
 KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ 

ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 

 LĠSANS PROGRAMI (II. ÖĞRETĠM) DERS ĠÇERĠKLERĠ 

 

 

1. YARIYIL 

 

ENF 149 Temel Bilgisayar I (1+2+0) 

 

Temel kavramlar, WindowsXP işletim sistemi, kelime-işlem programı (Word), hesap-tablo-

grafik programı (Excel), sunu hazırlama programı(Powerpoint), İnternet kullanımı. 

 

FIZ 121 Fizik I (3+0+1) 

 

Fiziksel büyüklükler, standartlar, birimler; vektörler; gösterimi, geometrik ve analitik 

toplanması, skaler ve vektörel çarpım, birim vektör kavramı, bileşenler; Tek boyutta hareket; 

parçacık kinematiği, konum ve yer değiştirme vektörü, ortalama hız, ani hız, ortalama ivme, 

ani ivme ve türev kavramı; Düzlemsel hareket; sabit ivmeli düzlemsel hareket, eğik atış, 

düzgün dairesel hareket, göreceli hız ve ivme, merkezcil ivme; Parçacık dinamiği-I; Kuvvet, 

kütle ve ağırlık kavramları ve Newton kanunları; Parçacık dinamiği –II; Sürtünme kuvvetleri 

ve düzgün dairesel hareketin dinamiği; İş ve Enerji; Sabit ve değişken kuvvetin yaptığı is, iş 

ve enerji teoremi ve kinetik enerji kavramı; Enerjinin Korunumu; Korunumlu kuvvetler, 

potansiyel enerji, mekanik enerji, kütle ve enerji ilişkisi ve enerjinin korunumu yasası; 

Parçacık sistemlerinin dinamiği; kütle merkezi ve hareketi, lineer momentum ve korunumu; 

Çarpışma; impuls ve momentum, çarpışmada momentum korunumu, bir, iki ve üç boyutta 

çarpışma, tepkimeler ve bozulmalar, tesir kesidi; Dönme Kinematiği; Dönme hareketi ve 

değişkenleri, sabit ivmeli dönme, doğrusal ve dairesel kinematik arasındaki bağıntılar; Dönme 

dinamiği-I; Tork, açısal momentum, çok parçacık sistemleri,dönme kinetik enerjisi ve 

moment kavramı; Dönme dinamiği – II; Katı cisimlerin dönme dinamiği, yuvarlanan cisim 

hareketi, açısal momentum korunumu; Katı cisimlerin dengesi; statik denge , çekim merkezi 

ve denge örnekleri. 

 

KIM 121 Temel Kimya (3+0+1) 

 

Atom, Molekül ve İyonlar. Kimyasal Formüller ve Denklemler. Atomun Elektronik Yapısı. 

Kimyasal Bağlar. Periyodik Tablo ve Elementler. Gazlar. Sıvılar. Katılar. Çözeltiler ve 

Çözünürlük. Asit ve Baz Kavramı. İyonik Denge. Çözelti Reaksiyonları. Yükseltgenme ve 

İndirgenme. 

 

MAT 117 Matematik I (4+0+0) 

 

Sayılar, Mutlak değer, Üslü ve Köklü ifadeler, Eşitsizlikler, Doğrunun analitik incelenmesi, 

Sayı dizileri ve dizilerin yakınsaklığı, Sayı serileri, Tek değişkenli fonksiyonlar,  Fonksiyon 



çeşitleri, (polinom, Rasyonel, Cebirsel, tek-çift, periyodik, monoton  fonksiyonlar) Üstel 

Logaritmik, Trigonometrik, Ters trigonometrik Fonksiyonlar ve basit grafikleri, Limit, 

Süreklilik, Türev ve geometrik anlamı, Genel türev kuralları, Ters fonksiyonun türevi, Bileşke 

fonksiyonun türevi (zincir kuralı) , Rolle ve ortalama değer teoremleri, Yüksek mertebeden 

türevler, Leibriz formülü,  Bükeylikler, Minimum-Maksimum problemi, L’Hospital kuralı, 

Asimtotlar ve grafik çizimleri, Tam Diferansiyel, Belirsiz integral (türev tersi), Belirli integral 

ve integral teoremleri (integral hesabın esas teoremi), Belirsiz integral hesaplama yöntemleri, 

Belirli integralin uygulamaları (alan ,yay uzunluğu, dönen cisimlerde hacim), Kuvvet serileri, 

Taylor ve Maclauren serileri, 

 

INS 133 Mühendislik Çizimi (2+2+0) 

 

Teknik çizimin genel tanımı ve mühendislikteki önemi. Bilgisayar destekli çizimin 

tanıtılması. Teknik çizimin klasik araç  ve  gereçleri. Çizgiler. Teknik  yazı. Bazı geometrik 

şekillerin çizim teknikleri.  Ölçülendirme kuralları. Ölçekler. İzdüşüm tekniğinin mantığı. 

Cisimlerin düzlemsel görünüşleri. Uzaysal görünüşler (Perspektifler). Perspektif türleri. 

Cisimlerin kesitleri, kesit türleri ve kesit görünüşler. Bilgisayar destekli çizimde komutlar, 

çizim uygulamaları. İnşaat Mühendisliği projelerinden örnekler. 

