T.e
OSMANiYE KORKUT ATA UNivERSiTESi
FEN BiLiMLERi ENSTiTUSU
-iN~AAT MUHENDiSLiGi ANABiLiM DALI
YUKSEK LisANS DERS i<;ERiKLERi

iN~ 500 UZMANLIK ALANI DERSLERi

(-

iN~ 501 SEMiNER

(-

- -)
- -)

iN~ 502 TEZ

(-

-

-)

iN~-5()3l1eri Miihendislik Matematigi
Adi diferansiyel denklemler. Adi diferansiyel denklemlerde temel cozumlemeler. Adi
diferansiyel denklemlerde seri cozumlemeler. Bessel fonksiyonlan. Legendre esitlikleri.
Laplace donusumleri, Fourier serileri.

Bilim, bilimsel arastirma ve bilimsel yontemler. Bilimsel bilgiye erisim: kiitiiphane kullammi,
akademik tarama teknikleri. Bilimsel makale okuma. Arastirma yaklasim yontemleri: nicel,
nitel ve karma. Arastirma problemi nedir, nasil belirlenir? Veri top lama, ornekleme ve analiz
yonternleri. Bilginin gecerliligi ve guvenirliligi. Akademik yazim kurallan. Etik nedir?
Bilimde etik ve etik standartlar. Yontem ve surecte etik. Konu ve bulgularda etik. Arastirma
etigi. Yaym etigi, Bilimsel ve yaym etigi ilkeleri. Kaynak Gosterimi.

txs sn

ileriZemin Mekanigi I

(3-0 ..3)
Dane, yigm ve biinyesel ozellikler. Flokulasyon ve jellesme. Stokes yasasi ve uygulamalan.
Zemin islahi, stabilizasyon ve kansirn hesaplan, kompaksiyon. Zemin suyu akimlan,
Zeminlerde su erozyonu ve siltasyon.

iN~ 512ileri Zemin.Mekanigl II

(4-0..4)

Hidrolik

iletkenlik ve cesitli kosullarda olcumu, infiltrasyon olayi. Geyi~ akimlannm
tanimlanmasi ve bu alandaki cozumler. Zemin lSI iliskileri ve lSI yayilma denkleminin
zeminlerdeki tatbikati, Lineer ve lineer olmayan konsolidasyon. Kayma mukavemeti, toprak
basmclan, stabilite problemi ve tasima giicii.

txs 513 Derin Kazilar

ve iksa Yontemleri
(3-0-3)
Toprak basmclan. iksa yapun yontemleri. Celik ve betonarme kaziklarla teskil edilen iksalar.
Betonarme diyafram perde. Bulamach hendek yontemi ile dokulen diyafram perdeler. Sev
stabilitesi.

txs 514 Zeminlerin. Miihendislik

Ozellikleri

Zemin Mekani_i deney raporlarmm hazirlanmasi. Araziden niimune alinmasi. Zemin endeks
ozellikleri. Zemin yeralti suyu akirm. Zeminlerin sikismasi, konsolidasyon ve oturmalar.
Zeminlerde gerilme-sekil degistirme davrarnsi ve kayma mukavemeti.

txs 515 Zemin

Islahl
( 3-.0-3)
Zeminlerin mekanik islahi. Kompaksiyon teorisi ve kompaksiyona etki eden faktorler.
Kompaksiyonun laboratuvar ve arazide uygulanmasi. Zemin stabilizasyonu ve kansun
hesaplan. Cesitli katki maddeleri ile zemin islahi,

txs 516 AraziDeneyleri

ve Degerlendlrilmesi
( $-.0-3)
Zemin sondajlan ve numune ahnmasi. Standart Penetrasyon deneyi (SPT). Koni Penetrasyon
deneyi (CPT). Dinamik sonda ve diger sondalama deneyleri. Plaka yiikleme deneyi. Arazi
birim hacim tayini ve arazi CBR deneyi. Arazi Vane deneyi, Pressiyometre deneyi,
Dilatometre deneyi. Arazi gecirimlilik deneyleri ve bosluk suyu basmci olcumleri. Arazi
gerilme ve deformasyon olcumleri.

