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Çalışma Alanlarımız
Tarihi Yapıların Korunması ve Gelecek Nesillere Aktarılması:
Tarihi yapıların özellikle deprem etkilerine karşı korunması ve
özgünlüklerini kaybetmeden gelecek nesillere aktarılması
ülkemiz için çok önemli bir konudur.

Deneysel Modal Analiz

Titreşim Analizleri ve Yapı Sağlığı İzleme:
Mevcut yapılara yerleştirilen hassas ivme ölçerler
yardımı ile kaydedilen titreşimler, yapının dinamik
özelliklerine çevrilebilmektedir. Belirlenen dinamik
özellikler bu yapılarla ilgili birçok özelliğin
araştırılmasında ve yapı sağlığı izlemesinde
kullanılmaktadır.

 Mevcut yapıların dinamik özelliklerini deneysel
modal analiz yöntemiyle belirlenmesi dinamik
tanımlama olarak adlandırılır. Mevcut yapılardan
alınan titreşim kayıtlarının işlenerek, yapı mod
şekilleri, titreşim frekansları ve sönüm oranlarının
belirlenmesi olarak özetlenebilecek dinamik
tanımlama yöntemi bilimsel ve uygulama
projelerinde çoklukla kullanılmaktadır. Bu yöntem
sayesinde mevcut yapılar ile ilgili sağlıklı
değerlendirmeler yapılabilmektedir.

3 Boyutlu Zemin ve Tünel Modellemesi:
Üç boyutlu sonlu elemanlar modeli ile (Plaxis 3D)
metro tünel insaatlarının yapımında kullanılabilecek
alternatif metro tüneli ve zemin modellemeleri
yapılmaktadır.
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Mühendisliği Bölümü olarak konu ile ilgili
yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde hem altyapı
hem de bilgi düzeyimizi yeni çalışmalar yapacak
şekilde geliştirdik. Yeni çalışmalar ile de
geliştirmeye devam edeceğiz.

Kuraklık:
İklimsel olayların ve özellikle kuraklığın güvenilir tahmini, dünya
çapındaki bilimsel toplulukların ana kaygılarından biridir.
Kuraklığa ilişkin incelemelerin yapılması, özellikle su yapılarının
planlanması ve işletimi ile tarımsal ve meteorolojik çalışmalar
açısından son derece önemlidir.

İstatistiksel Çalışmalar
Bölümümüzde kuraklık tahminleri üzerine istatistiksel çalışmalar
yapılmaktadır. Bu sayede öngörülen zaman dilimi içerisinde
kuraklığın durumu izlenebilmektedir.

Projelerimiz
Betonarme Yapılarda Yapısal Hasarların Yapı Dinamik
Özelliklerine Olan Etkilerinin Araştırılması ve Titreşim
Analizleri ile Hasar Tespiti Yapılması, TÜBITAK 1001
Projesi, 116M254, (2017 – Devam Ediyor, Yürütücü:
Fuat ARAS).
Yer Altı ve Yer Üstü Ulaşım, Planlama ve Araştırma
Merkezi Kurulması , İSTKA Projesi, 2771678 (2016 –
2017, Yürütücü: Mücahit Namlı)
Betonarme Binalarda Yığma Duvar Etkilerinin Yapı
Dinamik Özelliklerine Etkilerinin Tam Ölçekli ve Hasarlı
Deneylerde Araştırılması, TÜBITAK 3501 Projesi,
214M235, (2015 – 2017, Yürütücü: Fuat ARAS).
Betonarme Binalar için Uygulanan Güçlendirme
Tekniklerinin Etkilerinin Araştırılması, İstanbul
Medeniyet Üniversitesi, BAP Projesi, FBA-2013-448
(2013 – 2015 (Yürütücü: Fuat ARAS)

Yapı Malzemesi Laboratuvarı
Bölümümüz bünyesinde kurulan yapı malzemeleri
laboratuvarımızda taze ve sertleşmiş beton deneyleri
yapılabilmektedir. Ayrıca mevcut yapıların beton sınıfını
belirlemeye yönelik işlemler güncel Türk Deprem
Yönetmeliğine göre yapılmaktadır.

Detaylı bilgi için:
http://insaat.medeniyet.edu.tr/tr
Ulaşım: İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Orhanlı Yerleşkesi

