
İNGİLİZ DİLİ VE
EDEBİYATI BÖLÜMÜ

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Kızılcaşar Mahallesi
06830 İncek - ANKARA / TÜRKİYE

T: 0 312 586 80 00 F: 0 312 586 80 91 

uniaday.atilim.edu.tr

Medeniyetler Atılım’da kucaklaşıyor!

63 farklı ülkeden 500’den fazla öğrenci, bambaşka kültürleri ve tüm 
renkleri ile tek bir kampüste… 

Sosyal, entelektüel, donanımlı, dünyanın nabzını tutan bireyler…  

Sosyal, kültürel, sportif aktiviteler için 67 öğrenci kulübü, şenlikler, ulusal 
ve uluslararası etkinliklerle dolu bir üniversite deneyimi. 

Küresel başarının parçası olun! 

THE 2019 Dünya Sıralamasında vakıf üniversiteleri arasında 4. Sırada, 

US News Sıralamasında Matematik alanında Türkiye'nin tek üniversitesi, 

THE 50 Yaş Altı Üniversiteler Sıralamasında vakıf üniversiteleri arasında 4. 
Sırada, 

THE Gelişmekte Olan Ekonomiler Sıralamasında vakıf üniversiteleri 
arasında 4. sırada 

Öğrenerek, paylaşarak, dolu dolu yaşayacağın bir hayat burada 
seni bekliyor. Kendi kanatlarınla yepyeni ufuklara yönelmek     
için ATILIM ZAMANI

ATILIM'DA YAPABİLECEKLERİNİN SINIRI YALNIZCA SENSİN!

FEDEK
AKREDİTE



• Bölümün amacı, İngilizceyi ve İngiliz edebiyatını ileri 
düzeyde inceleyip öğrenmiş, fikir üretebilen, edebi 
konularda analiz ve akademik araştırma yapabilen mezunlar 
yetiştirmektir.

• Öğrencilerimiz eğitimleri boyunca İngiliz Edebiyatı’nın dönemlerini, 
bu dönemlerdeki edebi tür ve yapıtları inceleyerek dil becerilerini, 
analiz ve yaratıcılık kabiliyetlerini geliştirmektedirler.

• Bölümde, öğrencilerin diğer edebiyatlarla karşılaştırma yapıp, 
bağ kurmaları, güçlü bir genel kültür birikimi edinmeleri 
sağlanmaktadır.

• Farklı toplumları ve kültürleri tanımaktan heyecan duyuyor; edebiyat 
dışında, tarih ve psikoloji alanlarıyla da ilgileniyorsanız bu bölüm 
tam size göre…

Küresel Dilin İlerici Elçileri Olmak İsteyenlerin Tercihi!

• İspanyolca, Almanca, Fransızca ve Rusça olmak üzere 2. dil 
öğrenme imkânı

• Mütercim Tercümanlık ve Uluslararası İlişkiler alanlarında 
çift ana dal ve yan dal yapma olanağı

• FEDEK* Akreditasyonu

• Basılı ve dijital arşivi zengin bir kütüphaneye sahip bir 
üniversitede eğitim görme şansı

• Alanında Deneyimli ve bilimsel yayın niteliği kuvvetli 
akademik kadro

• Mezunlarında yüksek istihdam oranı

* FEDEK: Fen, edebiyat, fen-edebiyat, dil ve tarih-coğrafya fakülteleri öğretim 
programları değerlendirme ve akreditasyon derneğidir.

İngiliz Dili ve Edebiyatı için ATILIM ZAMANI!

• Öğretmen, akademisyen, çevirmen olarak kamu 
ve özel kurumlarda,

• Medya sektöründe ve halkla ilişkiler birimlerinde,

• Bankalarda, bakanlıklarda, elçiliklerde, müste-
şarlıklarda ve genel müdürlüklerde,

• Birleşmiş Milletler, UNICEF, UNESCO, Avrupa 
Birliği gibi uluslararası kuruluşlarda,

• Turizm sektöründe ve ulusal ya da 
uluslararası havayollarında  kolayca 
iş bulabilir, iyi bir kariyer sahibi 
olabilirsiniz.

Mezunlarımız Nerelerde Çalışabilir?

True wit is Nature to advantage 
dressed, What oft was thought, 

but ne'er so well expressed;
Something whose truth 
convinced at sight we find,

That gives us back the image of our mind.
Alexander Pope, An Essay on Criticism


