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İlk Atılım Rehberi

Sevgili Öğrencimiz,
23. yıla hedeflerini gerçekleştirip, daha büyük hedeflere odaklanarak giren
Üniversitemize hoş geldiniz.
Atılım Üniversitesi düşünen, sorgulayan, kendine güvenen, hayatı tüm yönleriyle
anlayan ve ona değer katan, yaratıcılığı gelişmiş genç nesillerle birlikte güçlenerek
geleceğe yol almaktadır.
Üniversitemiz, ülkemiz ve tüm dünya için bilim üreten, edinilen bilgileri toplumsal
refahımız ve geleceğimiz için faydaya dönüştürmeye çalışan, ulusal ve evrensel
düzeyde donanıma sahip nitelikli bireyler yetiştirme misyonunu, araştırma
üniversitesi olma iddiasıyla gerçekleştirmektedir.
Atılımlı olmakla, uluslararası standartlara uygun eğitim programları, güçlü
ve dinamik bir akademik kadro, İngilizce öğrenim görme avantajı, başarıyı
ödüllendiren burs olanakları ve en son teknolojiye sahip laboratuarları ile çağdaş
üniversite anlayışını yaşayacaksınız.
Üniversitemizde alacağınız eğitim ve kazanacağınız donanım sayesinde
mesleğinizde başarılı, uluslararası alanda rekabet edebilen ve ülkesine sahip çıkan
bireyler olarak yetişeceksiniz.
Üniversitemizdeki eğitiminiz süresince, ihtiyaç duyacağınız her konuda, her zaman
tüm akademik ve idari personelimizle yanınızda olacağımızı bilmenizi isterim.
Üniversitemizi tercih edip, geleceğinizle ilgili olarak aldığınız isabetli kararınızdan
dolayı sizi ve ailenizi kutlar, başarılarınızın devamını dilerim.

Prof. Dr. M. Yıldırım Üçtuğ
Rektör
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Hoşgeldiniz
“Atılımlı Olma” yolunda
sizlere kolaylık sağlamak
amacıyla bu rehberi
hazırladık.

Üniversitemiz, kayıtlar, ödemeler,
akademik yıl içindeki önemli tarihler,
İngilizce hazırlık eğitimi, Öğrenci
Dekanlığı başta olmak üzere
öğrencilerimizin her konuda destek ve
danışmanlık hizmeti aldığı birimlere
ilişkin pek çok bilgiyi
İLK ATILIM REHBERİ’nde bulabilirsiniz.
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Üniversitemiz Hakkında
Atılım Üniversitesi yirmi iki yıldır, kuruluşunda belirlediği hedefleri
gerçekleştirmek ve daha ileriye taşımak için gururla ve kararlı adımlarla
ilerliyor.
Atılım Vakfı tarafından 15 Temmuz • ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde
1997’de 2547 sayılı kanunun vakıf
yer alan URAP’ın araştırma odaklı olarak
yükseköğretim
kurumlarına
ilişkin
yaptığı Türk üniversiteleri sıralamasında
hükümlerine tabi olmak üzere kurulan ve
Türkiye’den bütün üniversiteler içinde
kamu tüzel kişiliğine sahip olan bir vakıf
42. ve vakıf üniversiteleri içinde 7. sırada
üniversitesi olarak ulusal ve uluslararası
• URAP dünya sıralamasında 1787.
sıralamalarda başarılarıyla yükselen
Türkiye’den yer alan üniversiteler içinde
Atılım Üniversitesi,
54. ve vakıf üniversiteleri içinde 9. sırada
• Bir İngiliz araştırma kuruluşu olan
• Üniversitelerin internet performansını
TES Global’in araştırma, eğitim,
ölçen İspanyol CybermetricsLab’ın
uluslararası görünüm ve sanayi geliri
hazırladığı Webometrics sıralamasına
gibi kriterleri dikkate alarak hazırladığı
göre Türkiye’de 43. ve vakıf
Times Highe r Education (THE) dünya
üniversiteleri arasında 10. sırada
üniversiteler sıralamasında Türkiye’de
• Araştırma, eğitim, uluslararasılaşma
vakıf üniversiteleri arasında 4. sırada
gibi kıstasları dikkate alan QS
• Times Higher Education (THE) konu
kuruluşunun “Yükselen Avrupa ve Orta
sıralamalarından Fiziksel Bilimler
Asya Ülkeleri” sıralamasında ilk 250
sıralamasında Türkiye’den dereceye
üniversite içinde yer aldı.
giren üniversiteler arasında 2. sırada
• Amerikan US News Global Dünya
• BRICS ve gelişmekte olan ekonomileri
üniversiteleri sıralamasında Türkiye’de
kapsayan sıralamada 50 ülkeden
yer alan 39 üniversiteden, 6 vakıf
açıklanan 300 üniversite içinde 62.
üniversitesinden biri oldu.
Türkiye’de tüm üniversiteler arasında 6.
• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının
ve vakıf üniversiteleri içinde 4. sırada
hazırladığı “Girişimci ve Yenilikçi
• Kalite odaklı araştırma, yenilikçilik
Üniversiteler Sıralaması”nda vakıf
ve topluma duyarlılık ölçütlerini göz
üniversiteleri arasında 6. olan,
önüne alan İspanyol araştırma kuruluşu
bünyesinde yürütülen araştırmalar
SCIMAGO’ya göre Türkiye’de 21. ve vakıf
ve sanayi işbirlikleriyle ülkemizin
üniversiteleri içinde 6. sırada
yükselen değerlerinden biri olan

Atılım Üniversitesi “dünya üniversitesi” • TÜBİTAK Destekli Projeler,
olma yolunda, sayıları 600’ü aşan • Danışmanlık Projeleri,
akademisyenin çalışmalarını
• Kamu ve özel sektörden çeşitli
kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa
• Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP),
gerçekleştirilen projeler kapsamında
• Lisans Araştırma Projeleri (LAP),
destekliyor.
• Araştırma Laboratuvarları Projeleri (ALP),
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Yerleşkede İlk Adımlar
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METAL ŞEKİLLENDİRME
MÜKEMMELLİYET MERKEZİ
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Akademik Takvim
1.DÖNEM

02 Eylül 2019

06 Eylül 2019

Üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerin kayıtları ve İngilizce
seviye tespit sınavları

02 Eylül 2019

Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans programları
mülakatları (2. devre)

03 Eylül 2019

Sosyal Bilimler Enstitüsü doktora programları mülakatları (2.
devre)

03 Eylül 2019

Yatay geçiş, çift anadal ve yandal programları başvuru
sonuçlarının duyurulması

05 Eylül 2019

Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Uzaktan Eğitim lisansüstü
programları başvuru sonuçlarının duyurulması (2. devre)

02 Mayıs 2019

04 Ekim 2019

Yeni uluslararası öğrenci kayıtları

02 Mayıs 2019

12 Temmuz 2019

Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Uzaktan Eğitim lisansüstü
program başvuruları (1. devre)

09 Eylül 2019

02 Mayıs 2019

09 Ağustos 2019

Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü program başvuruları

10 Eylül 2019

17 Haziran 2019

19 Ağustos 2019

Yatay geçiş, çift anadal ve yandal başvuruları

İngilizce yeterlik sınavı (Lisansüstü ve üniversiteye yeni kayıt
olan, yatay geçişi uygun görülen ve uluslararası öğrenciler
ile Temel İngilizce Bölümünde bahar dönemi ve yaz okulunda
başarısız olan öğrenciler için)
Lisansüstü programlara kabul edilen adayların başvuru
evraklarının Öğrenci Dekanlığına iletilmesinin son günü

20 Eylül 2019

Yatay geçiş, çift anadal ve yandal başvurusu kabul edilen
öğrencilerin kayıtları

12 Temmuz 2019

Lisansüstü İngilizce yeterlik sınavı

15 Temmuz 2019

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

10 Eylül 2019

17 Temmuz 2019

Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans programları
mülakatları (1. devre)

11 Eylül 2019

18 Temmuz 2019

Sosyal Bilimler Enstitüsü doktora programları mülakatları (1.
devre)

13 Eylül 2019

19 Temmuz 2019

12 Temmuz 2019 tarihinde yapılan lisansüstü İngilizce yeterlik
sınavı sonuçlarının duyurulması

18 Eylül 2019

20 Eylül 2019

22 Temmuz 2019

Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Uzaktan Eğitim lisansüstü başvuru
sonuçlarının duyurulması (1. devre)

Güz dönemi ders kayıtları ve danışman onayları (önlisans,
lisans ve lisansüstü)

18 Eylül 2019

06 Kasım 2019

Temel İngilizce Bölümü oryantasyon günü, Temel İngilizce
Bölümü 1. kur derslerinin başlaması - sona ermesi

23 Eylül 2019

27 Aralık 2019

Güz dönemi derslerinin başlaması - sona ermesi

23 Eylül 2019

15 Ocak 2020

Tıp Fakültesi derslerinin başlaması - sona ermesi

22 Temmuz 2019

26 Temmuz 2019

Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Uzaktan Eğitim, eğitim ücreti
ödeme ve kesin kayıt işlemleri (1. devre)

29 Temmuz 2019

26 Ağustos 2019

Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Uzaktan Eğitim lisansüstü
programları başvuruları (2. devre)

01 Ağustos 2019

15 Ağustos 2019

Lisans / Ön Lisans Ek Madde1 yatay geçiş başvuruları

01 Ağustos 2019

16 Ağustos 2019

Kayıtlı Öğrencilerin Öğrenim ücreti 1. taksit ödemeleri

11 Ağustos 2019

14 Ağustos 2019

Kurban Bayramı (10 Ağustos 2019 rtesi yarım gün dersler
yapılmayacaktır)

19 Ağustos 2019

Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programları başvuru
sonuçlarının duyurulması

26 Ağustos 2019

Lisansüstü İngilizce yeterlik sınavı

28 Ağustos 2019

26 Ağustos 2019 tarihinde yapılan lisansüstü İngilizce yeterlik
sınavı sonuçlarının duyurulması
29 Ağustos 2019

30 Ağustos 2019

Yatay geçiş, çift anadal, yandal sonuçlarının Dekanlıklar/
Yüksekokullar/Enstitüler tarafından intibaklar ile birlikte
Öğrenci Dekanlığına gönderilmesi için son gün
Zafer Bayramı

13 Eylül 2019

10 Eylül 2019 tarihinde yapılan İngilizce yeterlik sınavı
sonucunun duyurulması

27 Eylül 2019
02 Ekim 2019

Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Uzaktan Eğitim (2. devre) ve Fen
Bilimleri Enstitüsü eğitim ücreti ödeme ve kesin kayıt işlemleri

Lisans programlarına yeni başlayan öğrenciler için
oryantasyon günü
04 Ekim 2019

Ders ekleme-bırakma günleri

14 Ekim 2019

Ara sınav tarihlerinin duyurulması, Ders ve Sınav Programı
Hazırlama Ofisine gönderilmesi için son gün

17 Ekim 2019

Temel İngilizce Bölümünde okuyan öğrenciler için kayıtlı
oldukları lisans programları tarafından yapılacak oryantasyon
eğitimi
18 Ekim 2019

Dönem izni (kayıt dondurma) başvurularının son günü

29 Ekim 2019

Cumhuriyet Bayramı (28 Ekim Pazartesi yarım gün - dersler
yapılmayacaktır)

10 Kasım 2019

Atatürk'ü Anma Günü

18 Kasım 2019

08 Ocak 2020

Temel İngilizce Bölümü 2. kur derslerinin başlaması - sona
ermesi
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02 Aralık 2019

İlk Atılım Rehberi

29 Kasım 2019

Önlisans ve lisans programlarında dersten çekilme
başvurularının son günü

29 Kasım 2019

ERASMUS ile giden öğrencilerin ders bilgilerinin, Dekanlıklar/
YüksekOkullar tarafından Öğrenci Dekanlığına gönderilmesinin
son günü

29 Kasım 2019

Doktora programlarında tez önerilerinin sunumları için son gün

27 Aralık 2019

Bahar döneminde açılacak derslerin öğrenci bilgi sistemine
girilmesi

27 Aralık 2019

Lisansüstü tez danışmanı atamalarının son günü

27 Aralık 2019

Doktora yeterlik sınavlarının yapılmasının son günü

27 Aralık 2019

Derslerin sona ermesi

27 Aralık 2019

Tez izleme komitesi tutanak ve raporlarının Enstitü
Müdürlüklerine iletilmesinin son günü

01 Ocak 2020

Yılbaşı tatili

02 Ocak 2020

15 Ocak 2020

Dönem sonu sınavları

16 Ocak 2020

17 Ocak 2020

Mazeret sınavları

15 Ocak 2020

Tıp Fakültesi derslerinin sona ermesi

20 Ocak 2020

Güz dönemi harf notlarının öğrenci bilgi sistemine girilmesi
için son gün

2.DÖNEM
23 Aralık 2019

10 Ocak 2020

Yatay geçiş, çift anadal ve yandal başvuruları

06 Ocak 2020

17 Ocak 2020

Kayıtlı Öğrencilerin Öğrenim ücreti 2. taksit ödemeleri

17 Ocak 2020

Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Uzaktan
Eğitim lisansüstü program başvuruları

20 Ocak 2020

Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans programları
mülakatları

21 Ocak 2020

Sosyal Bilimler Enstitüsü doktora programları mülakatları

20 Ocak 2020

İngilizce yeterlik sınavı (lisans, yatay geçiş başvurusu yapan
öğrenciler ve lisansüstü öğrenciler)

23 Ocak 2020

20 Ocak 2020 tarihinde yapılan İngilizce yeterlik sınavı
sonucunun duyurulması

24 Ocak 2020

Enstitüler lisansüstü programlara başvuru sonuçlarının
duyurulması
27 Ocak 2020

27 Ocak 2020

Enstitüler tarafından lisansüstü programlara kabul edilen
adayların başvuru evraklarının Öğrenci Dekanlığına
iletilmesinin son günü
Temel İngilizce Bölümü 3. kur derslerinin başlaması

