
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

MİSYON, VİZYON, DEĞERLER VE HEDEFLERİ 

 

Misyon 

Jeoloji Mühendisliği Bölümü, yer altı (petrol, maden, su gibi) ve yer üstü (baraj, yol, köprü, tünel gibi) 

zenginliklerimizle ilgilenen, yaşam boyu öğrenme ve araştırma yapma yetenekleri kazanmış, girişimci 

ve çözüm üreten, yerbilimlerini ilgilendiren ulusal ve uluslar arası düzeydeki mühendislik projelerinin 

yürütülmesinde ve AR-GE çalışmalarında başarı ile görev yapabilen, sosyal, toplumsal, ekonomi, çevre 

ve etik bilince sahip çağdaş lisans ve lisansüstü öğrenciler yetiştirmeye odaklanmıştır. 

Vizyon 

Jeoloji Mühendisliği Bölümü; kurum olarak; güçlü eğitim- kadrosu, fiziki yeterlilikleri (laboratuvarları) 

ve bilimsel, sosyal faaliyetleri (ulusal ve uluslar arası bilimsel araştırma, sempozyum vb. etkinlik, proje, 

yayınlar, arazi çalışmaları) ile; ulusal ve uluslar arası alanda bilinirliği yüksek ve konusunda söz sahibi, 

öğrencilerini modern eğitim ve öğretim yöntemlerine göre eğiten bilim ve jeoteknoloji merkezi olmayı; 

eğitim-öğretim amaçlı olarak; temel bilimleri bilen, temel meslek, mühendislik ve ekonomik jeoloji 

alanlarında yeterli, evrensel ve mesleki etik değerlere bağlı, araştıran, girişimci, çağdaş ve çözüm üreten 

lisans ve lisansüstü öğrenciler yetiştirmeyi hedef edinmiştir.  

Değerler 

 Milli, insani ve ahlaki değerlere bağlılık, 

 Bilimsellik, 

 Akademik özgürlük, 

 Adil olmak, 

 Hesap verilebilirlik, 

 Hoşgörü, 

 İnsana, doğaya ve emeğe saygı, 

 Görev ve sorumluluk bilinci, 

 Açıklık ve doğruluktan yana, 

 Kişi ve kurumların memnuniyetini ön planda tutma, 

 Çözüm üretme ve uygulama, 

 Toplumsal, kültürel ve sanatsal duyarlılık, 

 Adalet, eşitlik ve özgürlükten yana olma, 

 Kalite ve verimlilik, 

 Değişime açık ve sürekli gelişmeden yana olma, 

 Demokratik tutum ve davranışları özümseyen öğrenci merkezli eğitim anlayışı, 

 Paylaşım, dayanışma ve sorun çözmede bireyler ve birimler arasında etkili iletişim, 

 Geleceğe ışık tutma. 

 



Hedefler 

Jeoloji Mühendisliği Bölümü; birim olarak; güçlü eğitim kadrosu, fiziki yeterlilikleri (laboratuvarları) 

ve bilimsel, sosyal faaliyetleri (ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma, sempozyum vb. etkinlik, proje, 

yayınlar, arazi çalışmaları) ile; ulusal ve uluslararası alanda bilinirliği yüksek ve konusunda söz sahibi, 

öğrencilerini modern eğitim ve öğretim yöntemlerine göre eğiten bilim ve jeoteknoloji merkezi olmayı; 

eğitim-öğretim amaçlı olarak; temel bilimleri bilen, temel meslek, mühendislik ve ekonomik jeoloji 

alanlarında temel mesleki bilgilerle donanımlı ve bu bilgileri değerlendirme, tasarlama ve uygulama 

becerisine sahip, evrensel ve mesleki etik değerlere bağlı, sorumluluk ve insiyatif kullanmaktan 

çekinmeyen bir özgüvene sahip, çağın değişen koşullarına hızla uyum sağlayabilen, araştırıcı, girişimci 

ve yenilikçi özelliklere sahip olan ve jeoloji mühendisliği alanında çözüm üreten lisans ve lisansüstü 

öğrenciler yetiştirmeyi hedef edinmiştir. 

 


