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ÖNSÖZ
Dünyada 20. yüzyılın son çeyreğinde hızlanan, bilgiye dayalı küresel ekonomik yarış ile
birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan önemli gelişmeler, ülkelerin her alanda
olduğu gibi yükseköğretim alanında da sistemlerini yeniden değerlendirmelerini ve gelişmeler
ışığında yeniden yapılandırmalarını beraberinde getirmiştir.

Yükseköğretime olan talep her geçen gün artmasına karşılık, kamu kaynaklarından
yükseköğretim kurumlarına ayrılan kaynaklar aynı oranda artmamaktadır. Ayrıca, yaşanan
hızlı ekonomik ve sosyal değişimlere bağlı olarak bilgi ekonomisi ve toplumu esaslı
gelişmelerin yükseköğretim kurumlarından daha nitelikli hizmet beklentisini arttırmaktadır.
Bu sebeplerle, hızla büyüyen ve yönetimi daha karmaşık hale gelen yükseköğretim
kurumlarının, eğitim, öğretim, araştırma ve diğer hizmetlerinde sistematik ve stratejik
yaklaşımları zorunlu hale gelmiştir. Planlı hizmet üretme, belirlenen politikaları somut iş
programlarına ve bütçelere dayandırma ve uygulamayı etkili bir şekilde izlemede inisiyatif
alınması ve aktif katılım zorunlu görülmektedir. Söz konusu faaliyetlerin yürütülmesinde
stratejik planlama temel bir araç olarak gündeme gelmektedir.

Planlama, hedef konulması, bu hedeflere ulaşacak yol haritasının çizilmesi, görevlerin
yürütülmesi, sonuçların izlenmesi, değişen koşullar ve başarılar çerçevesinde adımların
yeniden belirlenmesini içeren bir süreçtir.

Her kurum gibi üniversiteler için de geleceğe hazırlanmak, paydaşların beklenti ve
ihtiyaçlarının, kurumun öz yeteneklerinin, rakiplerinin ve Dünyadaki gelişmelerin iyi
anlaşılması ve değerlendirilmesini gerektirir. Üniversitelerde strateji geliştirme sürecinde
farklı paydaşların kurumdan beklentilerinin, kurumun kendi değerlerinin, yeteneklerinin ve
değişen koşullar altında yapmak istediklerinin dikkate alınması önemlidir. Dolayısıyla,
stratejik planlama modelinin en önemli katkısının, çevrenin talepleri, kurumun istekleri ve
yetenekleri arasında uyum ve dengeyi sağlayacak bir stratejiyi ortaya koymak olduğu
söylenebilir. Böylece, kurumun çevresi içindeki konumunun belirlenmesi ve davranışını
etkileyen kararlarına tutarlılık kazandırılması sağlanmış olur. Ayrıca, oluşturulan strateji
yöneticilere geleceğe yönelik karar vermede yol gösterici bir çerçeve sunar.

Ülkemizin uluslararası camiada hak ettiği yeri alması için teknoloji transfer eden bir
anlayıştan teknoloji ve bilgi üreten bir anlayışa geçilmesi ve kaynakların bu yönde
planlanması gereklidir. Bunun için özellikle üniversitelere önemli görevler düşmektedir. Bu
sebeple, üniversitelerin performanslarına etki eden faktörler çok iyi değerlendirilmeli ve
belirlenen hedeflere ulaşma noktasında gerekli iyileştirmeler sağlanmalıdır. Bunun
yapılabilmesi için, ilk olarak “neredeyiz?”, “nereye gitmek istiyoruz?”, “gitmek istediğimiz
yere nasıl ulaşabiliriz?” ve “başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz?” sorularına cevap
veren bir stratejik planın hazırlanması ve ardından da hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Bu rapor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm
Başkanlığı tarafından görevlendirilmiş olan komisyon tarafından hazırlanmıştır. Raporun
hazırlanmasında Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (DPT, Mayıs 2003),
Yüksek Öğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi
(YÖDEK, Mayıs 2006) ve ODTÜ Stratejik Planı 2005–2010 (Mart 2005) başta olmak üzere,
ODTÜ Fizik Bölümü Özdeğerlendirme Raporu (Eylül 2002), KTÜ Makine Mühendisliği
Bölümü Stratejik Planı (Haziran 2005) ve ilgili diğer dokümanlardan faydalanılmıştır. İnşaat
Mühendisliği Bölümünün mevcut durumu göz önüne alınarak yapılan analiz sonucunda,
bölümün misyonu, vizyonu, ilkeleri, hedefleri ve bunları gerçekleştirmek için yapılacak
faaliyetler ortaya konulmuştur.

