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Dersin Adı Course Name 

İstinat Yapılarının Tasarımı Design of Retaining Structures 

 
 

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) 

INS419/ 
CEN419 

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) 

Toprak basıncı teorileri (Rankine teorisi, Cuolomb kama teorisi )/ Betonarme istinat yapılarının 
tasarım kriterleri / İstinat yapılarının Betonarme Tasarımı/ İstinat yapılarında genel stabilite tahkikleri/ 
Destekleme yapıları/ Destekleme yapılarına gelen yükler / MSheet programı ile örnek ankraj destekli 
derin kazı projelendirilmesi/ Ankrajlı duvarların (Fore Kazık veya BA Perde Duvar) betonarme 
tasarımı 

Lateral earth pressure theories (Rankine/Cuolomb) / Design criteria of reinforced retaining structures / 
Reinforced concrete design of retaining structures / Overall stability checks of retaining structures / Braced 
cuts and support systems / Loads on support systems / Example design of a deep excavation with MSheet 
software / Reinforced concrete design of anchored support systems (bored piles or reinforced concrete 
sheet wall) 

 
Dersin Amacı 

 
 

(Course Objectives) 

İnşaat Mühendisliğinde, toprak basınçları, destekli kazılar ve palplaş duvarlar ile ilgili temel 
kavramların öğretilmesi ve istinat yapılarının betonarme tasarımı amaçlanmaktadır. 

The objective is to introduce fundamental principles of earth pressures, braced cut systems 
and sheet pile walls, and design of retaining walls in civil engineering practice. 

 
Dersin Öğrenme 
Çıktıları 
(Course Learning 
Outcomes) 

 
 
          Bu dersi tamamlayan öğrenci, 

1. İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılabilecek problemlere karşı en uygun çözümleri 
geliştirme ve istinat yapılarını tasarlama bilgisi kazanacaktır. 

2. Disiplinler arası bir takım çalışması ve etkili iletişim ile ilgili bilgi kazanacaktır. 
3. İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama bilgisi  

kazanacaktır. 
 

 
        Students completing this course will be able to: 

1. Students shall gain knowledge of designing retaining structures and of developing adequate 
solutions to the problems that may be encountered in civil engineering practice. 

2. Students shall gain knowledge on a multidisciplinary teamwork and effective communication. 
3. Students shall gain knowledge of designing a system, a part or a process according to desired 

requirement. 



Ders Kitabı 
(Textbook) 

 
-Yıldırım, S. (2004), Zemin İncelemesi ve Temel Tasarımı, Birsen Yayınevi 
-Kumbasar, V. ve Kip, F. (1992), Zemin Mekaniği Problemleri, Çağlayan Kitabevi. 
-Celep , Z., Kumbasar, N. “Betonarme Yapılar”1999 

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 Yanal Toprak basıncı teorisi (Rankine/Coulomb) 1 
2 Yanal Toprak basıncı teorisi (Rankine/Coulomb) 1 
3 Betonarme istinat yapılarının tasarım kriterleri ve örnek bir betonarme konsol istinat duvarı tasarımı 1 
4 Betonarme istinat yapılarının tasarım kriterleri ve örnek bir betonarme konsol istinat duvarı tasarımı 1 
5 İstinat yapılarının betonarme tasarımı 2 
6 İstinat yapılarının betonarme tasarımı 2 
7 İstinat yapılarında genel stabilite tahkikleri 3 
8 İstinat yapılarında genel stabilite tahkikleri 3 
9 Destekleme yapıları 3 
10 Destekleme yapıları 3 
11 Destekleme yapılarına gelen yükler 3 
12 Ankraj destekli derin kazı projelendirilmesi 3 
13 Ankraj destekli derin kazı projelendirilmesi 3 
14 Ankrajlı duvarların (Fore kazık veya betonarme perde duvar) betonarme tasarımı 3 

 

 
COURSE PLAN 

 

 
Weeks 

 
Topics 

Course 
Outcomes 

1   Lateral soil pressure theory (Rankine / Coulomb) 1 

2 Lateral soil pressure theory (Rankine / Coulomb) 1 

3 Design criteria of reinforced concrete retaining structures and a concrete reinforced concrete 
retaining wall design 

1 

4 Design criteria of reinforced concrete retaining structures and a concrete reinforced concrete 
retaining wall design 

1 

5 Reinforced concrete design of retaining structures 2 

6 Reinforced concrete design of retaining structures 2 

7 General stability checks in retaining structures 3 

8 General stability checks in retaining structures 3 

9 Supporting structures 3 

10 Supporting structures 3 

11 Loads to support structures 3 

12 Anchorage supported deep excavation project 3 

13 Anchorage supported deep excavation project 3 

14 Reinforced concrete design of anchorage walls (Fore pile or reinforced concrete wall) 3 
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