iN~ 517 TemellerinAnaliz

ve Tasarmn
(3-.0-3)
Temel dizaynmda dikkate almacak faktorler. Elastik zemine oturan kirisler. Radye temeller.
istinat yapilan, Yanal toprak basmclan, Ankrajh ve ankrajsiz palplanslar, Kazi destekleme
perdeleri. Ekseninde ve yanal yiiklii kazik temellerin statik ve dinamik analizi. PLAXIS ve
Excel bilgisayar programlan ile cozumler.

iN~ 518 Geosentetiklerle

Projelendirme
( 3-.0-3)
Geotextil, geomembran, geogrid, geonet ve geokompozitlerin czellikleri ve deney yontemleri.
Geotextil vb. kullanarak guclendirilmis sev ve istinat duvarlarnm tasanmi, yumusak kil zemin
iizerinde dolgulann tasannu. Geomembran kullanarak golet, kanal ve barajlann tasanrm.

iN~~.519
GeoteimikMiihendisliginde

Bilgisayar Uygulamalari
( 3·.~-3)
Geoteknik bilgisayar. uygulamalan; zemin incelemeleri, laboratuar-arazi deneyleri, tasima
gucu, konsolidasyon-oturma
hesabi, dayanma yapilan ve destek sistemleri, yamaclann
durayhhgi ile ilgili bilgisayar uygulamalan-ornek cozumler.

txs 521 Yap 1Projelerinin

Yonetimi I

( 3-.0-3)

Yonetim kavrami, iiretim yonetiminde temel asamalar. Proje yonetimi ve yapi projelerinin
ozgun kosullan, Yatmm projelerinin degerlendirilmesi. Yapi iiretiminde maliyet analizi. ihale
islemleri, ihalelerde teklif hazirlama ve tekliflerin degerlendirilmesi.

txs 522 Yapi Projelerinin

Ydnetiml II

( 3-.0-3)

Santiyenin organizasyonu ve yonetimi. Santiye organizasyonunda yer alan teknik ve ticari
bolumler. Faaliyetlerin yiiriitiilmesi ve sonuclanrun kaydedilmesiyle ilgili olarak gelistirilmis
bulunan belgeler (Raporlar). Insaatm denetlenmesi. Hakedis diizenlenmesi.

txs 523 i~Giivenligi

Risk Analizi
( 3-.0-3)
Isci, isveren, isyeri, sigorta gibi temel kavramlann mevzuata gore tamrm, koruyucu giivenlik
onlemleri, yangm onlem ve miidehaleleri, kaza istatistik ve onlemleri, olaylara miidehale, yasal
sorumluluk ve cezalarm vakalar iizerinde tartisilarak anlatilmasi.

y~'- J- ,tU,t 7", rY ~

ilS~ 524 Proje

Planlamasi

Planlama kavrarm ve prensipleri. Proje planlama yontemleri.Gantt Semasi, CPM,PERT, GERT
ve digerleri. Kaynak dagihrm ve dengelenmesi. Yapi projelerinde kullamlan planlama,
programlama ve kontrol yontemleri.

iN~-525 Sbzlesme Ve Sartname Diizenlenmesi

(303)

Sozlesme kavrami. Gecerli ve Kapsayici icerikte sozlesme duzenleme ilkeleri. Duzenlenme
sekillerine gore sozlesme cesitleri ve uygulanmasi. lnsaat sozlesmelerinin genel ozellikleri.
Sartname kavrami. Sartname cesitleri, duzenlenme ilkeleri ve uygulanmalan.

iN~-531 Hidrodinamik

(303)

I

Suur tabakasi teorisi. Akimda batrms cisimlere gelen kuvvetler. Simr tabakasmm kontrolu.
Difuzyon ve dispersiyon. Serbest turbulansli akimlar, paralel akimlann kansum, jet difuzyonu,
wake aknm. Potansiyel akim. Bazi akimlar icin sayisal cozumler.

t~~-532 .lIidrodinaritik

II

Simr tabakasi teorisi. Akimda batrrus cisimlere gelen kuvvetler. Snur tabakasmm kontrolu.
Difuzyon ve dispersiyon. Serbest turbulansh akimlar, paralel akimlann kansirm, jet difuzyonu,
wake akmu. Potansiyel akim, Bazi akimlar icin sayisal cozumler.

