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Medeniyetler Atılım’da kucaklaşıyor!

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

Sosyal, entelektüel, donanımlı, dünyanın nabzını tutan bireyler… 

Sosyal, kültürel, sportif aktiviteler için 67 öğrenci kulübü, şenlikler, ulusal 
ve uluslarası 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!



• Bölümün amacı, ülkemizdeki matematikçi gereksinimine 
cevap verebilmek, matematiğin diğer bilimlere ve tekniğe 
dair uygulamalarını ortaya koymak, kişilerde matematik 
düşüncesini yerleştirmek ve ülkemizin teknoloji alanında 
gerekli atılımları yapabilmesi için temel bilimlerdeki 
gelişmeye katkıda bulunmaktır.

• Seçmeli dersler öğrencilerin matematik bilgilerini 
zenginleştirmekte ve matematiğin ilgi duydukları alanlarına 
yoğunlaşabilmesini sağlamaktadır.

• Matematiksel düşünce sistemini özümsemiş bir birey 
olarak, üst düzey bilimsel araştırmaların parçası olmak ve 
geleceğin kriptolarını çözümlemek istiyorsanız bu bölüm 
tam size göre…

Geleceğin Kriptolarını Çözmek İsteyenler için Doğru Tercih!

• Matematiğin farklı alanlarında seçmeli dersler içeren 
uluslararası standartlarda lisans programı

• Bilgisayar, Sayısal Analiz, Modelleme gibi derslerin yanı sıra 
Kriptografi (şifreleme) ve Matematiksel Finans Sertifika 
Programlarında verilen teorik eğitimin desteklenmesi için 
uygulama laboratuvarı

• Diplomanın yanı sıra uygun ders seçimi ile Matematiksel 
Finans veya Kriptografi Sertifikası

• US News Sıralamasında Matematik Alanında Türkiye’nin Tek 
Üniversitesi Dünyada ise 87 Sırada

• ODTÜ Enformatik Enstitüsü – URAP Türk Üniversiteleri 
Sıralamasında tüm matematik bölümleri arasında ilk 10'da

Matematik için ATILIM ZAMANI!

• Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Sektörleri,

• Bilgisayar ve Yazılım Endüstrisi,

• Üniversiteler,

• İletişim, Bilişim, Eğitim Sektörleri,

• Kamu - Özel Sektör, AR-GE, Planlama ve İstatistik 
birimleri,

• Bilgi Güvenliği Şirketleri
gibi bir çok alanda kolayca iş bularak, 
profesyonel hayata adım atabilirsiniz.

Mezunlarımız Nerelerde Çalışabilir?