Prof. Dr. Fazıl ÇELİK
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Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon milletvekillerinden Mustafa Reşit Tarakçıoğlu ve
arkadaşlarının Trabzon’un tarihi, kültürel ve ekonomik önemine dayanarak sundukları öneri
ile 20 Mayıs 1955 günlü ve 6594 sayılı yasa ile kurulmuştur. Kuruluş tarihinden yaklaşık 8 yıl
sonra 2 Aralık 1963 tarihinde Trabzon Maşatlık’ta bir ilkokul binasında öğrenime başlayan
Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin ilk öğrencilerini İnşaat ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri
oluşturmuştur. Bu öğrenciler ilk iki yıl Temel Bilimler öğreniminden sonra İnşaat ve
Mimarlık Bölümlerinden birini seçerek 1967–1968 öğretim yılında öğrenimlerini tamamlamış
ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin Yüksek Mühendis diplomalı ilk mezunları olmuşlardır.

İnşaat Mühendisliği Bölümü 1973–1974 yılında 4 yıllık eğitime geçmiş ve ilk 10 yıl
içerisinde 549 mezun vermiştir. Bugün mezunlarımızın sayısı on binlerle ifade edilmektedir.
Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin başlangıç yıllarında öğretim, özellikle İstanbul Teknik
Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesinden görevlendirilen seçkin bir öğretim üyesi kadrosunca
yürütülmüştür. Ayrıca oldukça fazla sayıda akademik eleman da bu kadro tarafından
yetiştirilmiştir. Bunun, üniversitemizin ve İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün başarılarla dolu
geçmişinde etkisi çok büyük olmuştur. Ayrıca programlı bir şekilde yurt dışına gönderilerek
doktora öğrenimlerini tamamlayan elemanlar ile İnşaat Mühendisliği Bölümü günümüzde
ülkemizdeki seçkin yerini almıştır.

Bölümümüzde, ülkemiz problemlerine ve özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’nin çevre, kıyı ve
liman, ulaşım ve heyelan, su kaynaklarının düzenlenmesi ve kullanılması problemlerine
yönelik araştırmalar yapılmaktadır. Ayrıca tüm Anabilim Dalları Yüksek Lisans ve Doktora
programında ders vermektedir. Bölümümüzde 1000 civarında öğrenci öğrenim görmektedir.

Belirli bazı üstünlüklerine rağmen evrensel ölçekte bakıldığında eksiklikleri de bulunan İnşaat
Mühendisliği Bölümü’nün gelişme göstermesini etkileyecek unsurlar aşağıda belirtilmektedir.

1.1. Kuruluş İçi Unsurlar
Bölümün güçlü ve zayıf yönleri, yapılan değerlendirme neticesinde aşağıdaki gibi ortaya
konulmuştur.

1.1.1. Güçlü Yönler

1.1.1.1 Akademik Personel
İnşaat Mühendisliği Bölümünde, 18 profesör, 1 doçent, 13 yardımcı doçent, 29 araştırma
görevlisi, 2 öğretim görevlisi ve 2 uzman görev yapmaktadır. Bunun yanında yaptırılan
doktora çalışmaları ile diğer üniversitelerimiz için çok sayıda akademik eleman yetiştirilmiş
ve yetiştirilmeye devam edilmektedir.

Bölümde 2 adet TÜBİTAK destekli araştırma projesi yürütülmektedir. Bölüm akademik
elemanları tarafından ayrıca DPT destekli çeşitli projeler ve üniversite araştırma fonu
tarafından desteklenmiş pek çok proje gerçekleştirilmiş ve halen yürütülmektedir. Ayrıca,
özel ve kamu kuruluşlarına çok sayıda uygulama projesi ve ÇED raporu hazırlanmıştır.

Bölüm öğretim üyeleri, 2005–2006 eğitim-öğretim yılında yurt dışında basılan indeksli
dergilerde 26 adet makale yayınlayarak öğretim üyesi başına 0,897 makale sayısı ile Türkiye
ortalamasının (0,49) ve KTÜ ortalamasının (0,41) yaklaşık iki katı seviyesinde bir performans
sergilemişlerdir. Bu durum, bölümün bilimsel araştırma yapma potansiyelinin yeterli düzeyde
olduğunu gösteren önemli bir unsurdur.

1.1.1.2. İngilizce Destekli Eğitim
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İnşaat Mühendisliği Bölümünde 2002–2003 eğitim-öğretim yılından itibaren İngilizce
destekli eğitime başlanılmıştır. Günümüzde, İngilizcenin uluslararası düzeyde kabul görmesi,
dış dünya ile temas kurulması gerekliliği ve bilgi edinme araçlarındaki yaygınlık nedeniyle
yabancı dilin önemi son derecede artmıştır. İngilizce destekli eğitim sayesinde, mesleki
bilgileri yabancı dil ile pekiştirmiş ve mesleki terimlerin İngilizce karşılıklarını da yeterli
düzeyde öğrenmiş olan mezunlarımızın dış dünya ile entegrasyonu daha kolay olacaktır.

