İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİ

NEDEN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ?
• En eski mühendislik dalı olarak kabul edilen inşaat mühendisliği, dünyanın her yerinde
toplumların işlevlerini sorunsuz yerine getirebilmesi için gerekli altyapıların sağlanmasında
bugün halen kritik öneme sahiptir.
• Sosyal, ekonomik ve ekolojik bakış açılarını ve de sürdürülebilirliği dikkate alan mühendislik
perspektifiyle, kapsamlı analizler ışığında, dünyanın her yerinde toplumların yaşam
alanlarında üstyapı ve altyapılar tasarlama, inşa ve muhafaza etme olanağı sağlar.
• Dünyada en çok kazandıran mühendislik dallarından biridir ve insanların fiziksel
çevrelerinin gelişimine katkıda bulunması nedeniyle saygı görür.
• Bu alan;
- Çevreye ve sosyal sorunlara duyarlı,
- Toplumu ilgilendiren problemlere teknik çözümler bulmayı seven,
- İnsanlara rehberlik ederek ve onlarla birlikte çalışarak toplumun yaşam kalitesini iyileştirmeyi
hedefleyen kişiler için uygundur.

ODTÜ KKK İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

• Öğrencilerin mühendislik kariyerlerinde
uzmanlık alanlarını seçecekleri alanlar olan;
yapı, ulaşım, geoteknik, hidrolik ve
su kaynakları, yapı malzemeleri ve inşaat
yönetimi mühendisliği ile ilgili disiplinlerde
temel bilgi sağlar,
• Öğrencileri çok yönlü ve özgüveni yüksek
mühendisler olarak iş yaşamlarına
hazırlayan, çok kültürlü küçük sınıflarda ve
etkileşimli bir ortamda bağımsız ve eleştirel
düşünme becerileri kazandıran yüksek
standartlı eğitim sistemi ile tanınır,
• Teorik eğitimi Zemin Mekaniği Laboratuvarı, Yapı Malzemeleri Laboratuvarı, Akışkanlar
Mekaniği Laboratuvarı ve Arazi Ölçme Bilgisi Laboratuvarı gibi en modern araçlarla
donatılmış laboratuvarlardaki uygulamalarla destekleyen zengin uluslararası
deneyimlere sahip öğretim elemanları istihdam eder,
• ODTÜ KKK’nın en aktif öğrenci topluluklarından biri olan İnşaat ve Yapı Topluluğu’na
danışmanlık sağlar.

MEZUNLAR NERELERDE ÇALIŞIYOR?
• Mezunların % 40’ ı yüksek kazanç getiren pozisyonlar bularak yurtdışında çalışmaktadır.
• % 80’ i yapı, altyapı geliştirme, danışmanlık ve planlama alanlarında önde gelen
uluslararası devlet kurumları ve özel kuruluşlarda çalışmaktadır.
• Diğerleri, dünyanın dört bir yanındaki saygın üniversitelerde
ve araştırma kurumlarında akademik kariyerlerini
sürdürmektedir
• Mezunlar ayrıca, analitik düşünme ve disiplinli çalışma
alışkanlıkları sayesinde bankacılık ve
finans sektöründe de aktif olarak görev yapmaktadır.
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