
MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Detaylı bilgi için:
http://insaat.medeniyet.edu.tr/tr

 Bilimsel ve pratik fayda, yayın, toplumsal kazanç ve tanınırlık
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, yenilikçiliği,
topluma karşı sorumluluğu ve ahlaki değerleri sürekli olarak
daha üst noktalara taşımak,

 Bireye saygı ve adil yaklaşım geleneğini oluşturmak ve
korumak

 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 ihtiyaçlarına
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 akredite
olmak
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Bölümümüzde, kazandıkları bilgi birikimlerini mühendislik sorunlarını
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
mühendisler ve bilim adamlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Diğer bir gayemiz ise medeniyetin gelişmesi için ulusal ve uluslararası
düzeyde bilim ve teknolojiye katkı sağlayan buluşlar gerçekleştirmek ve
bunları yayınlamak, toplumsal işbirliği ve dayanışma kültürünün
geliştirilmesine, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına, böylece toplumun
yaşam niteliğinin artırılmasına katkı sağlamaktır.

 Tarihi ve doğal yapıya saygı,
 Bireye saygı ve adil yaklaşım,
 Meslek ahlakı ve dürüstlük bilincine sahiplik,
 Eğitim ve araştırmada uluslararası düzeyde sürekli 

olarak kendini geliştirmek,
 Fikirlerin özgürce ifade edilebilmesi,
 Şeffaflık ve hesap verilebilirlik,
 Öğrenci merkezli eğitim,
 Ülkemizin bütünlüğüne, demokrasi ve cumhuriyetin 

temel ilkelerine bağlılık.
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AKADEMİK KADROMUZ

MEZUNİYET VE SONRASI

DEĞERLER VE HEDEFLERHAKKIMIZDA

Kurulduğu ilk günden beri bünyesinde yürütülen bilimsel

projelerle ülkemize katkıda bulunan ve bu sayede önemli bir Ar-
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eğitim ve öğretim yılında akademik faaliyetlerine başlamıştır.
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