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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!



• Uçuş eğitim yetkisi, uçakları ve uçuş okulu olan Türkiye’nin 
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

*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.

• Havacılık Yönetimi Bölümü Sivil Havacılık Yüksekokuluna 
bağlı bir lisans programıdır.

• Havacılık yönetimi lisans programının amacı tüm hava yolu 
ile ilgili faaliyet alanlarında çalışabilecek eleman 
yetiştirmektir.

• Havacılık işletmelerinin pazarlama, muhasebe, finansman, 
uçuş operasyon, kalite ve emniyet yönetimi gibi alanlarında 
çalışabilecek nitelikte insan yetiştirmeyi hedefleyen bölüm 
havacılık sektöründe dünyaya değer katmayı hedefleyenler 
için doğru tercih.

Havacılık Yönetiminde ATILIM ZAMANI!

Gözünüz Yükseklerdeyse Bu Bölüm Tam Size Göre

• Kamu Kuruluşları

• Özel İşletmeler

• Havalimanları

• Hava Ulaştırma Yolcu Hizmetleri

• Kargo Hizmetleri

• Havalimanı Planlaması

• Uçuş Pazarlaması

• Uçuş Operasyon Planlaması gibi 
alanlarda kolayca iş bulabilir,
sivil havacılık hizmetlerinde
kariyerinizi
yönlendirebilirsiniz.

Mezunlarımız Nerelerde Çalışabilir?