20 Ocak 2020

İngilizce yeterlik sınavı (Lisans, Yatay Geçiş Başvurusu yapan
öğrenciler ve Lisansüstü)

28 Ocak 2020

22 Ocak 2020

Güz dönemi harf notlarının öğrenci bilgi sisteminde
duyurulması

29 Ocak 2020

23 Ocak 2020

Ders ve öğretim elemanı değerlendirme anketlerinin Öğrenci
Bilgi Sisteminde kapatılması

Yatay geçiş, çift anadal, yandal sonuçlarının Dekanlıklar/
Yüksekokullar/Enstitüler tarafından intibaklar ile birlikte
Öğrenci Dekanlığına gönderilmesi için son gün

31 Ocak 2020

Yatay geçiş, çift anadal ve yandal programları başvuru
sonuçlarının duyurulması

27 Ocak 2020

05 Şubat 2020

29 Ocak 2020

Ek Sınavlar

30 Ocak 2020

Ek Sınav notlarının Öğrenci Dekanlığına iletilmesinin son günü

24 Ocak 2020
31 Ocak 2020

31 Ocak 2020

Lisansüstü programlar için eğitim ücreti ödeme ve kesin kayıt
işlemleri

03 Şubat 2020

07 Şubat 2020

Yatay geçiş, çift anadal ve yandal başvurusu kabul edilen
öğrencilerin kayıtları

Yüksek Lisans ve doktora programlarında tez savunmalarının
son günü

05 Şubat 2020

07 Şubat 2020

Ders kayıtları ve danışman onayları

Maddi hataların ve not düzeltmelerinin Bölüm Başkanlıkları
tarafından Öğrenci Dekanlığına gönderilmesinin son günü

10 Şubat 2020

15 Mayıs 2020

Bahar dönemi derslerin başlaması - sona ermesi

10 Şubat 2020

05 Haziran 2020

Tıp Fakültesi derslerinin başlaması - sona ermesi

19 Şubat 2020

21 Şubat 2020

Ders ekleme-bırakma günleri

Güz döneminde sonuçlandırılmamış olan I notlarının FF veya U
notuna dönüşmesi

02 Mart 2020

Ara sınav tarihlerinin duyurulması, Ders ve Sınav Programı
Hazırlama Ofisine gönderilmesi için son gün
06 Mart 2020

Dönem izni (kayıt dondurma) başvurularının son günü

18 Mart 2020

Temel İngilizce Bölümü 3. kur derslerinin sona ermesi

30 Mart 2020

Temel İngilizce Bölümü 4. kur derslerinin başlaması

16 Nisan 2020

Temel İngilizce Bölümünde okuyan öğrenciler için kayıtlı
oldukları lisans programları tarafından yapılacak oryantasyon
eğitimi
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17 Nisan 2020
17 Nisan 2020

23 Nisan 2020

İlk Atılım Rehberi

Önlisans ve lisans programlarında dersten çekilme
başvurularının son günü
ERASMUS ile giden öğrencilerin ders bilgilerinin, Dekanlıklar/
YüksekOkullar tarafından Öğrenci Dekanlığına gönderilmesinin
son günü
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

27 Nisan 2020
01 Mayıs 2020

Yaz okulunda açılacak derslerin öğrenci bilgi sistemine
girilmesi için son gün
Emek ve Dayanışma Günü

08 Mayıs 2020

Güz döneminde açılacak derslerin öğrenci bilgi sistemine
girilmesi için son gün

15 Mayıs 2020

Derslerin sona ermesi

15 Mayıs 2020

Lisansüstü tez danışmanı atamalarının son günü

15 Mayıs 2020

Ders ve öğretim elemanı değerlendirme anketlerinin öğrenci
bilgi sisteminde açılması

19 Mayıs 2020

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

24 Mayıs 2020

26 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı

27 Mayıs 2020

09 Haziran 2020

Dönem sonu sınavları

29 Mayıs 2020

Doktora yeterlik sınavlarının yapılmasının son günü

03 Haziran 2020

Temel İngilizce Bölümü 4. kur derslerinin sona ermesi
03 Haziran 2020

Tıp Fakültesi derslerinin sona ermesi

08 Haziran 2020

12 Haziran 2020

Tıp Fakültesi dönem sonu sınavları

10 Haziran 2020

12 Haziran 2020

Mazeret sınavları

12 Haziran 2020

Bahar dönemi harf notların öğrenci bilgi sistemine girilmesi
için son gün

14 Haziran 2020
Pazar
16 Haziran 2020

Bahar dönemi harf notlarının öğrenci bilgi sisteminde
duyurulması
18 Haziran 2020

Ek sınavlar

17 Haziran 2020

İngilizce yeterlik sınavı

17 Haziran 2020

Ders ve öğretim elemanı değerlendirme anketlerinin öğrenci
bilgi sisteminde kapatılması
19 Haziran 2020

22 Haziran 2020

Ek Sınav notlarının Öğrenci Dekanlığına iletilmesinin son günü
17 Haziran 2020 tarihinde yapılan İngilizce yeterlik sınavı
sonuçlarının duyurulması

26 Haziran 2020

Doktora programları tez önerisi sunumlarının son günü

26 Haziran 2020

Tez izleme komitesi tutanak ve raporlarının verilmesinin son
günü

26 Haziran 2020

Yüksek lisans ve doktora tez savunmalarının son günü

26 Haziran 2020

Maddi hataların ve not düzeltmelerinin Bölüm Başkanlıklarınca
Öğrenci Dekanlığına gönderilmesinin son günü

27 Haziran 2020
27 Haziran 2020

28 Haziran 2020
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YAZ DÖNEMİ
10 Haziran 2020

25 Haziran 2020

Temel İngilizce Bölümü yaz okulu (kurlar) öğrenim ücretleri
ödemeleri ve kayıtları

29 Haziran 2020

01 Temmuz 2020

Lisans ve lisansüstü yaz okulu öğrenim ücretleri ödemeleri ve
kayıtları

29 Haziran 2020

05 Ağustos 2020

Temel İngilizce Bölümü yaz okulu derslerinin başlaması - sona
ermesi

01 Temmuz 2020

14 Ağustos 2020

Lisans ve lisansüstü programlarında yaz okulu derslerinin
başlaması - sona ermesi

15 Temmuz 2020
31 Temmuz 2020

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
03 Ağustos 2020

Kurban Bayramı (30 Temmuz 2020 yarım gün - dersler
yapılmayacaktır)

05 Ağustos 2020

Temel İngilizce Bölümü yaz okulu derslerinin sona ermesi

10 Ağustos 2020 14 Ağustos 2020

Tıp Fakültesi yaz okulu sınavları

14 Ağustos 2020

Lisans ve lisansüstü programlarında yaz okulu derslerinin
kesilmesi
18 Ağustos 2020

Yaz okulu harf notlarının öğrenci bilgi sistemine girilmesi için
son gün

20 Ağustos 2020

Yaz okulu harf notlarının öğrenci bilgi sisteminde duyurulması

19 Ağustos 2020

Yaz okulu İngilizce yeterlik sınavı

24 Ağustos 2020 26 Ağustos 2020

Ek sınavlar

24 Ağustos 2020

19 Ağustos 2020 tarihinde yapılan İngilizce yeterlik sınavı
sonuçlarının duyurulması
28 Ağustos 2020

Ek sınav notlarının Öğrenci Dekanlığına iletilmesinin son günü

30 Ağustos 2020

Zafer Bayramı

04 Eylül 2020

Yaz okulunda sonuçlandırılmamış olan I notlarının FF veya U
notuna dönüşmesi

Not: Sevgili öğrencimiz yıl içinde söz konusu olabilecek değişiklikler nedeniyle güncel akademik
takvimi web sayfamızdan takip ediniz.
www.atilim.edu.tr/tr/oim/page/4629/akademik-takvim-2019-2020
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Kayıt
İşlemleri
KAYIT TARİHLERİ:
Kayıtlar, bölüm farkı olmaksızın 19 - 23
Ağustos 2019 tarihleri 09.00 - 17.15
saatleri arasında Atılım Üniversitesi Yerleşkesi, Kadriye Zaim Kütüphanesinde
yapılacaktır.
AÇIKLAMALAR:
• 2019 YKS ile Üniversitemize yerleşen öğrencilerimiz, Öğrenci Bilgi Sistemimiz olan ATACS programında,
kullanıcı hesabınızın oluşabilmesi(mail ve şifre) için aşağıda sunulan
linkten, T.C Kimlik numaranız ve doğum tarihiniz ile giriş yapabilirsiniz.
Öğrenci Bilgi Sistemi ATACS hesabınızı etkinleştirmek için tıklayınız.
atacs.atilim.edu.tr/YeniOgrenci

cek adayların da belirlenen tarihlerde
yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun
olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2019 tarihine kadar yükseköğretim
kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl
kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar
mezun olduklarını belgelemeyenlerin
geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

• Adayların kayıt için şahsen (veya No- KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:
ter vekâleti vermiş oldukları kişi tara- 1. Kayıt Kayıt Bilgi Formu (web sayfamızfından) başvurmaları gerekmektedir,
dan formun çıktısı alınarak, dolduruleksik belge ve posta ile kayıt yapılmaz.
duktan sonra teslim edilecektir
• Üniversitemizi Burslu veya indirim- 2. Lise Diplomasının aslı veya diploması
li olarak kazananlardan,”Açıköğretim
hazırlanmamış olanlar için yeni tarihli
programları dâhil herhangi bir 4 veya
geçici mezuniyet belgesi
daha fazla yıllık lisans programından
mezun olan öğrenciler Atılım Üniversi- 3. Nüfus Cüzdanı arkalı önlü fotokopisi
tesi’nde tam ücretli öğrenim görürler” 4. İkametgâh Belgesi

• Bir yükseköğretim programına ka- 5. 2 Adet vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar
yıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim
son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır.
kurumlarından mezun olamayarak
Kayda gelirken 2 adet resmin arkabütünleme veya tek ders sınava gire-

sına öğrenci adı, soyadı ve kazanılan
bölüm/programın tükenmez kalem ile
yazılmış olması gerekir. )
6. YKS Kazandı ve YKS puanı sonuç belgelerinin internet çıktısı

tenmemektedir. Sanal Pos ödemesi ile
ilgili bilgi için almak için tıklayınız.)
8. Denizbank A.Ş. ücretin yatırılması halinde Öğretim ücretinin yatırılmış olduğunu gösteren Banka dekontunun aslı

7. Öğretim ücretinin Denizbank A.Ş.’den 9. Sivil Havacılık Yüksekokulu Bölümlerini kazanan öğrencilerin getirmesi
ödenmesi durumunda öğretim ücgereken evraklar:
retinin ödenmiş olduğunu gösteren
Banka
dekontunun
aslı.
10. Sivil Havacılık Yüksekokulu Bölümle(Sanal Pos Kredi Kartı ile ödenen öğrini kazanan öğrencilerin getirmesi
retim ücreti ödemelerinde dekont isgereken evraklar:
HAVACILIK YÖNETİMİ

1. Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya
Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
2. Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir
sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış
olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).

UÇAK ELEKTRİKELEKTRONİK UÇAK
GÖVDE-MOTOR

1. Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya
Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
2. Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir
sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış
olmak şartıyla heyet raporu almak (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/
eksikliği vb).

PİLOTAJ

1. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından ICAO
Ek-1 Sınıf 1 hükümlerine uygun sağlık raporu almak.
2. Pilot olmasına engel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
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Ödemeler
2019-2020 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM ÜCRETLERİ (YENİ KAYIT)
Ücretli
Öğrenci

%75
İndirimli

%50
İndirimli

%25
İndirimli

%100 Tam
Burslu

Tıp Fakültesi

65.000 ₺

-

-

48.750 ₺

-

Diğer Tüm Fakülteler

43.600 ₺

10.900 ₺

21.800 ₺

32.700 ₺

-

Meslek Yüksekokulu

38.400 ₺

-

19.200 ₺

28.800 ₺

-

Yukarıda yer alan öğretim ücretlerine %8 KDV Dahildir.
Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı ücretleri, fakülte öğretim ücretleri ile aynıdır.
Öğretim ücretleri her yıl yıllık TÜFE oranında artırılır.

