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Kelebek etkisi, bir durumun 
başlangıç verilerindeki 
küçük değişikliklerin büyük 
ve beklenmedik sonuçlar 
doğurabilmesine verilen 
addır.

Amazon Ormanları’nda 
bir kelebeğin kanat 
çırpması, dünyanın yarısını 
dolaşabilecek bir kasırganın 
oluşmasına neden olabilir. 
En küçük bir eylem ya da 
alınan en küçük karar bile 
hayatın akışını önemli bir 
ölçüde etkileme gücüne 
sahiptir. Bir kelebeğin kanadı 
büyüklüğündeki seçimlerimiz 
ya da eylemlerimiz çok daha 
iyi bir gelecek yaratabilir. 

Bu yüzden üniversitemizi 
kurarken, gelecekte bir gün bu 
küçük adımın büyük sonuçları 
olacağını umut ederek 
“kelebek etkisi” sloganını 
benimsedik ve ona “Atlas” adını 
verdik.
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75.000 m² alan üzerine kurulu, 
400 yatak kapasiteli, modern 
teknolojiyle donatılmış 
biri hibrit olmak üzere 18 
ameliyathaneye sahip olan 
Uygulama ve Araştırma 
Hastanemiz, 20 yıllık 
deneyimini öğrencilerimizle 
paylaşıyor. 19 modern eğitim 
araştırma laboratuvarı,  
2.500 m²’lik kütüphanesi, 2 
simultane çeviri odasına sahip 
600 kişi kapasiteli konferans 
salonu, 2.500 m²’lik kafeterya 
alanı/sosyal caddesi ve 1.000 
m²’den geniş bir alana sahip 
spor salonu ve açık etkinlik 
alanlarını öğrencilerimizin 
hizmetine sunuyor. 

İstanbul Atlas Üniversitesi 
uygulama ve pratik açısından 
güçlü bir altyapıya sahiptir. 
Sektörün ihtiyaç ve 
eksiklerini iyi bilen Üniversite 
Hastanemiz 10 yıldan fazla 
süredir sağlık üniversiteleri 

ve sağlık liselerine staj ve 
uygulama imkânları sunuyor. 
Aktarılabilir becerilere sahip 
çok yönlü bilim insanları 
yetiştiren, toplumsal ve 
ekonomik ihtiyaçlara dayanan, 
disiplinlerarası, destekleyici, 
yenilikçi bir öğrenme 
ortamı ile öğrencilerimizi 
yetiştiriyoruz. 

Üniversitenin en üst 
düzeydeki görevi ve 
sorumluluğu olan “bilgi 
üretimi” bilinciyle İstanbul 
Atlas Üniversitesi yeni 
buluşların, startup projelerin 
ve yaratıcı ürünlerin merkezi 
olarak konumlandırıldı. 
Üniversitemizin projelerinde 
ve Ar-Ge faaliyetlerinde 
yenilikçi yaklaşımlarla pazara 
yeni ürün ve teknolojiler 
geliştiren sanayi kuruluşları ile 
iş birlikleri hedeflenmektedir.

İstanbul Atlas Üniversitesinin 
akademik temellerini Tıp, 
Diş Hekimliği, Mühendislik 
ve Doğa Bilimleri, İnsan ve 
Toplum Bilimleri ve Sağlık 
Bilimleri olmak üzere 5 
Fakülte, Meslek Yüksekokulu 
ve Lisansüstü Eğitim 
Enstitüsü oluşturuyor. 
İstanbul Atlas Üniversitesi 
Vadi Kampüsü, içerisinde 
Diş Hekimliği Uygulama 
ve Araştırma Merkezini de 
barındıran yaklaşık 110.000 
m² açık ve kapalı alan 
üzerinde yer alıyor. 
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Atlas Vadi Kampüsü’müz, 
alana özgü laboratuvarları, 
zengin kütüphanesi, 
konferans salonu ve bilimsel 
araştırmalara ev sahipliği 
yapabilecek donanımlı Ar-Ge 
merkezleri ile siz değerli 
gençlerin hizmetindedir. 
Ayrıca sosyal, kültürel ve 
sportif faaliyetlere olanak 
sağlayan geniş mekânlar ve 
donatılarla sizlere modern 
bir kampüs hayatı sunuyoruz. 
Üniversitemiz, sunduğu imkân 
ve fırsatlarla ülkemize ve 
insanlığa bilim, teknoloji ve 
nihayet bir medeniyet inşası 
sürecinde katkı sağlamayı 
amaç edinmiştir. 

