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Dersin Amacı Bu deresin temel amacı, Avrupa standartlarından Eurocode 7 ve eklerini 

kullanarak uluslararası bir düzeyde geoteknik tasarım uygulamalarının nasıl 

yapılacağını aktararak bu konudaki tasarım prensiplerini öğrencilere açıklamaktır. 

Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci; 

1. Avrupa standartlarına uygun geoteknik tasarım uygulamaları konusunda, bu 

kapsamdaki ilkeler, uygulama kuralları, terminoloji ve varsayımlar konuları 

konusunda detaylı bilgi düzeyine sahip olur. 

2. Bu kapsamda geoteknik tasarımın temelleri, tasarım prensipleri, tasarım 

durumları, hesaplama ilkeleriyle, deneysel modeller ve yük testleri, gözlem 

yöntemi, geoteknik tasarım raporu konularına hakim olur. 

3. Geoteknik araştırmalar ve geoteknik veriler, geoteknik parametreler, zemin 

inceleme raporu ile inşaat, denetim, izleme ve bakım konularının standarları 

konusunda bilgi sahibi olur. 

4. Dolgu, suyun uzaklaştırılması, zemin iyileştirme ve güçlendirme, yüzeysel 

temeller, yüzeysel temeller için sınır durumlar, eylem ve tasarım durumları, 

tasarım ve inşaat konuları, nihai sınır durum tasarımı, hizmet sınırı, kaya 

temelleri, yapısal tasarım konularında tasarım uygulamaları yapar. 

5. Kazık temeller, kazık temeller için sınır durumlar, eylem ve tasarım 

durumları, tasarım yöntemleri ve tasarım konuları, baskıya çalışan kazıkların 

tasarımı, çekmeye çalışan kazıkların tasarımı, enine yüklenen kazıklar, kazık 

yük testleri, kazıkların yapısal tasarımı konularında tasarım uygulamaları 

yapar. 

6. İstinat yapıları, tasarım yaklaşımı, EC7 ve geleneksel yaklaşımların 

karşılaştırılması, sınır durumlar, eylemler, geometrik veriler, tasarım ve inşaat 

konuları, yeryüzü ve su basınçlarının belirlenmesi, nihai sınır durum tasarımı, 

hizmete uygunluk sınır durum tasarımı, ankrajlar konularında tasarım 

uygulamaları yapar. 

7. Dolgu ve şevler, sınır ve tasarım durumları, tasarımda dikkat edilecek 

noktalar, nihai sınır durum tasarımı, hizmet edebilirlik sınır durum tasarımı 

konularında tasarım uygulamaları yapar. 

Dersin İçeriği 

 

 

Bu ders kapsamında, geoteknik tasarımların Eurocode 7'ye uygulan yapılabilmesi 

için temel prensipler üzerinde odaklanılarak geoteknik tasarım açısından 

uluslararası düzeyde tasarım yapabilmek için gerekli prensipler açıklanacaktır. 

Haftalar 
Konular 

1 Eurocode çeşitleri ve diğer ilgili standartlar, ilkeler, uygulama kuralları, terminoloji ve 

varsayımlar. 

2 Geoteknik tasarımın temelleri, tasarım prensipleri, tasarım durumları,  

3 Hesaplama ilkeleriyle geoteknik tasarım, önleyici ölçüler,  

4 Deneysel modeller ve yük testleri, gözlem yöntemi, geoteknik tasarım raporu 

5 Geoteknik araştırmalar ve geoteknik veriler,  

6 Geoteknik parametreler, zemin inceleme raporu 

7 Ara Sınav 

8 İnşaat, denetim, izleme ve bakım. 

9 Dolgu, suyun uzaklaştırılması, zemin iyileştirme ve güçlendirme 

10 Yüzeysel temeller, yüzeysel temeller için sınır durumlar, eylem ve tasarım durumları, tasarım ve 

inşaat konuları, nihai sınır durum tasarımı, hizmet sınırı, kaya temelleri, yapısal tasarım, tasarım 

örnekleri 

11 Kazık temeller, kazık temeller için sınır durumlar, eylem ve tasarım durumları, tasarım yöntemleri 



 
  

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI ĠLE  

DERS ÖĞRENĠM KAZANIMLARI ĠLĠġKĠSĠ TABLOSU 

  PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 

ÖÇ1 5 5 5 5 5     

ÖÇ2 5 5 5 5 5     

ÖÇ3 5 5 5 5 5     

ÖÇ4 4 5 4 5 5 
 

   

ÖÇ5 5 5 5 5 5     

ÖÇ6 5 5 5 5 5     

ÖÇ7 5 3 4 5 5     

ÖÇ: Öğrenme ÇıktılarıPÇ: Program Çıktıları 

Katkı Düzeyi 1 Çok DüĢük 2 DüĢük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek 

 

 

 
Program Çıktıları ve Ġlgili Dersin ĠliĢkisi 

 

ve tasarım konuları, baskıya çalışan kazıkların tasarımı, çekmeye çalışan kazıkların tasarımı, 

enine yüklenen kazıklar, kazık yük testleri, kazıkların yapısal tasarımı, inşaat sırasında denetleme 

12 İstinat yapıları, tasarım yaklaşımı,  

13 EC7 ve geleneksel yaklaşımların karşılaştırılması, sınır durumlar, eylemler, geometrik veriler, 

tasarım ve inşaat konuları, yeryüzü ve su basınçlarının belirlenmesi, nihai sınır durum tasarımı, 

hizmete uygunluk sınır durum tasarımı, ankrajlar 

14 Dolgu ve şevler, sınır ve tasarım durumları, tasarımda dikkat edilecek noktalar, nihai sınır durum 

tasarımı, hizmet edebilirlik sınır durum tasarımı, şev tasarım örnekleri 

Genel Yeterlilikler 

1. Avrupa standartlarına uygun geoteknik tasarım uygulamaları yapar. 

2. Bu kapsamda geoteknik tasarımın temelleri, tasarım prensipleri ve hesaplama ilkeleri konuları 

konusunda temel bilgilere sahip olur. 

3. Yüzeysel temel tasarımlarını EC7 standardına göre yapar. 

4. Kazık temel tasarımlarını EC7 standardına göre yapar. 

5. İstinat yapılarının tasarımlarını EC7 standardına göre yapar. 

6. Dolgu ve şevler tasarımlarını EC7 standardına göre yapar. 
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Ara sınav: %40       
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