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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'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

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi için ATILIM ZAMANI!

• Kamu ve özel sektör,

• Siyasi partiler,

• Medya ve araştırma kuruluşları,

• Sivil toplum kuruluşları gibi geniş bir yelpazede 
kariyer yapma imkânlarına sahip olabilirsiniz.

Mezunlarımız Nerelerde Çalışabilir?

• Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yakın ilişkili iki alan olup 
siyasal ve yönetsel konuların bilimsel çalışmasıyla 
ilgilenirler. Siyaset Bilimi disiplini siyasal sistemde 
kaynakların ve değerlerin dağılım süreçlerini incelerken; 
kamu yönetimi disiplini bir yönetsel sistemde karar ve 
politika oluşturma süreçlerini inceler.

• Bölümün amacı, öğrencilerini Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi alanlarında analitik, eleştirel ve yaratıcı 
yeteneklerle donatmaktır.

• Ekonomi, politika, sosyoloji gibi birçok disiplinden beslenen 
bir bölümde okumak istiyorsanız, doğru yerdesiniz.

Ekonomi, politika, sosyoloji gibi birçok disiplinden
beslenen bir bölümde okumak istiyorsanız…


