ATILIM’DA YAPABİLECEKLERİNİN SINIRI YALNIZCA SENSİN!
Medeniyetler Atılım’da kucaklaşıyor!
63 farklı ülkeden 500’den fazla öğrenci, bambaşka kültürleri ve tüm
renkleri ile tek bir kampüste…

ENERJİ SİSTEMLERİ
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Sosyal, entelektüel, donanımlı, dünyanın nabzını tutan bireyler…
Sosyal, kültürel, sportif aktiviteler için 67 öğrenci kulübü, şenlikler, ulusal
ve uluslarası etkinliklerle dolu bir üniversite deneyimi.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

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
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Enerjisini, geleceğin enerjine katacak mühendisler
bu bölümde yetişiyor!
• Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümünde, enerji kaynaklarının
her çeşidi, tespitinden üretimine ve işletilmesine, iletimine ve
dağıtımına kadar modüler (konvansiyonel enerji, yenilenebilir
enerji, hidrojen enerjisi, bio-enerji, nükleer enerji, enerji planlama
ve yönetimi) olarak verilmektedir.
• Bölümün amacı, her türlü enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük
maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde üretilmesi, tüketiciye
sunulması ve ekonomik olarak kullanılması süreçlerini planlayan,
projelendiren, uygulayan ve bu konularda ulusal ve uluslararası
strateji geliştiren elemanları yetiştirmektir.

Mezunlarımız Nerelerde Çalışabilir?
• Özel veya kamu sektörde, enerjinin üretimi ve
işlenmesi için yöntem ve strateji geliştirici olarak,
• Enerji kaynaklarının çıkarılması, özütlenmesi,
üretimi ve dönüştürülmesini sağlayan kuruluşlarda,

• Birçok mühendislik disiplininin kesişme noktasında olan bölüm
sizi heyecanlandırıyorsa enerjinizi geleceğin enerjisine katmanın
tam zamanı.

• Yeni katalitik / biyolojik / kimyasal süreçlerin
tasarımlanması veya geliştirilmesi sürecinde,
Enerji Sistemleri Mühendisliği için ATILIM ZAMANI!
• Tamamı İngilizce, uygulama ve proje ağırlıklı modüler
müfredat
• Sürekli daha iyisini hedefleyen araştırmacı ve dinamik
akademik kadro
• Teorinin pratik ile desteklendiği
-Elektromekanik Enerji Dönüşümü
-Enerji Sistemleri Laboratuvarı
olmak üzere tam donanımlı iki adet uygulama laboratuvarı
• Ortak Eğitim Programı* kapsamında sektör-üniversite
bağlantısı

*Ortak Eğitim Modeli, üniversitedeki eğitim ile iş yaşamını birleştiren ve bu
sayede akademik bilginin yanı sıra iş deneyimi olan bireyler yetiştirmeyi
hedefleyen bir eğitim modelidir.

• Hammaddeyi işleyerek farklı türlerde yakıt elde
eden sanayi kuruluşları için kaynağa yakın
teknolojilerin bakım-onarımı üzerinde
• Otomobil üretim sektöründe
• Elektrik üretim sektöründe
çalışarak kariyerinize
yön verebilirsiniz.

