
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

YABANCI DİLLER
YÜKSEKOKULU

ATILIM’DA YAPABİLECEKLERİNİN SINIRI YALNIZCA SENSİN!

Kızılcaşar Mahallesi
06830 İncek - ANKARA / TÜRKİYE

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

uniaday.atilim.edu.tr

PEARSON
ASSURED
AKREDİTE



• Pearson Assured tarafından akredite edilmiş ve Avrupa Ortak 
Dil Ölçütleri (CEFR) ile uyumlu İngilizce eğitim programları 

• Tablet, elektronik kitap, web ve İnternet araçları (Moodle) 
kullanılarak zengin, etkileşimli, heyecan ve ilgi uyandıran 
etkin bir eğitim ortamı 

• Gramer ve kelime bilgisi, konuşma, yazma, dinleme ve okuma 
becerilerini geliştiren, iş yaşamına yönelik dil eğitimi 

• Diğer seçmeli  yabancı diller 

İngilizce öğrenmek için Atılım Zamanı!

• Speaking Club, Drama Club, Short Movie Club, 
Table Talks, yarışmalar (Spelling Bee, Letter 
Please vb.) 

• 1 Kitap 1 Konu Etkinliği

• Akran Desteği Programı

Müfredat Dışı ve Disiplinlerarası Etkinliklerimiz

Amacımız; yenilikçi ve teknoloji-destekli öğretim yöntemlerini 
kullanarak, öğrencilerimizin etkin ve verimli yabancı dil eğitimi 
almalarını sağlamaktır. Yabancı Diller Yüksekokulu;

• Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, okulumuza ve dil eğitimine 
özel geliştirilen tabletlerin (MPAD) entegre edildiği bir eğitim 
modeli yürütmektedir.

• Eğitimde en gelişmiş öğretim yöntem ve yaklaşımları takip 
etmektedir.

• Yabancı dil eğitiminde sürekli güncellenen eğitim programları 
sunmaktadır.

Dünya vatandaşı olmanın ilk kuralı: İngilizce bilmek;
İngilizce’ye açılan ilk kapı: Yabancı Diller Yüksekokulu

FEDEK
AKREDİTE


