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Medeni Durum : Bekar
Askerlik Durumu : Yaptı
Sürücü Belgesi : Var
EĞİTİM BİLGİLERİ

Ph.D. Metalurji Mühendisliği; University of Nevada Reno, Reno NV
M.Sc. Atom ve Molekül Fiziği; University of Nevada Reno, Reno NV
M.Sc. İnce Filmler Fiziği-Elipsometri; Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas
B. Sc. Fizik; Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas
ÇALIŞTIĞI BİRİM/GÖREV
Birim: Uçak ve Uzay Mühendisliği Fakültesi, Uzay Mühendisliği Bölümü
Görev: Öğretim Üyesi, Prof. Dr.
İŞ TECRÜBESİ

2020-Şimdi: Öğretim Üyesi (Profesor Dr): Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Uçak ve Uzay
Bilimleri Fakültesi, Uzay Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Sivas. Savunma Teknolojileri
alanında açılmış olan Yüksek Lisans ve Doktora proğramlarında araştırmacı ve öğretim üyesi
olarak görev yapmaktadır.
2012-2019: Öğretim Üyesi (Doçent Dr): Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya ve
Proses Mühendisliği Bölümü, Yalova. Malzeme Bilimi ve Korozyon konularında araştırma yaptı,
aynı konularda sınıf ve laboratuvar dersleri verdi. Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerinin
seminer, bitirme projesi ve tezlerini yönetti, bölüm ve fakülte içinde birçok kurulun üyesi olarak
almış olduğu görevleri yerine getirdi.
2010-2012: Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent Dr): Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Kimya ve Proses Mühendisliği Bölümü,Yalova. Bölüm proğramının onayından sonra Bölüm
Başkanı Yardımcılığı görevini yürüttü. Bölümde ve Mühendislik Fakültesinin diğer bölümlerde
lisans ve yüksek lisans düzeyinde Metalurji, Malzeme Bilimi, Matematik, Korozyon ve yakından
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ilgili konularda ders verdi. Lisans ve Lisansüstü Programı öğrencilerinin seminer, bitirme ödevi
ve tezlerine danışmanlık yaptı, ilgili deney ve araştırma süreçlerini takip etti. Fakülte Araştırma
ve Geliştirme Laboratuvarlarının kurulma süreçlerine katkı sağladı. Test Cihazı ve aletlerinin ve
deney setlerinin alımı sırasında çesitli firmaların ürün tanıtım seminerlerini, kurum ürün
değerlendirme toplantılarını, ve satınalma proseslerini takip etti.
2009- 2010: Gönüllü Çalışma;Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi “Kimya ve Proses
Mühendisliği” Bölümünün kurulmasında gönüllü olarak görev aldı. Kimya ve Proses
Mühendisliği Lisans ve Yüksek lisans programlarını, ve kurulmasi planlanan yeni bölüm için
Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) istediği dosya ve raporları hazırladı.
2007-2009: Yardımcı Araştırmacı Mühendis. Nevada Üniversitesi, Metalurji Mühendisliği ve
Malzeme Bilimi Bölümü, Reno NV (University of Nevada, Reno- Department of Metallurgical
and Materials sci&eng, Reno, NV) Metal hidratların hidrojen depolama özellikleri üzerine
Enerji Bakanlığına ait araştırma projesi. Hidrojen depolayan metal hidratları incelemek için
çok düşük buhar basınçlarını ölçebilen hassas deneysel sistemler kurdu, ve çalışma grubu
içindeki lisans ve yüksek lisans program öğrencilerini deneysel detaylar konusunda eğitti.
Depolama malzemelerinin çekme-kopma testleri, stress korozyon kırılmaları, hidrojenin karbon
çeliklerinin ve Ni/Cr temelli alaşımların kırılganlaşması(gevrekleşmesi) konularında çalıştı.
Çalışma konularında USA Enerji Bakanlığı veri tabanına giden raporlar ve bilimsel makaleler
yazdı.
2005-2007: Malzeme Bilimcisi/Mühendisi (Material Scientist/Engineer). Redstone Arsenal
Havacılık Mühendisliği Komutanlığı, Uçak Yapısı ve Malzemeleri Bölümü, Huntsville AL, US.
(Redstone Arsenal Aviation Engineering Command, Structural and Materials Division,
Huntsville AL). Döner kanatlı uçakların mekanik aksam, takım, ve parçalarının yenilenmesi
ve ağirbakımında kullanılan proses ve materyallerin analizi. US “Ordu Havacılığı Döner
