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BÖLÜMÜMÜZ TARĠHÇESĠ 

 1994 yılında Lisans eğitimine baĢlayan 

bölümümüz, 1994 yılında Yüksek Lisans ve 2010 

yılında Doktora programlarına öğrenci kabul 

etmeye baĢlamıĢtır. 3 Profesör, 3 Doçent, 7 

Doktor Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent), 1 

AraĢtırma Görevlisi Dr. ve 6 AraĢtırma Görevlisi 

olarak geliĢen ve artıĢ gösteren akademik 

kadrosu ile bölümümüz Eğitim-Öğretim 

faaliyetlerini sürdürmektedir. 1500 civarı mezun 

vermiĢ olan bölümümüz 750 civarında lisans 

öğrencisi 100 civarı lisansüstü öğrencisi ile 

eğitim-öğretimine devam etmektedir.  



VĠZYONUMUZ 

 Eğitim ve araĢtırmalarında yenilikleri sürekli 

takip ederek kaliteyi iyileĢtiren, bilimsel bilgi 

üretmeyi ve teknoloji geliĢtirmeyi hedefleyen, 

barınma, ulaĢım, sağlık, enerji üretimi vs ile ilgili 

çeĢitli yapıların planlanması, tasarımı, 

uygulanması, onarımı ve iĢletilmesiyle 

ilgilenerek topluma hizmeti ile ulusal ve 

uluslararası düzeyde baĢarılı bir bölüm olmaktır. 

 



MĠSYONUMUZ 

 Alanındaki geliĢmeleri izleyebilen ve bunlara 

katkıda bulunan, temel mühendislik bilgileri ile 

uygulama ve tasarım becerilerine sahip, 

toplumun ihtiyaç ve sorunlarına etkili çözümler 

üretebilen, böylece toplumun yaĢam kalitesinin 

artmasına katkı sağlayan, mesleki 

uygulamaların, küresel ve toplumsal etkilerini 

öngörebilen, bireysel ve takım çalıĢması 

yapabilen, kendine güven ve sorumluluk duygusu 

geliĢmiĢ, hayat boyu öğrenme alıĢkanlığı 

kazanmıĢ, araĢtırmayı felsefesini kendine ilke 

edinmiĢ, evrensel değerlere duyarlı, etik ilkelere 

bağlı mühendisler kazandırmaktır. 



FAKÜLTE YÖNETĠMĠ 



PROF. DR. OSMAN YILDIZ (DEKAN) 

 ODTÜ ĠnĢaat 

Mühendisliği bölümü 

mezunudur. 

 Doktorasını 

Pennsylvania 

State  Üniversitesinde

(Amerika) yapmıĢ 

olup 2015 yılından bu 

yana bölümümüzün 

hidrolik anabilim 

dalında  Prof. Dr. 

olarak çalıĢmaktadır.  

 



DOÇ. DR. ORHAN DOĞAN (DEKAN 

YARDıMCıSı) 

 Ġstanbul Teknik 

Üniversitesi ĠnĢaat 

Mühendisliği bölümünden 

mezundur. 

 Doktorasını Cardiff 

Üniversitesinde(Ġngiltere) 

yapmıĢ olup 2015 yılından 

bu yana bölümümüzün 

yapı anabilim dalında  

Doç. Dr. olarak 

çalıĢmaktadır. 

 



DOÇ DR. OSMAN BĠCAN (DEKAN 

YARDıMCıSı) 

 Karadeniz Teknik 

Üniversitesi Makine 

mühendisliği bölümü 

mezunu olup, aynı 

üniversitede 

doktorasını 

tamamlamıĢtır. 

 2015 yılından bu yana 

Metalurji ve Malzeme 

Mühendisliği 

bölümünde Doç. Dr. 

olarak çalıĢmaktadır  

 



BÖLÜM YÖNETĠMĠ 



DOÇ. DR. ĠLKER KALKAN ( BÖLÜM 

BAġKANI) 

 ODTÜ ĠnĢaat 

Mühendisliği bölümü 

mezunudur. 