 

YDB 115 Yabancı Dil I (4+0+0) 

 

--- 

 

INS 105 ĠnĢaat Mühendisliğine GiriĢ (2+0+0) 

 

İnşaat mühendisliğinin tarihçesi, inşaat mühendisliği eğitiminin tarihçesi, günümüzde inşaat 

mühendisliği eğitimi, inşaat mühendisliğinde mekanik, yapı mühendisliği, hidrolik 

mühendisliği, ulaşım mühendisliği, geoteknik mühendisliği, inşaat mühendisliğinde malzeme, 

mezuniyet sonrası kamu ve özel sektörde inşaat mühendisliği. 

 

 

2. YARIYIL 

 

CE 102 Bilgisayar Programlama (2+2+0) 

 

C/C++/FORTRAN programlama dili ile bilgisayar programlamaya giriş. 

 

FIZ 122 Fizik II (3+0+1) 

 

Elektrik ve Mangetizma, Elektrostatik, Elektrik Yükleri ve Alanları, Elektriksel Potansiyel, 

Elektrik Akım ve Elektroliz, Direnç ve Ohm Kanunu, Sığa ve Kondansatörler, Elektriksel İş 

ve Güç Enerji, Kirchhoff Kanunları, Manyetizma, Elektromagnetizma, Hareketli Yüklerin 

Magnetik Alanları, İndüksiyon, Alternatif Akımlar, Optik, Işık Kaynakları, Yansıma ve 



Kanunları, Düzlem ve Küresel Diyoptri, Optik Aletler, Dispersiyon ve Spektroskopi, Girişim, 

Kırınım, Polarizasyon, Çift Kırılma. 

 

JLJ 104 Mühendislik Jeolojisi (2+1+0) 

 

Jeolojinin Tarifi, Gelişimi ve Kolları, Yerkürenin İç Yapısı, Yerkabuğunu oluşturan kaya ve 

mineraller, Çeşitli Kayaçları Oluşturan Mineraller ve Özellikleri, Kaya Türleri, Yapıları, 

Mühendislik Özellikleri ve Önemi, Jeolojik Haritalar ve Yorumlanması, Mühendislik Jeolojisi 

Haritaları, Hazırlanması ve Yorumu, Kütle Hareketleri, Türleri, Önlenmeleri İçin Alınacak 

Mühendislik Önlemleri, Baraj, Tünel vb. Mühendislik Yapılarında Yapılan Mühendislik 

Jeolojisi Çalışmaları, Depremler ve Mühendislik Çalışmalarına Etkileri. 

 

MAT 118 Matematik II (4+0+0) 

 

Matrisler ve Matris işlemleri, Lineer bağımlılık-lineer bağımsızlık, Determinant, Ters matris,  

Lineer Denklem Sistemlerinin Çözümleri, Öz değerler, Öz vektörler, 3 boyutta Koordinat 

Sistemi,  Vektör Cebiri, Vektörel ve Scaler Fonksiyonlar, Çok Değişkenli Fonksiyonlar, 

Kısmi türev, Zincir kuralı, Minimum ve Maksimumlar Lagrange Çarpanları Yöntemi, İki katlı 

integraller ve uygulamaları, Kutupsal Koordinatlarda İki Katlı İntegraller,  Green Teoremi, 

Yüzeyler ve Yüzey integralleri, Üç Katlı İntegraller, Silindirik ve Küresel Koordinatlarda Üç 

katlı İntegraller, Eğriler ve Eğrisel İntegraller, Gradyant, Diverjans, Rotasyonel, Gaus 

Diverjans teoremi ve uygulamaları,  Stokes teoremi,  

 

MHN 116 Statik (3+1+0) 

 

Mekaniğin tanımı ve sınıflandırılması, Statiğin ilkeleri, Düzlemde bir noktada kesişen 

kuvvetler, Düzlemde genel kuvvetler, Düzlemde bağlar ve taşıyıcı sistemler, Mafsallı 

sistemler, Kafes sistemler, İpler ve kablolar, Uzay kuvvetler, Merkezsel eksen, Uzayda bağlar 

ve taşıyıcı sistemler, Ağırlık merkezi, Sürtünme, Virtüel iş ilkesi. 

 

YDB 116 Yabancı Dil II (4+0+0) 

 

--- 

 

2. Yarıyıl Sosyal Seçmeli Dersler 

 

SEC 116 Temel Hukuk Bilgisi (2+0+0) 

  

Hukukun Tanımı, Amacı, Fonksiyonları ve Sosyal Düzen Kuralları İçindeki Yeri. Hukukun 

Kaynakları ve Bölümleri. Hukuk Kurallarının Uygulanması ve Yorumu. Hakların 

Kazanılması, Kullanılması ve Kaybı. Hakların Korunması ve Dava Hakları. Borç, Sorumluluk 

ve Sözleşmeler. Menkul ve Gayrimenkul Mülkiyeti. Miras. Türk Anayasa Düzeni. 

 

 



3. YARIYIL 

 

INS 215 Malzeme Bilimi (3+0+1) 

 

Atomik yapı, Atomik bağ, Bağ kuvvetleri ve enerji çukuru kavramı, Atomik düzen, Kristal 

sistemler, Kristalografik doğrultular ve düzlemler, Anizotropi, Doğrusal ve düzlemsel atom 

yoğunluğu, Polimorfizm, Kristal yapı kusurları, Katılarda atomsal yayınım, Malzemelerin 

fiziksel ısıl ve mekanik özellikleri, Elastik şekil değiştirme, Süneklik, Plastik şekil değiştirme, 

Yumuşak çelik için gerilme-şekil değiştirme eğrisi, Seramik malzemeler için gerilme-şekil 

değiştirme eğrisi, Sertlik, Darbe etkisi deneyi, Yorulma, Malzemelerin zamana bağlı şekil 

değiştirmesi, Sünme ve büzülme, Viskoelastik katı malzemelerin reolojisi.  