ÖDEME USULLERİ :
Öğretim ücretleri her yıl akademik takvimde belirlenen tarih aralıklarında ödenir.
Ödemeler Üniversitemizin anlaşmalı olduğu bankaya nakit olarak veya sanal pos
işlemi ile yapılır.
Nakit Ödeme :
• Üniversitemizin anlaşmalı olduğu Denizbank Ankara Ticari Merkez Şubesi
veya Türkiye genelindeki herhangi bir Denizbank şubesine başvurularak, Atılım
Üniversitesi Öğretim Ücreti ödenmesi talebiyle, öğrencinin TC kimlik numarası ve
adı soyadı bilgilerini belirtilerek ödenir.
• Denizbank İnternet Bankacılığı üzerinden Üniversite Tahsilatlar sayfasından
Online ödeme yapılabilmektedir.
• Yıllık öğretim ücretinin tamamının peşin ödenmesi halinde ilgili akademik yılın
bahar dönemi için % 6 indirim uygulanır.
• Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak öğrencilerimiz, öğretim ücretlerini Güz ve
Bahar yarıyılı başlarında olmak üzere 2 eşit taksitte her yıl akademik takvimde
belirlenen tarih aralıklarında Üniversitemizin belirlemiş olduğu ödeme usulleri
ile ödenir.
• Başka bankalardan EFT ile öğretim ücreti ödemesi yapılması halinde öğrenciye
ait bilgilerin tam ve eksiksiz olarak yazılmasını önemle rica ederiz. (TC kimlik
numarası ile öğrenci adı soyadı belirtilmelidir.)
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• ATM’lerden ödeme yapılmamasını önemle rica ederiz.
• Pilotaj öğrencilerimizin uçuş eğitim ücreti ödemeleri Euro olarak ödenmektedir.
Uçuş Eğitim ücretlerini web sayfamızda belirtilen tarihler arasında ödeyebilirler.
( Öğrenci numarası veya TC kimlik numarası ile öğrenci adı soyadı belirtilmelidir.)
Uçuş eğitim ücretleri nakit olarak web sayfamızda yer alan banka hesap
numaramıza yatırılmakta olup , taksitlendirme yapılmamaktadır.
Kredi Kartı (Sanal Pos) :
• Tek çekim olarak yapılan öğretim ücreti ödemelerinde vade farkı
uygulanmamaktadır.
• Dönem öğretim ücretini sanal pos kullanarak taksitli ödemek isteyen lisans
öğrencilerimizin bonus özelliği olan kredi kartlarına %3 vade farkı uygulanarak 3
taksit yapılır.
• Yıllık öğretim ücretinin tamamının kredi kartı ile tek çekim olarak ödenmesi
halinde ilgili akademik yılın bahar dönemi için % 6 indirim uygulanır.
• Yıllık öğretim ücretinin tamamının bonus özellikli kredi kartı ile ödenmesi halinde
vade farksız 6 taksit yapılır.
• Kullanılabilir kredi kartı limitinizin öğretim ücreti kadar olması gerekmektedir.
Kısmi ödeme kabul edilmemektedir.
• American Express ile öğretim ücreti ödemesi kabul edilmemektedir.
• Kredi Kartı ile ödemeler sadece sanal pos üzerinden yapılmaktadır. Mobil Pos ile
üniversite içerisinden çekim yapılmamaktadır.
Üniversitemiz yetkili kurullarınca tanımlanmış bu yöntemlerin dışında herhangi bir
ödeme aracımız bulunmamaktadır.
Üniversitemizde, Senet, Çek kabul edilmemektedir.
Banka Hesap Bilgileri
TL Hesabı

Dolar Hesabı

Banka

Denizbank Ankara Ticari Merkez Şubesi-3700

Hesap Numarası

280 3832-444

280 3832-445

IBAN

TR420013400000280383200080

TR150013400000280383200081

Pilotaj Öğrencilerimizin Uçuş Eğitim Ücreti Ödemelerini Yapılabileceği
Banka Hesap Numaramız:
EUR Hesabı
Banka

Denizbank Ankara Ticari Şubesi-3700

Hesap Numarası

280 3832-465

IBAN

TR500013400000280383200227

Not : Öğretim ücreti ödemelerinde öğrenci ad soyad ,T.C kimlik no ve öğrenci numarasının belirtilmesi
zorunlu olup, karışıklığa sebebiyet vermemesi amacı ile öğrenci ad soyad bilgisi dışında (gönderene ait
firma adı,anne,baba,kardeş adı v.s.gibi) ad belirtilmemesi için gereğini önemle rica ederiz.
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akademik yıl %50’sini kaybeder. İkinci yıl sonunda mezun olamayan öğrencilerin bursu veya indirimi sona erer.
4. Daha önce Üniversitemiz ya da bir diğer üniversitenin lisans programlarında öğrenim görmekte iken yeniden %100 burslu veya %75, % 50
ve % 25 indirimli kontenjanlar dâhilinde lisans
programlarına yerleştirilen öğrencilerden İngilizce hazırlık eğitimi alacak öğrenciler hazırlık
eğitimi süresi dâhil azami 10 yarıyıl, doğrudan
lisans programına başlayan veya Türkçe eğitim
veren bölümlere kaydolan öğrenciler ise azami
8 yarıyıl süresince, ders ve başarı koşulu aranmaksızın burs veya indirim oranlarında öğretim
ücretinden muaf tutulurlar. Bu süreler sonunda
mezun olamayan öğrenciler bir sonraki akademik yıl bursunun veya indiriminin %20’sini,
ikinci akademik yıl %50’sini kaybeder. İkinci yıl
sonunda mezun olamayan öğrencilerin bursu
veya indirimi sona erer. Burs veya indirim süreleri öğrencilerin intibak edildikleri yarı yıldan
başlayarak hesaplanır ve öğrenci hangi yarı yılda
öğretime başladı ise İngilizce hazırlık eğitimi alacak öğrenciler için hazırlık eğitimi süresi dâhil
10, doğrudan lisans programına başlayan veya
Türkçe eğitim veren bölümlere kaydolan öğrenciler için ise 8 yarıyıla tamamlanarak hesaplanır
(Örneğin 3. yarıyıla intibak edilen bir öğrencinin
yasal burs veya indirim süresi doğrudan lisans
programına başlayan veya Türkçe eğitim veren
bölümler için 6 yarı yıl, Temel İngilizce Bölümünde İngilizce hazırlık eğitimi görecek öğrenciler
için hazırlık eğitim süresi dâhil 8 yarıyıldır.)

Burslar
Üniversitemiz öğrencileri teşvik etmek,
başarı oranlarını arttırmak amacı ile
aşağıdaki koşullarda karşılıksız burs
olanakları sunmaktadır.
1. ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzlarında “burslu” veya “indirimli”
öğrenci alınacağı belirtilen programlara belirtilen kontenjan ve şartlar dâhilinde “burslu” veya
“indirimli” kayıt olan öğrencilere verilen burstur.
2. YKS (LYS) sonuçlarına göre %100 burslu veya
%75, % 50 ve % 25 indirimli kontenjanlar dâhilinde lisans programlarına yerleştirilen lisans
öğrencilerden Temel İngilizce Bölümünde İngilizce hazırlık eğitimi görecek öğrenciler İngilizce
hazırlık eğitimi süresi dahil 10 yarıyıl, doğrudan
lisans programına başlayan veya Türkçe eğitim
veren bölümlere kaydolan öğrenciler ise 8 yarıyıl

süresince, ders ve başarı koşulu aranmaksızın
burs veya indirim oranlarında öğretim ücretinden muaf tutulurlar. Bu süreler sonunda mezun
olamayan öğrenciler bir sonraki akademik yıl
bursunun veya indiriminin %20’sini, ikinci akademik yıl %50’sini kaybeder. İkinci yıl sonunda
mezun olamayan öğrencilerin bursu veya indirimi sona erer.
3. YKS sonuçlarına göre %100 burslu veya indirimli
kontenjanlar dâhilinde Tıp Fakültesine yerleştirilen öğrencilerden Temel İngilizce Bölümünde İngilizce hazırlık eğitimi görecek öğrenciler
İngilizce hazırlık eğitimi süresi dahil 14 yarıyıl,
doğrudan programa başlayan öğrenciler ise 12
yarıyıl süresince, ders ve başarı koşulu aranmaksızın burs veya indirim oranlarında öğretim
ücretinden muaf tutulurlar. Bu süreler sonunda
mezun olamayan öğrenciler bir sonraki akademik yıl bursunun veya indiriminin %20’sini, ikinci

5. Daha önce Üniversitemiz ya da bir diğer üniversitenin Tıp Fakültesinde öğrenim görmekte
iken yeniden %100 burslu veya indirimli kontenjanlar dâhilinde Tıp Fakültesine yerleştirilen
öğrencilerden İngilizce hazırlık eğitimi alacak
öğrenciler hazırlık eğitimi süresi dâhil azami 14
yarıyıl, doğrudan programa başlayan öğrenciler
ise azami 12 yarıyıl süresince, ders ve başarı koşulu aranmaksızın burs veya indirim oranlarında
öğretim ücretinden muaf tutulurlar. Bu süreler
sonunda mezun olamayan öğrenciler bir sonraki akademik yıl bursunun veya indiriminin %20
’sini, ikinci akademik yıl %50’sini kaybeder. İkinci
yıl sonunda mezun olamayan öğrencilerin bursu
veya indirimi sona erer. Burs veya indirim süreleri öğrencilerin intibak edildikleri yarı yıldan
başlayarak hesaplanır ve öğrenci hangi yarı yılda
öğretime başladı ise İngilizce hazırlık eğitimi alacak öğrenciler için hazırlık eğitimi süresi dâhil
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14, doğrudan programa başlayan öğrenciler için
ise 12 yarıyıla tamamlanarak hesaplanır (Örneğin 3. yarıyıla intibak edilen bir öğrencinin yasal
burs veya indirim süresi doğrudan programa
başlaması halinde 10 yarı yıl, Temel İngilizce Bölümünde İngilizce hazırlık eğitimi görecek öğrenciler için hazırlık eğitim süresi dâhil 12 yarıyıldır.)
6. Öğretim dili Türkçe olan lisans programlarına
burslu veya indirimli olarak kayıt yaptıran öğrencilerin bursu veya indirimi bölüm öğretim ücretini kapsamakta olup, isteğe bağlı olarak İngilizce
eğitim almak üzere Temel İngilizce Bölümünde
öğrenime devam etmeleri halinde İngilizce hazırlık eğitimi öğretim ücretinin tamamını öderler.
7. Önlisans programlarının burslu veya indirimli
kontenjanlarına yerleştirilen öğrenciler 4 yarıyıl süresince ders ve başarı koşulu aranmaksızın burs veya indirim oranlarına göre öğretim
ücretinden muaf tutulurlar. 4 yarıyıl sonunda
Üniversiteden mezun olamayan önlisans programı öğrencilerinin bursları sona erer. Bu süre
sonunda mezun olamayan öğrenciler bir sonraki
akademik yıl bursunun veya indiriminin %50’sini
kaybeder. Mezun olamayan öğrencilerin bursu
veya indirimi sona erer.

DGS Bursu
1. DGS sonuçlarına göre %100 burslu veya %75,
% 50 ve % 25 indirimli kontenjanlar dahilinde
lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerden Temel İngilizce Bölümünde İngilizce hazırlık eğitimi alacak öğrenciler İngilizce hazırlık
eğitimi süresi dahil azami 10 yarıyıl, doğrudan
lisans programına başlayan veya Türkçe eğitim
veren bölümlere kaydolan öğrenciler ise azami
8 yarıyıl süresince, ders ve başarı koşulu aranmaksızın burs veya indirim oranlarında öğretim
ücretinden muaf tutulurlar. Bu süreler sonunda
mezun olamayan öğrenciler bir sonraki akademik yıl bursunun veya indiriminin %20’sini, ikinci
akademik yıl %50’sini kaybeder. İkinci yıl sonunda mezun olamayan öğrencilerin bursu veya indirimi sona erer.
2. Burs veya indirim süreleri öğrencilerin intibak
edildikleri yarı yıldan başlayarak hesaplanır ve
öğrenci hangi yarı yılda öğretime başladı ise
İngilizce hazırlık eğitimi alacak öğrenciler için
hazırlık eğitim süresi dâhil 10, doğrudan lisans
programına başlayan veya Türkçe eğitim veren
bölümlere kaydolan öğrenciler için ise 8 yarıyıla
tamamlanarak hesaplanır (Örneğin 3. yarıyıla in-
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tibak edilen bir öğrencinin yasal burs veya indirim süresi doğrudan lisans programınabaşlayan
veya Türkçe eğitim veren bölümler için 6 yarı yıl,
Temel İngilizce Bölümünde İngilizce hazırlık eğitimi görecek öğrenciler için hazırlık eğitim süresi
dâhil 8 yarıyıldır.)
3. Öğretim dili Türkçe olan lisans programlarına
burslu veya indirimli olarak kayıt yaptıran öğrenciler isteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık eğitimi
almak üzere Temel İngilizce Bölümünde öğrenimine devam etmeleri halinde İngilizce hazırlık
eğitimi öğretim ücretinin tamamını öderler.

Yatay Geçiş Bursu
1. Yatay Geçiş ile %100 burslu veya %75, % 50 ve %
25 indirimli kontenjanlar dâhilinde lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerden Temel İngilizce Bölümünde İngilizce hazırlık eğitimi alacak
öğrenciler İngilizce hazırlık eğitimi süresi dahil
azami 10 yarıyıl, doğrudan lisans programına
başlayan veya Türkçe eğitim veren bölümlere
kaydolan öğrenciler ise azami 8 yarıyıl süresince, ders ve başarı koşulu aranmaksızın burs
veya indirim oranlarında öğretim ücretinden muaf
tutulurlar. Bu süreler sonunda mezun olamayan
öğrenciler bir sonraki akademik yıl bursunun veya
indiriminin %20’sini, ikinci akademik yıl %50’sini
kaybeder. İkinci yıl sonunda mezun olamayan öğrencilerin bursu veya indirimi sona erer.
2. YKS sonuçlarına göre %100 burslu veya indirimli
kontenjanlar dâhilinde Tıp Fakültesine yerleştirilen öğrencilerden Temel İngilizce Bölümünde İngilizce hazırlık eğitimi görecek öğrenciler
İngilizce hazırlık eğitimi süresi dahil 14 yarıyıl,
doğrudan programa başlayan öğrenciler ise 12
yarıyıl süresince, ders ve başarı koşulu aranmaksızın burs veya indirim oranlarında öğretim
ücretinden muaf tutulurlar. Bu süreler sonunda
mezun olamayan öğrenciler bir sonraki akademik yıl bursunun veya indiriminin %20’sini, ikinci
akademik yıl %50’sini kaybeder. İkinci yıl sonunda mezun olamayan öğrencilerin bursu veya indirimi sona erer.
3. Yatay Geçiş ile %100 burslu veya %75, % 50 ve %
25 indirimli kontenjanlar dâhilinde lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerin burs veya indirim süreleri öğrencilerin intibak edildikleri yarı
yıldan başlayarak hesaplanır ve öğrenci hangi
yarı yılda öğretime başladı ise İngilizce hazırlık
eğitimi alacak öğrenciler için hazırlık eğitim süresi dâhil 10, doğrudan lisans programına başla-
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yan veya Türkçe eğitim veren bölümlere kaydolan öğrenciler için ise 8 yarıyıla tamamlanarak
hesaplanır (Örneğin 3. yarıyıla intibak edilen bir
öğrencinin yasal burs veya indirim süresi doğrudan lisans programına başlayan veya Türkçe
eğitim veren bölümler için 6 yarı yıl, Temel İngilizce Bölümünde İngilizce hazırlık eğitimi görecek öğrenciler için hazırlık eğitim süresi dâhil 8
yarıyıldır.)
4. Yatay Geçiş ile %100 burslu veya indirimli kontenjanlar dâhilinde Tıp Fakültesine yerleştirilen
öğrencilerin burs veya indirim süreleri öğrencilerin intibak edildikleri yarı yıldan başlayarak
hesaplanır ve öğrenci hangi yarı yılda öğretime
başladı ise İngilizce hazırlık eğitimi alacak öğrenciler için hazırlık eğitim süresi dâhil 14, doğrudan lisans programına başlayan veya Türkçe
eğitim veren bölümlere kaydolan öğrenciler için
ise 12 yarıyıla tamamlanarak hesaplanır (Örneğin 3. yarıyıla intibak edilen bir öğrencinin yasal
burs veya indirim süresi doğrudan programa
başlaması halinde 10 yarı yıl, Temel İngilizce Bölümünde İngilizce hazırlık eğitimi görecek öğrenciler için hazırlık eğitim süresi dâhil 12 yarıyıldır.)
5. Öğretim dili Türkçe olan lisans programlarına
burslu veya indirimli olarak kayıt yaptıran öğrenciler isteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık eğitimi
almak üzere Temel İngilizce Bölümünde öğrenimine devam etmeleri halinde İngilizce hazırlık
eğitimi öğretim ücretinin tamamını öderler.

