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İnşaat Mühendisliği Bölümü 
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DERS TANIM BİLGİLERİ 

Dersin Adı Temel Mühendisliği 2 

Dersin Kodu Teori/Saat Uygulama/Saat Laboratuar/Saat AKTS Kredisi 

CİE 462 3 0 0 5 

Dersin 
Koordinatörü 

Y.Doc.Dr.İsa KUL 

 
Öğretim 
Elemanları 

Y.Doc.Dr.İsa KUL 

 
Yardımcı Öğretim 
Elemanları 

 

Dersin Amacı 

Yapı-Zemin ilişkisinde derin temel tiplerinin belirlenmesi, kazıklı temeller ve bunların 
üzerinde oturduğu zeminlerle etkileşimi tasarım sürecinde çok önemini vurgulamak, 
özellikle depremler sonrasında gerekli kavram ve bilgilerden yoksun olarak temel 
tasarımının yapıldığı gerçeğinin sonuçlarını göstererek yapı-zemin ilişkisinin önemini 
kavratmaktır. Yapının ihtiyacına göre gerekli temel tipini zemine göre belirleyip hesabının 
yapabilmeyi sağlamak. 

Dersin İçeriği 

Derin temeller: kazık temeller, kazıklı temellerin tasarımı, kazıkların tip ve uzunlukları, 
örnekler. Kazıklı temel ve kazıklı temel gruplarının tasarımı: kazıklı temellerin kullanımı, 
kazıklı temel tipleri ve kazıklı temel grupları, kazıklı temellerin zamanla yerleşme 
özellikleri, kazıklı temel tasarımı, örnekler, kazıklı temel inşa ilkeleri. Mekanizmalı 
temeller: mekanizmalı temellerin türleri, mekanizmalı temellerin inşasında uyulması 
gereken kurallar ve tasarım esasları, dinamik yükler, çözüm yöntemleri. Temellerin 
yapısal tasarımları: yapısal tasarım, tecritli temel ayakları, duvar tipi temel ayakları, 
birleştirilmiş temel ayakları, çemberli temel ayakları, kirişli temeller, dairesel ve halka 
şeklinde temel ayakları, temel ayaklarının imalat esasları, yapısal tasarıma örnekler. 

Dersin Dili Türkçe 

DERSİN PROGRAM TEMEL YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ 

No Program yeterlilikleri 

A  
Matematik, fen ve temel mühendislik bilgilerini İnşaat Mühendisliği problemlerine uygulayabilme ve 
yeni uygulamalara adapte edebilme. 

C  Yapı Sistemlerinin Tasarımını Yapabilme. 

E  İnşaat ve İmalat Aşamasında Planlama ve Koordinasyon Yapabilme. 

F  Alt ve Üst Yapı İnşaat İmalatlarında Kullanılacak Malzemelerin Tasarım ve Deneylerini Yapabilme. 

H  Yenilikçi Tasarım, Uluslararası Rekabet, ARGE Yeteneği Kazanma.  

 İhtiyaca göre yeni satır eklenebilir veya silinebilir. 
 

DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİNİ KARŞILAMA DÜZEYİ 

No Alt Yeterlilikler (Bilgi, Beceriler ve Yetkinlikler)* 
Karşılama  Düzeyi 

Düşük Orta Yüksek 

A2 
Temel Matematik bilgi ve teoremlerinin mühendislik uygulamalarını 

bilmeli.  
 x  

A4 
Temel Fizik bilgi ve teoremlerinin mühendislik uygulamalarını bilmeli 

. 
 x  

C3 Yapı Temellerinin tasarımını yapabilme.   x 

E3 
Proje uygulamaları için gerekli makine ve ekipmanları belirleyerek 

temin edebilme. 
 x  

E5 İş akış diyagramlarını oluşturarak iş programı yapabilme.  x  
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F2 
Alt yapı inşaatlarında kullanılacak malzemelerin deneylerini 

standartlara uygun yapabilme. 
  x 

F4 
Alt ve üst yapı inşaat imalatlarında kullanılacak toprak ve mamul 

malzemelerin standartlara uygun deneylerini yapabilme 
  x 

F5 
Alt yapı ve üst yapı inşaatlarının oturacağı zeminlerin özelliklerini 

tespiti için standartlara uygun deneylerini yapabilme. 
  x 

H5 
Temel bilimlerin ve teknolojinin güncel durumuna göre yenilikçi 

çözümler önerebilme. 
  x 

Z1  
Alanıyla ilgili konularda bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü 

aktarabilmek.  
 x  

Z2  
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir anlayışla 

değerlendirebilmek ve güncelleyebilmek.  
 x  

Z13 

Bir mühendislik problemine çözüm olabilecek seçenekleri 
değerlendirebilme;  ekonomik analiz yapabilme ve diğer 
değerlendirme tekniklerini kullanabilme 

  x 

*Temel ve Alt yeterliliği aynı ise bir üst tablodaki yeterlilik  yazılmalıdır. 
 Her bir satırda katkı düzeyinden sadece bir tanesi işaretlenmelidir.  
 İhtiyaca göre yeni satır eklenebilir veya silinebilir. 
 

