
PROGRAM HAKKINDA
İstanbul Medeniyet Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 
öğretim üyelerince 2012 yılından günümüze kadar yürütü-
len bilimsel faaliyetler önemli bir araştırma-geliştirme 
kapasitesi, altyapısı ve geleneği oluşturmuştur. 

Eğitim Stratejilerimiz

Uluslararası düzeyde kabul gören standartlarda vereceği 
eğitimle öğrencilere en iyi deneyimi sunmak,

Yapı, Zemin, Hidrolik ve Su Kaynakları, Deprem, Yapı 
Dinamiği, Yapı Malzemesi, Yapı işletmesi ve Ulaştırma gibi 
öncelikli araştırma konularında uzmanlaşan bir akademik 
kadro ile öğrencilerine, ülkemizin bu yöndeki araştırma 
ihtiyaçlarını karşılayacak bilgi ve deneyimi sunmak,

İletişim becerisi yüksek, ömür boyu öğrenmeyi hedefleyen 
öğrenciler yetiştirmek,

Proje çalışmalarına ağırlık vermek suretiyle, yaşayarak ve 
yaparak öğrenmeyi benimsetmek ve bilimsel yaklaşım ve 
proje kültürünü özümsetmek

Misyon

Bilimsel ve pratik fayda, yayın, toplumsal kazanç ve tanınır-
lık getirecek projelere odaklanmak ve İnşaat Mühendisliği 
bölümleri arasında seçkin bir yere sahip olmak,

Medeniyetin tamamlayıcı unsurları yapılar, Afet ve Risk 
Yönetimi ve önemi kamu ve sanayi tarafından belirlenen 
diğer öncelikli alanlarda ülkemizde ve dünyada en iyi 
bölümler arasına girmek,

Gerek akademik personel, gerekse mezunları arasında 
yenilikçilik ve girişimcilik ruhunu güçlendirmek, özgür 
düşünme ortamı sağlamak,

Eğitim ve araştırma alanında mükemmeliyetçiliği, yenilikçili-
ği, topluma karşı sorumluluğu ve ahlaki değerleri daha üst 
noktalara taşımak,

Bireye saygı ve adil yaklaşım geleneğini oluşturmak ve 
korumak
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Vizyon

Bölümümüzü eğitim ve araştırma alanlarında üst noktalara 
taşımak,

Medeniyetin tamamlayıcı unsurları yapılar, Afet ve Risk 
Yönetimi ve önemi kamu ve sanayi tarafından belirlenen 
diğer öncelikli alanlarda yüksek kalitede araştırmalar 
yapmak,

Nitelikli, ahlaki kurallara bağlı, toplumun değişen ihtiyaçları-
na cevap verebilen, kendi alanında öğrenmeyi sürdürebilen 
ve tercih edilen mezunlar yetiştirmek,

Yaygın etkisi ve katma değeri yüksek konularda diğer 
disiplinlerle ortak çalışmalar yapmak,

Eğitim ve araştırmada ulusal ve uluslararası arenada akredi-
te olmak

Değerler ve Hedefler

• Tarihi ve doğal yapıya saygı,
• Bireye saygı ve adil yaklaşım,
• Meslek ahlakı ve dürüstlük bilincine sahiplik,
• Eğitim ve araştırmada uluslararası düzeyde sürekli kendini 
geliştirmek,
• Fikirlerin özgürce ifade edilebilmesi,
• Şeffaflık ve hesap verilebilirlik,
• Öğrenci merkezli eğitim,
• Ülkemizin bütünlüğüne, demokrasi ve cumhuriyetin temel 
ilkelerine bağlılık.

Derslerimiz

• Bölümümüzde fizik, matematik ve kimya gibi temel 
derslerin yanı sıra her türlü bina, otoyol, demiryolu, tünel, 
liman, baraj, gölet, sulama kanalı, köprü tasarımı ve 
mühendislik yapılarının alt yapı incelemesi ile ilgili lisans ve 
lisansüstü düzeyde bilgi ve becerilerinin verilmesi amaçlan-
maktadır.

• Öğrencilerimizin mezuniyete kadar 157 kredi ve 246 
AKTS’yi başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.



AKADEMİK KADROMUZ

ULUSLARARASI DEĞİŞİM İMKANLARI

NEDEN İMÜ İNŞAAT?

BAŞARILARIMIZLaboratuvar İmkanlarımız

Bölümümüz bünyesinde yer alan lisans laboratuvarında Hidrolik, 
Yapı Malzemesi,  Geoteknik ve Ölçme Bilgisi laboratuvarları yer 
almaktadır. Laboratuvarlarımızda öğrencilerimiz, derslerde öğren-
miş oldukları teorik bilgilerini uygulamalı olarak pekiştirme imkanına 
sahip olmaktadırlar.

