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Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Öncelikli    

olarak, inşaat sektörüne mesleki bilgilerle donatılmış nitelikli 

mühendis yetiştirmeyi amaçlayan İnşaat Mühendisliği Bölümü, 

üniversite-sanayi işbirliği ile çeşitli projelerde de yer almakta-

dır.  
 

Gelişmekte olan laboratuvar imkanları ile lisans öğrencilerinin 

teori ve uygulamayı bir araya getirebileceği bir öğretim    

amaçlanmakta ve uygulanmaktadır.  

İnşaat mühendisliği barınma, ulaşım ve insanoğlunun yaşamı ile 

ilgili yerleşim ve ona bağlı her türlü ihtiyacının giderilmesini   

sağlayan uygulamalı bir disiplindir. Günümüzde başlıca uygula-

ma alanları bina, havaalanı, baraj, liman, yol, köprü, metro,  

demiryolu ve 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. Programı-

mız, öğrencilerimizin kişisel yetenek, girişimcilik ve yaratıcılıkla-

rını geliştirmek ve İnşaat Mühendisliği alanındaki güncel ve  

çağdaş teknolojilerin bilincinde olmalarını sağlamak amacına 

yöneliktir.  

 

Öğrenciler, temel bilim derslerini tamamladıktan sonra uygula-

malı mekanik, yapı, hidrolik,  geoteknik, ulaşım, malzeme, yapı 

ve yapım yönetimi konularında dersler almaktadırlar. 
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Lisans programının yanı sıra, KOÜ İnşaat Mühendisliği   

Bölümü’nde tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora        

programları da bulunmaktadır. 
 

Yüksek Lisans ve Doktora tezleri; İnşaat Mühendisliği Anabi-

lim Dalı’nda bulunan öğretim üyelerinin uzmanlık alanı ile 

ilgili olan depreme dayanıklı yapı tasarımı, geoteknik analiz 

ve tasarım, baraj ve köprü gibi sanat yapılarının tasarımı ve 

işletimi, yapı elemanlarının davranışı, yapı malzemeleri,  

hesaplamalı ve uygulamalı mekanik ve yapım yönetimi gibi 

konularda yaptırılmaktadır.  

 

 

Bölümümüzde dört adet Ar-Ge Laboratuarı (Yapı Malzemelerii, Geoteknik, Yapı, Hidrolik) bulunmakta-

dır. Bölümümüz öğretim elemanları yapı malzemeleri, geoteknik vb alanlarda TÜBİTAK projeleri        

yürütmektedirler.  

İnşaat mühendisleri, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda 

görev alabilirler. Kamuda genel olarak TC Devlet Demiryol-

ları, Karayolları, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,         

Üniversitelerde ,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AFAD ve 

belediyelerde  çalışmaktadırlar.  
 

İnşaat mühendisi, çizim yaparken büroda, yapım aşamasın-

da şantiyede çalışır. İnşaat mühendisleri yapı malzemeleri 

üreten fabrikalarda, taş ve maden ocaklarında, beton    

santrallerinde ve çimento santrallerinde denetim mühendisi 

olarak çalışma şansına sahiptirler.  İnşaat mühendisleri yol, 

su, demir yolu, baraj, köprü, tünel, bina veya alt geçit     

şantiyelerinde kontrol mühendisi, şantiye şefi olarak çalışa-

bilirler. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olarak sahalarda, 

fabrikalarda, büyük binalarda ve şantiyelerde İSG uzmanlı 

olarak da çalışabilirler. 
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