 

INS 117 Ġstatistik (2+0+0) 

 

Giriş. Frekans analizi. Olasılık. Bazı önemli olasılık dağılım fonksiyonları. Örnekleme 

dağılımları. İstatistik hipotez testleri. Regresyon analizi. 

 

TDB 209 Türk Dili I (2+0+0) 

 

Dil ve Diller; Türk Yazı Dilinin Tarihi Gelişimi; Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma 

Alanları; Ses Bilgisi; Şekil Bilgisi; Anlam Bilim; Cümle Bilgisi.  

 

JDZ 223 Ölçme Bilgisi (2+1+0) 

 

Genel Kavramlar ve Tanımlar, Ölçme Elemanları, Ölçme Haritaları, Haritaların Yayılma 

İlkeleri, Güven Sınırları, Koordinat Sistemleri, Gauss-Krüger Düzlemsel Koordinat Sistemi, 

Dönüşüm Hesabı, Ölçmeciliğin İki Temel Problemi, Basit Ölçme Araçları, Uzunluk ve 

Açıların Ölçülmesi, Bazaltası, Takeometrik ve Elektromanyetik Ölçme İlkeleri, Kutupsal Alet 

Hataları, Yüksekliklerin Ölçülmesi, Nivelman İlkesi, Poligon Ölçme ve Hesapları, Relöve ve 

Aplikasyon, Kurbların Aplikasyonu, Alan ve Hacim Hesapları, Mühendislik Ölçümleri Toplu 

Alan Uygulaması. 

 

MAT 205 Diferansiyel Denklemler (4+0+0) 

 

Diferansiyel Denklemler, temel kavramlar ve matematik modeller, Eğim alanları, çözüm 

eğrileri, Çözümlerin varlık ve tekliği, Pikard iterasyonu, Değişkenlerine ayrılabilir 

diferensiyel denklemler, Homojen diferansiyel denklemler ve uygulamaları, Tam diferansiyel 

denklemler, Doğrusal diferensiyel denklemler, Bernoulli denklemi, Elektrik devrelerde 

uygulamalar, İki ve daha yüksek basamaktan doğrusal diferensiyel denklemler, Sabit katsayılı 

ikinci basamaktan homojen denklemler, Serbest yay salınım modeli, Cauchy-Euler denklemi, 

Varlık ve teklik, Homojen olmayan denklemler, Belirsiz katsayılar ve Parametre değişim 

yöntemleri, Kuvvet etkisinde salınım, Yüksek basamaktan denklemler, Diferansiyel Denklem 

sistemleri, Temel kavramlar ve teori, Sabit katsayılı homojen sistemlerin özdeğer öz vektör 

çözümü, Kritik noktalar ve kararlılık analizi, Nonleneer sistemler için kalitatif analiz, Laplace 



Dönüşümü ve Özellikleri, Laplace Dönüşümü yardımıyla sabit katsayılı denklem 

sistemlerinin çözümü, Operatörler yardımıyla sabit katsayılı denklem sistemlerinin çözümü, 

Değişken katsayılı ikinci basamaktan denklemler için bayağı nokta yöresinde seri çözümü, 

Değişken katsayılı ikinci basamaktan denklemler için düzgün tekil nokta yöresinde seri 

çözümü,  

 

 

MHN 241 Mukavemet I (3+1+0) 

 

Giriş, Temel ilkeler ve sınıflandırma, Mukavemetin dayandığı temeller, İç kuvvetler, Gerilme 

şekil değiştirme, Gerilme ve şekil değiştirme bağıntıları.( Hooke kanunları ), Şekil değiştirme 

enerjisi, Katı cisimlerin mekanik özellikleri, Kırılma teorileri, Emniyet katsayısı ve emniyet 

gerilmesi, Kesit tesiri diyagramları, Atalet momenti, Basit mukavemet halleri (eksenel normal 

kuvvet, kesme kuvveti, burulma momenti, düz ve eğik,eğilme). 

 

YDB 215 Yabancı Dil III (4+0+0) 

 

--- 

 

4. YARIYIL 

 

INS 230 Sayısal Çözümleme (3+0+0) 

 

Giriş. Hata analizi. Linear and nonlineer denklemlerin çözümleri.  Linear   and   nonlineer  

denklem sistemlerinin çözümleri. Özdeğer ve özvektörler. Sayısal türev ve integral 

 

INS 238 Yapı Malzemesi (2+0+1) 

 

Yapı malzemelerinin sınıflandırılması, Kalsiyum esaslı bağlayıcılar, Alçı, kireç ve çimentolar, 

Portland çimentosunun hidratasyonu, Çimentolar üzerinde gerçekleştirilen deneyler, 

Türkiye`de üretilen çimento tipleri, Agregalerın sınıflandırılması, Agregada bulunan zararlı 

maddeler, Agregaların fiziksel ve mekanik özellikleri, Agrega granülometrisi, Taze betonun 

özellikleri, İşlenebilirlik, Ayrışma, su kusma ve üniformluk, Taze beton üzerinde 

gerçekleştirilen deneyler, Karma suyu, Betonda kimyasal katkı maddeleri, Mineral katkı 

maddeleri, Sertleşmiş betonun özellikleri, Betonun dayanımını etkileyen faktörler, Betonun 

sünmesi, Betonun rötresi, Sertleşmiş betonun durabilitesi, Beton bileşim hesabı. 