- 3,89 olan öğrencilere öğretim ücretinin %80’i
oranında burs verilir.
c. Kayıtlı olduğu lisans programında son akademik
yıl içinde aldığı tüm derslerin ortalaması 3,50
- 3,69 olan öğrencilere öğretim ücretinin %60’ı
oranında burs verilir.

1. Üniversite lisans öğrenim başarısına dayalı olarak bir eğitim-öğretim yılı için verilen burstur.

d. Kayıtlı olduğu lisans programında son akademik
yıl içinde aldığı tüm derslerin ortalaması 3,30
- 3,49 olan öğrencilere öğretim ücretinin %40’ı
oranında burs verilir.

2. Akademik Başarı Burslarından Üniversitemiz lisans programlarında tam ücretli olarak öğrenim
gören öğrenciler ile %25, %50 ve %75 YKS indirimli öğrenciler yararlanır.

e. Kayıtlı olduğu lisans programında son akademik
yıl içinde aldığı tüm derslerin ortalaması 3,00 3,29 olan öğrencilere öğretim ücretinin %20’si
oranında burs verilir.

2.1. Üniversitemiz lisans programlarında tam
ücretli öğrenim gören öğrencilerden kayıtlı olduğu lisans programında son akademik yıl içinde
(yaz okulu hariç) aldığı tüm derslerin ortalaması
3.00 ve üzerinde olan öğrenciler yararlanır.

2.2. Üniversitemiz lisans programlarında %25,
%50 ve %75 YKS indirimli olarak öğrenim gören
öğrencilerden, kayıtlı olduğu lisans programında
son akademik yıl içinde (yaz okulu hariç) aldığı
tüm derslerin ortalaması 3.50 ve üzerinde olan
öğrencilerin indirimleri, indirim oranları dikkate
alınarak aşağıda belirtilen burs oranlarına tamamlanır.

Akademik Başarı Bursu

a. Kayıtlı olduğu lisans programında son akademik
yıl içinde aldığı tüm derslerin ortalaması 3,90 4,00 olan öğrenciler öğretim ücretinin tamamından muaf tutulurlar.
b. Kayıtlı olduğu lisans programında son akademik
yıl içinde aldığı tüm derslerin ortalaması 3,70

a. Kayıtlı olduğu lisans programında son akademik
yıl içinde aldığı tüm derslerin ortalaması 3,90 4,00 olan öğrenciler öğretim ücretinin tamamından muaf tutulurlar.

b. Kayıtlı olduğu lisans programında son akademik
yıl içinde aldığı tüm derslerin ortalaması 3,70
- 3,89 olan öğrencilere öğretim ücretinin %80’i
oranında burs verilir.
c. Kayıtlı olduğu lisans programında son akademik
yıl içinde aldığı tüm derslerin ortalaması 3,50
- 3,69 olan öğrencilere öğretim ücretinin %60’ı
oranında burs verilir.
4. Öğrencilerin burstan yararlanabilmesi için kayıtlı olduğu lisans programında son akademik
yıl içinde hem güz hemde bahar dönemi olmak
üzere her bir dönemde kayıt yaptırmış olduğu
derslerin AKTS kredisinin en az 30 olması, bu
dersleri en az DD veya S notu ile tamamlayarak
bir üst sınıfa geçiş hakkı kazanmış olmaları ön
koşuldur. W notu alınan dersi olan öğrenciler bu
burstan yararlanamaz.
5. Temel İngilizce Bölümünü güz dönemi sonunda
bitirerek birinci sınıfa başlayan öğrenciler burs
kapsamında değerlendirmeye, bir sonraki eğitim-öğretim yılının bahar dönemi sonunda alınırlar.
6. Akademik Başarı Bursundan yararlanmaya hak
kazanan Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj Bölümü öğrencilerinin bursları öğretim ücretini kapsar, uçuş eğitim ücreti burs kapsamı dışındadır.
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Atılım Üniversitesi Mensup Bursu
1. Üniversitemizde tam zamanlı olarak görev yapan akademik ve idari personelin Üniversitemiz
lisans programlarında öğrenim gören çocuklarına verilen burstur.
2. Üniversitemiz lisans programlarına kabul edilen
ve kayıt yaptıran Üniversitemizde tam zamanlı
olarak görev yapan akademik ve idari personelinin çocuklarına öğretim ücretinin%50’si oranında burs verilir.

7. Normal öğrenim süresi sonunda yönetmelikte
belirtilen başarı koşullarını yerine getiren öğrenciler Akademik Başarı Bursundan yararlandırılmaz.

Spor Bursu
1. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonlarının
belirlediği branşlarda, Üniversitenin takımlarında Üniversite adına yarışmalara katılan öğrencilere verilen burstur.
2. Spor Bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler
branşlarındaki ulusal ve uluslararası düzeydeki
tüm çalışma, başarı, derece vb. bilgi ve belgeleri
bir dosya ile Sosyal İşler ve Spor Direktörlüğü
Spor Faaliyetleri Müdürlüğüne teslim ederler.
3. Spor Bursunun verilmesi öğrencinin eğitim-öğretim başarısı öncelikli olmak üzere, branşındaki
Üniversite takımında yer alması ve Üniversiteyi
temsil etmesine bağlıdır. Burs verilecek branşlar
ve sporcular Sosyal İşler ve Spor Direktörlüğünün önerisi, Rektörün olumlu görüşü ile Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Burslar bir yıl için
verilmekte olup, öğrenciye sonraki yıllar için de
burs alma hakkını vermez.
4. Bursun devam etmesi için Temel İngilizce Bölümünde İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrencilerin
İngilizce hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayarak bölüme, bölüm öğrencilerinin ise en az 1.70

yıl sonu akademik genel ortalamasına sahip olması, ait olduğu takımla ilgili olarak katılmaları
gereken aktivitelere (toplantı, antrenman, maç,
yarışma vb.) devam etmesi (devam Spor Faaliyetleri Müdürlüğünce takip edilir, devam raporları Müdürlükçe verilir) ait olduğu takımdaki oyun
başarısının, performansının ve disiplinli çalışmalarının devamı ve disiplin cezası alarak maçlara
katılmaktan men edilmemiş olması gerekir.
5. Burslu olduğu öğretim döneminde burs için gerekli şartları kaybeden ve performansı yeterli
olmayan, toplantılara, antrenmanlara, maçlara,
yarışmalara vb. katılmayan öğrencilerin bursları
sona erer.

Teşvik Bursu
1. Maddi durumu iyi olmayan, ihtiyaçlı öğrencilere
verilen burstur.
2. Öğretim ücretini ödemekte maddi güçlük çeken
ve yükseköğrenimlerine devamlarını sağlamak
ve başarılarını arttırmak amacıyla teşvik edilen
öğrenciler bu burstan yararlanabilirler. Bu bursu
almaya hak kazanan öğrenciler her yıl Üniversite
Mütevelli Heyetince belirlenir ve öğretim ücretinin takdir edilen belli bir oranından muaf tutulur.
3. Bu burs bir akademik yıl için verilir.

3. Temel İngilizce Bölümünde İngilizce hazırlık eğitimi alacak öğrenciler İngilizce hazırlık eğitimi
süresi dâhil 10 yarıyıl, doğrudan lisans programına başlayan veya Türkçe eğitim veren bölümlerde öğrenim gören öğrenciler ise 8 yarıyıl
süresince, ders ve başarı koşulu aranmaksızın
bursluluk oranlarında öğretim ücretinden muaf
tutulurlar. Bu süreler sonunda mezun olamayan öğrenciler bir sonraki akademik yıl bursunun veya indiriminin %20’sini, ikinci akademik
yıl%50’sini kaybeder. İkinci yıl sonunda mezun
olamayan öğrencilerin bursu veya indirimi sona
erer.
4. YKS sonuçlarına göre %100 burslu veya indirimli
kontenjanlar dâhilinde Tıp Fakültesine yerleştirilen öğrencilerden Temel İngilizce Bölümünde İngilizce hazırlık eğitimi görecek öğrenciler
İngilizce hazırlık eğitimi süresi dahil 14 yarıyıl,
doğrudan programa başlayan öğrenciler ise 12
yarıyıl süresince, ders ve başarı koşulu aranmaksızın burs veya indirim oranlarında öğretim
ücretinden muaf tutulurlar. Bu süreler sonunda
mezun olamayan öğrenciler bir sonraki akademik yıl bursunun veya indiriminin %20’sini, ikinci
akademik yıl %50’sini kaybeder. İkinci yıl sonunda mezun olamayan öğrencilerin bursu veya indirimi sona erer.
5. Akademik veya idari personelin herhangi bir sebeple Üniversitemizdeki görevinden ayrılması
halinde burs sona erer.

Şehit Bursu
1. Terörle mücadele kapsamında şehit olan Türk
Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet mensuplarının çocuklarına verilen burstur.
2. Şehit Bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler bir dilekçe ve ekinde ilgili kurumdan alınmış
şehitlik belgesi ile Mütevelli Heyet Başkanlığı’na
müracaat ederler.
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3. Bu burstan LYS sonuçlarına göre Üniversitemize
ilk 200.000’de yerleşen 5 (beş) şehit çocuğu yararlanır. Bu bursu almaya hak kazanan öğrenciler öğretim ücretinin tamamından muaf tutulur.
4. Temel İngilizce Bölümünde İngilizce hazırlık eğitimi alacak öğrenciler İngilizce hazırlık eğitimi
süresi dâhil 10 yarıyıl, doğrudan lisans programına başlayan veya Türkçe eğitim veren bölümlerde öğrenim gören öğrenciler ise 8 yarıyıl
süresince, ders ve başarı koşulu aranmaksızın
bursluluk oranlarında öğretim ücretinden muaf
tutulurlar. Bu süreler sonunda mezun olamayan öğrenciler bir sonraki akademik yıl bursunun veya indiriminin %20’sini, ikinci akademik
yıl %50’sini kaybeder. İkinci yıl sonunda mezun
olamayan öğrencilerin bursu veya indirimi sona
erer.
5. YKS sonuçlarına göre %100 burslu veya indirimli
kontenjanlar dâhilinde Tıp Fakültesine yerleştirilen öğrencilerden Temel İngilizce Bölümünde İngilizce hazırlık eğitimi görecek öğrenciler
İngilizce hazırlık eğitimi süresi dahil 14 yarıyıl,
doğrudan programa başlayan öğrenciler ise 12
yarıyıl süresince, ders ve başarı koşulu aranmaksızın burs veya indirim oranlarında öğretim
ücretinden muaf tutulurlar. Bu süreler sonunda
mezun olamayan öğrenciler bir sonraki akademik yıl bursunun veya indiriminin %20’sini, ikinci
akademik yıl %50’sini kaybeder. İkinci yıl sonunda mezun olamayan öğrencilerin bursu veya indirimi sona erer.

Kardeş Bursu
1. Üniversitemiz fakülte ve yüksekokulunda öğrenim gören kardeş öğrencilere verilen burstur.
2. Her bir kardeşin öğretim ücretinin %5’i oranında
burs verilir.
3. Kardeşlerden birinin mezun olması haricinde
kardeşlerden birinin herhangi bir sebeple Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi halinde burs sona
erer.

Öğretim Elemanı Bursu
1. Halen bir başka üniversitede tam zamanlı profesör, doçent, doktor öğretim üyesi ve öğretim görevlisi olarak görev yapan öğretim elemanlarının
çocuklarına verilen burstur.
2. Öğretim ücretinin %5’i oranında burs verilir.

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

3. Temel İngilizce Bölümünde İngilizce hazırlık eğitimi alacak öğrenciler İngilizce hazırlık eğitimi
süresi dâhil 10 yarıyıl, doğrudan lisans programına başlayan veya Türkçe eğitim veren bölümlerde öğrenim gören öğrenciler ise 8 yarıyıl
süresince, ders ve başarı koşulu aranmaksızın
bursluluk oranlarında öğretim ücretinden muaf
tutulurlar.