Sesin önce kelimeyi sonra 
cümleyi ve nihayet dili 
oluşturarak kültürü inşa eden 
kanatlanışı yahut rakamların/
sembollerin, formüllerle 
katlanarak bilimsel bilgiyi 
ve teknolojiyi üretmesi gibi 
eğitim de tüm ögeleriyle 
emeğin ve birikimin ürünüdür. 
Bilimsel birikime, üretkenliğe 
ve sürdürülebilirliğe olan 
bağlılığımızla uygulamalı 
eğitimin tüm olanaklarını 
siz değerli öğrencilerimize 

sunarak akademik ve 
mesleki gelişiminiz açısından 
üzerine geleceğinizi inşa 
edeceğiniz sağlam bir 
temel oluşturma idealini 
taşıyoruz. Üniversitemizin, 
daha kuruluşundan itibaren 
gerek akademik ve idari 
kadrosu, gerekse altyapısı 
ve her türlü donanımı ile bu 
amaca hizmet etme yolunda 
güçlü bir başlangıç yapmış 
olmasının verdiği memnuniyeti 
yaşıyoruz.  

Aklın ve bilimin yol gösterici 
gücüne inanan, azmin ve 
emeğin başarının en temel 
ögesi olduğunu bilen, 
farklılıklara saygılı, insana 
değer veren ve insanlığa 
hizmet idealiyle donanmış 
bilim ve meslek insanlarının 
yetişmesine katkı sağlamak 
bizleri heyecanlandıran en 
önemli unsurdur. 

Üniversitemizin; siz değerli 
gençlerin, nihayette ülkemiz 
ve tüm insanlığın mutluluk ve 
refahına sağlayacağı katkıya 
olan ümit ve inançla sizleri 
sevgiyle selamlıyorum.

İstanbul Atlas Üniversitesi 
2018 yılında başlayan 
kuruluş yolculuğunu, 2020-
2021 akademik yılında 
ilk öğrencilerini kabul 
ederek ve yükseköğretim 
sistemimiz içerisindeki güçlü 
yerini alarak tamamlamış 
bulunmaktadır. 

Dr. YUSUF ELGÖRMÜŞ 
MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI
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Konum itibarıyla 
medeniyetlerin kesişim 
noktası olan İstanbul’un 
merkezinde siz 
öğrencilerimizin ders içi ve 
ders dışı faaliyetlerine yönelik 
keyifli bir çalışma ortamı 
sunan, engelli dostu, çevreci 
ve uluslararası standartlarda 
modern bir kampüse sahibiz. 

Karşılaştığı problemlere 
cesaretle eğilip, etik 
değerleri önemseyerek 
çözüm üretebilecek, 
bilgi, yetenek, deneyim ve 
özgüveniyle üstleneceği 
sorumluluğu başarıyla yerine 
getirebilecek mezunlar 
yetiştirmeyi hedef edinen 

uzman akademik  kadromuz 
ve sizlerin ihtiyaçlarına 
destek olmayı ilke edinen 
idari çalışanlarımızla  birlikte 
dijital devrin gerektirdiği 
tüm yetkinliklerle donatılmış 
bir şekilde yolumuza devam 
etmenin azim ve kararlılığı 
içerisindeyiz.

“Yeni nesil bir üniversite” 
kurgusuyla yola çıktığımız 
akademik hayatımızda 
Üniversitemizin, kısa süre 
içerisinde ülkemizin ve 
dünyanın seçkin üniversiteleri 
arasında yer alacağına 
yürekten inanıyorum.

Sevgilerimle,

İstanbul Atlas Üniversitesi 
olarak Tıp Fakültemiz, 
Diş Hekimliği Fakültemiz, 
Sağlık Bilimleri Fakültemiz, 
Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültemiz, 
İnsan ve Toplum Bilimleri 
Fakültemiz, Meslek 
Yüksekokulumuz ve 
yeni açılması planlanan 
bölümlerimizle birlikte geniş 
bir yelpazede eğitim-öğretim 
ve araştırma faaliyetlerini 
yürütmekteyiz.

Prof. Dr. MUSTAFA KÜÇÜK 
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Eğitim modelimiz,  bir sistem 
içerisinde yer alan doku ve 
organların anatomik yapıları, 
fizyolojik özellikleri, histolojik 
yapısı ve embriyolojik 
gelişim süreçleri ile diğer 
tüm derslerin birbiriyle 
entegre edilerek öğretilmesi 
esasına dayanır. Öğrenci 
böylece bir sistemin içinde 
yer alan doku ve organların 
yapılarını, çalışma özelliklerini, 
hastalıkları ve tedavi yollarını 
bir bütün olarak öğrenmiş olur. 
Tıp eğitimi, temel tıp bilimleri 
ve klinik bilimler olmak 
üzere iki ayrı ana bölümde 
gerçekleştirilmektedir. 
Temel tıp bilimleri dersleri 
Üniversitemizin yeni ve 
modern binası içerisinde 
bulunan modern derslik ve 

donanımlı laboratuvarlarda 
gerçekleştirilirken klinik 
öncesi beceri, tutum 
ve davranış eğitimleri 
simülasyon laboratuvarımızda 
tamamlanmaktadır.