 

TDB 210 Türk Dili II (2+0+0) 

 

Noktalama işaretleri Yazım kuralları Kompozisyonun tanımı ve yazma teknikleri 

Kompozisyonda başarılı olmanın yolları Anlatım özellikleri Anlatım bozuklukları Sözlü ve 

yazılı anlatım türleri 

 

 



INS 260 Mühendislik Matematiği (4+0+0) 

 

Fourier Serileri, Fourier İntegralleri ve Fourier dönüşümleri, Kısmı diferensiyel denklemlere 

giriş, temel kavramlar, I. Mertebeden Kısmi diferensiyel denklemler, II. Mertebeden Kısmi 

diferensiyel denklemler, Laplace ve değişkenlerine ayırma metodları, Isı ve dalga 

denlemlerinin çözümü, Kompleks Sayıların Tanıtımı ve Özellikleri, Kompleks fonksiyon 

kavramı ve çeşitleri, Kompleks fonksiyonların geometrik gösterimleri, Kompleks 

fonksiyonlarda limit, süreklilik ve türev, Analitik ve harmonik fonksiyon kavramı, Kompleks 

fonksiyonların integrali, Caychy Teoremleri, Kompleks dizi ve seriler, Taylor ve Laurent 

Serileri, Rezidü teoremi. 

 

 

MHN 242 Mukavemet II (3+1+0) 

 

Kesmeli eğilme, Elastik eğri, Normal kuvvet ve eğilme, Normal kuvvet ve burulma,Eğilme ve 

burulma, Enerji Metotları, Burkulma.  

 

MHN 246 Dinamik (3+0+0) 

 

Tanım ve sınıflandırma, Maddesel noktanın kinematiği, Maddesel noktanın kinetiği, İş ve 

enerji, İmpuls ve momentum, Rijit cisimlerin kinematiği, Rijit cisimlerin iki ve üç boyutlu 

kinetiği, Rijit cisimlerde enerji ve momentum ilkeleri, Mekanik titreşimler. 

 

YDB 216 Yabancı Dil IV (4+0+0) 

 

--- 

 

5. YARIYIL 

 

INS 347 Mühendislik Ekonomisi (2+0+0) 

 

Fiyat Teorisi, Para ve Bankacılık, İstihdam, Yatırım, Tasarruf, Rasyonellik, Üretkenlik, 

Azalan Verim Kanunu, Karlılık, Üretim, Transformasyon Eğrisi, Ekonomik Sistemler, Türk 

Ekonomisi, Talep, Kaynak, Tam rekabet ve Fiyat Oluşumu, Enflasyon, Deflasyon, 

Devalüasyon, Revalüasyon, Kar-Zarar Analizi, Üretim ve Gider Kapasitesi, Gayri Safi Milli 

Hasıla, Ekonomik Büyüme, Ödeme Dengesi, Endüstrileşme Stratejileri. 

 

INS 349 Zemin Mekaniği I (3+0+1) 

 

Zeminlerin oluşumu. Zeminlerin temel fiziksel özellikleri. Zeminlerin sınıflandırılması: Tane 

büyüklüğü dağılımı (granülömetri) eğrisi, kıvam limitleri, sınıflandırma sistemleri. Zemin 

suyu. Zeminlerin geçirimliliği. Zeminde su akımı. Kompaksiyon. Zeminde düşey gerilme 

dağılışı. 

 



INS 351 Yapı Statiği I (3+0+0) 

 

Yapıların tanımı, sınıflandırılması, İdealleştirilmesi ve modellenmesi, İzostatik sistemlerin 

(kiriş, çerçeve, kemer, kafes) analizi, Tesir çizgileri ve hareketli yükler, İş ve enerji 

prensipleri ve bunların yapıların yer değiştirme analizinde uygulanması, Hiperstatik yapıların 

kuvvet yöntemi ile analizine giriş. 

 

INS 325 Hidroloji (2+1+0) 

 

Giriş, Meteorolojik bilgiler, Yağış, Buharlaşma, Sızma, Yeraltı suyu, Yüzeysel akış ve akım 

ölçüleri, Hidrograf analizi, Taşkın hidrolojisi. 

 

INS 345 UlaĢım I (3+1+0) 

 

Ulaştırmanın doğuşu ve gelişimi. Ulaştırma sistemleri ve özellikleri. Türkiye’de uygulanan 

ulaştırma politikaları. Karayolu ulaştırmasında kullanılan kavramlar. Karayolu 

sınıflandırılması ve geometrik standartların seçimi. Geçki ve plan. Yatay kurbalar. Boykesit 

ve düşey kurbalar. Enkesit ve alan hesapları. Derse paralel olarak en az 500 metre 

uzunluğunda iki şeritli bir karayolu projesinin hazırlanması. 

 

MHN 311 AkıĢkanlar Mekaniği (3+0+1) 

 

Temel kavramlar. Akışkanların statiği. Akışkanların kinematiği. Bir boyutlu akımların temel 

denklemleri. İdeal akışkanların bir boyutlu akımları. Gerçek akışkanların bir boyutlu akımları. 

İdeal ve Gerçek akışkanların iki boyutlu akımları. Boyut analizi.  

