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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!



• Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü, Türkiye ve dünyadaki 
ekonomik ve sosyal gelişmelere ilgi duyan öğrencilerin 
tercih edebileceği bir bölümdür.

• Bölüm olarak temel hedefimiz gelecekte Türkiye 
ekonomisinde iz bırakacak iktisatçılar ve ilgili çalışma 
alanlarında başarılı olacak yöneticiler yetiştirmektir.

• Seçmeli dersler öğrencilerin matematik bilgilerini 
zenginleştirmekte ve matematiğin ilgi duydukları alanlarına 
yoğunlaşabilmesini sağlamaktadır.

• Öğrencilerin analitik düşünme yeteneklerini geliştirmeye ve 
uygulamalı eğitime yönelik tasarlanan bölüm, ülke ekonomisine 
ve küresel ekonomiye yön vermek isteyen geleceğin iktisatçıları 
için doğru tercih.

Ekonominin nabzını tutan iktisatçılar bu bölümde yetişiyor! 

• Türkçe ve İngilizce olmak üzere zengin iki lisans programı 

• Zengin seçmeli ders yelpazesi ve pratik eğitim dersi ile ders 
asistanlığı yaparak tecrübe kazanma imkanı

• 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

İktisat için ATILIM ZAMANI!

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

Mezunlarımız Nerelerde Çalışabilir?