Fakültemize bağlı 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanemizde uygulamalı 
eğitim ve araştırmalara 
katılarak donanımlarını 
zenginleştiren öğrencilerimiz, 
Üniversitemizden mezun 
olduklarında sadece iyi bir 
hekim değil, araştırma yapan 
ve araştırma sonuçlarını 
klinikle sentezleyebilen 
aktif bilim insanı vasfını da 
kazanmış olarak meslek 
hayatına başlayacaklardır.

Kendini, toplumun ve 
insanların sağlık sorunları ile 
mücadeleye adamış, yaşam 
boyu öğrenmeye ve gelişime 
açık, araştırmacı yönleriyle 
tıp alanında geleceğe yön 
verecek hekim ve bilim insanı 
yetiştirmek için tasarlanan 
entegre eğitim programımız 
geleceğin hekimlerini ve 
bilim insanlarını bekliyor.

Üniversitemizin yeni ve modern binası içerisinde 
bulunan modern derslik ve donanımlı laboratuvarlarda 
gerçekleştirilirken klinik öncesi beceri, tutum ve 
davranış eğitimleri Simülasyon laboratuvarımızda 
tamamlanmaktadır.
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İstanbul Atlas Üniversitesi 
Diş Hekimliği Fakültesi 
olarak tam teşekküllü 
hastanemiz, modern 
cihazlarımız, donanımlı 
laboratuvarlarımız, hepsi 
tam izolasyon modeline 
göre tasarlanmış klinik ve 
uygulama ünitelerimizi 
eğitimin hizmetine 
sunmaktayız.

Diş hekimliğinin modern 
cihazları ile donatılmış 
İstanbul Atlas Üniversitesi 
Diş Hekimliği Fakültesi, 
öğrencilerinin eğitimini diş 
hekimliğinin en üst sınırına 
taşıyarak eğitim, araştırma 
ve uygulamada ilham veren, 
lider ve yenilikçi diş hekimleri 
yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Fakültemiz vereceği eğitim 
ile öğrencilerinin, mesleğini 
seven, kariyer sahibi, 
başarılı hekimler olarak 
yetişmelerinde sorumluluk 
üstlenen ilkeli bir kurumdur. 

Fakültemizde eğitim gören diş 
hekimliği öğrencileri, disiplin 
temelli klinik eğitimle eş 
zamanlı olarak hasta bakımını 
yönetmek için kapsamlı bir 
yaklaşımı da öğrenecek, 
yüksek standartlarda eğitim 
alarak dünyanın her yerinde 
çalışabilecek, kendine 
güvenen profesyonel diş 
hekimleri olarak mezun 
olacaklardır.

Fakültemizde eğitim gören diş hekimliği öğrencileri, 
disiplin temelli klinik eğitimle eş zamanlı olarak hasta 
bakımını yönetmek için kapsamlı bir yaklaşımı da 
öğrenecek.
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Akademik çalışmalarla 
bilime katkı sağlamak 
ve nitelikli sağlık 
profesyonelleri yetiştirerek 
insanlığa hizmet etmek, 
fakültemizin temel gayesidir.

Günümüzde hızla ilerleyen 
bilimsel ve teknolojik 
gelişmeler, bir yandan da 
kentleşme oranlarındaki 
artış insanların yaşam 
biçimlerini/alışkanlıklarını hızla 
değiştirmektedir.

Ortalama insan ömrünün 
uzamasına, hızla artan 
bilgi birikimine ve değişen 
alışkanlıklar ve yaşam 
biçimlerine paralel olarak 
sağlık sektöründe var olan 
mesleklerin iş yükü artmakta, 
yeni iş ve meslek alanları 
ortaya çıkmaktadır. 

Sağlık hizmetlerinin 
vazgeçilmezliğinin yanında 
giderek karmaşık bir hâl 
almasının doğal sonucu 

olarak önümüzdeki yıllarda 
tüm sağlık mesleklerinin 
önemi daha da artacak, 
mesleklerdeki çeşitlenme 
ve ihtisaslaşma tüm hızıyla 
devam edecektir. Çağımızın 
sağlık bilimi ve sağlık 
eğitiminde yeniden şekillenen 
temel sağlık disiplinlerinde 
akademik üretim yapmak, 
bilime katkı sağlamak ve 
nitelikli sağlık profesyonelleri 
yetiştirerek insanlığa hizmet 
etmek, fakültemizin temel 
gayesidir.

Sağlık hizmetlerinin vazgeçilmezliğinin yanında 
giderek karmaşık bir hâl almasının doğal sonucu olarak 
önümüzdeki yıllarda tüm sağlık mesleklerinin önemi daha 
da artacak.
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Tarih boyunca insanı, 
toplumu ve tüm dünyayı 
şekillendirenler öncelikle 
filozoflar, liderler ve 
mühendisler olmuştur. 
Filozoflar ve liderler olaylara 
ve problemlere insan ve 
toplum boyutuyla bakarlar. 
Mühendisler ise bu bakışı 
mantık, akıl ve bilimsel 
değerler ile matematiği 
odak alarak düşünce ve/veya 
hayal dünyasından gerçek 
dünyaya taşımayı tasarlarlar, 
planlarlar, denerler ve 
başarırlar.