 

 

6. YARIYIL 

 

INS 310 Yapı Statiği II (3+1+0) 

 

Hiperstatik sistemlerin (gerçek yapıların) kuvvet yöntemi ile analizi ve özel konular, 

Hiperstatik sistemlerin yer değiştirme yöntemleri ile analizi, Açı yöntemi, Moment dağıtma 

(Cross) yöntemi Özel konular, Matris deplasman yöntemi, Eleman matrislerinin ve sistem 

rijitlik matrislerinin oluşturulması.  

 

INS 312 Hidrolik (2+0+1) 

 

Boru içerisinde akım, Açık kanallarda üniform akım, Üniform olmayan akımlar, Su 

yüzeyinde yerel değişimler, Kanal kontrolleri, Model teorisi ve hidrolik modeller. 

 

 

 

 



INS 328 Zemin Mekaniği II (2+1+0) 

 

Zeminlerin kayma direnci. Şevlerin stabilitesi. Yanal zemin basınçları. Dayanma yapıları: 

Dayanma duvarları, palplanş perdeleri, kazı kaplamaları. Konsolidasyon. 

 

INS 350 UlaĢım II (3+0+0) 

 

Giriş. Toprak işi ve hacim hesapları. Kütleler diyagramı ve toprak dağıtımı. Yarma ve 

dolguların teşkili. Toprak işlerinde kullanılan mekanik araçlar ve sıkıştırma. Yolların drenajı.  

Raylı sistemler. Çekim mekaniği. Güzergah standart elemanlarının tanıtımı geometrik 

özellikleri ve etüdü,. Eğimler. Kurbalar ve birleştirme eğrileri. Üstyapı elemanlarının tanıtımı. 

 

INS 330 Betonarme-I (3+0+0) 

 

Giriş ve tarihçe. Beton ve donatının mekanik nitelikleri.  Beton-donatı aderansı  (etken  

faktörler, doğru  ve  eğri  eksenli donatı  çubuklarında  aderans boyları, aderansı arttıran 

önlemler)  ve  donatı  ekleri,  donatı  büküm  yerlerinde  oluşan etkiler ve alınması gereken 

önlemler. Beton örtü kalınlıkları (pas payları) ve görevleri. Betonarme yapılarda 

kullanılabilen kesitlerin basit ve bileşik  mukavemet hallerine göre hesabı: Merkezi  normal  

kuvvet (basınç  ve  çekme), düz ve eğik basit eğilme,  dışmerkez  normal kuvvet  (düz  ve 

eğik bileşik eğilme), kesme kuvveti  ve  burulma momenti. Betonarme yapı elemanlarında 

sehim hesabı, çatlama olayı ve alınması gereken önlemler. 

 

INS 308 Çelik Yapılar (3+1+0) 

 

Çelik yapılarının inşaat mühendisliğindeki yeri, Çelik malzemenin özellikleri, Kaynaklı 

birleşimler, Olağan ve yüksek dayanımlı cıvatalı birleşimler, Çekme çubukları, Tek ve çok 

parçalı basın çubukları, Eğilmeye çalışan elemanlar, Yanal burkulma, Eğilmeli burkulma, 

Özel birleşimler, Kolon ayakları. 

 

 

7. YARIYIL 

 

AITB 491 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi I (2+0+0) 

 

Osmanlı Devletinin çöküşü ve İstiklal Harbi ile Türkiye Cumhuriyetinin kurulması hakkında 

öğrencilere bilgi vermek. 

 

INS 401 Su Kaynakları I (3+1+0) 

 

Giriş. Sulama-kurutma. Akarsuların düzenlenmesi ve katı madde hareketi. Bağlamalar. Su 

alma yapıları. Barajlar ve baraj etüdleri. Dolgu barajları, Beton ağırlık barajlar. Payandalı 

barajlar. Kemer barajlar. Derivasyon tünelleri ve batardolar. Barajlarda boşaltım tesisleri, Su 

kuvvetleri.  



 

INS 405 Temeller (3+0+0) 

 

Zeminlerin taşıma gücü. Zemin incelemesi (etüdü). Sığ temeller. Derin temeller. 

 

INS 487 Deprem Mühendisliğine GiriĢ (2+1+0) 

 

Mühendislik yönünden deprem olayı ve deprem mühendisliği hakkında genel bilgiler. 

Deprem dalgalarının özelikleri ve yayılması. Deprem büyüklüğü, şiddeti ve depremsel 

bölgelendirme. Deprem hareketinin kaydı. Şiddet cetvelleri. Titreşim sistemlerinin dinamiği. 

Deprem yönetmelikleri ve Türkiye deprem yönetmeliği. Tepki spektrumları. Peryot tanım 

alanı yöntemleri. Zaman tanım alanı yöntemi. Yapılarda deprem hasarı. Yapıların çeşitli 

yöntemlerle depreme göre çözümlenmesi ve depreme dayanımlı betonarme yapı 

projelendirme ilkeleri. 

 

INġ 459 Betonarme II (3+1+0) 

 

Döşemeler  (bir  ve  iki  doğrultuda  çalışan  kirişli  ve  dişli döşemeler,    kirişsiz    

döşemeler).    Kirişler.     Kolonların konstrüksiyon   esaslar  ve  önboyutlandırılması.   

Merdivenler. Betonarme  yapıların  rüzgar ve deprem  etkilerine  göre  hesabı. Temeller  

(tekil, bir ve iki doğrultuda sürekli, radye  ve  kazık temeller).   Bir binanın  betonarme   

projesinin   yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak hazırlanması: Taşıyıcı sistem seçimi, 

döşeme,  kiriş,  kolon,  merdiven  ve  temel  hesapları,  bunlara ilişkin  kalıp-donat  planları, 

kesit  detayları  ve  aplikasyon planlarının çizimi, metraj. 

