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İnşaat  
Mühendisliği
2019 yılında ilk kez Proje Tabanlı Yeni Eğitim Modeli 
kapsamında öğrenci alan bölümde, 1. yıl ortak 
Çekirdek Program kapsamında eğitimlerine başlayan 
öğrencilerimiz, 2. sınıftan itibaren proje tabanlı bir 
eğitim modeli ile ihtiyaç duydukları tüm teorik bilgileri 
ve uygulama becerilerini, proje geliştirme ve uygulama 
süreçleri içerisine yedirilmiş bir şekilde edinirler.

Yurtiçindeki tüm ve yurt dışındaki çoğu inşaat 
mühendisliği programı, büyük bir kısmı zorunlu olan ayrı 
ayrı dersler halinde yapılandırılır. 

İnşaat Mühendisliği Bölümümüz ise,
• Birinci yılda öğrenciye evrensel değer ve   

yetkinliklerin aktarılmasını,

• İkinci yıldan itibaren mesleki yetkinliklere yönelik  
çalışmaların başlamasını,

• Dört yıla yayılan, proje-tabanlı bir eğitim modelini 
esas alır.

“Yaşanabilir, sürdürülebilir ve güçlü inşa edilmiş bir 
çevre” vizyonu ile kurduğumuz İnşaat Mühendisliği 
Bölümümüzde, yenilikçi çözümlerin ve teknolojilerin 
geliştirilmesi için güncel gelişmeleri izleyen, 
uluslararası alanda rekabet edebilecek niteliklerde 
inşaat mühendisleri yetiştirmeyi hedefliyoruz.

İnşaat Mühendisliği Lisans Programı mezunları;

• Problem tanımlayabilen ve çözüm üretebilen,

• Yenilikçi tasarım anlayışı ve pratiğiyle donanmış,

• Sürekli olarak seviyesi yükseltilen ve geliştirilen 
standartların farkında olan,

• Tasarımın yanı sıra imalat ve denetim konularında 
yetenekli ve yetkin mühendisler olmalıdır.



* Burslar birleştirilmemektedir. Kadir Has Üniversitesi  
tarafından sağlanan burslardan birden fazlasına hak  
kazanan öğrenciler burslardan en yüksek olanını  
alırlar.

Burslar
Kadir Has Üniversitesi, gerçek vakıf  
üniversitesi kimliği ile her geçen yıl artan  
oranlarda çeşitli burslar ile öğrencileri 
desteklemektedir. Bu burslar:
ÖSYM Bursu
Kadir Has Bursu
KHAS Sıralama Bursu
Beyaz Güvercinler Bursu
KHAS Onur Bursu
IB - ABITUR - MATURA - SAT Bursu
Eğitim Desteği Bursu
Yaşam Desteği/Yurt Bursu
Lise Başarı Bursu
Aktif Öğrenci Bursu
Spor Bursu

Yurtdışı İmkanları
Kadir Has Üniversitesi öğrencilerine 51 ülkede 
209 bağlantı ile uluslararası fırsatlar sunuyor. 
Öğrencilerimiz Erasmus ve değişim programları 
aracılığıyla dünyaya açılıyor.

Kadir Has Üniversitesi 
Cibali Mah. Kadir Has Cad. 34083 Fatih / İSTANBUL
T: +90 (212) 533 65 32     F: +90 (212) 533 65 15
www.khas.edu.tr

@Khasedutr @khasedutr @khasedutr

Bu eğitim modelinin bir parçası olarak endüstriyel 
(dış) paydaşlar, öğrencilere kendi üretim tesisleri ve 
araştırma-geliştirme laboratuvarlarında uzun süreli ve 
projelere katılım içeren staj olanakları sunarlar. 

Diğer taraftan öğretim üyeleri, öğrencileri birinci 
sınıftan itibaren kendi araştırma projelerinde yer 
almalarını teşvik ederler. Akademik kariyer isteyen 
öğrencilere, araştırma laboratuvarlarında çalışma, 
prestijli yayınlarda yer alma ve dünyanın önde gelen 
üniversitelerinde lisansüstü eğitimlerine devam fırsatı 
sunulur.

Bölüm eğitim dili İngilizce’dir.

Laboratuvarlar
• Yapı Malzemesi Laboratuvarı
• Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarı 

(Sarsma Tablası – Düşey ve Yatay Taşıyıcı Eleman 
Test Üniteleri)

• Geoteknik Laboratuvarı (3 eksenli test ünitesi 
dahil)

• Hidrolik Laboratuvarı
• Geodezi Laboratuvarı

SEKTÖREL İŞBİRLİKLERİ


