçok yerinde mesleğinizi icra 
edebilirsiniz.

Atılım Avantajları
• Yenilikçi ders içerikleri ile oluşturulmuş tamamı 

İngilizce müfredat
• Başarısı uluslararası platformda ispatlanmış 

yöntemlerle birebir eğitim
• Ankara Medicana International Hastanesi ile 

yaptığımız işbirliği sayesinde, ücretsiz staj imkânı, 
mezuniyet sonrası istihdam, araştırma ve proje 
ortaklıkları fırsatı

• Araştırmacı ve nitelikli akademik kadro
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MESLEK
YÜKSEKOKULU



ADALET BÖLÜMÜ
Bölümün Amacı

Ülkemizdeki hukuk ve adli hizmetler alanında ihtiyaç duyulan nitelikli adli personeli, günümüz ve geleceğin 
mesleki ihtiyaçları gözetilerek hazırlanan müfredata uygun olarak yetiştirerek, temel hukuk bilgisine sahip, 
uygulamayı bilen ve teknolojiyi takip eden öğrenciler yetiştirmektir.

Kariyer Fırsatları
• Adalet Bakanlığı bünyesinde, yazı işleri müdürlüğü, 

icra müdürlüğü, icra müdür yardımcılığı, ceza infaz 
kurumları müdürlüğü, ceza infaz memurluğu, zabıt 
kâtipliği gibi kadrolarda,

• Kamu kurumlarındaki hukuk birimlerinde,
• Noterlerde,
• Bankaların ve diğer özel kurumların hukuk 

birimlerinde,
• Avukatlık bürolarında nitelikli ara eleman olarak 

çalışabilirsiniz.

Atılım Avantajları
• Hukuk ağırlıklı ders içeriklerine ek olarak öğrencileri 

mesleğe/uygulamaya en iyi şekilde hazırlamak 
için bilgisayar, klavye kullanımı, büro yönetimi ve 
muhasebe dersleri ile tamamlanmış hayata hazırlayan 
müfredat

• Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmak koşulu ile Hukuk 
Fakültelerine dikey geçiş yapabilme imkânı

• İhtiyaç duyulabilecek her türlü kaynağı barındıran 
yetkin kütüphane

www.atilim.edu.tr/adalet-meslek-yuksek-okulu
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FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Puan Türü
2018

Kontenjan
2018

Taban Puanı
2018

Başarı Sırası

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%100 Burslu) DİL 3 407,685 10.325

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 Burslu) DİL 5 381,422 15.708

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) DİL 22 257,112 51.173

Matematik (İngilizce) (%100 Burslu) SAY 3 285,898 185.301

Matematik (İngilizce) (%75 Burslu) SAY 12 233,162 372.422

Mütercim Tercümanlık (İngilizce) (%100 Burslu) DİL 4 433,795 6.011

Mütercim Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) DİL 30 286,607 41.103

Mütercim Tercümanlık (İngilizce) (%25 Burslu) DİL 6 253,680 52.472

Psikoloji (İngilizce) (%100 Burslu) EA 6 379,671 34.513

Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) EA 5 328,358 111.218

Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) EA 49 238,131 550.491

GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Puan Türü
2018

Kontenjan
2018

Taban Puanı
2018

Başarı Sırası

Endüstri Ürünleri Tasarımı (Türkçe) (%100 Burslu) SAY 3 332,773 110.590

Endüstri Ürünleri Tasarımı (Türkçe) (%75 Burslu) SAY 10 258,220 260.858

Endüstri Ürünleri Tasarımı (Türkçe) (%50 Burslu) SAY 17 218,597 419.136

Grafik Tasarımı (Türkçe) (%100 Burslu) EA 3 324,032 120.742

Grafik Tasarımı (Türkçe) (%75 Burslu) EA 10 248,871 457.547

Grafik Tasarımı (Türkçe) (%50 Burslu) EA 17 205,999 728.726

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Türkçe) (%100 Burslu) EA 6 348,985 72.988

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Türkçe) (%25 Burslu) EA 30 229,143 638.618

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Türkçe) (Ücretli) EA 24 205,983 728.742

Mimarlık (Türkçe) (%100 Burslu) SAY 6 404,766 49.110

Mimarlık (Türkçe) (%50 Burslu) SAY 6 355,884 86.425

Mimarlık (Türkçe) (%25 Burslu) SAY 24 296,999 163.211

Mimarlık (Türkçe) (Ücretli) SAY 24 263,694 242.799

Moda ve Tekstil Tasarımı (Türkçe) (%100 Burslu) EA 2 288,190 231.907

Moda ve Tekstil Tasarımı (Türkçe) (%75 Burslu) EA 13 200,640 734.660

2018 TABAN PUAN VE SIRALAMA BİLGİLERİ

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU (4 Yıllık Lisans Eğitimi) Puan Türü
2018

Kontenjan
2018

Taban Puanı
2018

Başarı Sırası

Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%100 Burslu) EA 3 324,490 119.687

Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) EA 22 210,032 723.167

Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%25 Burslu) EA 5 223,352 685.492

Pilotaj (İngilizce) (%100 Burslu) SAY 3 491,956 8.006

Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) SAY 27 199,099 428.923

Uçak Elektrik-Elektronik (İngilizce) (%100 Burslu) SAY 3 340,296 102.013

Uçak Elektrik-Elektronik (İngilizce) (%50 Burslu) SAY 21 232,124 377.832

Uçak Elektrik-Elektronik (İngilizce) (%25 Burslu) SAY 6 218,870 418.875

Uçak Gövde-Motor Bakımı (İngilizce) (%100 Burslu) SAY 3 348,701 93.233

Uçak Gövde-Motor Bakımı (İngilizce) (%50 Burslu) SAY 21 237,351 350.065

Uçak Gövde-Motor Bakımı (İngilizce) (%25 Burslu) SAY 6 209,800 424.437
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İŞLETME FAKÜLTESİ Puan Türü
2018

