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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!



• 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

*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.

Maliye için ATILIM ZAMANI!

• 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.

Mezunlarımız Nerelerde Çalışabilir?

• 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.

• Bölümde, kamu sektörü ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu 
bilgi ve beceriyi öğrencilere kazandırabilmek için 
interdisipliner bir müfredat sunulmaktadır.

• Ekonomik olayları yorumlayabilme, hukukla ilişkisini kurabilme 
yeteneğine sahip, hem sözel hem sayısal becerisi olan biriyseniz bu 
bölüm tam size göre. 

Ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeleri
yorumlayabilecek nitelikler ben de var diyorsanız…