1.1.1.3. Mezunlarımız
Bölümümüz, eğitim-öğretime başladığı 1963 yılından günümüze yaklaşık 43 yılda sayısı on
binlerle ifade edilen mezun vermiştir. Mezunlarımız, iş hayatı, siyaset, ekonomi ve spor gibi
pek çok düzeyde kariyer sahibi olmuş ve önemli görevler üstlenmişlerdir. Dolayısıyla, bölüm
imkânlarımızın geliştirilmesi, bölümün ilk sıralarda tercih edilmesi ve yeni mezunlarımızın iş
bulma imkânlarının artırılması konusunda etkili pozisyonlardaki mezunlarımızın önemli bir
rolü olacağı açıktır. Bu faktörün daha da geliştirilmesi ve mezunlar ile olan iletişimin etkili
kılınması için 2005 yılından itibaren bölüm buluşmaları düzenlenmeye başlanmıştır.
Geleneksel hale getirilen bölüm buluşmaları ile akademisyenlerimiz, mezunlarımız ve
öğrencilerimiz arasındaki kaynaşmanın arttırılması hedeflenmektedir.

1.1.1.4. Gelişmekte Olan Üniversitelere Öğretim Üyesi Yetiştirme Görevi
Bölümümüz, gelişmekte olan üniversitelerden Atatürk, 19 Mayıs, Niğde, Selçuk, Rize, Ordu,
Gazi Osman Paşa, Fırat, Erciyes, Bozok, Yüzüncü Yıl, Karaelmas, Cumhuriyet ve Osmangazi
Üniversitelerinin inşaat mühendisliği bölümlerinin öğretim üyesi ihtiyaçlarının
karşılanmasında önemli katkılar sağlamaktadır. Halen 35. maddeyle üniversiteleri tarafından
görevlendirilen 8 adet öğrenci bölümümüzde doktoralarını sürdürmektedir.

1.1.1.5. Bölümün Fiziki İmkânları
İnşaat Mühendisliği Bölümünde, bölüm binasına ek olarak Yapı ve Malzeme Laboratuarı,
Hidrolik Laboratuarı, Geoteknik ve Ulaştırma Laboratuarı olmak üzere 3 laboratuar binası
vardır. Ayrıca, 80 bilgisayar kapasiteli bir bilgisayar laboratuarı da mevcuttur.

Bölümümüz, 10000 m2’yi aşan kapalı alanları dikkate alındığında, ülkemizde 46 inşaat
mühendisliği bölümü arasında fiziki imkanları bakımından ilk sırada yer almaktadır.

Bütün sınıflarımızda internet bağlantısı mevcut olup, öğrencilerimiz tarafından istenildiği
zaman kullanılmaktadır. Bunun yanında, tüm amfilerimizde internet bağlantısı ile birlikte data
show imkanı da bulunmaktadır. Bunlara ek olarak, çeşitli toplantı ve seminerlerin
düzenlenebileceği teknik donanıma sahip 2 adet teknoloji sınıfımız mevcuttur.

Tablo 1, 2 ve 3’te bölümümüzün amfi, derslik ve laboratuarları hakkında genel bilgiler
verilmiştir. Bölümümüzün gerek derslik ve gerekse laboratuarların fiziki özellikleri ile teknik
donanımları bakımından oldukça iyi olduğu tablolardan görülmektedir.

Tablo 1. Binaların özellikleri
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Bina adı Öğretim Elemanlarının Kullanımına
Sunulan Alan (m2) Derslik Sayısı

Bölüm Binası 960 17

Yapı ve Malzeme Lab. 180 1

Hidrolik Lab. 210 1

Geoteknik ve Ulaştırma Lab. 80 1

Tablo 2. Dersliklerin özellikleri

Adı Kapasitesi (Kişi)
Boyutlar

En (m) Boy (m) Alan (m2)

Doç. Dr. Necip Yaman Anfisi 160 13 13 169

Prof. Naci Yüngül Anfisi 130 12 12 144

380 100 11 28 300

163 40 8 10 80

164 40 8 10 80

270 25 8 9 72

350 25 8 9 72

360 25 8 8 64

370 50 8 15 120

371 60 8 18 144

290 100 11 28 308

260 25 8 9 72

271 50 8 15 120

280 50 8 15 120

470 15 8 8 64

471 15 8 8 64

480 15 8 8 64

482 15 8 8 64

Tablo 3. Laboratuarların özellikleri
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Adı Kapasitesi
(Kişi)

Boyutlar

(m)

Alanlar

(m2)
Özellik ve imkanları

En Boy Alan Tüm
Alan

Yapı ve
Malzeme

Laboratuarı
25 8 8 64 1350

Yapı ve Malzeme Laboratuarı çeşitli yapı
modellerinin üzerinde deneylerin gerçekleştirildiği
deney salonu ile geleneksel yapı malzemeleri
üzerinde rutin deneylerin gerçekleştirilebildiği
deney salonlarından oluşmaktadır.

Hidrolik
Laboratuarı 25 8 8 64 2660

Lisans düzeyindeki öğrencilere yönelik Akışkanlar
Mekaniği, Hidrolik ve Hidroloji derslerine ait
laboratuar deneyleri, lisansüstü düzeyde ise çeşitli
kıyı mühendisliği problemlerini inceleyen deney
havuzu ve deney kanalı, ayrıca akarsu sediment
taşınımı ile ilgili bir deney kanalı mevcuttur.
Laboratuarda çeşitli kıyı yapılarının (tahkimat,
mahmuz, barınak, liman vb.) modellenmesi
yapılabilmektedir.

