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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!

FEDEK
AKREDİTE



Dünyanın dilinden en iyi ben anlarım diyorsan…

• Avrupa Birliği Komisyonu himayesinde gerçekleştirilen ve 
65 Avrupa Birliği Üniversitesinin üye olduğu Optimale ağının 
Türkiye'den ilk üyesi olarak AB uyumlu eğitim programı

• YÖK tarafından kalite güvence kuruluşu olarak tanınan 
FEDEK tarafından akreditasyon

• FEDEK* Akreditasyonu 

• Kuramsal eğitimin uygulamalı eğitimle tamamlandığı 35 
öğrenciye hizmet sunabilecek simultane çeviri laboratuvarı

• 4 yıl boyunca verilen Fransızca dersleri ile Fransızca C Dili 
Sertifikası

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

Mütercim Tercümanlık için ATILIM ZAMANI!

Yazılı / sözlü çevirmen, dil / kültür danışmanı ya da 
editör olarak,

• Dil hizmetleri ve çeviri sektöründe,

• Yabancı misyon temsilciliklerinde,

• Uluslararası kuruluşlarda, (Birleşmiş Milletler ve 
alt kuruluşları, Avrupa Konseyi, ILO, WHO gibi.)

• Medya kuruluşlarında,

• Elçiliklerde,

• Sivil toplum kuruluşlarında,

• Hizmet sektörünün pek çok
alanında çalışabilir,
iyi bir kariyer sahibi
olabilirsiniz.

Mezunlarımız Nerelerde Çalışabilir?

• Bölümün amacı, çevirinin kültürlerarası iletişimdeki 
önemini kavramış, çevirmenlik mesleğinin etik, ilke ve 
değerleri konusunda bilinçlenmiş, çeviri teknolojilerini 
kullanabilen, çeviride teknik yeterliliğe, bilgi birikimine ve 
araştırma becerisine sahip, çeviri konusunda bilimsel 
araştırma yapabilecek kuramsal ve yöntemsel altyapıya 
sahip, farklı uzmanlık alanlarında teknik çeviri yapabilecek 
profesyonel yazılı ve sözlü çevirmenler yetiştirmektir.

• Bilginin çeşitli kanallar yoluyla bir dilden bir dile 
iletilmesini mümkün kılan, kültürlerarası iletişimin elçisi 
olmak istiyorsanız, doğru yerdesiniz.