(303)

iN~-533 KIYl Miihendisligi I

Lineer dalga teorisi. Dalga icinde hiz ve basmc dagihmlan. Grup hizi, dalga enerjisi, enerji
yayilrnasi. Stokes dalga teorisi, Cnoidal dalga teorisi. Kiyi bolgelerinde dalga siglasma
prosesleri. Dalga refraksiyonu, difraksiyonu ve yansimasi. Dalga kmlmasi ve tirmanmasr.

(303)

iN~-534 KIYI.Miihendisligi II

Deniz dalgalanrun istatistiksel analizi. Ruzgar ile dalga hareketlerinin olusumu, Astronomik
gel-git hareketlerinden dogan dalgalar. Dalga ve yapi etkilesiminden dogan kuvvetler.
Kiyilarda kati madde hareketi. Kiyi ve liman koruma yapilanrun tasanrm.

(303)

iN~-535 Hidrolojide istatiksel Metodlar

Yagl~-akl~ ili~kileri. Risk. Tekerrur periyodu. C;e~itli ihtimal dagIllmlan ile ta~km frekans
analizi. Seyilen modellerin uygunluk testi. Hidrolojik zaman serilerinin stokastik analizi.

iN~-536 Baraj Hazneleri Tasanml

(3 03)

Hazne i~letim kurallan. Kritik periyod yontemleri. Simulasyon ve optimizasyon yontemleri.
Su temini amayh tekli hazne tasanml. Enerji tiretimi amayh tekli hazne tasarlml. C;ok amayh
seri veya paralel
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iN~ 537 Hesaplamah Akiskanlar Dinamigi

( 3-0-3)
Hesaplamah hidrolik giris, Akiskanlar dinamiginde olayi idare eden denklemler, Kismi
diferansiyel denklemlerin matematiksel davrarusi, Sayisal yaklasim, Akiskan akim bolgesinin
aynklastmlmasi, zaman aynklastmlmasi, sonlu farklar yontemi, sonlu hacimler yontemi, acik
ve kapah semalar, yakmsama ve stabilite, hesaplamah hidrolik uygulamalan.

txs 538.Akarsu

Hidroligi
( 3-0-3)
Altrvyonlu akarsularm hidrolik karakteristikleri. Akarsu ve rezervuarlarda taskm otelemesi.
Uniform olmayan duzenli akim ve degisken akim hesap yontemleri. Hidrolojik oteleme; Puls
yontemi, Euler ve Runge Kutta yontemi, Muskingum yontemi, Muskingum Cunge yontemi.
Hidrolik oteleme, St.Venant denklemleri; acik (explicit), kapah (implicit) cozum teknikleri.
Akarsu morfolojisi ve hesaplan, akarsularda kati madde tasimmi, tek boyutlu morfolojik
modelleme, analitik model, numerik model. Akarsu stabilizasyonu, akarsu yatagmm
korunmasi ve gelistirilmesi. Su yapilan etrafmdaki yerel oyulmalar.
iN~-539 A~lk Kanal Akrmlari
(303)
Acik kanal akimlanrun smiflandmlmasi. Sureklilik prensibi. Momentum ve Enerji kavramlan.
Uniform akrm. Yavas degisen akim: idare eden denklemler ve cozum yontemleri. Hizh
degisen akim, Degisken akim.

iN~-540 Sonlu Hacim Yontemi
(303)
hareketinin korunum kanunlan ve smir sartlan, Difiizyon problemleri ve
Konveksiyon-Difiizyon problemlerinin Sonlu Hacim Yontemi ile cozumu, Duzenli ve
degisken akimlar icin cozum algoritmalan.
Akiskan

txs 54i~:¥aplDinamigi
Yapi Dinamigine Giris.Tek Serbestlik Dereceli Sistemler. Surekli Yapi Sistemleri. Cok
Serbestlik Dereceli Sistemlerin Dinamik Davrarusi. Yapilann Deprem Davrarusma Giris,
Yapilann Dogrusal Olmayan Spektral Davrarusi.