 Doktorasını Georgia 

Teknoloji 

Enstitüsü(Amerika) 

yapmıĢ olup 2015 

yılından bu yana 

bölümümüzün yapı 

anabilim dalında  Doç. 

Dr. olarak 

çalıĢmaktadır.  



DOÇ. DR. KUBILAY CĠHAN (BÖLÜM 

BAġKAN YRD.)  

 Yıldız Teknik 

Üniversitesi ĠnĢaat 

Mühendisliği bölümü 

mezunu olup, aynı 

üniversitede 

doktorasını 

tamamlamıĢtır. 

 2014 yılından bu yana 

bölümümüzün 

hidrolik anabilim 

dalında Doç. Dr. 

olarak çalıĢmaktadır.  



DR. ÖĞR. ÜYESĠ ERDEM DOĞAN (BÖLÜM 

BAġKAN YRD.)  

 Pamukkale 
Üniversitesi ĠnĢaat 
Mühendisliği 
bölümünden mezun 
olmuĢtur. 

 Doktorasını Kırıkkale 
Üniversitesinde 
tamamlamıĢ olup 
2014 yılından bu yana 
bölümümüzün 
ulaĢtırma anabilim 
dalında Dr. Öğr. Üyesi 
olarak çalıĢmaktadır.  



AKADEMĠK 

KADRO 



PROF. DR. OSMAN YILDIZ 

 ODTÜ ĠnĢaat 
Mühendisliği bölümü 
mezunudur. 

 Doktorasını 
Pennsylvania 
State  Üniversitesinde
(Amerika) yapmıĢ 
olup 2015 yılından 
beri bölümümüzün 
hidrolik anabilim 
dalında  Prof. Dr. 
olarak çalıĢmaktadır. 
Aynı zamanda 
fakültemizin Dekanlık 
görevini 
yürütmektedir. 

 

 



PROF. DR. ĠLHAMĠ DEMĠR 

 Doktorasını 2003 
yılında Gazi 
Üniversitesi Yapı 
Eğitimi bölümünde 
tamamlamıĢtır. 

 2015 yılından bu yana 
bölümümüzün yapı 
malzemesi anabilim 
dalında  Prof. Dr. olarak 
çalıĢmaktadır. Aynı 
zamanda Amasya 
Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesinde Dekanlık 
görevi yürütmektedir. 

 



PROF. DR. ALI PAYIDAR AKGÜNGÖR 

 

 Ġstanbul Teknik 
Üniversitesi ĠnĢaat 
Mühendisliği 
bölümünden mezundur. 

 Doktorasını Pittsburgh 
Üniversitesinde(Ameri
ka) yapmıĢ olup 2016 
yılından bu yana 
bölümümüzün 
ulaĢtırma anabilim 
dalında  Prof. Dr. 
olarak çalıĢmaktadır. 



DOÇ. DR. ORHAN DOĞAN 

 Ġstanbul Teknik 

Üniversitesi ĠnĢaat 

Mühendisliği bölümünden 

mezundur. 

 Doktorasını Cardiff 

Üniversitesinde(Ġngiltere) 

yapmıĢ olup 2015 yılından 

bu yana bölümümüzün yapı 

anabilim dalında  Doç. Dr. 

olarak çalıĢmaktadır, aynı 

zamanda fakültemiz Dekan 

Yardımcılığı görevini 

yürütmektedir. 

 



DOÇ. DR. ĠLKER KALKAN 

 ODTÜ ĠnĢaat 

Mühendisliği bölümü 

mezunudur. 

 Doktorasını Georgia 

Teknoloji 

Enstitüsü(Amerika) 

yapmıĢ olup 2015 

yılından bu yana 

bölümümüzün yapı 

anabilim dalında  Doç. 

Dr. olarak çalıĢmaktadır 

ve bölüm baĢkanlığı 

görevini yürütmektedir. 



DOÇ. DR. KUBILAY CĠHAN 

 Yıldız Teknik 

Üniversitesi ĠnĢaat 

Mühendisliği bölümü 

mezunu olup, aynı 

üniversitede doktorasını 

tamamlamıĢtır. 

