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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!



• Yenilikçi ders içerikleri ile oluşturulmuş tamamı İngilizce 
müfredat

• Başarısı uluslararası platformda ispatlanmış yöntemlerle 
birebir eğitim

• Kampüs üniversitesi olmanın avantajı ile zengin seçmeli 
ders havuzu 

• Lisans düzeyinde araştırma projeleri ile bilime ilk adım

• Araştırmacı ve nitelikli tam zamanlı akademik kadro 

• Ankara Medicana International Hastanesi ile yaptığımız 
işbirliği sayesinde, nitelikli staj imkanı, mezuniyet sonrası 
istihdam, araştırma ve proje ortaklıkları fırsatı

Tıp eğitimi için ATILIM ZAMANI!

Üniversite ve diğer Eğitim Kurumlarında 
çalışabilirler. TUS ile uzmanlaşarak çalışma 
alanlarını genişletebilir, uluslararası geçerliliği olan 
diplomaları ile dünyanın birçok yerinde 
mesleklerini icra edebilirler.

• Kamu ve Özel Sağlık Kuruluşları 

• Aile ve Toplum Sağlığı Merkezleri

• Tıp Hukuku, Biyomedikal Endüstrisi

• Sağlık Sigortası Sektörü

• Sağlık Yönetimi

• İlaç Sektörü,

• İş Sağlığı ve Güvenliği Birimleri

• Sağlıklı Yaşam ve
Rehabilitasyon
Merkezleri

Mezunlarımız Nerelerde Çalışabilir?

• Tıp, sağlıklı insan yapısını bilen, koruyan, hastalıkları teşhis edebilen 
ve kişiye özel tedavi seçeneklerini değerlendiren, toplum sağlığını 
gözeten, mesleğin etik değerlerini ve önemini kavramış doktorlar 
yetiştiren bir lisans programıdır.

• Amacımız, öncelikle ülkenin sağlık gereksinimlerini karşılayabilecek, toplumun 
evrensel sağlık sorunlarına duyarlı ve çözümler üretebilen, yetkin, öğrenmeyi 
öğrenmiş, bilgi ve iletişim çağına uygun becerileri edinmiş, sürekli gelişime açık, 
insan haklarına saygılı, topluma örnek olacak hekimler yetiştirmektir.

• Tıp eğitimi başka hiçbir alanda bulamayacağınız kadar fazla deneyim sunar. 
İnsan sağlığına katkıda bulunmak size cazip geliyor ise ya da tedavi gören 
hastaların yaşamlarını daha da iyileştirebilmek için, araştırma planlayıp 
bulgularını anlayarak uygulamaya çabalamaktan yılmayacaksanız, bu 
meslek tam size göre.

Hipokrat’ın meşalesini taşıyacak vizyon sahibi doktorlar
bu fakültede yetişiyor!


