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İnşaat Mühendisliği Bölümü
G ENEL BİLG İ
Mühendislik Fakültesi bünyesinde 1994 yılında kurulan İnşaat
Mühendisliği Bölümü, temel mühendislik bilgilerine ve analitik
zihin yapısına sahip, yaratıcı, sorgulayıcı, yenilikçi, girişimci, takım çalışmasına yatkın, sürekli öğrenmeye ve kendini geliştirmeye odaklanmış, uluslararası düzeyde, sistemleri tasarım ve uygulama becerileri kazandırılmış öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, öğrencilerin tasarım ve analiz yapma, yönetim potansiyelleri ve karar verme becerilerini, bilimsel ve teknik temellere dayalı olarak geliştirmeyi sağlayacak bir eğitim programı uygulanmaktadır.
İnşaat mühendisliği barınma, ulaşım ve insanoğlunun yaşamı ile
ilgili yerleşim ve ona bağlı her türlü ihtiyacının giderilmesini sağlayan uygulamalı bir disiplindir. Günümüzde başlıca uygulama alanları bina, havaalanı, baraj, liman, yol, köprü, metro, demiryolu,
zemin inceleme ve iyileştirme ile her türlü alt yapı tesisinin tasarımı, yapımı ve işletilmesi ile ilgili alanlarda faaliyet gösterilebilmektedir. Bölümümüz, öğrencilerin tasarım ve analiz yapma, yönetim
potansiyelleri ve karar verme becerilerini, bilimsel ve teknik temellere dayalı olarak geliştirmeyi amaçlamaktadır. Programımız,
öğrencilerimizin kişisel yetenek, girişimcilik ve yaratıcılıklarını

LABORATUVARLAR
• GEOTEKNİK

geliştirmek ve İnşaat Mühendisliği alanındaki güncel ve çağdaş
teknolojilerin bilincinde olmalarını sağlamak amacına yöneliktir.
Öğrenciler, temel bilim derslerini tamamladıktan sonra uygulamalı

• HİDROLİK
• YAPI

mekanik, yapı, hidrolik, geoteknik, ulaşım, malzeme, yapı ve yapı
yönetimi konularında dersler almaktadırlar.

• YAPI MALZEMELERİ

Program Türü
Eğitim Dili

MF-4
%70Türkçe+%30
İngilizce

Eğitim Süresi

4 Yıl

Yüksek Lisans

Var

Doktora

Var

ÇAP

Var

I. Öğretim Öğrenci
Sayısı

566

II. Öğretim Öğrenci
Sayısı

474

Lisans

programının

yanı

sıra, KOÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans
ve

doktora

programlarına

yönelik eğitim de verilmektedir.

AKA DEM İ K K AD RO
Akademik kadrosu 2 profesör,
6 doçent , 6 yardımcı doçent,
1 araştırma görevlisi doktor,
ve 8 araştırma görevlisinden
oluşmaktadır.

Yüksek Lisans ve Doktora
tezleri; İnşaat Mühendisliği
Anabilim Dalı’nda bulunan
öğretim üyelerinin uzmanlık
alanı ile ilgili olan depreme
dayanıklı

yapı

ARA ŞTI RM A

tasarımı,

İnşaat Mühendisliği öğretim üyeleri

geoteknik analiz ve tasarım,

ve elemanları, hasar görüntüleme,

baraj ve köprü gibi sanat

geoteknik mühendisliğinde

yapılarının tasarımı ve işleti-

inovasyonlar, yapı malzemesi dav-

mi, yapı elemanlarının dav-

ranışı, sıvılaşma potansiyeli, güç-

ranışı, yapı malzemeleri ve

lendirme yöntemleri, performansa

benzeri konularda yaptırılmaktadır.

dayalı tasarım ve değerlendirme
gibi konularda TÜBİTAK araştırma
projeleri yürütmektedirler. Bölüm
akademik kadrosu 2010-2014
yılları arasında 56 uluslararası
bilimsel makale yayınlamış, ulusal
ve uluslararası kongrelerde 62
bildiri sunmuştur.
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İnşaat Mühendisliği Bölümü
ÇALI ŞM A ALA NLA RI
İnşaat mühendisleri, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev alabilirler. Genel olarak TC Devlet Demiryolları, Karayolları, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nda çalışmaktadırlar.
Kendi işyerlerini açabilirler. Çeşitli inşaat firmalarına
bağlı olarak yurt dışında çalışan inşaat mühendisleri de
vardır.

İnşaat mühendisi, çizim yaparken büroda, yapım aşamasında şantiğyede çalışır. Proje mühendislerinin çalışma ortamı rahat olmasına rağmen, şantiye mühendislerinin çalışma ortamı tozlu, gürültülü, yazın sıcak, kışın
soğuk olabilir. İnşaatta çalışırken az da olsa iş kazasına
uğrama tehlikesi vardır. Çalışma saatleri düzenli olabileceği gibi hafta sonu çalışması da olabilir. Özellikle
büyük firmalarda çalışan meslek elemanları sık sık
seyahat edebilirler.

BİLİM SE L Ç ALIŞM ALA R
Akademik Faaliyet
Raporu

2010

2011

2012

2013

2014

SCI Kapsamlı
Yayın Sayısı

12

12

15

13

4

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Sayısı

1

2

1

-

-

Toplam Bildiri Sayısı

12

18

15

13

4
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