
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 
DERS KATALOGU 

(COURSE CATALOGUE) 
 

Dersin Adı Course Name 

Köprü Tasarımı Bridge Design 

 
 

Kodu 
(Code) 

 
 

Yarıyılı 
(Semester) 

 
 

Kredisi 
(Local 

Credits) 

 
 

AKTS 
Kredisi 
(ECTS 

Credits) 

Ders Uygulaması, Saat/Hafta 
(Course Implementation, Hours/Week) 

Ders (Theoretical) Uygulama 
(Tutorial) 

Laboratuar 
(Laboratory) 

INS408/ 
CEN408 

7/8 3 6 3 0 0 

Bölüm / Program 
(Department/Program) 

İnşaat Mühendisliği 
Civil Engineering 

Dersin Türü 
(Course Type) 

Seçmeli  
(Elective) 

Dersin Dili 
(Course Language) 

Türkçe/İngilizce 
(Turkish/English) 

Dersin Önkoşulları 
(Course Prerequisites) Yok (None) 

Dersin mesleki bileşene 
katkısı, % 
(Course Category 
by Content, %) 

Temel 
Bilim 
(Basic 

Sciences) 

Temel 
Mühendislik 

(Engineering Science) 

Mühendislik Tasarım 
(Engineering Design) 

İnsan ve Toplum Bilim 
(General Education) 

- 40% 60% - 

Dersin İçeriği 
(Course Description) 

Donelerin verilmesi; Enkesit, boykesit ve plan çizimi, köprü elemanlarına ön boyut verilmesi; Travers 
ve boylama statik hesabı ve boyutlandırılması; Enleme kirişi statik hesabı ve boyutlandırılması; 
Anakiriş statik hesabı ve boyutlandırılması; Anakiriş birleşim hesapları, üst başlık yanal burkulmasının 
tahkiki, mesnet kesitinde gövde levhası burkulmasının tahkiki; Anakiriş gövde levhalarının buruşma 
tahkiki; Enleme-boylama ve enleme anakiriş birleşim hesapları; Lase bağlantılarının statik hesabı ve 
boyutlandırılması; Rüzgar bağlantılarının statik hesabı ve boyutlandırılması; Fren bağlantısının statik 
hesabı ve boyutlandırılması, bağlantı elemanlarının düğüm noktalarının teşkili ve birleşim hesapları; 
Mesnet hesapları; Detayların çizimi. Donede tek açıklıklı betonarme karayolu köprüsü verilmektedir; 
Enkesit, boykesit ve kalıp planı çizimleri; Tabliye plağı hesabı (PIGEAUD Yöntemi ile); Konsol plak 
hesabı (Karayolları Köprüler Teknik Şartnamesi formülü ile); Kenar ve iç anakiriş hesabı (COURBON 
formülü ile) / Enleme kiriş hesabı; Kenar ayak hesabı, Gerilme, devrilme ve kayma tahkikleri; Elastomer 
mesnet hesabı; Anakiriş ve enleme kirişi donatı çizimleri; Kenar ayak çizimleri. 

Project data; cross-section, elevation and plan drawings; static analysis and design of sleeper and 
longitudinal beams; static analysis and design of tie beam; static analysis and design of girder; connection 
design of girder; lateral buckling of top flange; buckling of web plate at support section; crumpling check 
of web plate; design of tie-girder and tie-longitudinal beams; static analysis and design of lase bracing; ; 
static analysis and design of wind bracing; static analysis and design of bracing; design of connections of 
bracings; support design; drawings of details. Introduction to design of a single span reinforced concrete 
bridge, explanation of project data; elevation, cross-section and plan drawings; Slab design by using 
PIGEAUD method; Cantilever slab design by using the formula given by Technical Specifications Manual 
of Highway Bridges; Design of girders by using COURBON formula; design of transverse beam; design of 
abutment, stress, shear and overturning checks; design elastomeric support; drawings of reinforcement of 
girders and transverse beams; drawings of abutment. 

 
Dersin Amacı 

 
 

(Course Objectives) 

Açık tabliyeli, dolu gövdeli, tek açıklıklı bir çelik karayolu köprüsünün üst yapı elemanlarını 
boyutlandırmak. Tek açıklıklı bir betonarme karayolu köprüsünün boyutlandırmak. 

To design a single span, grid beam steel railway bridge. To design a single span RC 
highway bridge. 

 
Dersin Öğrenme 
Çıktıları 
 
 
 
 
 
 

 
 
          Bu dersi tamamlayan öğrenci, 

1. Tesir çizgilerini kullanarak elverişsiz yüklemeler yapabilecektir. 
2. Betonarme karayolu köprülerinin yapısal elemanlarının tasarımını yapabilecektir. 
3. Çelik demiryolu köprülerinin yapısal elemanlarının tasarımını yapabilecektir. 