Geoteknik ve
Ulaştırma

Laboratuarı
25 8 8 64 1300

Zemin Mekaniği ile ilgili öğrenci deneyleri ve
zemin etütleri için gerekli olan deneyler
yapılmaktadır. Bir adet arazi sondaj makinesi
arazide sondaj işlerinde kullanılabilmektedir. Yol
üstyapısına ilişkin deneyler ve araştırma projeleri
yürütülmektedir.

1.1.1.6. Öğretim Elemanları İle Öğrenciler Arasındaki Etkileşim
İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde bulunan üniversitelerin aksine, öğrenciler
öğretim üyelerine ve bölüm yönetimine daha kolay ulaşabilmekte ve problemlerini öğretim
elemanlarıyla paylaşabilmektedirler. Bu amaçla öğrencilerimizle sık sık bir araya gelinerek
her türlü konuda destek olunmaktadır.

1.1.1.7. Kamu ve Özel Sektörle İşbirliği
Bölümümüz ile kamu ve özel sektör işbirliğinin gerçekleştirilmesi, gerek bölümümüzün
gelişmesi ve gerekse bölgenin ve ülkemizin problemlerine çözüm getirilmesi açısından çok
önemlidir. Bu konuda bölümümüz kamu ve özel sektörle iyi ilişkilerini artırarak devam
ettirmektedir.

1.1.2. Zayıf Yönler

1.1.2.1. Araştırma Görevlisi Sayısının Eksikliği
İnşaat Mühendisliği Bölümünde görev yapmakta olan öğretim üyeleri ve yardımcılarının
anabilim dallarına göre dağılımları aşağıdaki Tablo 4’te görülmektedir.

İnşaat Mühendisliği Bölümünde 30 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bunların 5 tanesi
bölümümüz daimi kadrosundadır. 8 araştırma görevlisi bölümümüze 35. maddeyle gelmiş ve
kendi üniversiteleri adına lisansüstü eğitimlerini yapmaktadırlar. Kalan 17 araştırma görevlisi
ise geçici kadrodadır. Bilimsel araştırmaların sağlıklı ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için
araştırma görevlilerine ihtiyaç olduğu bir gerçektir. Geçici kadrodaki bu araştırma
görevlilerinin geleceğe yönelik kaygıları ise verimliliğin düşmesine neden olmakta ve bu
elemanlar bölüm bünyesinde tutulamayarak başka kamu kuruluşlarına geçmektedirler.
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Bu eksikliklere rağmen bölümümüzde bilimsel çalışmalar hız kesmeden devam etmektedir.
Ancak, dünyada yürütülmekte olan araştırma geliştirme çalışmalarına ayak uydurabilmek için
eleman eksikliği bulunan anabilim dallarımızın bu açığı kapatılmalıdır.

Tablo 4. Öğretim üyeleri ve yardımcılarının ana bilim dallarına göre dağılımı

A.B.D. Profesör Doçent Yrd.
Doçent

Öğr.
Görevlisi Uzman

Arş.
Görevlisi

(%)
Toplam

Dağılım

(%)

Mekanik 3 1 3 - - 2 (6,9) 9 13,8

Yapı 8 - 5 - - 14 (48,3) 27 41,5

Geoteknik 2 - 1 1 2 6 (20,7) 12 18,5

Ulaştırma 1 - 2 - - 5 (17,2) 8 12,3

Hidrolik 4 - 2 1 - 2 (6,9) 9 13,9

Toplam 18 1 13 2 2 29 65 100

1.1.2.2. Trabzon’un Coğrafik Konumu
Üniversitemizin bulunduğu Trabzon ili coğrafi konumu itibariyle büyük şehirlere uzak
kalmaktadır. Bu durum, fiziki ve akademik altyapı bakımından ülkemizin önemli inşaat
mühendisliği bölümlerinden olan bölümümüzün ilk sıralarda tercih edilmesinde olumsuz etki
yapmaktadır.

1.1.2.3. Yurtdışındaki Üniversitelerle İletişim Eksikliği
Evrensel ölçekte öğretim veren ve bilimsel etkileşimin önemli olduğu üniversitelerde, öğretim
üyelerinin yurt dışındaki üniversitelerle sürekli iletişim içinde olmaları bilimin geldiği noktayı
takip etmeleri açısından çok önemlidir. Bölümümüzün bu eksikliği, öğretim üyelerinin gerek
kendi iletişimleri ve gerekse kurumsal bazda yapılacak planlamalarla giderilebilir.

1.1.2.4. Laboratuar Donanımlarının Güncelliği
İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde, Yapı ve Malzeme Laboratuarı, Hidrolik Laboratuarı,
Geoteknik ve Ulaştırma Laboratuarı olmak üzere 3 laboratuar binası vardır. Bu
laboratuarlardaki mevcut alet ve cihazların çoğunun teknolojisi eskidir. Bu sebeple bir an
önce laboratuar altyapısının en son teknolojik gelişmelere göre yapılandırılması ve gerekli
cihazların temini yoluna gidilmesi mutlaka gerekmektedir.