Kontenjan
2018

Taban Puanı
2018

Başarı Sırası

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%100 Burslu) SÖZ 3 374,997 25.174

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%75 Burslu) SÖZ 23 287,174 289.623

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 Burslu) SÖZ 14 256,461 520.639

İktisat (İngilizce) (%100 Burslu) EA 4 313,499 146.904

İktisat (İngilizce) (%75 Burslu) EA 26 233,446 596.309

İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) EA 10 220,949 698.568

İktisat (Türkçe) (%100 Burslu) EA 4 281,960 258.788

İktisat (Türkçe) (%75 Burslu) EA 21 205,210 729.809

İktisat (Türkçe) (%50 Burslu) EA 10 230,593 624.727

İşletme (İngilizce) (%100 Burslu) EA 5 308,307 161.509

İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) EA 30 240,088 532.137

İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) EA 15 233,923 591.514

İşletme (Türkçe) (%100 Burslu) EA 4 284,632 246.998

İşletme (Türkçe) (%75 Burslu) EA 16 234,573 585.213

İşletme (Türkçe) (%50 Burslu) EA 20 217,838 710.085

Maliye (Türkçe) (%100 Burslu) EA 3 297,621 195.938

Maliye (Türkçe) (%75 Burslu) EA 12 247,679 467.091

Maliye (Türkçe) (%50 Burslu) EA 25 215,611 715.187

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe) (%100 Burslu) EA 5 317,952 135.483

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe) (%50 Burslu) EA 29 219,227 705.702

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe) (%25 Burslu) EA 16 221,065 698.009

Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%100 Burslu) EA 2 322,442 124.385

Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%75 Burslu) EA 16 212,191 720.254

Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) EA 2

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%100 Burslu) EA 4 332,112 103.482

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) EA 26 217,894 709.930

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) EA 7

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) EA 3

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%100 Burslu) EA 4 329,880 108.033

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%75 Burslu) EA 16 250,939 441.569

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 Burslu) EA 20 224,937 674.443

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Puan Türü
2018

Kontenjan
2018

Taban Puanı
2018

Başarı Sırası

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%100 Burslu) SAY 4 370,383 73.759

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%25 Burslu) SAY 31 237,134 351.254

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) SAY 5 212,549 422.902

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%100 Burslu) SAY 4 366,561 76.966

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%25 Burslu) SAY 31 228,720 394.502

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) SAY 5

Hemşirelik (İngilizce) (%100 Burslu) SAY 4 299,496 158.765

Hemşirelik (İngilizce) (%50 Burslu) SAY 30 215,307 421.446

Hemşirelik (İngilizce) (%25 Burslu) SAY 6

HUKUK FAKÜLTESİ Puan Türü
2018

Kontenjan
2018

Taban Puanı
2018

Başarı Sırası

Hukuk Fakültesi (Türkçe) (%100 Burslu) EA 20 396,084 20.680

Hukuk Fakültesi (Türkçe) (Ücretli) EA 180 318,695 133.549

Tablolarda 2018-2019 akademik yılı kontenjan rakamları verilmiştir.
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MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Puan Türü
2018

Kontenjan
2018

Taban Puanı
2018

Başarı Sırası

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%100 Burslu) SAY 7 410,056 45.851

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) SAY 48 306,647 146.793

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) SAY 15 271,172 221.009

Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%100 Burslu) SAY 4 378,131 67.657

Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) SAY 19 285,324 186.554

Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) SAY 17 248,919 296.483

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%100 Burslu) SAY 6 402,689 50.513

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) SAY 33 295,119 166.716

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) SAY 21 250,376 290.482

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%100 Burslu) SAY 4 398,711 53.019

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) SAY 26 276,063 208.261

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) SAY 10 248,432 298.406

Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%100 Burslu) SAY 3 362,456 80.512

Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) SAY 17 269,039 226.951

Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) SAY 10 248,523 298.048

İmalat Mühendisliği (İngilizce) (%100 Burslu) SAY 2 290,740 175.129

İmalat Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) SAY 13 250,311 290.758

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%100 Burslu) SAY 8 365,384 77.961

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) SAY 20 302,126 154.250

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) SAY 27 257,910 261.988

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 25 251,249 286.987

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya (İngilizce) (%100 Burslu) SAY 2 345,220 96.774

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya (İngilizce) (%75 Burslu) SAY 18 250,182 291.297

Makine Mühendisliği (İngilizce) (%100 Burslu) SAY 5 391,885 57.679

Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) SAY 35 273,673 214.347

Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) SAY 10 249,844 292.686

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%100 Burslu) SAY 4 396,300 54.654

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) SAY 10 344,059 97.974

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) SAY 26 257,939 261.865

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) (%100 Burslu) SAY 3 355,965 86.352

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) SAY 24 251,128 287.494

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) SAY 3 249,708 293.221

Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%100 Burslu) SAY 3 375,503 69.738

Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) SAY 11 328,015 116.534

Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) SAY 16 248,292 299.031

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%100 Burslu) SAY 5 407,823 47.224

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) SAY 32 292,699 171.353

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) SAY 8 266,424 234.359

ATILIM MESLEK YÜKSEKOKULU (2 Yıllık Önlisans Eğitimi) Puan Türü
2018

Kontenjan
2018

Taban Puanı
2018

Başarı Sırası

Adalet (Türkçe) (%100 Burslu) TYT 4 291,372 458.157

Adalet (Türkçe) (%25 İndirimli) TYT 30 193,059 1.667.526

Adalet (Türkçe) (Ücretli) TYT 6 186,459 1.723.881
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