Kanatlı Uçak Bakımı İş Gereklilikleri”ne dair standartların incelenmesi ve yenilenmesinde görev
aldı. Bu standartların yeniden düzenlenmesinde özellikle uçuş güvenlik parça ve takımları
üzerinde malzeme bilimi-mühendisliğinden uzman değerlendirmeci olarak bölüm idaresine
raporlar sundu. Döner kanatlı uçaklarda kullanılan metalik ve kompozit malzemelere dair
kampüs içinden (Nasa-Redstone Arsenal) ve özel firmalardan gelen malzeme ve proses
önerilerini değerlendirdi, ve Havacılık Mühendisliği Başkanlığı bölüm yöneticileri adına tavsiye
notları (memorandum) yazdı. US Ordu Deposu Uyuşma-İnceleme Raporlarını, Analitik
Araştırma ve İnceleme Bölümü Raporlarını, Sivil Kaynak Onay Raporlarını, Redstone Teknik
Laboratuarı ve Test Merkezi kırılma analizi sonuçlarını inceledi. Korozyon önleyici bilesikler,
metal yüzeyi temizleme bilesikleri, metalik yüzey anodizasyonu, Kimyasal dönüşüm
kaplamaları, Metallerin çevresel yıpranması, hidrojenin kırılganlaştırması, stress korozyon
kırılması, lokal korozyon, metal yorgunluğu, magnetic ve floresans girici parçaçıklarla malzeme
yüzeyi kırık analizi, ve yakından ilgili konularda tecrübe kazandı. Ülke çapında bir çok askeri
kale içinde helikopter bakım ve onarım aktiviteleri sırasında teftiş ve raportörlük görevlerinde
bulundu. Koordine iş verme, alma, yöneltme, ve teknik karşılık vermeleri sağlayan Havacılık
Mühendisliği Başkanlığı (AED) İş Takip Sistemi içinde çalıştı.
2003-2005: Malzeme Bilimcisi (Material Scientist). Lawrence Livermore Milli Laboratuarı
Enerji ve Çevre Bölümü, Livermore CA (Lawrence Livermore National Laboratory, Energy and
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Environment Division, Livermore, CA). Yüksek Radyasyonlu Nükleer Atıkların Yucca
Dağları içinde Depolanmasına dair Enerji Bakanlığı Projesi (YMP): Ni-Cr temelli, ve çeşitli
karbon çeliklerinin çevresel Korozyon performansını ölçebilmek için elektrokimyasal test
hücreleri dizayn edip deney düzenekleri kurdu. Kurulan deney setlerini kullanarak simüle
edilmiş Yucca Dağı yer altı suları içinde kullanilan belirtilen metallerin korozyon davranışlarını
ve çevresel kırılma ve yıpranma çeşitlerini belirledi, ve genel ve localize korozyon hızlarını
ölçtü. Nükleer atık paketleme malzemelerinin genel ve lokalize korozyonlarına dair
elektrokimyasal veri aldı ve analiz etti. Korozyon deneylerinin öncesi ve sonrasında belirtilen
metallerin metalografik analizini, taramalı elektron mikroskobu incelemelerini yaptı ve rapor etti.
US Nükleer Düzenlemeler Komisyonunun kapsamlı ve katı kalite güvenlik programları altında
gerçekleştirilen bu deneysel çalışmaların detayları Livermore Laboratuarı bilimsel kitaplarına
(scientific notebooks) kaydedildi. Tüm sonuçlar kurum içinde formal ve informal raporlarla ve
konferanslarla diğer laboratuar çalışanlarına sunuldu. Araştırma ve deneysel çalışmaların
sonuçları bilimsel dergilerde ve konferanslarda yayimlandi ve sözlü olarak sunuldu.
2000-2003: Graduate Research Assistant. Nevada Üniversitesi, Metalurji Mühendisliği ve
Malzeme Bilimleri Bölümü, Reno NV (University of Nevada, Reno- Department of Metallurgical
and Materials sci&eng, Reno, NV) Yüksek Radyasyonlu Nükleer Atıkların Yucca Dağları
içinde Depolanmasına dair Enerji Bakanlığı Projesi (YMP): Düşük ve orta düzeyli karbon
çeliklerinin laboratuarda simüle edilmiş Yucca Dağı sularında hidrojen kırılganlaşması, stresskorozyonuna yatkinliği, ve elektrokimyasal korozyon performansı ölçümleri için deney setleri
dizayn edip kurdu. Ayrıca, belirtilen metallerin hidrojen geçirgenliği, hidrojen tuzaklama
yeteneği, ve metallerin difüzyon parametrelerinin ölçümü için deneyler tasarladı ve kurdu. Yavaş
hizli germe testleri kullanarak belirtilen düşük ve orta karbonlu çeliklerin hidrojen
kırılganlaşması ve gerinim-yaşlanmasi (strain hardening) kırılganlaşmasına Yucca Dağları