Bursun Tahsisi, Uygulama Usul ve
Esasları
1. Mütevelli Heyet öğrencilerin başarı durumlarını
her akademik yıl sonunda Rektörlükten ister. Durumu yönetmeliğe uyan öğrenciler var ise, ayrılan ödenek ve kontenjana göre, burs almaya hak
kazanan öğrencilere duyuru yapılır.
2. Mütevelli Heyet, durumu yönetmeliğe uyan öğrencilerin tespitini bir komisyona havale edebilir.
3. Lisans veya önlisans programına burslu veya
indirimli olarak kayıt olan ancak daha sonra Üniversite içi yatay geçiş yaparak bölüm değiştiren
öğrencilerin bursu veya indirimi sona erer.
4. Açıköğretim programları dahil herhangi bir 4

İlk Atılım Rehberi

veya daha fazla yıllık lisans programından mezun olan öğrenciler burslardan, indirimlerden
yararlanamaz, tam ücretli öğrenim görürler.
5. ÖSYS Yerleştirme Burslu öğrenciler haricinde,
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca Üniversiteden uyarma ve kınama dışında bir disiplin cezası alan öğrenciler
burslardan yararlanamaz.
6. Burslar veya indirimler sadece öğretim ücretini
kapsamakta olup, diğer ücretlerde (yaz okulu
ders ve öğretim ücreti, tek ders sınav ücreti vb.)
muafiyet tanınmaz ve indirim yapılmaz.
7. Burslar veya indirimler karşılıksızdır. Yönetmelikte belirtilen burs/öğrenim süresinin uzaması
halinde devam eden dönemler/ders ücreti vb.
ücretlerde herhangi bir burs, muafiyet uygulanmaz.
8. Birden fazla burs veya indirim koşullarını yerine
getiren öğrenciler sadece bir burstan veya indirimden yararlandırılır.
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Muafiyet ve Seviye
Belirleme Sınavı
19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında
kayıt günlerinde kayıt yaptıran öğrencilerimiz kayıt esnasında kendilerine verilen
tarih ve saatte Yabancı Diller Yüksekokulu binasında Temel İngilizce Bölümünde
yapılacak olan Seviye Tespit Sınavına girecektir.
Sınıfların oluşturulmasında bilgi düzeyi
esas alındığı için öğrencilerimizin Seviye
Tespit Sınavına girmesi önemlidir. Seviye Tespit Sınavı bir muafiyet sınavı veya
yarışma olmadığı için öğrencilerimizin
sadece bilgilerini ortaya koymaları beklenmektedir. Dolayısı ile bu sınavda öğrencilerimiz sadece bildiklerinden emin
oldukları soruları cevaplamalı ve bilmedikleri soruları gelişigüzel işaretlememelidirler.

Seviye Tespit Sınavına girmeyen öğrencilerimiz başlangıç seviyesi olan (D) kurunda eğitime başlarlar. Verilen tarihler
dışında Seviye Tespit Sınavı ve Yeterlik
Sınavı yapılmaz.
Sınav Tarihi
19 - 23 Eylül 2019 (hergün)
Sınav Saatleri
11:00 ve 15:00
Sınav Yeri
Yabancı Diller Yüksekokulu, Temel
İngilizce Bölümü, Kat 2
205-206-207-208 no’lu sınıflar
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SINAV

İNG. DİLİ ve EDB.-MÜT.
TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ

39

DİĞER İNG. EĞİTİM YAPAN
BÖLÜMLER

ATILIM PROFICIENY(APEX)

65

60

TOEFL IBT

79 Yazma kısmı en az 20 puan

75 Yazma kısmı en az 20 puan

CPE

C

C

CAE

B

C

FCE

A

B

IELTS

6,5 Her bölümden en az 5.5 puan

6,0 Her bölümden en az 5.0 puan

PTE

65

60

YABANCI DIL MUAFIYETI

Hazırlık Okulu için geçerli uluslararası
sınavlar ve baraj notları nedir? Kaç yıl
Aşağıdaki öğrenciler yabancı dil seviye için de girilmiş olması gerekmektedir?
tespit ve yeterlik sınavından muaftır:
Akademik takvimde belirtilen yeterlik sı1. Kayıt olduğu tarihten en fazla 4 yıl navları tarihlerinde, bu sınavlara girme
önce, eğitim dili olan İngilizcenin ana- hakkını almış olan öğrencilerden, akadedili olarak konuşulduğu bir ülkede o mik yılı başından bu sınava kadar geçen
ülke vatandaşlarının devam ettiği orta süre içerisinde öğrenim gördüğü tüm
öğretim kurumlarında eğitim görüp kurların her birinden en az 70 not alanorta öğrenimini bu kurumlarda ta- lar ve toplam başarı not ortalaması en az
mamlayanlar.
75 olan öğrenciler, yeterlik sınavına girmeksizin
genel başarı ortalaması ile ön
2. Ulusal ve uluslararası İngilizce dil sılisans,
lisans
veya lisansüstü programnavlarından kayıt tarihi itibariyle 2
larına
devam
edebilirler. Bu hakkı kasene içerisinde belirlenmiş puanı alanzandıkları
halde
yeterlik sınavına girmek
lar.
isteyen öğrencilere talepleri halinde yeterlik sınavına girme hakkı verilir ancak
bu halde yeterlik sınavı sonucu geçerli
kabul edilir.

3. Kayıt olduğu tarihten itibaren en faz- 4. ,Temel İngilizce Bölümü’nde öğrenim
gördüğü tüm kurların her birinde en az
la 4 yıl önce, eğitim-öğretim dilinin
70 başarı ortalaması olan ve toplamda
kısmen veya tüm derslerin İngilizce
olduğu yükseköğretim kurumlarında
da başarı ortalaması en az 75 olan öğİngilizce Hazırlık eğitimini başarıyla tarenciler yeterlik sınavına girmelerine
mamlayanlar.
gerek kalmadan genel başarı ortalaması ile ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarına devam edebilirler.
Önemli Not: Hukuk ve GSTM Fakülteleri ile İşletme Fakültesinin eğitim dili Türkçe olan Türkçe İşletme,
Türkçe İktisat, Maliye ve Kamu Yönetimi Bölümünde zorunlu hazırlık eğitimi yoktur.
Zorunlu İngilizce hazırlık eğitimi olmayan Türkçe eğitim verilen bölümlerimize yerleşen öğrencilerimiz
isterlerse tam eğitim ücretini ödemek koşulu ile İngilizce hazırlık eğitimi alabilmektedir.
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Akademik ve
İdari Birimler
Sevgili öğrencimiz,
Üniversitemize kaydınızı yaptırdığınız günden
itibaren sizleri yoğun ve dikkat gerektiren bir
süreç bekliyor. Akademik yaşamınız süresince
iletişim kurmak zorunda olduğunuz birimlerden bazıları ile ilgili kısa bilgiler vererek bu
süreçte daha hızlı bir etkileşim içinde olabilmenizi amaçladık.

İlk Atılım Rehberi
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Öğrenci İşleri
Direktörlüğü
Değerli öğrencimiz, Öğrenci İşleri Direktörlüğü ile ilk iletişiminizi kaydınız sırasında
gerçekleştirdiniz. Öğrenci İşleri Direktörlüğü, Ders ve Sınav Programı Hazırlama Ofisi
ile birlikte Öğrenci Dekanlığımıza bağlı birimlerdendir.

İlk Atılım Rehberi

Öğrenci Dekanlığı, öncelikle öğrencilerimizin her türlü sorununun, her konudaki dilek,
istek, şikayet ve önerilerinin üniversite yönetimine iletilmesi hususunda öğrenci ve
yönetim arasında köprü vazifesi gören bir
birimdir.
Tüm akademik yaşamınız boyunca Öğrenci
Dekanlığı ile iletişiminiz devam edecek ve
Fen Edebiyat Fakültesi giriş katında yer alan
birimimizde işlemlerinizi yürüteceksiniz.
Öğrenci İşleri
Direktörlüğü

Fen Edebiyat
Fakültesi Zemin kat

Tel: 0 (312) 586 8295
Fax: 0 (312) 586 8297
E-Posta: oim@atilim.edu.tr
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Öğrenci İşleri
Direktörlüğümüzle İlgili
Birkaç Önemli Not
ASKERLIK İŞLEMLERI
Önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında kayıtlı erkek öğrencilerin askerlik
işlemleri öğrenimleri süresi içinde 1111
Sayılı Askerlik Kanunu esaslarına göre
Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından
yürütülür.
Önlisans ve Lisans Programlarına Kayıtlı Öğrencilerin Askerlik İşlemleri
• Askerlik erteleme işlemleri:

• Kütüphane Hizmetlerinden faydalanmak amacıyla
Kimlik Kartının Kaybolması ve Yenileme İstekleri
Kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkartılmasını isteyen öğrencilerin
• Öğrenci Kimlik Başvuru formu,
• 30 TL öğrenci kimlik ücreti yatırıldığına
ait dekont ve
• 1 adet fotoğraf
ile birlikte Öğrenci İşleri Direktörlüğüne
şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Öğrenci kimlik kartları başvurudan en
geç 3 gün sonra öğrencinin kendisine
teslim edilecektir.

Askerlik yükümlülüğü bulunan öğrencilerin üniversiteye kayıt durumları ile
ilgili bilgileri ATACS ve YÖKSIS aracılığı
ile As. Ş. Bşk.lığı Bilgi sistemine ulaştırılır. Askerlikten muaf olanlar ve askerlik
yükümlülüğünü yerine getirmiş olanlar Üniversitemizden herhangi bir nedenle
(kendi isteği, mezuniyet, kurum içi/dışı
kapsam dışındadır.
yatay geçiş) kayıt sildirmek için öğrenÖĞRENCI KIMLIK KARTINIZI NERELER- cilerin kimlik kartlarını Öğrenci İşleri
DE KULLANABILIRSINIZ?
Direktörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
• Kampüs giriş ve çıkışlarında
• Sınavlarda
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ÇIFT ANADAL

YANDAL

Çift ana dal başvuruları
• Çift Anadal Programı başvuruları Yönerge’de bulunan hükümlere göre alınmaktadır.
Başvuru için gerekli belgeler:
• Başvuru Formu
• Not Döküm Belgesi
• ÖSYS Kazandı ve YKS Sonuç belgelesinin İnternet Çıktılar
Açıklamalar:
Başvurular Öğrenci İşleri Direktörlüğüne
bizzat yapılacaktır. Posta yoluyla, eksik
belge ve başvuru süresi sonrasında yapılacak hiçbir müracaat kabul edilmeyecektir. Detayları web sayfamızdan öğrenebilirsiniz.

Yandal Başvuruları
• Yandal Programı başvuruları Yönerge’de bulunan hükümlere göre alınmaktadır.
Başvuru için gerekli belgeler:
• Başvuru Formu
• Not Döküm Belgesi
Açıklamalar:

www.atilim.edu.tr/files/yonergeler/cift_programi_anadal_yonergesi_05.02.2019_gun_ve_02_
sayili_senato_karari.pdf

Başvurular Öğrenci İşleri Direktörlüğüne
bizzat yapılacaktır. Posta yoluyla, eksik
belge ve başvuru süresi sonrasında yapılacak hiçbir müracaat kabul edilmeyecektir. Detayları web sayfamızdan öğrenebilirsiniz.
www.atilim.edu.tr/files/yonergeler/Yandal_yonergesi%2014_03_2017%20g%C3%BCn%20
ve%2003%20say%C4%B1l%C4%B1(1).pdf
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Fakülte Dekanlıkları ve
Yüksekokul Müdürlükler
İngilizce Hazırlık eğitiminden muaf olan
öğrencilerimiz ilk kayıtlarını takiben akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders
kayıtlarını yapacaklar ve ilk yılki eğitimlerini yerleştirildikleri fakülte ya da yüksekokulumuzda gerçekleştireceklerdir.
Eğitim dili Türkçe olan bölümlere yerleşen öğrencilerimiz ise Modern Diller
Bölümü’nün sunduğu zorunlu İngilizce
derslerinden muaf olabilmek için 19-23
Ağustos 2019 tarihlerinde her gün öğleden sonra yapılacak Düzey Saptama
ve Muafiyet Sınavına girecektir. Modern

Diller Bölümü’nün idari ve akademik
çalışanları Yabancı Diller Yüksekokulu
binasının 4. katında hizmet vermektedir.
Muafiyet veya düzey saptama ile ilgili konularda Modern Diller Bölümü web sayfasından ya da bölüm idaresinden bilgi
alabilirsiniz.
Fakülte Dekanlıklarımız/Yüksekokul Müdürlüklerimiz tarafından atanan danışmanlarımız ve idari kadromuz sizlere
ders seçimi, ders kaydı vb. konular başta
olmak üzere eğitim sürecinizde sorabileceğiniz tüm konularda yardımcı olacaktır.
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Öğrenci Gelişim ve Danışma
Merkezi
Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi,
öğrencilerimize, psikolojik, eğitim-öğretim ve sosyal gelişim alanlarında
sahip oldukları potansiyeli gerçekleştirebilmeleri ile ilgili konularda yardımcı
olmak ve eğitimlerinde başarıya giden
yolda danışmanlık hizmeti sunmak
amacıyla kurulmuştur.
Merkezimizde, üniversite yaşamına
uyum, öğrenme teknikleri, etkili ve verimli ders çalışma yöntemleri, sorun
çözme, sınav kaygısı, bireyin kendisini
tanıması, kişisel ve kişilerarası problemler, duygusal sorunlar gibi pek çok konuda
hizmet sunulmaktadır.
Çalışmalarımız psikolojik yardım ilke
ve teknikleri uygulanarak, gerektiğinde,
üniversitemizin diğer akademik ve idari
birimleri ile işbirliği içinde yürütülmektedir.
• Etkili öğrenme teknikleri hakkında bilgi
almak istiyorsanız,

• Ders çalışmakta zorlanıyor ya da hedeflediğiniz başarıya ulaşamıyorsanız,
• Ne kadar çalışsanız da başarılı olamayacağınızı düşünüyorsanız,
• Stres ve diğer problemler yüzünden
konsantrasyon sorunları çekiyorsanız,
• Sınavlarda aşırı heyecanlanıyorsanız,
• Kendinizi daha iyi tanımak ve kişiliğinizi
geliştirmek istiyorsanız,
• Aile ve arkadaş ilişkilerinizde sorunlar
yaşıyorsanız,
• Motivasyonunuzu arttıramadığınızdan
şikâyetçiyseniz ya da sadece sizi anlayan uzmanlarla konuşmak ihtiyacı
duyuyorsanız,
Öğrenci Gelişim ve Danışma
Merkezimize başvurabilir,
uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.
Detaylı Bilgi:
www.atilim.edu.tr/tr/kampus/page/100/ogrencigelisim-ve-danisma-merkezi
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Uluslararası İlişkiler
Direktörlüğü

Yurt dışında eğitim görmek ve hayat • Gittiğiniz ülkenin ekonomisini, iş hayadeneyimi kazanmak birçok üniversite
tını öğrenmenize katkı sağlayacaktır.
öğrencisinin planları arasında yer
Bu da sizin küresel anlamda çalışabileceğiniz şirketleri tanımanız için fırsat
almaktadır. Bu konuda öğrencilerimize
Değişim ve Uluslararası Hareketlilik
yaratacaktır.
Ofisi tarafından hizmet verilmektedir.
• Farkındalığınız, kişilerle ve kurumlarla
iletişim yeteneğiniz ve sorunları çözme
Erasmus+ ve diğer değişim programları
beceriniz artacaktır.
öğrencilere ne gibi faydalar sağlar?
• Farklı kültürlerle tanışıp iletişime geç• Erasmus her şeyden önce sizlere farklı
me yeteneğiniz artacaktır.
bir eğitim-öğretim sistemi ve bu sisteme • Erasmus’a gitmek çok da kolay bir iş
entegre edilmiş kurumları tanıtacaktır.
değildir. Gereken belgeleri hazırlamak,
• Yabancı dilinizi geliştirecektir. Ayrıca
süreci tek başınıza tamamladığınız için
yabancı dilde eğitim almak size birçok
size bürokrasiyi öğretecektir. Bu da
şeyi başarabileceğinizi kanıtlayacaktır.
size ayakta kalacak bilgi, beceri ve tecÖzgüveniniz artacaktır.
rübeyi kazandıracaktır.

