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Dersin Adı Course Name 

Sondaj Tekniği Drilling Technology 

Kodu 
(Code) 

Yarıyılı 
(Semester) 

Kredisi 
(Local 

Credits) 

AKTS 

Kredisi 
(ECTS 

Credits) 

Ders Uygulaması, Saat/Hafta 

(Course Implementation, Hours/Week) 

Ders 

(Theoretical) 

Uygulama 

(Tutorial) 

Laboratuvar 

(Laboratory) 

JEF 312E 6 3 5 3   

Bölüm/Program 
(Department/Program) 

Jeofizik Mühendisliği Bölümü 

Department of Geophysical Engineering 

Dersin Türü 
(Course Type) 

Zorunlu  

(Compulsory) 
Dersin Dili 
(Course Language) 

İngilizce 

(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) 

30 30 30 10 

Dersin İçeriği 
(Course Description) 

Kayaçların mekanik ve fiziksel özelliklerinin delinebilirliğe etkisi. Sondaj 

tekniklerine genel bakış (donanım ve pratikleri). Elmaslı sondajlar. Sondaj dolaşım 

akışkanları. Su sondajları (donanımları ve pratikleri). Enjeksiyon sondajları. 

How rock’s mechanical and physical properties affect drillability. A general review 

of drilling methods (equipment and practices). Diamond Drilling. Drilling 

circulation fluids. Water well drilling (equipment and design). Cement injection 

wells.  

Dersin Amacı 
(Course Objectives) 

Öğrencilere meslekleriyle ilgili yapılan sığ, zemin, maden arama gibi amaçlarla 

delinen sondaj teknikleri hakkında bilgi sağlamaktır. Ayrıca, elmaslı sondaj ve su 

sondajı donanımlarını tanıtmak ve bu işlemlerin tasarlanması, yönetilmesi gibi 

yetenekleri kazandırmak dersin amacını oluşturmaktadır. 

To provide the ability to the students for applying necessary operations to drill 

shallow, ground, water, mineral exploration and cement injection wells and 

introduce necessary equipment for drilling. To teach well design and managing 

these operations. 

Dersin Öğrenme  

Çıktıları  
(Course Learning 

Outcomes) 

 

I.Ülkemizde yapılan zemin, maden arama, su ve çimento enjeksiyon 

sondajlarının sağlıklı, kısa zamanda, ekonomik olarak bitirilmesini sağlamak. 

II.Standart ve yeni kuyu delme tekniklerini öğretmek. 

III.Delinen kuyuların amaçları ile ilgili karmaşık sorunların çözümünde beceri 

kazandırmak. 

IV.Kuyu delme operasyonlarında tasarım bilgisi kazandırmak. 

I.Poviding the ability to the students to drill mineral exploration, water, ground 

and cement injection wells constructed in our country with right practices, in 

very short time period and economic way. 

II.Teaching standard and new well drilling techniques.  

III.Provide ability to tackle with complex well drilling problems.  

IV.Provide knowledge on well drilling operations design 

  



Ders Kitabı 
(Textbook) 

Özbayoğlu, Y., 1983. Elmaslı Sondaj Tekniği El Kitabı. Ankara. 

Sezer, V., 1974. Elmaslı Sondaj Tekniği. 

Yalçın, A., 1991. Sondaj Yöntemleri ve Uygulamaları., TMMOB Maden Müh. 

Odası, Ankara. 

Diğer Kaynaklar 
(Other References) 

B.Vozdvizhensky, O. Golubintsev, A. Novozhilov.1982. Exploratory Drilling, 

Mir Publishers, Moscow. 

Heinz, W.F., 1994. Diamond Drilling Handbook. 

Ödevler ve Projeler 
(Homework & Projects 

Öğrencilerin sondaj tekniği ile ilgili anlama, analiz etme ve problem çözme 

yeteneklerini geliştirmek ve analitik düşünmelerini sağlamak. 

Develop student’s ability to understand, analyze and solve drilling engineering 

related problems and think analytically. 

Laboratuvar 

Uygulamaları 
(Laboratory Work) 

Öğrencilere sondaj tekniği ile ilgili sahada uygulayacakları yöntemleri 

tanıtmak sağlamak. 

Introduce students field application in Lab.. 

Bilgisayar Kullanımı 
(Computer Use) 

Bilgisayarbecerilerini geliştirmek, ve onların profesyonel hayatlarında 

kulalnabilecekleri bir program hazırlatmak. 

Develop computer skills and to provide them a program for use in their 

professional life by adopting new ones. 