Geleceğin şekillenmesinde 
ve problemlerin çözümünde, 
iyi tasarımlar ve mühendislik 
yaklaşımları anahtar rolü 
üstlenecektir. Özellikle 
günümüzde değişimi 
şekillendirenler, teknolojiyi 
etkin kullanabilen birey ve 
toplumlardır.

Yaşadığımız çağın gündemini 
oluşturan Endüstri 4.0 – 5.0, 
nesnelerin interneti, insansız 
araçlar, sanal gerçeklik, 
yapay zekâ, büyük veri, 
e-ticaret, şubesiz bankacılık, 
insansız fabrikalar ve benzeri 
birçok gelişme mühendislik 
yaklaşımı ve sinerjisiyle ortaya 
çıkmaktadır.

Bu baş döndürücü değişimin 
seyircileri ve kullanıcıları 
olmaktan daha çok onları 
geliştirmeyi ve yenilerini 
sunabilmeyi vizyon 
edinmiş olan İstanbul 
Atlas Üniversitesi, sizleri 
nicelik değil nitelik odaklı 
bir gruba dâhil etmek için 
Mühendislik ve Doğa Fakültesi 
programlarına bekliyor.

Geleceğin şekillenmesinde ve problemlerin çözümünde, 
iyi tasarımlar ve mühendislik yaklaşımları anahtar rolü 
üstlenecektir.
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Tarih boyunca hiçbir şey 
beşeri bilimler ve sosyal 
bilimler kadar statükoya 
meydan okumamıştır. 
Psikoloji, felsefe ve 
antropoloji gibi onları 
oluşturan konular 
bizi şüpheci olmaya ve 
çevremizdeki dünya 
hakkında sorular sormaya 
teşvik eder.

İnsan ve Toplum Bilimleri 
Fakültesi; aktarılabilir 
becerilere sahip çok yönlü 
bilim insanları yetiştiren, 
toplumsal ve ekonomik 
ihtiyaçlara dayanan, yapısal, 
disiplinlerarası derece 
programları sunar. İstanbul 
Atlas Üniversitesi olarak 
destekleyici ve yenilikçi bir 
öğrenme ortamı sunuyoruz. 
Öğrencilerimiz, hem derslik 
içindeki bağlamlarda 
hem de bireysel danışma 
oturumlarında eğitim ve 
akademik kadromuzla gerçek 
ve yaratıcı bir ilişki içinde 
çalışabilecekler.

Toplumun sorunlarını 
keşfetme ve çözme 
becerisi, karşılıklı anlayışı 
kolaylaştıracak güçlü bir 
iletişim yeteneği ve farklı 
kültürlere karşı hoşgörü, 
etik değerlerimizin temelini 
oluşturmaktadır.

Öğrencilerimiz, hem derslik içindeki bağlamlarda 
hem de bireysel danışma oturumlarında eğitim ve 
araştırma kadromuzla gerçek ve yaratıcı bir ilişki içinde 
çalışabilecekler.
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Eğitim sistemi içinde 
sektör deneyimli güçlü 
akademik kadromuz, sağlık 
sektörünün beklentileri 
sorgulanarak özenle 
hazırlanmış programlarımız 
ve işe yerleşme koşullarının 
göz önünde bulundurulduğu 
multidisipliner yeni nesil bir 
eğitim anlayışıyla yola çıktık.

Hedeflenen üst düzey 
eğitimin temelinde 
ihtiyaç duyulan teknolojik 
gereksinimler, laboratuvarlar 
ve teknik atölyeler en modern 
seviyede hazırlanmış ve 
öğrencilerimizin hizmetine 
sunulmuştur. Sektörlerin ileri 
gelen kurum ve kuruluşları 
ile yapılan ikili protokoller 
sayesinde öğrencilerimiz, 
dönem içi uygulama derslerini 
ve yaz stajlarını Üniversite 
Hastanemiz Medicine 
Hospital başta olmak üzere 
ikili anlaşma yaptığımız 
sağlık kuruluşlarında 
gerçekleştirecekler.  

 
Öğrencilerimizin mezuniyet 
sonrasında teorik ve pratik 
bilgi ve becerilerini geliştirmiş 
ve donanımlarıyla mesleki 
yaşama hazır olmalarını 
önemsiyoruz.

Öğrencilerimiz gerekli başarı 
koşullarını sağlamaları halinde 
Meslek Yüksekokulumuzun 
tüm programlarda Çift Anadal 
ve/veya Yan Dal yapma 
hakkına sahiptir.

Öğrencilerimizin mezuniyet sonrasında teorik ve pratik 
bilgi ve becerilerini geliştirmiş ve donanımlarıyla mesleki 
yaşama hazır olmalarını önemsiyoruz. ME
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İstanbul Atlas Üniversitesi 
olarak bilimin ışığında 
ulusal ve uluslararası 
düzeyde araştırmalarla, 
toplum ve insanlık yararına 
geçerli ve kullanılabilir 
bilgiyi üretme ve yayma 
misyonuyla lisansüstü eğitimi 
önemsemekteyiz.