ortamlarında açık olduğunu tespit etti. Yavaş gerilme testlerine tabi tutulan metallerin yüzey
potansiyellerinin düzgün olmayan plastik deformasyon desenleriyle kesin korelasyonlar
oluşturduğunu gösterdi. Karbon çeliklerinin Hidrojen geçirgenliği ve kırılganlaştırması ve stresskorozyon kırılma yatkınlığı verilerini projenin olgunlaşmış son raporları içinde Enerji
Bakanlığına teslim etti. Intel Firması Projesi ( Intel Incorporation Project): Isı enerjisi absorb
eden katı-katı faz geçişi gösteren plastik Kristaller: Isı absorb eden plastik kristallerin vakumda
kimyasal yoğuşturma teknikleri üzerinde çalıştı. Bu kristallerin pudra formunu üretti ve kimyasal
buharlaştırma yöntemleriyle iletken metallerle kaplanmasını sağladı(organo-metalik bilesikler
kullanarak). Levha formuna getirilen bu malzemenin elektriksel ve ısısal iletkenliklerini, sıvı ve
gaz sızdırmazlıklarını ölçtü. Tüm çalışma detaylarını son olgun rapor olarak Intel’e sundu.
1999- 2000: Danışman Mühendis. Xistor Inc., Reno NV. İnternet Ağına Bağlı Elektronik
Veri Saklama Sistemleri. (Network attached data storage systems): Hard disk ve elekronik
devrelerden oluşan bu sistemin mekanik tasarımı üzerinde çalıştı. Elektronik devre kartlarını
tasarladı. Görsel cazibe ve kullanışlılık ögelerini de göze alarak belirli kalınlıklardaki levha
metallerden elektronik cihaz kutuları tasarladı. Pro-E ve CorelDraw dizayn programlarını
öğrendi ve bu projelerde etkin bir şekilde kullandı. Steryo Işık mikroskobu altında elektronik
devre elemanlarının kusurlarını tespit etti, yüzey lehim işlemlerinin eksiklerinin giderilmesi icin
işlemler geliştirdi ve ürünlerin son işlerlik testini yaptı.
1995-1998: Araştırma Görevlisi. Nevada Universitesi, Fizik Bölümü, Reno NV (University of
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Nevada, Reno- Department of Physics, Reno NV. Capraz Işın Çarpıştırma Deneyleri (Crossbeam experiments): Yarı küresel bir elektron spektrometresi ve vakum odalarında iyonik
ışınları yönlendirebilmek için güç kaynağı dizayn ve inşa etti. Lazer ve ion çarpışmaları için bir
çapraz ışın çarpışma odası, ve içine magnetic kalkan dizayn etti. La- ve Ca- gibi negatif iyonik
ışınların Lazerlerle çarpışması sonucu ayrılan dış yörünge elektronlarının açısal dağılımını
inceledi ve enerjisini hesapladı. Araştırma sonuçlarını Tonopah Nevada da yapılan 13. Eyalet
Fizik Kongresinde Sundu. Lisans öğrencilerini Capraz ışın deneyleri hakkında bilgilendirdi,
onlarin bir çok lisans düzeyi sınavlarını değerlendirdi.
1991-1994: Araştırma Görevlisi. Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas. Optik İnce Filmler Fiziği ve
Elipsometri (Optical Thin films &Ellipsometry): Çok katlı sogurucu metalik ince film
sistemlerinin optik özelliklerinin belirlenmesi üzerine araştırma yaptı.Vakumda ısısal
buharlaştırma yöntemiyle cam ve kuartz alt yüzeyleri çeşitli metal ve metal oksitlerle kapladı.
Fiziksel ve kimyasal buharlaştırma yöntemleri hakkında çalışmalar yaptı. Null Elipsometresi
kullanarak tek tabaka metal ve üzerindeki oksit film parametrelerini ve kalınlıklarını belirledi.
İnterferometre kullanarak kalın film kalınlıklarını belirledi. İnce film optik parametrelerinin
(kırılma indisinin reel ve sanal kısımları olan n ve k nın) filmin kalınlığıyla(d) birlikte eşanlı
olarak hesaplanabilmesi için elipsometrik parametrelerin (Psi ve Delta) kullanıldığı bilgisayar
programlari yaptı. Programları iki ve daha çok katlı ince filmler için geliştirdi. Araştırma
sonuçları C.Ü. Fen Bilimleri Dergisinde yayımlandı.
1989-1991: Araştırma Görevlisi: Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas. Elektrik ve mıknatıslık,
elektronik, optik, mekanik, atom ve molekül fiziği, klasik mekanik ders ve laboratuarlarını
okuttu. Lisans öğrencileri için optik, mıknatıslık ve mekanik deneyleri kurdu. Laboratuar deney
eğitimi için föyler ve destek kitapçıklar hazırladı.