 

INS 407 Tasarım Projesi (1+2+0) 

 

---- 

 

7. Yarıyıl Teknik Seçmeli Dersler 

 

SEC 425 UlaĢım III (2+0+0) 

 

Giriş. Asfalt kaplamaların yüzey özellikleri. Esnek yol üst yapılarında kullanılan malzemeler. 

Bitümlü karışımlar. Esnek üst yapılarda gerilmeler. Esnek üst yapıların tasarımı. 

 

SEC 427 Su Arıtma Teknolojisi (2+0+0) 

 

Yüzeysel suların oluşumu ve dağılımı. Suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri. 

Kirlilik unsurlarının sınıflandırılması. Su kirlenmesi kontrolünde hidrolik ve hidrolojik 

unsurlar. Su arıtma yöntemleri. Teknolojik seçim alternatifleri. Yöntem-teknoloji-su kalitesi-

su kirliliği ilişkileri. 

 

 



SEC 429 Su Kuvvetleri Tesisleri (2+0+0) 

 

Su kuvvetleri tesisleri, Su kullanım prensipleri, Su kuvvetleri tesislerinin temel prensipleri, 

Nehir tesisleri, Baraj tesisleri, Derivasyon tesisleri, Depolama tesisleri, Diğer hidrolik tesisler, 

Enerji planlamasında su kuvveti, Kuvvet tesislerinde enerji dönüşümü, Elektrik enerjisi. 

 

SEC 431 Kıyı Mühendisliği (2+0+0) 

 

Giriş, Dalgaların Sınıflandırılması, Dalga transformasyonu, Rüzgar yardımıyla dalgaların 

tahmini, Dalga istatistiği, Dalga spektrumu, Dalga kuvvetleri, Kıyılarda sediment taşınımı, 

Kıyı çizgisi değişimleri, Kıyıya dik ve paralel taşınım, Kıyı yapılarının neden olduğu kıyı 

değişimleri, Arazi ve model çalışmaları. 

 

SEC 433 Dayanma Yapıları (2+0+0) 

 

Yanal zemin basınçları. Dayanma yapıları: Dayanma duvarları, palplanş perdeleri, kazı 

kaplamaları. 

 

SEC 435 Yapı Dinamiğine GiriĢ (2+0+0) 

 

Temel kavramlar, Tek serbestlik dereceli sistemler, Çok serbestlik dereceli sistemler, Mod 

süperpozisyonu yöntemi ile dinamik analiz, Yapıların deprem davranışı. 

 

SEC 437 Geleneksel Yapı Malzemeleri (2+0+0) 

 

Malzemelerin genel sınıflandırılması, Demirli ve demirsiz metaller, Alaşımlar, Pişmiş toprak 

malzemeler, Seramikler, Alçı, kireç ve çimento esaslı yapı malzemeleri, Cam malzemelerinin 

türleri ve üretim teknikleri, Ahşaplar ve ahşap malzeme türleri, Plastik malzemeler ve 

yapıdaki kullanımları, Bitümlü malzemeler ve yapıdaki kullanımları, Isı, ses ve su yalıtım 

malzemeleri.  

 

SEC 439 Betonarme Binaların Projelendirilmesinde Kullanılan Bilgisayar Programları I 

(2+0+0) 

 

Taşıyıcı sistem seçimi, PROBİNA ve İDESTATİK, Bilgisayar Programları ile yapı tasarımı, 

Bilgisayar programları ile çözülmüş projenin SAP programı ile çözümü, Uygulama: 

Öğrencilerin projeleri hazırlaması.  

 

SEC 441 Çelik Yapıların Hesap ve Tasarımı (2+0+0) 

 

Giriş, Çelik yapılara taşıyıcı sistemler, çelik yapılarda yükler, kirişlerin tasarımı, kiriş-kiriş 

birleşim detayları, kiriş-kolon birleşim detayları, kolon ve yanal stabilite elemanlarının 

tasarımı, kolon ayağı detayı, yönetmelik kayıtları. 

 



7. Yarıyıl Sosyal Seçmeli Dersler 

 

SEC 443 Mühendislik Etiği (2+0+0) 

 

Giriş. Etik kavramı ve insan hayatında etiğin önemi. Etik teorileri. Etik standartları ve 

evrensel prensipler. Etiğin temel prensipleri. Etik modeller. Uygulamada etik. Mühendislik 

etiğinin tanımı. Mühendislikte dürüstlük ve sorumluluk. Topluma karşı sorumluluk. 

Mühendislik uygulamalarının toplumsal ve sosyal boyutu. Doğaya ve çevreye karşı 

sorumluluk. Mesleğe ve meslektaşlara karşı sorumluluk. İşçi ve müşterilere karşı sorumluluk. 

İnşaat mühendisliğinde etik prensipler, yasal düzenlemeler.   

 

SEC 445 ĠĢ Hukuku (2+0+0) 

 

Giriş, İş hukukunun tanımı, gelişmesi, özellikleri, kaynakları, örgütü. İşçi, işveren, işveren 

vekili, işyeri ve işletme kavramı. Ferdi iş ilişkisinin kurulması, hizmet akdi, türleri, yapılması. 