Üniversitemizin tecrübeli akademik kadrosunun bilimsel 
danışmanlığında, kendini geliştirmek ve uzmanlaşmak isteyen, 
bilimsel meraka sahip bilim insanı adaylarını aramızda içerisinde 
görmekten memnuniyet duyarız.

İS
TA

NB
UL

 AT
LA

S 
ÜN

İV
ER

Sİ
TE

Sİ
 

TI
P 

FA
KÜ

LT
ES

İ 
HA

ST
AN

ES
İ

Son teknoloji ile donatılmış modern 
binası, teknik cihaz ve ekipmanları, 
75.000 m²’lik kapalı alanı ve 400 yatak 
kapasitesinin yanında biri hibrit olmak 
üzere 18 ameliyat-hanesiyle yılda 400 bin 
poliklinik ve 30 binden fazla ameliyatla 
gerçekleştirilen sağlık hizmeti.

İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Medicine Hastanesi; 
20 yılı aşkın bir süredir 
kaliteli sağlık hizmetleriyle 
hastalarının güvenini 
kazanmış, başarılı tanı ve 
tedavi süreçleriyle birçok 
hastasının şifa bulmasına 
vesile olmuş saygın bir sağlık 
kurumu olarak hizmetine 
devam etmektedir.

250 kişilik konferans 
salonu, 10 adet dersliğiyle 
Hastanemiz, yıllardır lise 
ve üniversite düzeyinde 

uygulama eğitimi ve sağladığı 
staj olanaklarıyla 10 bini 
aşkın öğrencisine sağlık 
eğitimi vererek önemli bir 
misyon üstlenmiştir. Güçlü 
bir akademik kadroya ve 
bilimsel birikime sahip olan 
Hastanemiz 2019 yılından 
itibaren  “İstanbul Atlas 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi” olarak, etik tutumu 
ve ilkeli duruşu ile ülkemiz ve 
dünya tıbbına hizmet vermeye 
devam edecektir.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 
ENSTİTÜSÜ
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Atlas Vadi Kampüsü’ndeki 60 ünitlik 
modern Hastane ve teknolojik dental 
laboratuvarlar ile diş hekimliğinin sekiz 
ana bilim dalında hizmet.

İstanbul Atlas Üniversitesi; 
Diş Hekimliği Fakültesi ve 
aynı zamanda Ağız Diş Sağlığı 
Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi (ADSUAM) 
olarak da hizmet veren 
diş hastanesi klinikleriyle 
şehrin kalbindeki çağdaş 
Atlas Vadi Kampüsü’nde, 60 
ünitlik modern Hastanesi 
ve teknolojik dental 
laboratuvarları ile diş 
hekimliğinin sekiz ana bilim 

dalında hizmet vermeye 
hazırlanıyor.

Atlas Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi 
Hastanesinde (ADSUAM) 
yeni materyaller, cihazlar ve 
tedavi yöntemleri kullanılarak 
modern ve yüksek kalitede 
bir sağlık hizmeti sunulması 
yanında aynı kalitede 
diş hekimliği eğitimi de 
hedeflenmektedir.

Üniversitemiz ortaya 
koyduğu stratejik hedefleri 
doğrultusunda akademisyen 
ve öğrencileriyle birlikte 
yürüteceği Ar-Ge 
faaliyetleriyle araştırmacı 
ve girişimci üniversite 
olma yolunda çalışmalarını 
kararlıkla sürdürmektedir.
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AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI ARAŞTIRMA VE
UYGULAMA HASTANESİ (ADSUAM)

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ 
 
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ 
 
DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ 
 
SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ

 
UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ  
 
DİL, KONUŞMA, SES VE YUTMA 
BOZUKLUKLARI EĞİTİM, UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ



Üniversitemizin öğrenci ve 
mezunlarına profesyonel 
meslek ve kariyer geliştirme 
desteği sağlayan merkezimiz, 
seminerler, sertifika 
programları, özel etkinlikler 
ve danışmanlık faaliyetleri 
yürüterek öğrencilerimizin 
kişisel ve profesyonel 
gelişimlerine katkıda 
bulunmayı amaçlar. 

Üniversitemizin Yabancı 
Diller Biriminde bağımsız 
bir öğrenme alanı olarak 
tasarlanmış merkezimizde 
öğrencilerimize 
yoğunlaştırılmış İngilizce 
eğitimi vermekteyiz.

KARİYER GELİŞTİRME
MERKEZİ

29İstanbul Atlas Üniversitesi 
yabancı dil eğitimine verdiği 
önem gereği, tüm lisans 
öğrencilerine, mevcut 
program müfredatına ek 
olarak yoğunlaştırılmış 
ingilizce eğitimi veriyoruz. 