 

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI 

Sıra 
No 

 

Program* 
Yeterlilikleri 

ile İlişkisi 

Ölçme** 
Yöntemi 

1 Yapı ihtiyacına göre temel tipini tanımlar. Z1,Z2 1,2 

2 
Laboratuar ve arazi deney sonuçlarına göre temel zeminini 
değerlendirebilir 

F5Z1, 
Z2,Z13 

1-3 

3 Derin temelleri tasarlar 
C3,A2, 
A4 

1 

4 Düşey yük kazıklarını tasarlar 
C3,A2, 
A4 

1 

5 Kazık gruplarını tasarlar C3,A2,A4 1 

6 Kazık yükleme deneylerini planlar ve uygular 
E3,E5,F2, 
F4,F5 

2 

7 Dinamik yüke maruz temel tiplerini tanımlar ve tasarımını yapar. 
C3,A2, 
A4,H5 

1-3 

8 
Raft, Ayak ve keson temel ile her tip temelin tasarlanması, ve tecritlerinin 
yapar. 

C3,A2, 
A4,H5 

1-3 

 İhtiyaca göre yeni satır eklenebilir veya silinebilir. 
*Yeterlilik  kazanımları için bir üst tabloda bulunan yeterlilik no’su yazılacaktır. 
**Yazılı Sınav:1, Sözlü Sınav:2, Ev Ödevi:3, Lab./Sınav:4, Seminer/Sunum:5, Dönem Ödevi:6 
 

DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ 

Hafta Detaylı İçerik 

1 Temel inşaatı yönünden gerekli zemin incelemesi ve temel tipinin belirlenmesi 

2-3 
Yüzeysel ve derin temellerde taşıma gücü teorileri, taşıma gucu parametrelerinin arazide 
bulunması 

4 Derin temellerin sınıflandırılması, uygun temel tipinin belirlenmesi 

5-8 
Kazıklı Temeller,Kazıklı temel grupları ve yaknal yüklere maruz kazıklı temellerin taşıma 
kapasiteleri ve oturma miktarlarının bulunması. 

9-10 Dinamik yüke maruz temellerin design kriterleri, çözüm yöntemleri,  çözümü ve tasarımı 

11-12 
Temel izolasyonu sürekli ve tekil temeler ile bunların karısımından oluşan temel grupların çözüm 
ve tasarımı. 
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13-14 Dairesel ve raft  temellerin yapım  önerileri ve tasarlanması 

İhtiyaca göre yeni satır eklenebilir veya silinebilir. 
 

DERS KİTABI VEYA MALZEMESİ 

No Kaynak 

1 
Foundation design: Therori and practice,N. S. V. Kameswara Rao,  2011 
 

İhtiyaca göre yeni satır eklenebilir veya silinebilir. 
 

 

AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlikler Sayısı 
Çalışma 
Süresi 
(Saat) 

Çalışma Süresi 
(Dakika) 

Toplam 
(Çalışma Yükü) 

Ders Hafta Sayısı ve Saati 14 2 0 28 

 
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön 
çalışma, Kütüphane, Pekiştirme)  

14 2 0 28 

Ara Sınav 2 8 0 16 

Kısa Sınav 0 0 0 0 

Ödev 3 6 0 18 

Uygulama 10 2 0 20 

Laboratuar 4 2 0 8 

Proje 0 0 0 0 

Atölye 0 0 0 0 

Sunum/Seminer Hazırlama 0 0 0 0 

Alan Çalışması 0 0 0 0 

Diğer 0 0 0 0 

Dönem Sonu Sınavı 2 10 0 20 

Toplam Yük 138 

Toplam Yük / 30 4,6 

Dersin AKTS Kredisi 5 

* Dersin AKTS kredisi şu şekilde hesaplanır: 
“Etkinlikler” sütunundaki her bir satırın dönem içindeki tekrarlama sayısı “sayısı” alanına yazılır. 
Öğrencinin her bir etkinlik için harcayacağı süre “Çalışma süresi (saat)”, “Çalışma süresi (dakika)” alanlarına 
yazılır. ”Toplam (çalışma yükü)” sütunu ise bulunduğu satırdaki “sayısı” hücresi ile “Çalışma süresi (saat)”, 
“Çalışma süresi (dakika)” hücresinin çarpımı ile bulunur. Çıkan sonuç saat cinsinden yazılır. 
”Toplam (çalışma yükü)” sütunundaki değerler toplanarak “Toplam Yük” değeri bulunur. 

”Toplam Yük” değerinin 30’e bölünmesi ile “Toplam Yük/30” değeri bulunur. 

 “Toplam Yük/30” değeri kendisine en yakın tam sayıya veya buçuğa yuvarlanarak “Dersin AKTS kredisi” 

bulunmuş olur. 

http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=N.+S.+V.+Kameswara+Rao