Mezuniyet ve Sonrası 

Bölümümüzde, kazandıkları bilgi birikimlerini mühendislik sorunları-
nı çözmede ve tasarım yapmada etkin kullanabilen, çevreye, 
topluma ve ahlaki değerlere karşı sorumluluklarının farkında 
çağdaş mühendisler, uygulamalı araştırma ve yürütme becerisine 
sahip yüksek mühendisler, araştırma-geliştirme becerisini 
kendisinde barındıran, bilimin sağladığı teknikler ve olanaklar 
dâhilinde yeni yaklaşımlar ve yeni kuramlar geliştirebilen doktor 
mühen¬disler ve bilim adamlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 

Diğer bir gayemiz ise medeniyetin gelişmesi için ulusal ve uluslara-
rası düzeyde bilim ve teknolojiye katkı sağlayan buluşlar gerçekleş-
tirmek ve bunları yayınlamak, toplumsal işbirliği ve dayanışma 
kültürünün geliştirilmesine, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması-
na, böylece toplumun yaşam niteliğinin artırılmasına katkı 
sağlamaktır.

Riskli Yapıların Tespiti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca 6306 sayılı Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve ilgili hukuki düzenle-
meler ile vatandaşlarımızın yararı için bu tür faaliyetlerin önündeki 
engeller kaldırılmıştır. Biz, İstanbul Medeniyet Üniversitesi olarak 
“Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi” Kanunu kapsamın-
da bu konuda ehil olduğumuza dair bakanlığımızca yetkilendirildik.

Deneysel Modal Analizi

Deneysel Modal Analiz yöntemi mevcut yapıların dinamik 
özelliklerinin yapıdan alınan ivme, hız ve yer değiştirme 
ölçümleri ile belirlenmesidir.

Mevcut yapıdan normal kullanım şartları altında alınan 
ölçümler işlenerek yapının mod şekilleri titreşim frekansları 
veya periyotları ve sönüm oranları belirlenir.

Dinamik özellikler yapıların ayırt edici özellikleri olduğundan 
dolayı bu yöntem bir çok farklı amaç için kullanılabilir. 

• Prof. Dr. Fuat Aras’ın yürütücülüğünü yaptığı “Betonarme 
Binalar için Uygulanan Güçlendirme Tekniklerinin Etkilerinin 
Araştırılması” başlıklı İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP 
Projesi 2015 yılında tamamlanmıştır.

• Dr. Öğr. Üyesi Mücahit Namlı’nın yürütücülüğünü yaptığı 
“Yer Altı ve Yer Üstü Ulaşım, Planlama ve Araştırma Merkezi 
Kurulması“ İstanbul Kalkınma Ajansı Projesi 2017 yılında 
tamamlanmıştır.

• Prof. Dr. Fuat Aras’ın yürütücülüğünü yaptığı “Betonarme 
Binalarda Yığma Duvar Etkilerinin Yapı Dinamik Özelliklerine 
Etkilerinin Tam Ölçekli ve Hasarlı Deneylerde Araştırılması” 
başlıklı  TÜBITAK 3501 Projesi 2017 yılında tamamlanmıştır. 

• Prof. Dr. Fuat Aras’ın yürütücülüğünü yaptığı “Betonarme 
Yapılarda Yapısal Hasarların Yapı Dinamik Özelliklerine Olan 
Etkilerinin Araştırılması ve Titreşim Analizleri ile Hasar Tespiti 
Yapılması” başlıklı TÜBITAK 1001 Projesi 2019 yılında 
tamamlanmıştır.

Bölümümüzün Avrupa’nın 7 farklı ülkesinden toplam 11 adet 
üniversite ile Uluslararası Değişim anlaşması mevcuttur.

Anlaşmalı üniversiteler;
 
• Calisia University, Polonya
• Cracow University of Technology, Polonya
• Calisia University, Polonya
• George Asachi Technical University of Iasi, Romanya
• International Balkan University, Kuzey Makedonya
• Notthingam Trent University, İngiltere
• Politehnica University Timisoara, Romanya
• Universitatea Technica De Constructii Bucuresti, Romanya
• University of Bielsko-Biala, Polonya
• University of Osijek, Hırvatistan
• Varna Free University, Bulgaristan

• Prof. Dr. Vail KARAKALE, Bölüm Başkanı
• Prof. Dr. Fuat ARAS
• Doç. Dr. Cengiz İPEK
• Dr. Öğr. Üyesi Mücahit NAMLI
• Dr. Öğr. Üyesi Buğrayhan BİÇKİCİ ARIKAN
• Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÖZALP
• Arş. Gör. Dr. Tarık TUFAN
• Arş. Gör. Yusuf ŞAHİNKAYA
• Arş. Gör. Evren ÖZGÜR
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