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Medeniyetler Atılım’da kucaklaşıyor!

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

Sosyal, entelektüel, donanımlı, dünyanın nabzını tutan bireyler… 

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

Küresel başarının parçası olun!

THE 2019 Dünya Sıralamasında vakıf üniversiteleri arasında 4. Sırada, 

US News Sıralamasında Matematik alanında Türkiye'nin tek üniversitesi, 

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

THE Gelişmekte Olan Ekonomiler Sıralamasında vakıf üniversiteleri 
arasında 4. sırada 

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

ATILIM’DA YAPABİLECEKLERİNİN SINIRI YALNIZCA SENSİN!

EAAE
ÜYESİ



• Bilgi, akıl yürütme ve estetik duyarlılıkların hem teoride hem 
de pratikte kazanılmasını sağlayan multi - disipliner müfredat

• Kuram ve uygulama dengesinin gözetildiği eğitim anlayışı 
çerçevesinde tasarım stüdyoları, derslikler ve toplam 110 
öğrenci kapasiteli bilgisayar laboratuvarları

• EAAE* (European Association for Arctitechural Education) 
üyeliği 

• Tam zamanlı ve mimarlık uygulama alanında nitelikli yarı 
zamanlı öğretim elemanlarından oluşan akademik kadro

• Topografya, Şantiye ve Mimari olmak üzere 3 adet zorunlu staj 
ile meslek yaşamının beklentileri ve koşulları hakkında 
deneyim

*EAAE: Avrupa Mimarlık Okulları Birliği

Mimarlık için ATILIM ZAMANI!

• Mimari proje büroları,

• Bakanlıkların yapı işleri daire başkanlıkları,

• Belediyelerin ilgili birimleri,

• Yüklenici inşaat firmaları,

• Üniversitelerin ilgili kürsüleri,

• Müşavir şirketler gibi alanlarda mimar, denetici, 
akademisyen ve danışman olarak 
çalışabileceğiniz gibi kendi mimarlık
büronuzu da açabilirsiniz.

Mezunlarımız Nerelerde Çalışabilir?

• Mimarlık; kullanım güvenliğine sahip, işlevine uygun, 
rahatlık koşullarını sağlayan ve insana yeni ve zengin 
deneyimler kazandıran mekânların yaratılmasını hedefler. 
Birçok farklı disiplini bir araya getiren bir meslek olan 
mimarlık eğitimi çok yönlü bir eğitim süreci gerektirir.

• Mimarlık Bölümü, çok yönlü düşünme, üretebilme ve 
tasarım yapma becerilerine sahip, mesleki, toplumsal 
konular ve teknolojik gelişmelere duyarlı, etik ve nitelikli 
mimarlar yetiştirme hedefler.

• İş birliğine ve paylaşıma açık, kişi haklarını gözeten, özgür 
düşünen ve mimarlığın evrensel ilkelerini benimsemek 
isteyenler için doğru tercih.

Özgür, yaratıcı ve sistemli düşünmeyi öngören çok yönlü
bir eğitim almak isteyenlerin tercihi!