1.1.2.5. Bilimsel Toplantı Eksikliği
Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıların bölümümüzde gerçekleştirilmesi, bölümümüzün
tanıtımına ve akademik personelimizin gelişimine katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda
bölümümüz öğretim elemanlarının birlikte oluşturacakları bir takvim çerçevesinde her yıl
bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi sağlanmalıdır.

1.1.2.6. İleri Araştırma Merkezlerinin Eksikliği
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Bölümümüz bünyesinde deprem, patlatma, taşkın, heyelan, yol, baraj, enerji, deniz gibi bölge
için çok önem arz eden alanlarda, çalışmaların yürütüleceği araştırma merkezleri ivedilikle
kurulmalıdır.

1.2. Çevresel Unsurlar
İnşaat Mühendisliği Bölümünün yüklenebileceği misyonunu yerine getirmesi ve belirli bir
vizyona ulaşması, kendi kontrolü dışındaki olası faktörlerden de etkilenecektir. Fırsatlar ve
tehditler olarak bilinen bu faktörlerin stratejik plandaki yeri her zaman korunmalıdır.

1.2.1. Fırsatlar

1.2.1.1. Bölgenin Önde Gelen Araştırma ve Eğitim Kurumu Olma Özelliği
Üniversitemizin yarım asırlık bir geçmişe sahip olmasının getirmiş olduğu birikim ve
olanaklar göz ardı edilemeyecek bir seviyeye ulaşmış olup üniversitemizi bölgemizin en önde
gelen araştırma ve eğitim kurumu durumuna getirmiştir. Önemli bir fırsat olarak önümüzde
duran bu özelliğin önümüzdeki dönemde en iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Yaşanan süreç içerisinde bölgemizde yeni üniversite kurumlarının açılmış olması, köklü bir
üniversite olabilmenin şartları göz önüne alındığında üniversitemizin merkez özelliğinin
devam edeceği anlamına gelmektedir. Ayrıca yeni üniversiteler ile yaşanması muhtemel
rekabet ortamının üniversitemizin gelişmesine katkı sağlayacağı açıktır.

1.2.1.2. Doğu Karadeniz Bölgesinin Doğal ve Tarihi Özellikleri
Bölümün, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara ev sahipliği yapma konusunda, bölgenin
doğal ve tarihi özellikleri kozunu iyi kullanılması gerekmektedir. Örneklerine bakıldığında,
bilimsel toplantılardaki yer seçiminde bu iki faktörün önemli rol oynadığı görülür. İnşaat
Mühendisliği Bölümünün tek başına veya diğer bölümlerle işbirliği içerisinde ulusal ve
uluslararası toplantılara ev sahipliği yapma fırsatını değerlendirmesi oldukça yararlı olacaktır.

1.2.1.3. Ülke Ekonomisinde İnşaat Sektörünün Yeri

Gelişmekte olan ülkemiz ve diğer komşu ülkeler, alt yapı eksikliklerini tamamlayabilmesi için
büyük ölçüde yatırımlara ihtiyaç duymaktadır. Bu yatırımlara karar verilmesi,
projelendirilmesi ve uygulanmasında yetişmiş inşaat mühendislerinin önemi açıktır.

1.2.2. Tehditler

1.2.2.1. Çok Sayıda İnşaat Mühendisliği Bölümü Olması
Ülkemizde çok sayıda inşaat mühendisliği bölümünün olması, bu bölümler arasında iyi
öğrenciyi seçme rekabetini arttırmaktadır. Öğrenciler daha çok büyük şehirlere yakın olmayı
tercih etmektedirler. Trabzon’unun büyük şehirlere uzak olması bir dezavantaj olmasına
rağmen bu durum bölümümüzün ve üniversitemizin etkili bir şekilde tanıtımı ile avantaja
dönüştürülebilir. Günümüze değin ülkemizin pek çok yöresinden gelen öğrencileri mühendis
olarak yetiştiren bölümümüzün mezunları ülkemizin birçok yöresinde görev yapmaktadır. Bu
da bölümümüz lehine kullanılabilir.
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1.2.2.2. Araştırma Geliştirme Çalışmalarına Destek
Ülkelerin kalkınması herkes tarafından bilindiği gibi ARGE çalışmalarına dayalıdır. Gelişmiş
ülkeler bütçelerinin önemli bir bölümünü araştırma geliştirme çalışmalarına aktarmaktadırlar.
Ülkemizde ise ARGE çalışmalarına bütçeden ayrılan payın yeterli seviyede olmaması
bilimsel çalışmaların gelişmesini olumsuz yönde etkilemektedir.