 2014 yılından bu yana 

bölümümüzün hidrolik 

anabilim dalında Doç. 

Dr. olarak çalıĢmaktadır 

ve bölüm baĢkan 

yardımcılığı görevini 

yürütmektedir. 



DR. ÖĞR. ÜYESĠ ERDEM DOĞAN 

 Pamukkale Üniversitesi 
ĠnĢaat Mühendisliği 
bölümünden mezun 
olmuĢtur. 

 Doktorasını Kırıkkale 
Üniversitesinde 
tamamlamıĢ olup 2014 
yılından bu yana 
bölümümüzün 
ulaĢtırma anabilim 
dalında Dr. Öğr. Üyesi 
olarak çalıĢmaktadır ve 
bölüm baĢkan 
yardımcılığı görevini 
yürütmektedir. 



DR. ÖĞR. ÜYESĠ ġULE BAKIRCI ER 

 Kırıkkale Üniversitesi 

ĠnĢaat Mühendisliği 

bölümünden mezun 

olmuĢtur. 

 Doktorasını Gazi 

Üniversitesinde 

tamamlamıĢ olup 

2011 yılından bu yana 

bölümümüzün yapı 

anabilim dalında Dr. 

Öğr. Üyesi olarak 

çalıĢmaktadır. 



DR. ÖĞR. ÜYESĠ EDA AVANOĞLU 

SICACIK 

 Kırıkkale Üniversitesi 

ĠnĢaat Mühendisliği 

bölümünden mezun 

olmuĢtur. 

 Doktorasını Gazi 

Üniversitesinde 

tamamlamıĢ olup 

2012 yılından bu yana  

bölümümüzün yapı 

anabilim dalında Dr. 

Öğr. Üyesi olarak 

çalıĢmaktadır. 

 



DR. ÖĞR. ÜYESĠ YASIN ÇAĞLAR 

 Kırıkkale Üniversitesi 

ĠnĢaat Mühendisliği 

bölümünden mezun 

olmuĢtur. 

 Doktorasını Gazi 

Üniversitesinde 

tamamlamıĢ olup 

2016 yılından bu yana 

bölümümüzün yapı 

anabilim dalında Dr. 

Öğr. Üyesi olarak 

çalıĢmaktadır. 



DR. ÖĞR. ÜYESĠ Y. BÜLENT SÖNMEZER 

 Doktorasını 2016 

yılında Kırıkkale 

Üniversitesinde 

tamamlamıĢtır. 

 2016 yılından bu yana 

bölümümüzün 

geoteknik anabilim 

dalında Dr. Öğr. Üyesi 

olarak çalıĢmaktadır.  



DR. ÖĞR. ÜYESĠ GAYE AKTÜRK 

 Kırıkkale Üniversitesi 

ĠnĢaat Mühendisliği 

Bölümü mezunu olup, 

aynı üniversitede 

doktorasını 

tamamlamıĢtır. 

 2018 yılından bu yana  

bölümümüzün 

hidrolik anabilim 

dalında Dr. Öğr. Üyesi 

olarak çalıĢmaktadır.  



DR. ÖĞR. ÜYESĠ GÜRKAN YILDIRIM 

 Gaziantep 
Üniversitesi ĠnĢaat 
Mühendisliği 
bölümünden mezun 
olmuĢtur. 

 Doktorasını Gazi 
Üniversitesinde 
tamamlamıĢ olup 
2018 yılından bu yana  
bölümümüzün yapı 
malzemesi anabilim 
dalında Dr. Öğr. Üyesi 
olarak çalıĢmaktadır.  



ARġ. GÖR DR. ÖZER SEVĠM 

 Selçuk Üniversitesi 

ĠnĢaat Mühendisliği 

bölümünden mezun 

olmuĢtur. 

 2013 yılında 

bölümümüzde araĢtırma 

görevlisi olarak 

çalıĢmaya baĢlamıĢ, 

2018 yılında Doktora 

çalıĢmasını yapı 

malzemesi anabilim 

dalında tamamlayarak 

Dr. Unvanını almıĢtır.  