 
 
(Course Learning 
Outcomes) 

 
        Students completing this course will be able to: 

1. Students will be able to arrange live loads by using influence lines. 
2. Students will be able to design structural members of RC highway bridges. 
3. Students will be able to design structural members of steel railway bridges. 



Ders Kitabı 
(Textbook) 

 
-Prof. Dr. Hüseyin Celasun, Çelik Köprüler. 
-Prof. İbrahim Ekiz, Çözümlü Köprü Problemleri. 
-Karayolu Yolboyu Mühendislik Yapıları için Afet Yönetmeliği 
-AASHTO Standard Specifications for Highway Bridges 
-Çelik Demiryolu Köprüleri için Hesap Esasları (BE). 

Diğer Kaynaklar 
 

(Other References) 

 
- 

Ödevler ve Projeler 

(Homework & Projects 

- 

- 

Laboratuar Uygulamaları 

(Laboratory Work) 

 
- 

 
- 

Bilgisayar Kullanımı 

(Computer Use) 

- 

- 

Diğer Uygulamalar 

(Other Activities) 

- 

 
- 

Başarı Değerlendirme 
Sistemi 

 
(Assessment Criteria) 

Faaliyetler 
(Activities) 

Adedi 
(Quantity) 

Değerlendirmede Katkısı, % 
(Effects on Grading, %) 

Yıl İçi Sınavları 
(Midterm Exams) 

1 40% 

Kısa Sınavlar 
(Quizzes) 

- - 

Ödevler 
(Homeworks) 

- - 

Projeler 
(Projects) 

- - 

Dönem Ödevi 
(Term Paper) 

- - 

Laboratuar Uygulaması 
(Laboratory Work) 

- - 

Diğer Uygulamalar 
(Other Activities) 

- - 

Final Sınavı 
(Final Exam) 

1 60% 



DERS PLANI 
 

 
Hafta 

 
Konular 

Ders 
Çıktısı 

1 Donelerin verilmesi  1 
2 Enkesit, boykesit ve plan çizimi, köprü elemanlarına ön boyut verilmesi, Tabliye plağı hesabı (PIGEAUD 

Yöntemi ile)  
1 

3 Traves ve boylama statik hesabı ve boyutlandırılması, Konsol plak hesabı (Karayolları Köprüler Teknik 
Şartnamesi formülü ile)  

1 

4 Enleme kirişi statik hesabı ve boyutlandırılması, Kenar ve iç anakiriş hesabı (COURBON formülü ile)  2 
5 Anakiriş statik hesabı ve boyutlandırılması, Enleme kiriş hesabı  2 
6 Anakiriş birleşim hesapları, üst başlık yanal burkulmasının tahkiki 2 
7 Mesnet kesitinde gövde levhası burkulmasının tahkiki, Kenar ayak hesabı. Gerilme, devrilme ve kayma 

tahkikleri 
2 

8 Anakiriş gövde levhalarının burulma tahkiki, Anakiriş ve enleme kirişi donatı çizimleri  2 
9 Enleme-boylama ve enleme anakiriş birleşim hesapları, Elastomer mesnet hesabı 2 
10 Rüzgar bağlantılarının statik hesabı ve boyutlandırılması 2 
11 Lase bağlantılarının statik hesabı ve boyutlandırılması, Kenar ayak çizimleri 2 
12 Fren bağlantısının statik hesabı ve boyutlandırılması, bağlantı elemanlarının düğüm noktalarının teşkili ve 

birleşim hesaplar, Enkesit, boykesit ve kalıp planı çizimleri 
3 

13 Mesnet hesapları 3 
14 Detayların çizimi 3 

 

 
COURSE PLAN 

 

 
Weeks 

 
Topics 

Course 
Outcomes 

1   General information about project design 1 

2 Cross-section, cross-section and plan drawing, pre-dimensioning of bridge elements, Drawing 
table account (with PIGEAUD method) 

1 

3 Travis and Boat static account and dimensioning, Console plate account (with Highway Bridge 
Technical Specification formula) 

1 

4 Stretch beam static account and dimensioning, Margin and internal account (with COURBON 
formula) 

2 

5 Main calculation static account and sizing, Enlargement beam account 2 

6 Anomalous linkage calculations, top heading lateral buckling analysis 2 

7 Verification of body plate buckling in bearing section, Edge foot account. Stress, tipping and 
slip checks 

2 

8 Torsional reinforcement of mainland body plates, Drawings of major and minor beams 2 

9 Ennealing-boiting and enameling anchor combination calculations, Elastomer support 
calculation 

2 

10 Static calculation and sizing of wind connections 2 

11 Static calculation and dimensioning of lase connections, Edge foot drawings 2 

12 Static calculation and dimensioning of brake connection, provisional and connection 
calculations of knot points of fasteners, cross-section, cross-section and mold plan drawings 

3 

13 Bearing accounts 3 

14 Drawing details 3 
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 İmza (Signature) 

 