Öğrencilerimiz, yeni akademik 
yılda Atlas Language Zone’da 
İngilizceyi yaşayarak öğrenme 

imkanı bulacak. Lisans ve 
lisansüstü öğrencilerimiz  
“Academic Writing Center” ile 
birlikte İngilizce makale yazma 
konusunda uzmanlaşacak.

Ayrıca programa özel 
ikinci yabancı dil eğitimi ile 
öğrencilerimizin yabancı dil 
eğitimlerini zenginleştiriyoruz. 

Merkezimiz, öğrencilerimizi 
iş hayatına hazırlamak 
ve mezuniyet sonrası 
onlara istihdam 

olanakları sağlayabilmek 
adına özel sektör ve kamu 
ile pek çok alanda iş birliği 
faaliyetlerini yürütür.
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ANATOMİ LABORATUVARI 
 ANATOMİ MAKET LAB. 
 ANATOMİ DİSEKSİYON LABi 
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ  
TIBBİ PATOLOJİ LABORATUVARI  
MULTİDİSİPLİNER LABORATUVARI  
TIBBİ BECERİ LABORATUVARI 
PREKLİNİK LABORATUVARI  
FANTOM LABORATUVARI  
BESLENME İLKELERİ LABORATUVARI  
BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ LAB. 
BESLENME ANTROPOMETRİSİ LAB. 
EBELİK-HEMŞİRELİK TEMEL BECERİ LAB. 
TEMEL EĞİTİM LABORATUVARI  
ERGOTERAPİ LABORATUVARI  
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ LAB. 
SİMÜLE HASTA LABORATUVARI  
SİMÜLE AMELİYATHANE LAB. 
HÜCRE KÜLTÜRÜ LABORATUVARI 
X LABS
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Atlas Üniversitesi; toplam 
6.100 m² alana sahip eğitim, 
uygulama ve ileri düzey 
araştırma laboratuvarlarıyla 
akademik dünyadaki 
ayrıcalıklı yerini aldı.
Bünyesinde Türkiye’nin 
en büyük multidisipliner 
laboratuvarlarından birini 
de barındıran üniversitemiz, 
modern cihaz ve 
ekipmanlarla kurmuş olduğu 
laboratuvarlarını eğitim ve 
bilimin hizmetine sunmuştur. 
Laboratuvarlarımız, her biri 
ilgili alanının en gelişmiş 
ünitelerini barındıran üstün 
alt yapısıyla, araştırma ve 
uygulamanın önemine yakışan 
bir anlayışı yansıtmaktadır.

Bununla birlikte yenilikçi 
bir tasarımla yeniden 
şekillenmeyen sektörlerin 
başarılı olamayacağına olan 
inancımızla farklı disiplinlerin 
birlikte çalışıp projeler 
üretebileceği, sanatın 
mühendislikle buluşacağı 
çok özel laboratuvarları 
öğrencilerimizin ve ülkemizin 
hizmetine sunuyoruz.

Üniversitemiz; yurt dışında 
eğitim, öğretim, staj, 
profesyonel gelişim, yaygın 
öğrenme temelli gençlik 
aktiviteleri ile kurumlar 
arasındaki iş birliklerini 
desteklemektedir.
İstanbul Atlas Üniversitesi; 
uluslararası öğrenme ve 
staj hareketliliğini temin 
etmek için sağladığı ikili 
anlaşmalar, akreditasyonlar, 
başta Ersamus+ olmak 
üzere öğrenci değişim 
programları ile öğrencilerinin 
uluslararası öğrenme 
hareketliliğini ve staj imkânları 

ile uygulama eğitimlerini 
zenginleştirmelerini destekler. 
Üniversitemiz bünyesinde 
Erasmus, Farabi ve Mevlana 
değişim programları uygulanır.
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İstanbul Atlas Üniversitesi, 
Ar-Ge faaliyetlerine yönelik 
yenilikçi yaklaşımlarla 
sanayiye yeni ürün ve 
teknolojiler geliştirme 
konusunda çeşitli iş birlikleri 
gerçekleştirmektedir. 
Endüstriyel kuruluşlarla 
ve hâlen sektöründe lider 
kurumlarda birikim ve 
deneyimi ile öne çıkmış 
meslek profesyonelleriyle 
geliştirilen iş birlikleri 

aracılığıyla öğrencilerimizin 
mesleki teknik bilgi ve 
teorik donanımlarını saha 
ile bütünleştirmelerini 
hedefliyoruz.