ARġ. GÖR. BARAN TOPRAK 

 Balıkesir Üniversitesi 

ĠnĢaat Mühendisliği 

bölümü mezunudur. 

 2002 yılından bu yana  

bölümümüzde ArĢ. 

Gör. olarak 

çalıĢmaktadır. 

Geoteknik anabilim 

dalında doktora 

çalıĢmalarına devam 

etmektedir. 



ARġ. GÖR. ERSIN KORKMAZ 

 Erciyes Üniversitesi 

Elektrik Elektronik ve  

ĠnĢaat Mühendisliği 

bölümleri mezunudur. 

 2013 yılından itibaren 

bölümümüzde ArĢ. 

Gör. Olarak çalıĢmaya 

baĢlamıĢtır. 

UlaĢtırma anabilim 

dalında doktora 

çalıĢmalarına devam 

etmektedir. 



ARġ. GÖR. ALI DOĞU 

 Yıldız Teknik 

Üniversitesi ĠnĢaat 

Mühendisliği bölümü 

mezunudur. 

 2013 yılından itibaren 

bölümümüzde ArĢ. 

Gör. Olarak çalıĢmaya 

baĢlamıĢtır. Hidrolik 

anabilim dalında 

doktora çalıĢmalarına 

devam etmektedir. 



ARġ. GÖR. SARUHAN KARTAL 

 Kırıkkale Üniversitesi 

ĠnĢaat Mühendisliği 

bölümü mezunudur. 

 2014 yılından itibaren 

bölümümüzde ArĢ. 

Gör. Olarak çalıĢmaya 

baĢlamıĢtır. Yapı 

anabilim dalında 

doktora çalıĢmalarına 

devam etmektedir. 



ARġ. GÖR. ORHAN GAZI ODACIOĞLU 

 Süleyman Demirel 

Üniversitesi ĠnĢaat 

Mühendisliği bölümü 

mezunudur. 

 2016 yılından itibaren 

bölümümüzde ArĢ. 

Gör. Olarak çalıĢmaya 

baĢlamıĢtır. Yapı 

anabilim dalında 

doktora çalıĢmalarına 

devam etmektedir. 



ARġ. GÖR. AKıN DUVAN 

 Kırıkkale Üniversitesi 

ĠnĢaat Mühendisliği 

bölümü mezunudur. 

 2014 yılından itibaren 

bölümümüzde ArĢ. 

Gör. Olarak çalıĢmaya 

baĢlamıĢtır. Hidrolik 

anabilim dalında 

doktora çalıĢmalarına 

devam etmektedir. 



ÖNEMLĠ KONULAR 

 Bölümümüzün resmi internet sitesi : 

https://insaat.kku.edu.tr/Bolum    dir.  

 Bölümüze ait resmi hiçbir sosyal medya 

hesabı/sayfası bulunmamaktadır. Bu nedenle 

bölümümüzün ismi kullanılarak açılmıĢ sosyal 

medya hesap/sayfalarında bulunan bilgiler resmi 

bilgi içeriği taĢımamaktadır. 

 Bölümle alakalı duyuru, haber ve diğer gerekli 

bilgiler için resmi internet sitemizi ve sekreterlik 

odası yanındaki panoyu takip etmeniz sizin için 

faydalı olacaktır.  

https://insaat.kku.edu.tr/Bolum
https://insaat.kku.edu.tr/Bolum


SORULAR / SORUNLAR 

 Bölümümüzde akademik ya da idari 

olarak herhangi bir sorunuz ya da 

sorununuz olduğunda öncelikle 

danıĢman öğretim elemanı hocanız veya 

araĢtırma görevlisi hocalarınızla 

görüĢmeniz gerekmektedir.  

 Sonrasında ise sorununuzu Bölüm 

BaĢkanına danıĢarak çözme yoluna 

gitmeniz beklenmektedir. 