Hizmet akdinden doğan borçlar, işçinin iş görme, itaat ve sadakat; işverenin ücret ödeme, 

işçiyi gözetme ve eşit işlem borcu. Hizmet akdinin sona ermesi ve kıdem tazminatı, İşin 

düzenlenmesi, çalışma süreleri ve uygulanması, fazla çalışmalar ve ara dinlenmeleri. Ücretli 

tatiller, yıllık ücretli izinler.  

 

 

 

 

8. YARIYIL 

 

AITB 492 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi II (2+0+0) 

 

Türkiye Cumhuriyetinin kurulması ve günümüze kadar olan siyasi tarihi ile Cumhuriyet 

müesseselerinin yapısı, işleyişi ve amaçlarının incelenmesi.  

 

INS 410 Su Kaynakları II (2+1+0) 

 

Giriş. Nüfus ve iletim debisi hesabı. Suların derlenmesi. Suların İletilmesi. Depolar. Dağıtım 

şebekeleri. Atık su toplama ve uzaklaştırma sistemleri. 

 

INS 414 ġantiye Yönetimi (2+1+0) 

 

Yapı yönetimi ile ilgili tanımlar, şantiye organizasyonu ve yönetimi, kazı işleri ve zeminlerin 

sınıflandırılması, kazı hacmi hesapları, nakliye analizleri, ihale işleri ve sözleşmeleri, metraj 

ve keşif işleri, iş programları (GANNT, PERT, CPM), bilgisayar destekli iş programı 

hazırlama, işçi sağlığı ve iş güvenliği. 

 

 

 



TEZ 400 Bitirme ÇalıĢması (0+6+0) 

 

--- 

 

8. Yarıyıl Teknik Seçmeli Dersler 

 

SEC 434 Betonarme Yapılar (2+0+0) 

 

Yüksek  kirişler.  Kısa konsollar. Mafsallar. Betonarme perdeler. İstinat duvarları, rıhtım 

duvarları, betonarme yapılarda çatlaklar ve öngerilmeli betona giriş.  

 

SEC 436 Atıksu Arıtma Yapıları (2+0+0) 

 

Arıtma hakkında genel bilgiler. Atıksuların özellikleri ve analizleri. Atıksu arıtmasının 

mikrobiyolojisi. Atıksu arıtılmasında proje kriterleri. Atıksuların fiziksel (mekanik), kimyasal 

ve biyolojik arıtılması. Arıtma çamuru işlemleri. Atıksuların arazide arıtılması.   

 

SEC 438 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımına GiriĢ (2+0+0) 

 

Giriş, Depremin nedenleri ve deprem terimleri, Mimari projede uyulması gereken kurallar, 

Yapı taşıyıcı sistem elemanları ve sistemleri, Tepki spektrumlarının elde edilmesi, Afet 

bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik, Eşdeğer yatay yük, Mod birleştirme ve 

zaman tanım alanında hesap yöntemleri, Uygulamalar. 

 

 

SEC 440 Sulama Sistemleri (2+0+0) 

 

Sulama ve drenaj yöntemlerinin tanıtılması, Sulama ağları, Sulamanın önemi, Tesis-su-zemin 

ilişkisi, Sulama yöntemleri, Su dağıtma yöntemleri, Sulama projesi, Sulama ve drenaj 

kanallarının hidrolik hesabı, Sulama ve drenaj kanallarının boyutlandırılması, Sulama kanalı 

ağları, Boru sulama ağları. 

 

SEC 442 Tüneller (2+0+0) 

 

Tünellerin uygulama yerleri, Etüt ve aplikasyon esasları, Tünele gelen etkiler, Tünel 

kaplamasının boyutlandırılması, İksa yöntemi, Galeri ve kuyular, Tünel inşaat yöntemleri, 

Özel metotlar, Havalandırma.  

 

SEC 444  Bilgisayar Yardımıyla Yapı Analizi (2+0+0) 

 

Sonlu elemanlar yöntemine giriş, İki ve üç boyutlu yapıların matematik modellenmesi, Genel 

amaçlı yapı analizi programlarının (SAP90, SAPIV, NONSAP, STOCAL, ETABS, SAFE, 

ANSYS) tanıtımı ve kullanımı, Hazır paket programlarıyla yapıların statik ve dinamik analizi. 

 



SEC 446 Zeminlerin Stabilizasyonu (2+0+0) 

 

Yüzeysel stabilizasyon: Katkısız stabilizasyon (Kompaksiyon, mekanik stabilizasyon, drenaj 

vb.), katkılı stabilzasyon (Kireç, çimento, bitüm, uçucu kül vb. stabilizasyonu). Derin 

stabilizasyon: Ön yükleme yöntemi, düşey kum drenleri yöntemi, elektro-osmoz yöntemi,  ısıl 

stabilizasyon, derin kompaksiyon, vibroflotasyon, enjeksiyon, geotekstillerle stabilizasyon vb. 

 

SEC 448 Kıyı ve Liman Yapıları (2+0+0) 

 

Giriş, Dalga mekaniği, Limanlar, Liman planlaması, Dalgakıranlar, Liman içi yapıları, Kıyı 

koruma yöntemleri, Tahkimatlar, Mahmuzlar, Açık deniz mendirekleri, Yapay kıyı beslemesi, 

Laboratuar çalışmaları. 