iN~ 542Sonlu Elemanlar Ydntemine Giri~
Cubuk sistemler. Izoparametrik elemanlar. Duzlem gerilme. Dlizlem ~ekil degi~tirme. Plak ve
kabuk elemanlardan olu~an sistemler. Enerji prensipleri. Nlimerik integrasyon yontemleri.
Gauss nlimerik integrasyonu. ~ekil fonksiyon, deplasman fonksiyonu. Gerilme-deformasyon,
gerilme-gerinme ili~kileri.

iN~ 543 ileri Yap I Analizi

( 3-0-3)

Yapi analizinde kullarulan yontemlerin ozeti. Rijitlik matrisi yonteminin tanitilmasi. Cubuk
eleman tanmu ve formulasyonu. Eleman rijitlik matrisi, yuk vektortmun olusturulmasi ve
sistem rijitlik matrisi ve yiik vektorune eleman katkismin hesaplanmasi. Rijitlik matrisi
yontemi ile dogrusal analiz, dogrusal olmayan analiz. Rijitlik matrisi yonteminin bilgisayar
uygulamasi.
iN~ 544 Depreme Dayamkh Yap I Tasarmn

(

Depreme dayarukh yapi tasanmmda temel ilkeler. Turk deprem yonetmeligine gore gerekli
kontroller ve hesap yontemleri, Esdeger deprem yuku yontemi, Mod birlestirme yontemi.
Zaman tamm alanmda hesap yontemi,

iN~-545 Plaklar Ve Kabuklar
Klasik plak teorisi, simflandirma, suur sartlan, karteziyen ve polar koordinatlarda uygulama.
Yaklasik yontemler. Enerji metotlan. Kabuklarm egilme teorisi. Silindirik, kiiresel ve donel
kabuklar. Sayisal yontemler ile uygulama.

iN~"546Bilgihlem Destekli MtlhendislikMekanig] I
MATHEMA TICA gibi sembolik algebra kullanan dillerin tamtilmasi. Cebrik denklem
takimlan. Ozel deger problemleri. Adi ve kismi diferansiyel denklemler. Baslangic ve snur
deger problemleri. Yapi statigi ve dinarnigi problemlerinin sembolik dille programlanmasi,

iN~-547Kompozit Malzemelerin Mekanigi
Kompozit malzemelerin davrarnsi. Kompozit cubuk ve tabakalann mekanigi. Fiber cubuklarla
guclendirilmis malzemeler. Kompozit tabakalarm ve fiber cubuklarla guclendirilmis kompozit
cubuklann sonlu elemanlar formtilasyonu. Kompozit yapi elemanlannm tasanm ve analiz
ilkeleri. Kompozit tabakah elemanlann dinamik davramsi,

iN~-548 Perdeli Yap I Sistemlerinin Analizi

(303)

Perde tarurm. Perdelerin davramsi. Perdelerin yapi davramsma etkileri. Perdeli yapi
sistemleri. Perdeli yapi sistemlerinin siirekli baglanti yontemi ile analizi. Perdeli yapi
sistemlerinin esdeger cerceve yontemi ile analizi. Perdeli yapi sistemlerinin sonlu elemanlar
yontemi ile analizi. Siirekli baglanti yontemini kullanarak perde analizi icin bilgisayar
programlama. Paket programlann taninlmasi.

iN~-549 Yapdarda Onarun Ve Gtlclendirme

(3

Genel Bilgiler: Onanm ve guclendirme kavramlan. Dc;:boyutlu dinamik analizin onemi.
Hasarh yapllarda modelleme ilkeleri. Betonarme Yapllar: Genel davram~ esaslarl. Hasar
~ekilleri ve nedenleri. Onanm ve giic;:lendirme teknikleri. Kiri~, kolon, perde ve temellerde
onarlm ve giic;:lendirme. Ylgma Yapdar: Genel davranl~ esaslan. Hasar ~ekilleri ve nedenleri.
Onarlm ve giic;:lendirme teknikleri. Duvar ve duvaraltl somellerinde onarlm ve giic;:lendirme.
<;elik Yapllar: Genel davram~ esaslan. Hasar ~ekilleri ve nedenleri. Onanm ve giic;:lendirme
teknikleri. <;elik kiri~ ve kolonlarda giic;:lendirme.
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Deprem hareketi, yapilann deprem hareketleri etkisindeki titresimi, elastik ve elastik olmayan
mukabele spektrumu, cok serbestlik dereceli yapilann deprem davramsi, depreme dayamkh
yapi kavrarm, gecmis depremlerden cikartilan dersler.