ĠDARI IġLEMLER 

 Transkript, Öğrenci Belgesi gibi belgeleri 

Mühendislik Fakültesi Dekanlığı( B blok/Kırmızı 

Bina) GiriĢ katta bulunan öğrenci iĢlerinden alıp 

Fakülte Sekreterine (Aynı Bina, en üst kat) 

imzalatabilirsiniz. 

 Ders intibakı, dönem dondurma, iliĢik 

kesme gibi iĢlemler için Bölüm Sekreteri Nevin 

ARSLAN’dan Öğrenci Ġstek Formu alarak 

bilgilerinizi yazıp imzalayıp aynı kiĢiye teslim 

edebilirsiniz. 



DERS KAYDı 

 Her dönem ders kayıt tarihleri Öğrenci ĠĢleri 

Daire BaĢkanlığı’nın internet sayfasında 

akademik takvimde yayınlanır.  

 O tarihleri takip etmek ve belirtilen tarihlerde 

ders kayıtlarınızı yapmak sizin 

sorumluluğunuzdadır. 

 DanıĢmanınız sizin yaptığınız kayıtlar üzerinde 

danıĢman onayı yapar.  

 Ders kaydı yapmamıĢ olan öğrencilerin danıĢman 

onayı yapılmaz.  



DERS KAYDı  

 Ders kayıtlarınızda bir hata olması ya da 

eksik/fazla ders seçmiĢ olmanız durumunda ekle 

sil haftasında danıĢmanınızın yanına 

uğrayarak ders kaydınızda düzenleme talebinde 

bulunmanız gerekir. 

 Ġkinci öğretim öğrencilerinin, iki 

üniversiteye aynı anda kayıtlı olan ya da 

artık yıl okuyan öğrencilerin önce harç 

yatırıp ardından sistem açılınca ders kaydı 

yapması gerekmektedir. Harçla ilgili sorularınız 

için Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı’yla 

görüĢmeniz gerekmektedir. 

 



AKTS 

 Her dönem derslerin AKTS toplamı 30’dur. 

Alttan veya üstten aldığınız derslerle en fazla 45 

AKTSlik ders alabilirsiniz.  

 Üniversite yönetiminin yönetmelikte belirttiği bir 

karar doğrultusunda öğrencilerimizin daha fazla 

AKTS alabilmek üzere bir istekte bulunmamaları 

gerekmektedir.  

 Her dönem öncelikle önceki dönemlerde 

geçemediğiniz ya da AKTS yetmediği için 

alamadığınız dersleri almak zorundasınız.  

 Kalan AKTSlerinizle güncel dönem derslerinizi 

alabilirsiniz. 



AKTS 

 Üst dönemden ders alma koĢulları:  

 Alt dönemden (geçilememiĢ ya da alınmamıĢ) ders 
olmaması 

 1 ders alabilmek için: 2.5,  

 2 ders alabilmek için: 3.00,  

 3 ders alabilmek için: 3.5 genel ortalama 
beklenmektedir. 

 DanıĢman hocalara danıĢmadan üst 
dönemden ders eklenmemelidir. 

 Bu konudaki bilgilere Öğrenci ĠĢleri Daire 
BaĢkanlığı’nın internet sayfasındaki KKU 
Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nden 
ulaĢabilirsiniz. 



DERSLERE DEVAM ZORUNLULUĞU 

 Derslere devamsızlık hakkınız haftalık ders saati 
sayınızın 4 katıdır (4 saatlik derslerde 16, 3 
saatlik derslerde 12 saat). Bu saatleri aĢmanız 
durumunda o dersten devamsızlık nedeniyle 
kalıyorsunuz.  

 Çok acil ve önemli durumlarda dersin öğretim 
üyesiyle e-posta yoluyla iletiĢime geçebilirsiniz. 

 Dönemin ilk haftası, vize ve finallerden önceki ve 
sonraki haftalar dersler yapıldığı için yoklama da 
alınmaktadır.  

 Öğretim üyelerinin raporlu ya da izinli olduğu 
zamanlarda telafi derslerinin saatleriyle birlikte 
o gün dersin olamayacağı duyurulacaktır.  