 

SEC 450 Betonarme Binaların Projelendirilmesinde Kullanılan Bilgisayar Programları 

II (2+0+0) 

 

--- 

 

SEC 452  Baraj Projelendirme Esasları (2+0+0) 

 

Giriş, Yükleme ve güvenlik faktörü, Baraj yeri araştırmaları, Jeoloji, Temeller, Dolusavaklar, 

Yapım, Hidroelektrik enerjisi. 

 

 

SEC 454 Yapı Statiği III (2+0+0) 

 

Yapı sistemlerinin modellenmesi. Genel bilgiler. Eksen takımları. Uç kuvvetleri ve uç yer 

değiştirmeleri. Rijitlik matrisleri. Dönüştürme matrisleri. Sistem eksen takımında rijitlik 

matrisi. Sistem rijitlik matrisi ve yükleme vektörleri. Sınır şartları. Matris deplasman 

yönteminde hesap sırası. Uygulamalar. Özel durumlar. Çubuk sistemlerinin serbest titreşimi. 

Çubuk sistemlerinin deprem hesabı. 

 

SEC 456 Yapı Fiziği (2+0+0) 

 

Mekanik etkiler ve yapı fiziği sorunları. Malzemelerin ısıl özellikleri. Isıl yayınım. Isıl 

kapasite. Isıl direnç. Isıl iletkenlik. Isıl geçirgenlik. Isıl köprüler ve ısı kaybı. Isı yalıtım 

hesapları. Isı yalıtım malzemeleri. Isıl genleşme. Su-nem etkisi ve yapı fiziği sorunları. 

Yoğunlaşma. Nem-ısıl iletkenlik etkileşimi. Su yalıtımı ve su yalıtım sistemleri. Zemin 

rutubetine karşı yalıtım. Ses etkisi ve yapı fiziği sorunları. Ses dalgalarının özellikleri. Desibel 

skalası. Malzemede ses geçirimliliği ve ses yalıtımı. Ses emici malzemeler. Fiziksel-kimyasal 

etkiler ve yapı fiziği sorunları. Malzemede radyasyon, yangın ve korozyon etkisi. 

 

SEC 458 Bilgisayar Destekli Yol Tasarımı (2+0+0) 
 

Yol tasarımına giriş, yol güzergâh ve yapısının tasarımı. Ölçme aktivitelerinin koordinasyonu, 

Microstation ve Netcad’a programlarına giriş ve projede aplikasyonu, zenginleştirilmiş veri 



desteği, vektör, ve grid format desteği, yol ağ analizleri (en kısa yolun belirlenmesi),  nokta, 

çizgi ve poligonların sayısallaştırılması, otomatik veya elle veri girilmesi, topoloji aletleri, 

yanaştırma, kesme, uzatma oluşturma, otomatik poligon oluşturma, eğim, kot, aralık, 

yoğunluk. 

 

8. Yarıyıl Sosyal Seçmeli Dersler 

 

SEC 460 ĠĢ Güvenliği ve Hukuki Sorumluluklar (2+0+0) 

 

Giriş. Genel kavramlar. İş kazalarının sosyal ve ekonomik açıdan önemi. İş kazalarında 

sayısal durum. İş kazalarının karşılaştırma ve değerlendirmesi. Konuyla ilgili yasa, tüzük ve 

yönetmelikler. Türkiye'de iş güvenliği denetimi, işverenlerin ve teknik elemanların 

sorumlulukları. İş kazası nedenleri (genel nedenler, kazalara yol açan güvensiz durum ve 

davranışlar). Şantiyelerde iş güvenliğinin sağlanması ve güvenlik önlemleri. 

 

SEC 462 UlaĢım ve Çevre (2+0+0) 

 

Giriş. İnsan çevre ilişkileri ve çevrenin önemi. Çevresel etki değerlendirme yöntemleri. 

Çevresel etki türleri. Toprak ve erozyon. Su. Hava kalitesi. Doğal çevre; Hayvan ve bitki, 

insan ve sosyal çevre. Toplumsal yaşam ve ekonomik etkinlikler. Kamulaştırma ve yeniden 

yerleşim. Kültürel miras. Estetik ve peyzaj. Gürültü. Yol güvenliği. İyileştirme ve bakım 

uygulamaları. Yol yapım çalışmaları ve işletimi ile ilişkili riskler.  

 

 

 SEC  Sonlu Elemanlara GiriĢ 2+0+0 

 

Giriş, klasik kiriş teorisi, yaklaşık çözüm yöntemleri, minimum potansiyel enerji teoremi, bir 

boyutlu problemler, Co sürekliliği , alan koordinatları ve şekil fonksiyonları, C1 

sürekliliği,kiriş elemanların modellenmesi, iki boyutlu, elemanlar, sayısal integral, yakınsama 

kriterleri. 

 

SEC   Bitümlü Kaplamalar  2+0+0 

 

Esnek üstyapı ve tabakaları, bitümlü kaplamalar, asfalt karışım kaplamalarından beklenen 

özellikler, Asfalt Karışımında Kullanılan Malzemelerde Aranan Nitelikler, Asfalt kKarışım 

Tasarımı (Marshall Yöntemi) 

 

SEC  Derin Temellere GiriĢ 2+0+0 

 

Kazıkların sınıflarıdırılması, ahşap, beton , çelik ve karma kazıklar , Kazık çakma düzenleri, 

Kazıkların taşıma gücü, statik kazık formülleri, dinamik kazık formülleri, kazık yükleme 

deneyi, kazık grupları ve taşıma güçleri, Yanal yüklenmiş kazıklara giriş, Ayaklar, Kesonlar. 

 

 



 

 