İlk Atılım Rehberi

• Yalnız başınıza seyahat etme becerinizi artıracaktır. Yeni arkadaşlar bulma
şansınızı artıracaktır.
ERASMUS DEĞIŞIM PROGRAMLARINA
KATILIM KOŞULLARI
Başvuru için Gereken Asgari Şartlar:
• Üniversite lisans programlarının (hazırlık dışında) birinci yılını tamamlamış,
• Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (ön lisans, lisans, yüksek lisans
veya doktora) bir yüksek öğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması
• Ön lisans ve lisans öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en
az 2.2/4 ya da 70/100 olması
• Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin
kümülatif akademik not ortalamasının
en az 2.5/4 ya da 75/100 olması gerekir.
• Başvuran öğrencilerin yurtdışında
eğitim alabilecek düzeyde yabancı dil
bilmeleri gerekmektedir. Bu sebeple, erasmus ofisimiz tarafından her
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başvuru dönemi için gerçekleştirilen
Erasmus İngilizce Dil Sınavında en az
60/100 not almış olmaları gerekmektedir veya TOEFL, vb. sınav sonuç belgeleri getirmeleri gerekmekdtedir.
Ne kadar süre ile Erasmus hareketliliğinden faydalanılabilir?
• Öğrencilerin, her bir öğrenim kademesinde (lisans, yüksek lisans ve doktora)
Erasmus öğrenci hareketliliği faaliyetlerinden hibeli ya da hibesiz olarak
toplam 12 ay faydalanma imkanları
bulunmaktadır.
• Başvurular güz ve bahar dönemleri
için ayrı olarak alınmaktadır.
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Öğrenci Seçimi:
• Başvuran öğrenciler aşağıdaki değerlendirme ağırlıklarına göre seçilirler:
- Genel Not Ortalaması : %50
- Dil Sınavı Sonucu
: %50
Detaylı Bilgi:
ic.atilim.edu.tr
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Kariyer Planlama ve
Ortak Eğitim Koordinatörlüğü
Atılım Üniversitesi Kariyer Planlama
ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü, öğrencilerimize profesyonel iş yaşamı
konusunda rehberlik ve danışmanlık
hizmeti sunarak mezuniyet sonrası için
öğrencilerimizin kariyer hedeflerinin
şekillenmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Atılım Üniversitesi’nin büyük bir aile olduğunu hiçbir zaman unutmadan, öğrencilerimizin normal eğitimleri süresince
ve de sonrasında her zaman yanlarında
olmak ve iş hayatına donanımlı ve özgüvenli bireyler olarak geçiş yapabilmelerini sağlamak başlıca misyonumuzdur.

KARIYER PLANLAMA- KARIYER
DANIŞMALIĞI-KARIYER ETKINLIKLERI
Kariyer Danışmanlığı, bireylerin kendi
kariyer gelişim süreçlerine ilişkin farkındalık geliştirmelerini, kararlar vermelerini ve plan yapmalarını, bu süreci ilgi,
yetenek ve değerleri doğrultusunda etkin
bir şekilde yönlendirmelerini ve süreçteki belirsizlik, değişim ve geçişlerle daha
iyi başa çıkabilmelerini hedefleyen bir
danışma sürecidir.
Bu süreçte öğrencilerimizin profesyonel
iş hayatına hazırlanırken özgeçmiş hazırlamalarına ve işe alım mülakatlarına
hazırlanmalarına destek oluyor, yapılan
kariyer odaklı seminerler, etkinlikler ve
Kariyer Günleri ile öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine, mesleki gelişimlerine
ve iş dünyası ile tanışmalarına olanak
sağlıyoruz.
Ortak Eğitim Programı üniversitedeki
eğitim ile iş yaşamını birleştiren ve bu
sayede akademik bilginin yanı sıra iş
deneyimi olan bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir eğitim modelidir. Atılım Üniversitesi’ nde Ortak Eğitim Programı, öğrencilerimizin henüz öğrenciyken gerçek
bir iş tecrübesi edinmelerini sağlayarak
“tecrübeli mezunlar” olarak iş hayatına
atılmaları amacıyla 2017-2018 akademik yılında uygulamaya konmuştur.
Ortak Eğitim Programı; başvuru şartlarını sağlayan öğrencilerimizin, üniversitedeki 6. yarıyılını ve sonrasındaki yaz
dönemini veya yaz dönemini ve 7. yarıyılını kendileriyle protokol imzalanmış iş
yerlerinde fiilen çalışarak geçirmelerine

dayanmaktadır. Ortak Eğitim Programı
staj süresi ile bir yarıyılı birleştirerek
öğrencilerimize kesintisiz 6-7 aylık bir
tecrübe kazandırmaktadır. Bu uygulama
şekliyle firmalar öğrencilerimize normal
stajlardan farklı olarak “gerçek işler”
vermekte, öğrencilerimiz ise gerçek bir
tecrübenin içinde yer alarak yetkinliklerini geliştirebilme ve iş hayatının dinamiklerini öğrenme şansı elde etmektedirler.
Ortak Eğitim Programı kapsamında verilen derslerin dönem notu ise, öğretim
üyelerimizin öğrencilerin çalışma performanslarını iş yerlerini ziyaret ederek
değerlendirmesi ve iş yerindeki yöneticilerin görüşlerinin alınmasıyla beraber
verilmektedir. Ortak Eğitim Programı
zorunlu olmayıp öğrencilerimize bir seçenek olarak sunulmaktadır. Öğrencilerimiz Ortak Eğitim Programını normal
süresi içinde, diğer bir deyişle, mezuniyet
süresini uzatmadan yapabilme olanağına sahiptir.

Detaylı Bilgi:
Kariyer Danışmanlığı
www.atilim.edu.tr/tr/cpa/page/3031/kariyer-danismanligi
Ortak Eğitim Programı
www.atilim.edu.tr/tr/cpa/page/3042/ortak-egitim

53

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

İlk Atılım Rehberi

Merkezler, Lisans Eğitiminde
Başvurabilen Projeler ve Araştırmalar

Lisans Öğretiminde Başlayan Araştırma Projeleri İle Bilimsel Bakış Açınızı
Geliştirebilirsiniz.
Üniversitemizde Lisans Araştırma, Başlangıç Araştırma, Yenilikçi Fikir ve Ürünleri Destekleme Programı gibi iç destek
programları uygulanmaktadır.
Henüz lisans eğitimi sırasında araştırma
kültürü yaratma, yaygınlaştırma, araştırmacı ve yaratıcı öğrenciler yetiştirme
amacı ile düzenlenen Lisans Araştırma

Projeleri (LAP), genç neslin potansiyelini
ortaya çıkarması ve daha geniş bir araştırmacı ufkuna sahip olmasına yaptığı
katkılar nedeniyle, Atılım Üniversitesinin
önemli çalışmalarından biridir. Öğrenci
başına 1.000 TL’ye kadar ve toplamda
15.000 TL’yi bulan desteklerle bireysel
ve grup olarak öğrencilerin bilimsel üretim çabaları teşvik edilir. Projeler “temel
araştırma, deneysel geliştirme, yenilikçi
ürün veya süreç” olmak üzere üç alt ka-
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tegori kapsamında yürütmektedir.
Projelerin, sanayi tarafından tanınan ve
desteklenen araştırma projeleri şeklinde başlaması, disiplinler arası işbirliği
ve ileri araştırmalarla devam etme potansiyeli bulunması tercih edilir. Sanayi Destekli Projelere ek olarak TÜBİTAK
ARDEB, TEYDEB, BİDEB, Avrupa Birliği
ERASMUS+, Horizon2020 ve Kamu Kurumu projeleri, diğer “dış kurum destekli
projelere” örnek olarak gösterilmektedir.
2010 Yılından itibaren devam eden Lisans Araştırma Projeleri, her yıl sonunda
sergi ve sunumlar ile Üniversite içinde ve
dışındaki paydaşlara anlatılaktadır.
Atılım Üniversitesinde Mühendislik, Hukuk, İşletme, Güzel Sanatlar, Tasarım ve
Mimarlık, Fen Edebiyat, Sağlık Bilimleri
Fakülteleri, Sivil Havacılık Yüksekokulu
ve Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulundaki 41 program ile eğitim verilmektedir.
Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) tarafından geliştirilen “Savunma Sanayi
İçin Araştırmacı Yetiştirme Programı”
(SAYP) çerçevesinde, savunma sanayi
kuruluşları ile ortak araştırmalara imza
atılan Atılım Üniversitesinde, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri ile lisansüstü eğitim yürütülmektedir.
14 Araştırma merkezinde gerçekleştirilen çalışmalara ek olarak 150’den fazla
laboratuvar, sayısı 9000’i aşan öğrenci
tarafından araştırma ve eğitim amacıyla
kullanılabilmektedir. Araştırma merkezleri içinde yer alan Metal Şekillendirme
Mükemmeliyet Merkezi, alanında ülkemizin ilk ve tek, Avrupa’nın en gelişmiş
üç merkezinden biri olma özelliğini taşımaktadır. 2010 Yılında T.C. Kalkınma
Bakanlığı desteği ve Atılım Üniversitesi
katkılarıyla kurulan ve toplam bütçesi
32 milyon TL olan Merkez’in amacı, Tür-
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kiye’deki metal şekillendirme sektörünü
uygulamalı araştırmalar ile destekleyerek, yenilikçi, bilgiye dayalı ve enerji tasarruflu imalat teknolojilerinin geliştirilmesini, yüksek katma değerli parçaların
üretilmesini, yeni ve gelişmiş malzemelerin şekillendirilmesini sağlamaktır.
Benzer bir şekilde, Esenboğa Havaalanında yer alan Atılım Üniversitesi Sivil
Havacılık Eğitim Merkezi, Ankara’da bir

üniversite bünyesindeki ilk ve tek uçak
hangarı olma özelliğine sahiptir.
Atılım Üniversitesi, girişimcilerin iş fikri
başvurularını toplayarak değerlendiren,
uygun bulduğu iş fikirlerini ön kuluçkaya
alarak, iş fikri doğrulama süreçlerinden
geçiren ve nitelikli iş planı hazırlama
hususunda girişimcilere destek olan
TUBİTAK BİGG (Bireysel Genç Girişim)
Programında uygulayıcı kuruluş olarak
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desteklenmeye de hak kazanmıştır.
Bilim, kültür, sanat, spor gibi pek çok
açıdan yaşamı güzelleştiren bireyler yetiştirmeye çalışan Atılım Üniversitesinde
“Atılım’ın İz Bırakan 50 Öğrencisi” “Hayata Atılım ve “Başarıyı Paylaşım” programları ile öğrencilerin sahip olduğu değerlerin tüm paydaşlara duyurulması ve
çoğaltılması amaçlanmaktadır.

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

ARAŞTIRMA NEDİR?

• Herhangi bir konuda bilimsel yöntemlere dayalı olarak yapılan incelemedir.
• Üniversitelerin en temel görevlerinden
birisidir.
• Yalnızca üniversitelerde yapılmaz. Ülkemizde ve dünyada çeşitli araştırma
merkezleri bulunmaktadır.
• Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi
(CERN) dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarıdır.
• Üniversite öğretim üyeleri yalnızca eğitim vermezler, aynı zamanda araştırma
faaliyetleri de yürütmek zorundadırlar.
• Öğretim üyeleri üzerinde çalışmış oldukları projelerle, yazmış oldukları bilimsel makaleler ile bilimin gelişimine
katkıda bulunurlar.
• Endüstri 4.0 ya da dördüncü sanayi
devrimi ile araştırma hem üniversitelerde hem de sanayi de çok daha
önemli bir hale geliyor.
• Endüstri 4.0’ın en ayırt edici özelliklerinden bir tanesi makinaların makinalarla,
insanlarla ve diğer ilgili sistemler ile internet aracılığıyla etkileşime geçmesidir.

İlk Atılım Rehberi

• Endüstri 4.0 kapsamında öne çıkan
araştırma konuları “büyük veri, yapay
zeka, siber güvenlik, nesnelerin interneti,…” olarak sıralanabilir.
• En iyi, en verimli, en ekonomik ürün ve
sistemler için bilimsel yöntemlere dayalı araştırma esastır.