SINAVLAR 

 AlmıĢ olduğunuz her ders için 1 vize, 1 final ve 1 

bütünleme olmak üzere toplamda 3 sınav 

hazırlanır. Final sınavı sonunda yeterli puanı 

almıĢ olanlar dersten baĢarılı olur, yetersiz puan 

alanlar için bütünleme sınavı yapılır. 

Bütünleme sınavı sonunda da yeterli puanı 

alan baĢarılı olur, yeterli puanı alamayan 

baĢarısız olur ve aynı dersi ertesi yıl tekrar 

almak zorunda kalır. 

 



SıNAVLARıN DEĞERLENDIRILMESI 

 Bağıl sisteme iliĢkin yönerge Öğrenci ĠĢleri Daire 
BaĢkanlığı’nın internet sayfasında yer almaktadır. 

 Dersi alan öğrenci sayısı 30’dan fazla olduğunda 
standart sapma ve sınıf ortalaması dönem sonu 
puanınızı etkilemektedir. 70 ile AA almak ya da 95 ile 
BB almak gibi. 

 Dersi alan öğrenci sayısı 30’un altında olduğunda 
%40 vize %60 final notlarının ortalaması alınır. 

 Genel ortalamanız iki dönem üst üste 2.00’ın 
altına düĢtüğünde önceki dönemlerde DD ve DC 
koĢullu geçtiğiniz dersleri yeniden almak zorunda 
kalacaksınız. 

 Hocalarınızın bu sisteme müdahale yetkisi olmadığı 
için sıkıntı olduğunu düĢündüğünüzde öğrenci 
iĢlerine danıĢmanız gerekir. 



SINAVLARIN UYGULANMASI VE 

KURALLAR 

 Sınavlarınız yapılırken her sınıfta bir veya daha 

fazla gözetmen ArĢ. Gör. hocanız bulunur ve 

sınavın yürütülmesinden bu gözetmen hocanız 

sorumludur. 

 Sınavlara gelirken öğrenci kimliğiniz ve kimlik 

yerine geçer baĢka bir belge ile (nüfus cüzdanı, 

ehliyet, pasaport) gelmeniz gerekmektedir. Bu iki 

belgesi olmayan öğrenci sınava alınamaz. 

 Yanınızda getirdiğiniz kimlikleri sınav süresi 

boyunca, sıranızın üzerinde ve görünür Ģekilde 

bırakmanız gerekmektedir. 



SINAVLARIN UYGULANMASI VE 

KURALLAR 

 Sınavlara gelirken yanınızda MAVĠ 

TÜKENMEZ KALEM bulundurmanız 

gerekmektedir. Bu kalemi yoklama kağıdına 

imza atmakta kullanacaksınız.  

 Sınav süresi boyunca cep telefonunuz kapalı 

olmak zorundadır. 

 Sınav süresi boyunca baĢkası ile konuĢmak ve 

malzeme alıĢveriĢi yapmak yasaktır. 

 Gözetmenler gerek duyduğu durumda öğrencinin 

yerini değiĢtirebilir. 

 Sınavlardan minimum çıkma süresi 30 

dakikadır, daha kısa sürede çıkılamaz 



SINAVLARIN UYGULANMASI VE 

KURALLAR 

 Bir önceki slaytta bahsedilen, cep telefonu, 

baĢkası ile konuĢma, malzeme alıĢveriĢi, yer 

değiĢtirmeyi reddetme, süreden önce çıkma gibi 

kurallara uymayanlar hakkında öğrencinin 

sınavda kopya çektiğinize bakılmaksızın, sınav 

kurallarına uymamaktan tutanak tutularak, 

öğrenci disiplin yönetmeliğince gereken cezayı 

(kınama, uyarı, belirli sürelerle uzaklaĢtırılma 

vb.) alırsınız ve notlarınızın bulunduğu 

transkript belgesine silinmemek üzere iĢlenir.  



HEPĠNĠZE TEKRAR 

HOġGELDĠNĠZ DĠYOR VE 

BAġARILAR DĠLĠYORUZ 
KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNġAAT 

MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 