SEMİNER/KURSLAR VE BAŞARILARI

Yüksek Öğretim Kurumunun 1994 yılında ülke çapında açtığı yarışsal sınavı geçerek lisansüstü
eğitimini yurt dışında yapmak uzere devlet bursu kazandı. 2001 yılında Nevada Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Dekanlığından “En İyi Doktora Öğrencisi Ödülü”nü aldı. (”The
outstanding PhD Student Award of 2001”) İyi derecede İngilizce bilir. Metalurji ve korozyon
konulu enternasyonal teknik dergilerde makale hakemliği yapmaktadır. Mekanik yatkınlıga
sahip, eli uz, detay oryantasyonlu, teknik konularda yaratıcı, deneysel kurgu ve düzeneklere
hakim, alet ve sistemler yapmaya ve modifiye etmeye muktedir. Kullandığı enstrüman ve diger
alanlar: Ellipsometry, Interferometry, X-rays, Spectroscopy, Microscopy (SEM, TEM,
AFM, Optical), Metallography, Designing, Machining, Fabrication,

BİLGİSAYAR BİLGİSİ

Fortran, Mathematica, Pro/E, Corel Draw, ve bütün temel Windows uygulamaları.
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YETENEKLERİ/ÖZEL KABİLİYELERİ

Güzel sanatların birçok alanıyla, özellikle müzik, resim, hat, kaligrafi ve mimari ile ilgilenir.
Klasik Dönem Türk ve Avrupa sanatlarıyla ilgilenir. Keman sazını çalar ve imal eder. Klasik
kemençe ve diğer bölgesel akustik sazların yapımıyla da ilgilenir. Türk müziğinde saz eseri ve
marş formlarında kompozisyon denemeleri vardır.