Teknoloji alanındaki üst 
politika belgeleri ve özellikle 
milli teknoloji hamlesinin 
gerçekleştirilmesi kapsamında 
bilimsel araştırmaların ve yurt 
içi-yurt dışı desteklerin tek bir 
çatı altında toplanarak; ulusal 
ve uluslararası bilimsel destek 
fırsatlarının duyurulması, 
projelerin başvurusu, 
projelerin yapılandırılması, 
yürütülen projelerin izlenmesi 
ve mali yönetimlerinin 
yürütülmesi sırasında 
karşılaşılan tüm sorunlara 
üniversite düzeyinde 

çözümler oluşturularak 
bir bütünlük sağlanması, 
araştırma ve geliştirme 
çalışmaları sürecinin her 
aşamasında yasal, teknik 
ve bütçe konularında 
destek verilmesi, bilimsel 
araştırmaların teşvik edilmesi 
ile üniversitede geliştirilen 
projelerin, yatırımcılara 
tanıtılarak, lisanslanması ve 
ticarileştirilmesi amacıyla 
Teknoloji Transfer Ofisimiz 
kurulmuştur.
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Öğrenci Çözüm Merkezi; 
üniversitemiz öğrencilerinin 
taleplerini ve önerilerini 
iletmek amacıyla 
başvurdukları birimdir. 
Merkez; başvuruları 
kayıt altına alarak, 
değerlendirmeler ve öneriler 
doğrultusunda sürecin 
tüm yönetimini üstlenmek 
amacıyla çalışmalarını 
sürdürmektedir.

ÖĞRENCİ 
ÇÖZÜM MERKEZİ

Üniversitemizdeki tüm 
öğrencilerimizin ayrı bir 
değeri vardır. Engelsiz 
Erişim Birimi fırsat 
eşitliği çerçevesinde tüm 
öğrencilere üniversitedeki 
öğrenim hayatları boyunca 
eğitime ve bilgiye erişim, 
sosyal yaşama dahil olma, 
spor faaliyetlerine katılım 
gibi süreçlerde destek 
olmaktadır. 



34,670
’DEN FAZLA E-DERGİ

37

’DEN FAZLA E-KİTAP

30,000

VERİTABANI
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GRUP ÇALIŞMA ODASI

21

Kütüphanemiz; 2.500 m² 
ye yayılan açık ve kapalı 
alanı ve kendisine ait teras 
bahçesinde okumayı, 
öğrenmeyi, araştırmayı 
mekânsal tasarımının verdiği 
estetik ve ergonomisiyle daha 
da keyifli ve huzur veren bir 
iklime taşıyor.

Kütüphanemiz, kadim bir 
kütüphanenin sizi içine 
çeken büyüsüyle yüksek 
teknolojinin kitaba, kaynağa 
erişimde sağladığı kolaylıkları 
ve çalışma zevkini bir arada 
sunuyor. Zengin kitap, 
e-kitap, elektronik kaynak ve 
dokümanları, 21 adet bağımsız 
grup ve bireysel çalışma odası, 
katalog tarama ve otomatik 
ödünç kitap kioskları, 
çalışırken çayınızı, kahvenizi 

yudumlamanıza imkân veren 
kendine has kafeteryası 
ile öğrenmeyi bir yaşam 
şekline dönüştürebileceğiniz 
harika bir deneyim… Bilgi 
kaynaklarına erişimde mobil 
teknolojileri geniş ölçüde 
kullanan Kütüphanemiz, 
araştırma ve eğitim 
ihtiyaçlarını zaman ve 
mekândan bağımsız olarak 
desteklerken 7 gün 24 saat 
hizmetinize açık olacak.
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Üniversitemizin anlaşmalı 
yurtlarıyla öğrencilerimizin 
konaklama ihtiyaçlarını 
desteklemekteyiz. 
Önümüzdeki yıllarda 
Üniversitemize ait 
yurtlarımızla öğrencilerimize 
daha çok konaklama olanağı 
sunmayı hedeflemekteyiz.
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Öğrencilerimizin sosyal, 
kültürel, sportif, sanatsal 
ve kişisel gelişimlerinde 
önemli bir yeri olan 
kulüplerimiz, akademik 
ve idari kadromuzun 
desteğiyle etkinliklerini 
sürdürmektedir.

Üniversitemizin daha ilk yılında 
30’u aşkın öğrenci kulübü, 
öğrencilerimizin ilgi, yetenek 
ve çalışma alanlarına yönelik 
istek ve çabaları neticesinde 
faaliyete başlamıştır. 
Öğrencilerimiz; kulüpler 
bünyesinde düzenledikleri 
etkinliklerle organizasyon 

becerilerini geliştirir, iletişim 
ve takım çalışması yetkinliği 
kazanır, proje yönetiminin her 
safhasını deneyerek öğrenir 
ve iletişim ağlarını geliştirme 
fırsatına sahip olurlar.

YU
RT

LA
R

VE
 Y

EM
EK

HA
NE

Aynı anda 400 kişinin 
yemek yiyebildiği öğrenci 
yemekhanemiz günde 
yaklaşık 2000 kişiye hizmet 
verebilecek modern 
bir donanıma sahiptir. 

Diyetisyenlerimiz tarafından 
hazırlanan sağlıklı, lezzetli 
menüler ve kaliteli hizmet 
anlayışı ile sunulmaktadır.

ÖĞRENCİ
KULÜPLERİ



Üniversitemizi tercih 
ederek yerleşen SAY/SÖZ/
EA/YD puan türlerinde 
başarı sırası ilk 100 
içerisinde olan ve İstanbul 
Atlas Üniversitesine 
kaydı yapılan adaylar için 
üniversitemizin sağladığı 
burs ve çeşitli olanakları 
içerir.