2. GELECEĞE BAKIŞ

2.1. Misyon
İnşaat Mühendisliği Bölümü, eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerini
evrensel standartlarda yürütmeyi, bölgesel ve ulusal gelişmeye katkı sağlamak amacıyla bilgi
ve teknoloji üretip, bunu uygulamayı ve paylaşmayı, kültürel donanımlı, araştırmacı,
problemlere çözüm üretebilen mühendisler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

2.2. Vizyon
İnşaat Mühendisliği Bölümü,

 Ulusal bağları güçlü, uluslararası düzeyde tanınan;

 Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde projeler üreten;

 Geleceğin etkin mühendislerini yetiştiren;

 Kendi içerisinde sinerji yaratan;

 Bilimsel araştırma yapma kapasitesi yüksek;

 Yenilikçi, üretici;

 Etkili iletişim ve işbirliği altyapısına sahip;

 Bölgesel gelişme sürecinde önderlik rolü üstlenen;

 Kendi içinde barışık, çağdaş;

 Fiziksel imkânlarını etkin şekilde kullanan;

 Çalışanlarının ve öğrencilerinin memnuniyetini sağlayan

bir bölüm olmak istemektedir.

2.3. İlkeler
 Bölümle ilgili kararların alınmasında bütün akademik ve idari personelin katılımı,

şeffaflık ve eşitlik esastır.

 Öğrencilere sunulan eğitim-öğretim kalitesinden kesinlikle taviz verilemez.

 Bilimsel faaliyetlerdeki süreklilik

2.4. Stratejik Amaç ve Hedefler
Bu bölümde stratejik amaç ve hedefler ile bunlara ulaşabilmek için gerçekleştirilmesi gereken
faaliyetler sıralanmıştır.

2.4.1. Eğitim-öğretim alt yapısının ve niteliğinin geliştirilmesi
 Öğrenci motivasyonunun en üst düzeyde sağlanması amacıyla bölüm düzeyinde sosyal

ve kişisel gelişime yönelik desteklerin artırılması, öğrenci kulübünün desteklenmesi
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 Derslik ve laboratuar alanlarının iyileştirilmesi, çağdaş donanımlı duruma getirilmesi

 Eğitimde yenilikçiliğin özendirilmesi, ders içeriklerinin sürekli güncel tutulması

 Yenilikçi, üretici öğrenci yetiştirmeye yönelik olarak eğitim programlarına verilecek
desteklerin artırılması

 Lisans ve lisansüstü eğitiminden yüksek başarı elde edilmesi

 Eğitim programlarının uluslararası standartlara uyumunun ve akreditasyon süreçlerine
katılımın desteklenmesi

 Öğrenci-öğretim elemanı etkileşiminin arttırılması

 Mesleki seminerlerin arttırılması

 Bölgede gerçekleştirilen baraj, liman, tersane, taşkın koruma, tahkimat, yüksek
standartlı karayolu, tünel, içme suyu, sulama, bina projelerinin teknik geziler
düzenlenerek öğrenciler tarafından izlenme, görülme imkânlarının sunulması

2.4.2. Araştırma-geliştirme potansiyelinin artırılması
 Nitelikli öğretim elemanı sayısının artırılması

 Öğretim elemanlarının çalışma mekânlarının iyileştirilmesi

 Modern deney cihazlarının temin edilmesi

 Özellikle genç akademisyenlere yurt dışında deneyim kazandırılması

 Bilimsel araştırma (yayın, tez, patent, proje) ürünlerinin artırılması

 Bölgesel öncelikli sorunlara yönelik faaliyetlerin ve topluma açık hizmetlerin
desteklenmesi

 Araştırma ve mesleki açıdan uluslararası düzeyde tanınırlığın artırılması

 Akademisyenler arasında iletişim ve etkileşimin artırılması

 Araştırma faaliyet ve ürünlerinin etkili olarak duyurulması ve yayılması; araştırma
altyapısının geliştirilmesi ve paylaştırılması

 Ulusal ve Uluslararası kalite belgesinin alınması

 Uluslararası projelere katılımın teşvik edilmesi

2.4.3. Dış ilişkilere yoğunluk kazandırılması
 Kamu ve özel sektörle etkili işbirliğinin geliştirilmesi

 Üniversite dışından destekli projelerin yürütülmesi

 Mezuniyet sonrası öğrenci-bölüm ilişkilerinin etkin kılınarak mezunların mesleki
başarılarının takip edilmesi, geri besleme mekanizmalarının geliştirilmesi ve iş bulma
desteğinin sağlanması, KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Mezunlar Derneğinin
kurulması

 Diğer üniversitelerin bölümleriyle işbirliği programlarının geliştirilmesi

 Uluslararası eğitim ve araştırma kuruluşlarıyla iletişimin ve işbirliği programlarına
katılımın geliştirilmesi

 Bölüm olanaklarının toplumun kullanımına açılması ve katılımcılığın sağlanması
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3. UYGULAMA STRATEJİSİ
Bölümümüz için planlanan stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi aşamasında
yürütülmesi gereken faaliyetler, temel olarak bölüm yönetimi ve üniversite yönetimi
kapsamında olmak üzere iki ana grupta ele alınmalıdır.