ATILIM’DA ARAŞTIRMA

• Atılım Üniversitesi araştırma politikalarını “Eğitimde ve araştırmada Türkiye’de ilk 10, dünyada ilk 500 üniversite
içerisinde sürekli yer almak” şeklinde
belirlenmiş olan vizyonu çerçevesinde
şekillendirmektedir.
• Bünyesinde yedi fakültenin bulunduğu
Atılım Üniversitesinde fen ve mühendislik bilimlerinden sosyal bilimlere,
sağlık bilimlerinden mimarlık ve tasarıma hemen her alanda araştırmalar
yürütülmektedir.
• Üniversitemiz bünyesinde bulunan Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi bu alanda Türkiye’deki ilk ve tek
araştırma merkezidir.
• Öğretim üyelerimizin yazmış oldukları

makaleler uluslararası saygın bilimsel
dergilerde yayınlanmaktadır.
• Öğretim üyelerimiz kamu ve özel sektör kuruluşları (ASELSAN, FNSS, TAI
gibi) ile ortak projeler yürütmektedirler.
• Times Higher Education (THE) World
University Rankings 2016-2017 yılı
sıralamasında Atılım Üniversitesi dünyada ilk 500, Türkiye’de ilk 4 üniversite
içerisinde yer alırken; 2017-2018 yılı
sıralamasında üniversitemiz dünya sıralamasında 601-800 bandında, Türkiye’de vakıf üniversiteleri arasında ilk 4
üniversite içerisinde konumlanmıştır.
• Atılım Araştırma Günü (ATAG) etkinliğimiz ilk kez Mayıs 2018’de gerçekleştirilmiş olup bu etkinlik çerçevesinde
akademik yıl içerisinde lisans ve lisansüstü öğrencilerin dahil olduğu
araştırmalara ilişkin sonuçların paylaşılması ve böylece üniversitemizdeki
araştırma ikliminin sürekli kılınması
amaçlanmaktadır. Atılım Araştırma
Günü her yıl Mayıs ayı içerisinde düzenlenmeye devam edecektir.
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LİSANS DÜZEYİNDE ARAŞTIRMA

• Atılım Üniversitesi lisans öğrencilerini
araştırmaya dahil etme ve destekleme
hususunda öne çıkan üniversitelerden
birisidir.
• Araştırmanın lisans eğitimi düzeyinde
başlaması gerektiğini politika olarak
benimsemiş üniversitemizde, yaygın
bir lisans araştırma kültürü oluşturmak, araştırmacı ve yaratıcı öğrenciler
yetiştirmek amacıyla 2011 yılından itibaren Lisans Araştırma Projeleri (LAP)
programı uygulamaya konulmuştur.
• Lisans öğrencilerinin araştırmacı olarak yer aldığı lisans araştırma projeleri bir akademik yıl boyunca devam
etmekte olup bazı projeler sanayi ile
işbirliği içerisinde yürütülebilmektedir.
• Lisans Araştırma Projeleri hakkında
daha fazla bilgi almak için akademik
danışmanınız ile iletişime geçebilirsiniz.
Detaylı Bilgi:
www.atilim.edu.tr/tr/argeda

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Kütüphane
Ankara’nın en büyük ve görkemli kütüphanelerinden biri olan Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi
gelişmiş teknolojik altyapısıyla, ferah
ve ergonomik mekanlarıyla ve modern
hizmet anlayışıyla mensuplarımıza,
öğrencilerimize ve tüm araştırmacılara
hizmet vermektedir.
8800 metrekarelik bir kullanım alanına sahip olan Kütüphanemiz, toplam 4
kattan oluşmaktadır. Giriş katta kullanıcılarımızın kahve ve yemek molası vermek için kullandıkları Books&Bites Cafe ve
Atılım Üniversitesi’nin lisanslı ürünlerinin
olduğu Atılım Store bulunuyor. 7/24 Kütüphane’de çalışmayı seven kullanıcılarımız
için hazırladığımız iki ayrı 7/24 Çalışma
Salonunu da yine giriş katta görebilirsiniz.
Birimlerimizi Tanıyalım
• Ankara Dijital Kent Arşivi (ADKA)
• Ankara ile ilgili kaynaklara ulaşmak,
yaşadığınız kenti ve Cumhuriyet’in
başkentini tanımak artık çok daha kolay! Ankara hakkında merak ettiğiniz
her şey dijital ortamda, ADKA’nın yenilenen ve yapay zekâ teknolojisi kullanılan ara yüzünde... Ayrıca Kütüphanenin
3 Katında bulunan merkezimize gelip,
koleksiyonumuzu inceleyebilir; Ankara’nın sosyal mecrası Lavarla üzerinden ADKA etiketiyle yayınlanan yazıları
okuyabilirsiniz. Ankara Dijital Kent Arşivi’nin sosyal medya hesapları üzerinden de ADKA etkinliklerini ve içeriğini
takip edebilirsiniz.

İlk Atılım Rehberi

• Kurumsal Arşiv
Atılım Üniversitesi bünyesinde yazılan
bütün tezlere, makalelere ve kurum
kültürünü oluşturan materyallere bu
birim aracılığıyla erişebilirsiniz.
• Elektronik Kaynaklar ve SüreliYayınlar
Atılım Üniversitesinin abone olunan veritabanlarına ve elektronik ortamdaki
dergilere kampüs içinden ya da Proxy
ayarlarını yaparak kampüs dışından
ulaşabilirsiniz. Kütüphanenin 2 Katında bulunan Süreli Yayınlar Salonunda
ise basılı dergileri inceleyebilirsiniz
• Kataloglama ve Sınıflama
Kütüphanenin mutfağı olan bu birimde, uluslararası bir sınıflama sistemi
kullanılarak, gelen kitapların çeşitli
işlemlerden geçtikten sonra size ulaşmasını sağlıyoruz. Aslına bakarsanız
amaç; sizin kitaplara daha kolay bir
şekilde erişebilmenize yardımcı olmak.
• Referans Hizmetleri
• Aklınıza takılan bütün her şeyi sorabilirsiniz. “Saat kaç? Kütüphane kaça
kadar açık? Kaynakça nasıl gösterilir? BF rafı nerede? Ben bu ödevi nasıl
hazırlayabilirim? Polisiye türünde bir
şeyler okumak istiyorum, ne tavsiye
edersiniz?
• Kurumsal İletişim
Bir yandan etkinlik planlarken, bir
yandan da Kütüphanenin sosyal medya hesaplarını yöneten; sizinle Kütüphanede olan bütün her şeyi paylaşan
fedakâr birimi
• Medya Merkezi
Sınav stresi sizi çok yorduğunda ya
da arkadaşlarınızla vakit geçirmek
istediğinizde Kütüphanenin 3 Katındaki Medya Merkezine uğrayabilirsiniz.

Burada film izleyebilir, akıl oyunları ile
zihninizi zorlayabilirsiniz.
• Ödünç Verme Hizmetleri
15 kitabı, 30 gün süreyle ödünç alabileceğinizi biliyor muydunuz?
• Bilgi Teknolojileri
Sadece sizin değil; biz kütüphanecilerin de işin içinden çıkamadığı
durumlarda olaya el koyan, her türlü
teknolojik konuda sorularınıza cevap
bulabileceğiniz birim.
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• Ulusal ve Uluslararası Üyeliklerimiz:
• ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu),
• LIBER (The Ligue des Bibliothèques
Européennes de Recherche / Association of European
• ResearchLibraries)
• IFLA (The International Federation of
Library Associations and Institutions)
Detaylı Bilgi:
www.atilim.edu.tr/tr/library

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Sosyal İşler ve Spor
Direktörlüğü

İlk Atılım Rehberi

SPOR FAALIYETLERI
MÜDÜRLÜĞÜ
Spor Faaliyetleri Müdürlüğü, öğrencilerin ve personelin kampüs yaşamlarını
canlandırmak, spor yapma imkanlarını
geliştirmek, fiziksel gelişimlerini arttırmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarına katkıda bulunmak amacı ile
hizmet vermektedir.
Müdürlüğümüz, öğrencilerimizin ve personelimizin eğitim faaliyetleri dışında
ilgi duydukları sportif alanlarda çalışmalarını ve gelişmelerini sağlamak, öğrencilerimize ve personelimize sağlıklı
bir ortamda spor yapma imkânı sunmak
ve hayatları boyunca kullanabilecekleri
spor yetenekleri kazandırmak için çalışmaktadır.

63

SPOR ALANLARI: Basketbol Sahası (Basketbol, voleybol, hentbol, badminton, futsal, masa tenisi, okçuluk) Fitness Salonu,
Kardio Salonu, Pilates Salonu (Pilates,
dans, masa tenisi, atıcılık) Fuaye Alanı-Spor Salonu giriş kat (Masa tenisi, bilardo) Boks Salonu (Boks, dart, takımlar
toplantı odası) Tenis Kortları, Açık yüzme
havuzu
SPOR ALANLARI:

Basketbol Sahası (Basketbol, voleybol,
hentbol, badminton, futsal, masa tenisi,
okçuluk, dans, korumalı futbol)
Fitness Salonu
Kardio Salonu
Pilates Salonu (Pilates, dans, masa tenisi, atıcılık)
Fuaye Alanı-Spor Salonu giriş kat (Masa
tenisi, bilardo)
Türkiye Üniversite Sporları Federasyo- Boks Salonu (Boks, dart, takımlar toplantı odası) Tenis Kortları Açık yüzme havuz
nu’nun 2018 - 2019 eğitim-öğretim yılında
düzenlemiş olduğu faaliyetlere üniversitemiz 18 branş 28 takım ile katılmıştır. AkaDetaylı Bilgi:
demik alanda olduğu gibi sporda da üni- www.atilim.edu.tr/tr/sosyal-isler-ve-sporversitemiz saygın bir yere sahiptir.
direktorlugu

Sosyal İşler ve Spor Direktörlüğü kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif faaliyetleri yürüten Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü ile Spor Faaliyetleri Müdürlüğünün ve mezunlarla ilişkileri koordine eden Mezunlarla İlişkiler Ofisinin
yönetici üst birimidir.

Şenlik, konser, tiyatro, söyleşi, konferans
ve panayır gibi üniversitenin sosyal ve
kültürel hayatını zenginleştiren etkinlikleri organize eden Direktörlük, kültür,
sanat ve bilim alanlarında faaliyette bulunan öğrenci toplulukları ile yine öğrencilerden kurulu olan spor takımlarının
işleyişinden, tüm sportif faaliyetlerin yöÖğrencilerimizin kültürel ve sosyal genetiminden sorumludur.
lişimlerine katkı sağlamak, kişisel gelişimlerini güçlendirecek sportif beceriler Direktörlük, binlerce mezunumuz ile ünikazandırmak, mezuniyet sonrası sosyal versite arasındaki paydaşlığı korumak,
ve mesleki yaşamlarına katkıda bulun- mezunlarla olan ilişkileri geliştirmek ve
mak üzere kurulan Direktörlük, mensupla- sosyal bağları güçlendirmek üzere yapılan
rımıza da bu alanlarda hizmet vermektedir. etkinlik ve çalışmaları da yürütmektedir.

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

KÜLTÜREL VE SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ
Üniversitedeki kültürel, sanatsal ve sosyal faaliyetlerle birlikte kurumsal etkinlikleri ve tüm törenleri yürüten Müdürlük,
aynı zamanda öğrenci topluluklarının işleyiş ve faaliyetlerinden sorumludur. Kültür, sanat, bilim ve spor alanında faaliyette bulunan topluluklar ulusal ve bölgesel
çapta düzenledikleri bilimsel etkinliklerin
yanı sıra, tiyatro, müzik, sosyal sorumluluk projeleri, girişimcilik, eğitim ve Türkiye
genelinde büyük başarılara imza atan spor
faaliyetleriyle de öne çıkmaktadır.

İlk Atılım Rehberi

Öğrencilerimizin kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak, toplumsal
duyarlılıklarını geliştirmek, kişisel gelişimlerini güçlendirecek beceriler kazandırmak amacıyla ders dışı eğitim olanakları da en iyi şekilde değerlendirmekte,
panel, konferans ve seminerlerle alanında yetkin bilim ve sanat insanları öğrencilerle bir araya getirilmektedir. Düzenli
olarak gerçekleştirilen kültürel ve sanatsal etkinlikler ve eğitim dönemi boyunca
düzenlenen resitaller ve konserlerle, evrensel müzik kültürü kampüs hayatının
merkezine yerleştirilmekte, en seçkin

sanatçılarımız tarafından sahnelenen
tiyatro gösterilerine Üniversitemizin kapıları açılmaktadır. Kültür gezileri, Kış
Şenliği, Bahar Şenliği ve Gençlik Haftası
gibi sosyal etkinliklerle öğrencilerimizin
kampüs yaşamı renklenmekte ve canlanmaktadır. Yaklaşık yetmiş Öğrenci
Topluluğunun yürütmekte olduğu çalışmaların yanı sıra, müzik grupları, koro, tiyatro ekipleri gibi öğrencilerimiz tarafından oluşturulan kültür sanat gruplarının
gösterileri de kampüs içinde ve dışında
sergilenmektedir. Üniversitemiz, öğrencilerimizi bilimsel
ve kültürel anlamda geliştiren, ufuk açan,
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bilgi ve birikimlerini yükselten çalışmaların yanı sıra, sunduğu olanaklarla da
kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı
amaçlamıştır. Bu amaçlar doğrultusunda, üniversitelerde sosyal ve kültürel ortamı oluşturmada en önemli unsur olan
öğrenci toplulukları desteklenmekte,
öğrencilerin topluluk faaliyetleriyle farklı
alanlarda tecrübe kazanması, akademik
ve sosyal gelişimi sağlanmaktadır.

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Topluluklar kendi alanlarında bilimsel etkinlikler düzenlediği gibi, sosyal
etkinliklerle de üniversitenin kültürel yaşamına da yön vermektedir.

