
Atatürk Eğitim

• Nitelikli ve başarı düzeyi yüksek öğrencilere 
sahiptir.
• Başarılı öğrenciler tarafından tercih 
edilmektedir.
• Akademik kadroya esnek çalışma programı 
olanağı sağlamaktadır.
• En iyi hizmeti sunmaya gayret eden ve 
yeniliklere açık bir idari personel kadrosu 
vardır.
• Merkezi bir konumda bulunması nedeniyle 
ulaşım kolaylığına sahiptir.
• Yönetim, idari ve akademik personel ile 
öğrencilerin isteklerini en kısa zamanda 
değerlendirerek çözüm bulma anlayışına 
sahiptir.
• Öğretim kadrosu sayıca yeterli olup; 
nitelikli ve yeniliklere açık bir yapıdadır. 
• KPSS’ye girecek olan öğrenciler, bu sınava 
hazırlanmaları konusunda teşvik edilir; onlara 

Fakültemizden mezun olan öğrenciler, Milli 
Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ya da vakıf 
okullarında öğretmen olarak 
çalışabilecekleri gibi özel sektörde farklı 
alanlarda iş bulma imkânına sahiptirler.

İş ve Kariyer Olanakları

Fakültemizin Güçlü Yönleri ve
Avantajları

Yaklaşık 170 yıllık geçmişi ile Türkiye’nin 
en köklü öğretmen yetiştiren kurumları 
arasında yer alan Atatürk Eğitim 
Fakültesi, Göztepe Yerleşkesi içinde 
çekirdek fakülte olma niteliği 
taşımaktadır. Ülkemizin yarınlarını inşa 
edecek nesilleri eğiten öğretmenlerin 
yetiştirildiği seçkin bir eğitim birimidir. 
Fakültemizde 20 farklı eğitim programı 
vardır. Öğrencilerimiz lisans eğitimleriyle 
beraber çift anadal ve yandal eğitimine 
de devam edebilmektedir.

Fakültemizde çeşitli ulusal ve 
uluslararası öğrenci değişim programları 
yürütülmektedir.

Lisans eğitimlerini tamamlayan 
öğrenciler birçok bilim dalında hem 
ülkemizde hem de dünyanın önde gelen 
üniversitelerinde lisansüstü eğitim alma 
imkânına sahiptirler.Atatürk Eğitim

yol gösterilir ancak eğitim ve öğretim 
programı KPSS odaklı hâle 
getirilmemektedir.
• Kendisine ait nitelikli ve kapsamlı bir web 
sitesi bulunmaktadır.
• Kurum içinden ve dışından çeşitli 
kuruluşlarla işbirliği geliştirmeye yatkın bir 
yapıdadır. 
• Görev yapan akademik personel, kamu ve 
özel kuruluşlarda akademik çevrelere, halka 
açık çeşitli etkinliklere katılma şansına 
sahiptir.
• Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıları 
düzenlemeye istekli olup bu konuda geniş 
bilgi birikimine sahip bir kadrosu vardır.
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Öğretmen eğitiminde öncüyüz...


