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Medeniyetler Atılım’da kucaklaşıyor!

Erasmus+ programı ile 63 farklı ülkeden 582 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 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!



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

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

• Ortak Eğitim Programı kapsamında sektör-üniversite 
bağlantısı

Otomotiv Mühendisliği için ATILIM ZAMANI!

• 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 olanakları bulunmaktadır.

Mezunlarımız Nerelerde Çalışabilir?

• Otomotiv Mühendisliği, otomotiv sektörü ve bu sektörle bağlantılı 
sanayi dallarının mühendislik problemleri ve ihtiyaçlarıyla ilgilenen 
mühendislik dalıdır.

• Bölüm, 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 yetiştirmek 
amacıyla kurulmuştur.

• Otomotiv sektörü sizin için heyecandan daha fazlasıysa 
disiplinlerarası bu bölümde lisans eğitimi, sizin için doğru tercih.   

Otomotiv sektörü sizin için heyecandan daha fazlasıysa 
doğru yerdesiniz!


