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Bu ders deprem mühendisliğinde zemin-yapı etkileşimini dikkate alacak şekilde ilgili
problemleri matematiksel olarak modellemeyi kapsamaktadır. Zeminlerin içerisine veya üzerine
inşa edilen yapıların deprem yükleri altındaki davranışlarının zemin etkisini de dikkate alarak
hesaplanması dersin ana içeriğidir. Zemin-yapı sisteminin bir bütün olarak ele alınacağı derste
teorik altyapı, pratik uygulamalar ile birleştirilecektir.
This course consists of mathematical modeling of soil-structure interaction in earthquake
engineering. Main content of the course includes the seismic response of structures built inside
or on the surface of soils taking into account the dynamic effects of soils. In this course the soilstructure system will be considered as a whole and the theoretical background will be
complemented with related practical applications.
Dersin amacı öğrencilere aşağıdaki yetenekleri kazanmalarında yardımcı olmaktır:
1. Öğrencilere en etkin analitik yöntemleri sunarak deprem mühendisliği
sistemlerinde/problemlerinde zemin-yapı etkileşimini doğru biçimde ele almalarını
sağlamak.
2. Deprem mühendisliğinde komplike problemlerin çözümünde yaygın sayısal yöntemleri
tanıtmak ve zemin-yapı etkileşimi analizlerinde bu yöntemleri kullanmalarını sağlamak
3. Farklı zemin-yapı etkileşimi problemlerini çözebilecek şekilde öğrencilere gerekli bilgi ve
altyapıyı vermek
4. Deprem etkisiyle zemin-yapı sistemlerinde oluşan stabilite kayıplarını hesaplayabilmek
The objective of this course is to help the students to acquire the following skills:
1. To provide students with state of the art analytical methods to accurately take into account
soil-structure interaction in earthquake engineering systems/problems.
2. To introduce and make use of common numerical methods in earthquake engineering to
solve complex soil-structure interaction problems.
3. To make sure the students acquire knowledge with necessary foundation to solve various
soil-structure interaction problems.
4. To evaluate the earthquake-induced instabilities in soil-structure systems.
Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans/doktora öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi,
beceri ve yetkinlik kazanırlar;
1. Deprem mühendisliğindeki temel zemin-yapı sistemlerine analitik çözümler üretmek,
2. Deprem etkisi altında zemin-yapı etkileşimini doğru biçimde ele alarak modelleyebilmek,
3. Deprem mühendisliğinde vaka analizlerini zemin-yapı etkileşimini modelleyerek çözebilmek
ve gerek zemin gerek yapıdan kaynaklanabilecek göçme mekanizmasını anlayabilmek,
4. Zemin-yapı etkileşimi problemlerinin çözümünde (ve diğer mühendislik problemlerinin
çözümüne de uygulayabilecek şekilde) ilgili bilgisayar uygulamalarını kullanabilecek hale
gelmek.
Grad. students who successfully pass this course gain knowledge, skill and competency in the
following subjects;
1. Provide analytical solutions to basic soil-structure systems in earthquake engineering,
2. Accurately modeling the soil-structure interaction problems under seismic actions,
3. Solving case studies through modeling soil-structure interactions in earthquake engineering
and being able to understand the failure mechanisms resulting from soils or structures,
4. Making use of computer applications in the solution of soil-structure interaction problems
and also possibly in other problems as well.