İlk Atılım Rehberi

• Akil Liderler Topluluğu
• Akustik Topluluğu
• Arf Matematik Topluluğu
• Arjantin Tango Topluluğu
• Atatürkçü Düşünce Topluluğu
• Atılım IASTE
• Atılımcı Hukukçular Topluluğu
• Atılımlı Aslanlar Topluluğu
• Beslenme ve Diyetetik Topluluğu
• Beşiktaşlılar Topluluğu
• Bilgisayar Topluluğu (ACC)
• Bilişim Sistemleri Topluluğu
• Cosplay Topluluğu
• Dart ve Bowling Topluluğu
• Dış Ticaret ve Lojistik Topluluğu
• Ekonomi Topluluğu
• Elektrik-Elektronik Topluluğu
• Endüstri Mühendisliği Topluluğu
(IESC)
• Enerji Topluluğu
• English Drama Club
• E-Sports Topluluğu
• Felsefe Topluluğu
• Fenerbahçeliler Topluluğu
• Fotoğrafçılık Topluluğu
• Gastronomi Topluluğu
• Genç Hukukçular Topluluğu
• Genç Liderler Topluluğu
• Girişimcilik ve İnovasyon Topluluğu
• Go Topluluğu
• Havacılık Kulübü
• Hukuk ve Etik Topluluğu
• Hukuk ve Sanat Topluluğu
• Hukuksal Araştırma ve İletişim
Platformu
• IDEA (İngiliz Dili ve Edebiyatı
Topluluğu)
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• IEEE
• İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
• İlerici Fikir Topluluğu
• İletişim Topluluğu
• İmalat Mühendisliği Topluluğu
• İşletme Topluluğu
• İzcilik Topluluğu
• Kadın Hakları Topluluğu
• Kariyer Topluluğu
• Kimya Topluluğu
• Makine Teknolojileri Topluluğu
• Maliye Topluluğu
• Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Topluluğu
• Mimarlık Topluluğu
• Motorsporları Topluluğu
• Münazara Topluluğu
• Mütercim Tercümanlık Topluluğu (ATIC)
• Müzik Topluluğu
• Otomotiv Topluluğu
• Psikoloji Topluluğu
• Radyo Topluluğu
• Robot Topluluğu
• Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Topluluğu
• Sosyal Farkındalık Topluluğu
• Tasarımda Atılım Topluluğu
• Tiyatro Topluluğu
• Tulparlar Motosiklet Topluluğu
• Turizm Topluluğu
• Türk Tarih Platformu
• Uluslararası İlişkiler Topluluğu
• Üniversiteli Güçlüler
• Yapı Topluluğu
• Yaşayan Düşler Topluluğu
• Yazılım Müh. Topluluğu (ASES)

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

İlk Atılım Rehberi

Sağlık İşleri Koordinatörlüğü
Atılım Üniversitesi Sağlık İşleri Koordi- Belirli periyotlarla personel ve öğrencinatörlüğü Mühendislik binası C Blok -2. lerimizin katılımlarına açık olarak aşağıdaki konularda eğitim ve konferanslar ile
katta yer almaktadır.
hizmet sunduğumuz ATILIM ailesi üyeBünyemizde bulunan 2 adet muayelerinin bilinçlendirilmesi ve farkındalık
ne odası ve 1 adet dört yatak kapasiteli
yaratma çalışmaları Sağlık İşleri Koordigözlem odası ile günü birlik yatarak tenatörlüğünce düzenlenmektedir:
davi işlemlerine ek olarak rutin muayene, tanı ve tedavi işlemleri, personel işe • İlkyardım ve acil müdahale
giriş - periyodik muayeneleri, acil mü- • Mevsimsel hastalıklar
dahale gerektiren hastalıkların tedavi- • Bilinçli ilaç kullanımı ve antibiyotikler
si, pansuman, enjeksiyon ve damardan • Önem arz eden hastalıklar
tedaviler de dahil olmak üzere her türlü Üniversitemiz Sağlık İşleri Koordinasağlık hizmeti verilmekte, ayrıca gerek törlüğü bünyesinde mesai saatleri içingörüldüğü hallerde EKG (elektrokardi- de hazır halde bulunan tam teşekküllü
yografi) çekilerek değerlendirilmekte ve hasta nakil ambulansı ile ilk müdahale
elektronik reçete düzenlenmek suretiyle ve sonrasında gerek görülmesi halinde
tedavi aşaması tamamlanmaktadır. Yıllık hastalarımızın çevre hastanelere ileri
ortalama 7000 hastaya hizmet vermekte tetkik ve tedavi işlemleri için nakilleri
olan birimimizde, konusunda uzman ve sağlanmaktadır.
deneyimli 1 doktor, 2 Acil Tıp Teknisyeni
ve 1 temizlik elemanı olmak üzere toplam 4 personel bulunmakta olup kurumumuz personeli ve öğrencilerine hafta
içi saat 09.00 - 18.00 saatleri arasında Detaylı Bilgi:
www.atilim.edu.tr/tr/saglik-islerihizmet verilmektedir.
koordinatorlugu
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İlk Atılım Rehberi
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Kafeteryalar

Kafeterya ve kantinler öğrencilere, akademik ve idari personele, beslenmenin
insan hayatındaki önemi doğrultusunda
özenli hizmet vermektedir.
Hukuk Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Mühendislik Fakültesi ve İşletme
Fakültesinde bulunan öğrenci kafeteryaları hafta içi her gün hizmet vermektedir.
Söz konusu kafeteryalarımızda ızgara çeşitleri, döner, pizza, hamur işleri,
makarna çeşitleri ve ana mutfağımızda
güne özel üretilen sıcak yemekler sunulmaktadır. Ürünlerimiz hijyenik bir
ortamda, gıda kodeksine uygun bir şekilde, beslenme uzmanları ve gıda mühendisleri kontrolünde üretilmekte, sunum,

kalori değerleri gibi kaliteyi oluşturan
detaylara son derece önem verilmekte
ve uygun ücret politikasıyla öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin
beğenisine sunulmaktadır. Perakende
satış bölümlerinde ise seçkin markalardan oluşan ürünler sunulmaktadır.

eşsiz lezzetlerini alakart menü ve kaliteli servis ile sunmaktadır. Ayrıca yaz
sezonu boyunca Atılım Garden havuz ve
restoran, zengin menüsü ile eşsiz doğası içinde hizmet vermekte, müşterilerine
huzurlu ve serinletici bir ortam sunmaktadır. Bu mekânlarımızın her biri talepler
doğrultusunda özel davet ve organizasAyrıca İşletme Fakültesi binasında farkyonlar için de kullanılmaktadır.
lı ve modern tarzlara sahip Cafe Rezene
ve Kuşkonmaz Restoran da hizmettedir. Kadriye Zaim Kütüphanesinde bulunan
Cafe Rezene, lezzetli tatlı ve tuzlu pasta- farklı ve hoş dekorasyonu ile Books&lar, gözlemeler, sandviç ve tost çeşitleri, BitesCafe’de ise sıcak ve soğuk içecek
çay, kahve ve taze meyve suyu seçe- çeşitleri, özel yapım kahveler, salatalar,
nekleri sunmaktadır. Kuşkonmaz Resto- sandviçler ve birbirinden leziz tatlı çeşitran ise, göl manzarası ve şık atmosferi leri sunulmaktadır.
eşliğinde Türk ve dünya mutfaklarının
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Güvenlik Koordinatörlüğü

Toplumsal huzurun oluşmasında herkesin sorumluluğu bulunmakla birlikte, Atılım Üniversitesi Yerleşkesindeki güvenli
ortamın tesisi ve sürdürülmesi ile ilgili iş
ve işlemler Güvenlik Koordinatörlüğünün
çalışma alanı kapsamındadır.
Yerleşkede güvenli eğitim öğretim koşullarının sağlanması için tüm mensuplarımızın sahip olduğu haklar ve uyması
gereken kurallar bulunmaktadır.
Yerleşkedeki düzen ve uyumun sağlanabilmesi amacıyla Güvenlik Koordinatörlüğümüzün web sayfasında yayınlanan
kılavuzda aşağıdaki kural ve koşullar detaylarıyla yer almaktadır.

Detaylı Bilgi:
www.atilim.edu.tr/tr/guvenlik

• Yerleşkeye Giriş Kuralları,
• Yerleşkeye Araçla Giriş Kuralları / Araç
tanıtım pulu (sticker)
• Kişisel hak ve sorumluluklar
• Şüpheli kişi ve araç tespiti durumunda
yapılacaklar
• Kayıp ve buluntu eşya
• Temel güvenlik kuralları

• Kişisel güvenlik
• Sahipsiz hayvanlar açısından güvenlik
• Yerleşkedeki Sigara Yasakları
• Yerleşkedeki genel trafik kuralları
Tüm mensuplarımıza güvenli ve başarılı
bir akademik yıl dileriz.
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Ulaşım
Üniversite yerleşkemiz kent merkezine
20 km, çevre yoluna ise 6 km uzaklıktadır. Ankara’nın yeni yaşam alanlarından
İncek Köyü yakınlarında kuruludur. Ulaşım hizmetleri EGO otobüsleri, dolmuşlar
ve öğrencilerimiz için özel semt servisleri ve ring servisleri ile sağlanmaktadır.
Üniversitemizin 2018-2019 eğitim-öğ-
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Yurtlar
retim yılının özel taşıma hizmetleri AKS
Araç Kiralama ve Taşımacılık Hizmetleri
A.Ş. tarafından verilmektedir.
Üniversitemizin taşıma hizmetlerine ilişkin detaylı bilgiye
www.atilim.edu.tr/tr/kampus/page/95/ulasim

adresinden ulaşabilirsiniz.

Atılım Üniversitesinde Ankara dışından
gelen öğrencilerin barınma ihtiyaçları
anlaşmalı olduğumuz Özel Nazlı Kız Öğrenci Yurdu ve Özel Emre Erkek Öğrenci
Yurdu İle karşılanmaktadır.

Seçilen yurtlar ile Üniversitemiz arasında hiçbir surette hukuki bağ ve / veya
menfaat ilişkisi bulunmamaktadır. Yurtlarla ilgili hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

Ailelerinden uzakta olan öğrencilerimize;
Özel Nazlı Kız Öğrenci Yurdu
güven duyacakları, evlerini aratmayan
konforlu bir ortam sunan yurtlarda, öğ- http://www.nazlikizyurdu.com.tr
rencilerimizin tüm gereksinimleri düşü- Telefon: 0312 428 62 63 -64
nülerek hizmet verilmektedir.
Fax: 0312 428 05 49
Yukarıda adı geçen Milli Eğitim Bakanlı- Özel Emre Erkek Öğrenci Yurdu
ğına bağlı Özel Yurtlar, yurtta barınmak
isteyen öğrencilerimize tavsiye edilmek- http://www.emreerkekyurdu.com.tr
tedir. Bu yurtlar ulaşım kolaylığının sağ- Telefon: 0312 442 79 95 - 96
lanması gayesi ile Üniversitemiz servis Fax: 0312 441 16 26
güzergâhları göz önünde bulundurularak
seçilmiştir.
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AKADEMİK BİRİMLER
İŞLETME FAKÜLTESİ
Dekanlık................................................................................................................................................................. 0 (312) 586 86 00
İşletme Bölümü................................................................................................................................................. 0 (312) 586 86 58
Uluslararası İlişkiler Bölümü..................................................................................................................... 0 (312) 586 86 58
İktisat Bölümü.................................................................................................................................................... 0 (312) 586 86 18
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü................................................................................................. 0 (312) 586 86 02
Turizm İşletmeciliği Bölümü....................................................................................................................... 0 (312) 586 86 02
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü............................................................................................... 0 (312) 586 86 18
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü............................................................................................. 0 (312) 586 86 02
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Dekanlık................................................................................................................................................................. 0 (312) 586 83 00
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü............................................................................................................... 0 (312) 586 83 64
Endüstri Mühendisliği Bölümü................................................................................................................... 0 (312) 586 83 15
Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü......................................................................................... 0 (312) 586 83 68
İnşaat Mühendisliği Bölümü........................................................................................................................ 0 (312) 586 83 68
Mekatronik Mühendisliği Bölümü............................................................................................................. 0 (312) 586 83 15
İmalat Mühendisliği Bölümü....................................................................................................................... 0 (312) 586 83 68
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü....................................................................................... 0 (312) 586 83 98
Yazılım Mühendisliği Bölümü..................................................................................................................... 0 (312) 586 83 98
Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü.............................................................................................. 0 (312) 586 83 64
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Enerji Mühendisliği Bölümü........................................................................................................................ 0 (312) 586 85 60
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Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü......................................................................... 0 (312) 586 85 60
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Dekanlık................................................................................................................................................................. 0 (312) 586 86 03
Matematik Bölümü........................................................................................................................................... 0 (312) 586 82 20
Psikoloji Bölümü............................................................................................................................................... 0 (312) 586 86 69
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü................................................................................................................. 0 (312) 586 86 03
Mütercim Tercümanlık Bölümü................................................................................................................. 0 (312) 586 86 69
HUKUK FAKÜLTESİ
Dekanlık.............................................................................................................................................. 0 (312) 586 80 11 - 12 - 13
GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Dekanlık ............................................................................................................................................................... 0 (312) 586 89 01
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü.................................................................................................. 0 (312) 586 89 02
Grafik Tasarımı Bölümü................................................................................................................................. 0 (312) 586 89 03
Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü............................................................................................................ 0 (312) 586 89 04
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü........................................................................................................ 0 (312) 586 89 02
Mimarlık Bölümü ............................................................................................................................................. 0 (312) 586 89 03
TIP FAKÜLTESİ
Dekanlık................................................................................................................................................................. 0 (312) 586 61 41
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Dekanlık................................................................................................................................................................. 0 (312) 586 61 00
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ................................................................................................. 0 (312) 586 61 06
Beslenme ve Diyetetik Bölümü ................................................................................................................. 0 (312) 586 61 06
Hemşirelik Bölümü ......................................................................................................................................... 0 (312) 586 61 06
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU
Müdürlük............................................................................................................................................................... 0 (312) 586 88 80
HAZIRLIK OKULU
Müdürlük............................................................................................................................................................... 0 (312) 586 85 00
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Müdürlük......................................................................................................................................................0 (312) 586 88 33 - 34
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Müdürlük............................................................................................................................................................... 0 (312) 586 87 00
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