Eğitim-öğretim alt yapısının ve niteliğinin geliştirilmesi kapsamında

Faaliyetler Sorumluluk sahibi

Öğrenci motivasyonunun en üst düzeyde sağlanması amacıyla
bölüm düzeyinde sosyal ve kişisel gelişime yönelik desteklerin
artırılması, öğrenci kulübünün desteklenmesi

Bölüm, Üniversite

Derslik ve laboratuar alanlarının iyileştirilmesi, çağdaş donanımlı
duruma getirilmesi Üniversite, Bölüm

Eğitimde yenilikçiliğin özendirilmesi, ders içeriklerinin sürekli
güncel tutulması Bölüm

Yenilikçi, üretici öğrenci yetiştirmeye yönelik olarak eğitim
programlarına verilecek desteklerin artırılması Bölüm, Üniversite

Lisans ve lisansüstü eğitiminden yüksek başarı elde edilmesi Bölüm

Eğitim programlarının uluslararası standartlara uyumunun ve
akreditasyon süreçlerine katılımın desteklenmesi Bölüm, Üniversite

Öğrenci-öğretim elemanı etkileşiminin arttırılması Bölüm

Mesleki seminerlerin arttırılması Bölüm

Bölgede gerçekleştirilen baraj, liman, tersane, taşkın koruma,
tahkimat, yüksek standartlı karayolu, tünel, içme suyu, sulama, bina
projelerinin teknik geziler düzenlenerek öğrenciler tarafından
izlenme, görülme imkânlarının sunulması

Bölüm, Üniversite

Araştırma-geliştirme potansiyelinin artırılması kapsamında

Faaliyetler Sorumluluk sahibi

Nitelikli öğretim elemanı sayısının artırılması Üniversite

Öğretim elemanlarının çalışma mekânlarının iyileştirilmesi Üniversite

Modern deney cihazlarının temin edilmesi Üniversite

Özellikle genç akademisyenlere yurt dışında deneyim
kazandırılması

Üniversite

Bilimsel araştırma (yayın, tez, patent, proje) ürünlerinin artırılması Bölüm

Bölgesel öncelikli sorunlara yönelik faaliyetlerin ve topluma açık
hizmetlerin desteklenmesi

Bölüm, Üniversite
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Araştırma ve mesleki açıdan uluslararası düzeyde tanınırlığın
artırılması

Bölüm, Üniversite

Akademisyenler arasında iletişim ve etkileşimin artırılması Bölüm

Araştırma faaliyet ve ürünlerinin etkili olarak duyurulması ve
yayılması; araştırma altyapısının geliştirilmesi ve paylaştırılması

Bölüm, Üniversite

Ulusal ve Uluslararası kalite belgesinin alınması Bölüm, Üniversite

Uluslararası projelere katılımın teşvik edilmesi Bölüm, Üniversite

Dış ilişkilere yoğunluk kazandırılması kapsamında;

Faaliyetler Sorumluluk sahibi

Kamu ve özel sektörle etkili işbirliğinin geliştirilmesi Bölüm, Üniversite

Üniversite dışından destekli projelerin yürütülmesi Bölüm, Üniversite

Mezuniyet sonrası öğrenci-bölüm ilişkilerinin etkin kılınarak
mezunların mesleki başarılarının takip edilmesi, geri besleme
mekanizmalarının geliştirilmesi ve iş bulma desteğinin sağlanması,
KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Mezunlar Derneğinin kurulması

Bölüm

Diğer üniversitelerin bölümleriyle işbirliği programlarının
geliştirilmesi

Bölüm, Üniversite

Uluslararası eğitim ve araştırma kuruluşlarıyla iletişimin ve işbirliği
programlarına katılımın geliştirilmesi

Bölüm, Üniversite

Bölüm olanaklarının toplumun kullanımına açılması ve
katılımcılığın sağlanması

Bölüm, Üniversite
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5. MALİYETLENDİRME
Hedefleri gerçekleştirmeye dönük faliyet projelerin ortaya konulması sonrasında
faliyet/projelerin bütçe ile ilişkileri Tablo 4 ve Tablo 5’de gösterilmektedir. Her bir hedef için
gerekli faaliyet ve projelerin maliyetleri ve beş yıllık toplam tahmini maliyetleri Tablo 4’de
detaylı olarak gösterilmektedir. Proje maliyetlerin karşılanmasına yönelik ise Tablo 5 de
gösterine kaynaklar ve tahmini bütçeleri verilmektedir.

Tablo 4 Maliyet Tablosu

Maliyetler 1000 YTL cinsindendir Planın
1. yılı

Planın
2. yılı

Planın
3. yılı

Planın
4. yılı

Planın
5. yılı

Amaç 1 Eğitim-öğretim alt yapısının ve
niteliğinin geliştirilmesi

Hedef 1.1 Eğitim programlarının uluslararası
standartlara uyumunun ve akreditasyon
süreçlerine katılımın desteklenmesi

20 25

Hedef 1.2 Derslik ve laboratuar alanlarının
iyileştirilmesi

50 50 55 55 60

Hedef 1.3 Mesleki seminerler 1 1 1 1 1

Hedef 1.4 Teknik geziler 5 5 5 6 6

Amaç 2 Araştırma-geliştirme potansiyelinin
artırılması
Hedef 2.1 Modern deney cihazlarının temin
edilmesi Özellikle genç akademisyenlere yurt
dışında deneyim kazandırılması, araştırma
altyapısının geliştirilmesi ve paylaştırılması