3. BAŞARI BURSU

İstanbul Atlas 
Üniversitesine kesin kayıt 
yaptırdığı esnada İstanbul 
Atlas Üniversitesinde 
fiilen görevini sürdüren 
çalışanlar ile çalışanların 
anne, baba, eş, çocuk 
ve kardeşlerine eğitim-
öğretim ücreti üzerinden 
indirim uygulanır.

11. PERSONEL İNDİRİMİ

Üniversitemiz lisans ve ön 
lisans programlarına ilk 
tercihlerinde yer vererek 
yerleştirmeye hak kazanan 
adaylar için sağlanacak 
indirimleri ifade eder.

12. TERCİH İNDİRİMİ

Milli Takımda yer alan 
sporculara uygulanan 
indirimdir. Lisans belgesi 
geçerlik süresinin güncel 
olması gerekmektedir.

13. SPORCU İNDİRİMİ

İstanbul Atlas 
Üniversitesine YKS ile 
engelli statüde yerleşip 
engel oranı %40-%70 
düzeyinde olan adaylar için 
geçerlidir.

6. ENGELSİZ HAYAT İNDİRİMİ

Resmi kurumlar 
tarafından düzenlenmiş 
belge ve raporların ibraz 
edilmesi kaydı ile YKS ile 
Üniversitemiz ön lisans 
ve lisans programlarına 
yerleşen şehit eş ve 
çocuklarına özel indirim 
sağlanır.

9. ŞEHİT VE MALUL GAZİ 
YAKINLARINA SAĞLANAN  
İNDİRİMLER

İstanbul Atlas 
Üniversitesinin herhangi bir 
programından mezun olup, 
yeniden İstanbul Atlas 
Üniversitesi programlarına 
yerleşen öğrencilere 
Mütevelli Heyet tarafından 
belirlenen oranlarda 
uygulanan indirimdir.

8. MEZUN İNDİRİMİ

Yüksek Öğretim Kurumları 
Sınavı (YKS) kılavuzunda 
belirtilen tam burslu 
(%100) veya indirimli 
(%50,%25) kontenjanlarına 
yerleşmiş olan öğrencilere 
verilen, öğretim ücretinin 
tamamını veya bir kısmını 
kapsayan karşılıksız burs/
indirimlerdir. 

7. YKS KONTENJAN 
BURSU/ İNDİRİMİ
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Mesleki beceriyi, birikimi 
ve ihtisaslaşmayı 
önemsiyor ve bu birikimi 
destekliyoruz. Meslek 
Lisesi öğrencileri bir 
yandan akademik derslerin 
bir yandan da mesleki 
derslerin yükü altında 
üniversiteli olma yolunda 
YKS’ye hazırlanıyor. Bu 
emeğin kıymetli olduğu 
bilinciyle Meslek Lisesi 
mezunlarını kendi 
alanlarındaki tercihlerinde 
destekliyoruz.

5. MESLEK LİSESİ BURSU

ÖSYM tarafından yapılan 
üniversiteye giriş 
sınavında üstün başarı 
gösteren ve İstanbul 
Atlas Üniversitesi’ni tercih 
eden öğrencilere tanınan 
burstur.

4. YKS DERECE BURSU

Her akademik yılın 
sonunda ön lisans ve 
lisans programlarında 
kayıtlı öğrencinin o yılki 
akademik başarı durumuna 
bakılarak, bir sonraki 
eğitim öğretim yılında 
geçerli olmak kaydıyla, 
8 ay boyunca devam 
edecek burstur. Akademik 
başarı bursu hazırlık 
sınıfını ve yaz okulunu 
kapsamaz. Fakülte/Meslek 
Yüksekokulu sıralamasında 
ilk üçe giren öğrenci aynı 
zamanda bölüm/program 
birincisi de olmuşsa 
bursun yüksek olanından 
yararlanır.

2. AKADEMİK BAŞARI BURSU

İstanbul Atlas Üniversitesi 
programlarına  YKS ile 
yerleşen öğrencilerimizin 
varsa birinci derece 
yakınları ve kardeşleri ile 
kayıt hakkı kazanmaları 
durumunda verilen 
indirimdir. 

10. AİLE İNDİRİMİ

ATLAS EĞİTİM
BURSLARI

1. KELEBEK ETKİSİ BURSU

Biz her bir öğrencimizin 
taşıdığı iyilik ve bilimsel 
yaratıcılık potansiyeline 
inanıyoruz. Okulumuzda 
burslu olarak okuyan bir 
öğrencimizin, mezuniyet 
sonrası burs ihtiyacı duyan 
yeni öğrencilerimize burs 
imkanı sözü verdiği bu 
bursu gururla sunuyor ve bir 
kelebek etkisi yaratmasını 
umut ediyoruz.





atlas.edu.tr
444 34 39

@atlasunv +90 850 450 34 39