Performans esash yapi analizi tarurru, felsefesi ve performans beklentileri, 2007 Deprem
Yonetmeligi, uluslar arasi yonetmelik ve doklimanlarda yer alan performans hasar tammlan
ve kriterleri, esdeger tek serbestlik dereceli sistemler, performans hesabi icin mevcut
yaklasimlar ile deplasman tahminleri, mevcut yapilann performans degerlendirmesi, Konu ile
ilgili guncel konulara genel bakis .

iNS-561.ileri Ulasrm Muhendisligi I
Ulasim muhendisligi ile ilgili tammlamalar, trafik kazalan, motorlu tasitlar.tasimacihk, trafik
guvenligi, analitik etudler, ekonomik analizler, istatistiksel analizler, optimizasyon, kuyruk
teorisi, trafik muhendisligi etudleri, trafik akim teorisi.

iNS~5~giileri
Ula§Im MiihendisJigi II
Kapasite analizleri, karayou kapasitesi, otoyol kapasitesi, toplu tasim kapasitesi, kavsaklarda
trafik kontrolu, trafik sinyalizasyonu, yol emniyeti, kavsak dizaynlan.

iNS-5~3Kentsel Ulasnn Sistemleri Ve Planlamasi
Seyahat ozellikleri, seyahat tahminleri, arazi kullamm, ulasim sebekesi, seyahat yaratirm,
seyahat dagihrru, ulasnn sistemi secimi, rota secimi ve seyahat atamasi.

iNS-S71 Dogrusal Olmayan Yapi Davramsr I

(3 0
3)
Hesapsal mekanik ve kollarmm tamtilmasi, sonlu elemanlar yontemini dogrusal olmayan yapi
davrarusi ile btltunlestirilmesi, duz ve kaba dogrusal olmayan yapi davramslanmn tarumlan,
denge yolu ve ilgili kavramlann (kritik nokta, donum ve dallanma noktalar) tammlan,
dogrusal olmayan yapi davramsma yol acan nedenler, dogrusal olmayan yapi davramsi
dikkate alarak bazi kiris elemanlanmn formulasyonlan, dogrusal olmayan yapi davramsmda
kullamlan bazi cozum yontemlerinin tamtrlmasi (uygulamalar MATHEMATICA programl ile
yapllmaktadlr).

0

iNS-572 Dogrusal OlmayanYapl DavraDl~lII
3)

iki boyutlu duzlem tipi yeryevelerin ve uy boyutlu uzay tipi yeryevelerin geometrik olmayan
yapl davranl~larma gore formUlasyonlarl ve yozumlerinin incelenmesi, uy boyutlu uzay tipi
yeryevelerin kir~-kolon tipi yapl elemanlan kullamlarak formUlasyonlan ve yozUmlerinin
incelenmesi. (uygulamalar FORTRAN programl ile yapllmaktadlr)

iNS-573 Optimizasyon Yontemlerine Giri~

(30

3)
Optimizasyon tamml, tlirev esash yozum yontemlerinin
(uygulamalar MATLAB programl ile yapllmaktadlf)

.
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tanltllmasl
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ve uygulamalarl
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iN~-574 ~elik Yapilarm Ileri Tasarmn
~)
.
Celik yapi cercevelerinin ileri analiz yontemlerinin incelenmesi, yan rijit baglanti hesap
yonteminin tanrtmu, ikinci dereceden elastik ve plastik mafsal analiz yontemlerinin
incelenmesi (uygulamalar FORTRAN progranu ile yapilmaktadir)