200 200 200 220 220

Hedef 2.2 Ulusal ve Uluslararası kalite
belgesinin alınması

10 10 15 20 30

Amaç 3 Dış ilişkilere yoğunluk
kazandırılması
Hedef 3.1 Araştırma ve mesleki açıdan
uluslararası düzeyde tanınırlığın artırılması için
konferansların düzenlenmesi

14 20 25 30 35

Hedef 3.2 Araştırma faaliyet ve ürünlerinin
etkili olarak duyurulması ve yayılması

10 10 15 20 25

TOPLAM 310 296 316 352 402
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Tablo 5 Kaynak Tablosu

Kaynaklar Planın
1. yılı

Planın
2. yılı

Planın
3. yılı

Planın
4. yılı

Planın
5. yılı

Genel Bütçe

Özel Bütçe

Yerel Yönetimler
Belediye
Valilik

5 5 5 5 5

Sosyal Güvenlik Kurumları

Bütçe Dışı Fonlar

Döner Sermaye
Laboratuar testleri (piyasaya yönelik, beton kırma,
donatı çekme,…)
TÜBİTAK projeleri
Bilimsel araştırma projeleri

200 200 200 200 200

Vakıf ve Dernekler 100 100 150 150 200

Dış Kaynaklar
Diğer Kaynaklar
İnşaat Mühendisler odası

5 5 5 10 10

TOPLAM 310 310 360 365 415
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4. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
İzleme ve değerlendirme çalışmaları için aşağıdaki komisyonlar tarafından hazırlanan raporlar
belirli aralıklarla bölüm başkanlığına sunulacaktır. Bu komisyonlar ve görev alanları aşağıda
verilmiştir.

A. Eğitim-Öğretim Komisyonu

 Öğrenci motivasyonunun en üst düzeyde sağlanması amacıyla bölüm düzeyinde sosyal
ve kişisel gelişime yönelik desteklerin artırılması, öğrenci kulübünün desteklenmesi

 Derslik ve laboratuar alanlarının iyileştirilmesi, çağdaş donanımlı duruma getirilmesi

 Eğitimde yenilikçiliğin özendirilmesi, ders içeriklerinin sürekli güncel tutulması

 Yenilikçi, üretici öğrenci yetiştirmeye yönelik olarak eğitim programlarına verilecek
desteklerin artırılması

 Lisans ve lisansüstü eğitiminden yüksek başarı elde edilmesi

 Eğitim programlarının uluslararası standartlara uyumunun ve akreditasyon süreçlerine
katılımın desteklenmesi

 Öğrenci-öğretim elemanı etkileşiminin arttırılması

 Mesleki seminerlerin arttırılması

 Bölgede gerçekleştirilen baraj, liman, tersane, taşkın koruma, tahkimat, yüksek
standartlı karayolu, tünel, içme suyu, sulama, bina projelerinin teknik geziler
düzenlenerek öğrenciler tarafından izlenme, görülme imkânlarının sunulması

B. Araştırma-Geliştirme Komisyonu

 Nitelikli öğretim elemanı sayısının artırılması

 Öğretim elemanlarının çalışma mekânlarının iyileştirilmesi

 Modern deney cihazlarının temin edilmesi

 Özellikle genç akademisyenlere yurt dışında deneyim kazandırılması

 Bilimsel araştırma (yayın, tez, patent, proje) ürünlerinin artırılması

 Bölgesel öncelikli sorunlara yönelik faaliyetlerin ve topluma açık hizmetlerin
desteklenmesi

 Araştırma ve mesleki açıdan uluslararası düzeyde tanınırlığın artırılması

 Akademisyenler arasında iletişim ve etkileşimin artırılması

 Araştırma faaliyet ve ürünlerinin etkili olarak duyurulması ve yayılması; araştırma
altyapısının geliştirilmesi ve paylaştırılması

 Ulusal ve Uluslararası kalite belgesinin alınması

 Uluslararası projelere katılımın teşvik edilmesi

C. Dış İlişkiler Komisyonu

 Kamu ve özel sektörle etkili işbirliğinin geliştirilmesi
 Üniversite dışından destekli projelerin yürütülmesi
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 Mezuniyet sonrası öğrenci-bölüm ilişkilerinin etkin kılınarak mezunların mesleki
başarılarının takip edilmesi, geri besleme mekanizmalarının geliştirilmesi ve iş bulma
desteğinin sağlanması, KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Mezunlar Derneğinin
kurulması

 Diğer üniversitelerin bölümleriyle işbirliği programlarının geliştirilmesi

 Uluslararası eğitim ve araştırma kuruluşlarıyla iletişimin ve işbirliği programlarına
katılımın geliştirilmesi

 Bölüm olanaklarının toplumun kullanımına açılması ve katılımcılığın sağlanması