Diğer Uygulamalar 
(Other Activities) 

- 

- 

Başarı Değerlendirme 

Sistemi  
(Assessment Criteria) 

 

Faaliyetler 

(Activities) 

Adedi 

(Quantity) 

Değerlendirmedeki 

Katkısı, % 

(Effects on Grading, %) 

Yıl İçi Sınavları 

(Midterm Exams) 
1 20 

Kısa Sınavlar 

(Quizzes) 
7 15 

Ödevler 

(Homework) 
7 10 

Projeler 

(Projects) 
1 15 

Dönem Ödevi/Projesi 

(Term Paper/Project) 
- - 

Laboratuvar Uygulaması 

(Laboratory Work) 
- - 

Diğer Uygulamalar 

(Other Activities) 
- - 

Final Sınavı 

(Final Exam) 
1 40 



DERS PLANI 
 

Hafta Konular 
Dersin 

Çıktıları 

1 Kayaçların mekanik ve fiziksel özelliklerinin delinebilirliğe etkisi. I 

2 Sondaj tekniklerine genel bakış (donanım ve pratikleri). I, II 

3 Elmaslı sondajlar (donanım ve makineler). II, III, IV 

4 Elmaslı sondajlar (takımlar). II, III, IV 

5 Elmaslı sondajlar (tasarım). II, III, IV 

6 Elmaslı sondaj (tasarım). II, III, IV 

7 Ara Sınav  

8 Sondaj sirkülasyon akışkanları. II, III, IV 

9 Sondaj akışkanları (lab.). II, III, IV 

10 Su sondajları (donanımları ve pratikleri). II, III, IV 

11 Su sondajları (donanımları ve pratikleri). II, III, IV 

12 Su sondajları (donanımları ve pratikleri). II, III, IV 

13 Su sondajları (tasarım). II, III, IV 

14 Enjeksiyon sondajları. II, III, IV 

 

COURSE PLAN 
 

Weeks Topics 
Course 

Outcomes 

1 Physical and mechanical properties of rocks, and their influence on rock drillability. I 

2 A general review of drilling methods. I, II 

3 Diamond drilling (equipment and machines). II, III, IV 

4 Diamond drilling (drill string design). II, III, IV 

5 Diamond drilling (design). II, III, IV 

6 Diamond drilling (design). II, III, IV 

7 Midterm exam  

8 Drilling circulation fluids II, III, IV 

9 Drilling circulation fluids (lab.). II, III, IV 

10 Water well drilling (equipment and practice). II, III, IV 

11 Water well drilling (equipment and practice). II, III, IV 

12 Water well drilling (equipment and practice). II, III, IV 

13 Water well drilling (design). II, III, IV 

14 Injection well drilling. II, III, IV 



Dersin Öğrenci Çıktıları ile olan İlişkisi 
(2020-2021 Engineering Accreditation Criteria-3) 

 
Öğrenci Çıktıları 

Katkı Seviyesi 

1 2 3 

1 
Mühendislik, bilim ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik 

problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 
  X 

2 

Küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörlerin yanı sıra halk sağlığı, 

güvenliği ve refahı göz önünde bulundurularak belirtilen ihtiyaçları karşılayan 

çözümler üretmek için mühendislik tasarımını uygulama becerisi 
X   

3 Belirli bir izleyici grubu ile etkili iletişim kurma yeteneği    

4 

Mühendislik uygulamalarında etik ve mesleki sorumlulukları tanıma ve 

mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal 

bağlamlardaki etkisini göz önünde bulundurması gereken bilinçli kararları verme 

becerisi 

   

5 

Takım üyeleri ile birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam 

yaratan, hedefler belirleyen, işleri planlayan ve amaçları karşılayan bir takımda 

etkili bir şekilde çalışabilme becerisi 
   

6 
Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve 

sonuç çıkarmak için mühendislik kararlarını kullanma becerisi 
 X  

7 
Uygun öğrenme stratejilerini kullanarak gerektiğinde yeni bilgi edinme ve 

uygulama becerisi 
   

1: Az Katkı, 2. Kısmen Katkı, 3. Tam Katkı 

 

 

 

Relationship of the Course to the Student Outcomes 
(2020-2021 Engineering Accreditation Criteria-3) 

 
Student Outcomes 

Level of 

Contribution 

1 2 3 

1 
An ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems by 

applying principles of engineering, science, and mathematics  
  X 

2 

An ability to apply engineering design to produce solutions that meet specified 

needs with consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, 

cultural, social, environmental, and economic factors  
X   

3 An ability to communicate effectively with a range of audiences     

4 

An ability to recognize ethical and professional responsibilities in engineering 

situations and make informed judgments, which must consider the impact of 

engineering solutions in global, economic, environmental, and societal contexts 
   

5 

An ability to function effectively on a team whose members together provide 

leadership, create a collaborative and inclusive environment, establish goals, plan 

tasks, and meet objectives 
   

6 
An ability to develop and conduct appropriate experimentation, analyze and 

interpret data, and use engineering judgment to draw conclusions 
 X  

7 
An ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate 

learning strategies 
   

1: Little Contribution, 2. Partial Contribution, 3. Full Contribution 

 

 

Hazırlayan 

(Prepared by) 

Assoc. Prof. Dr. Gürşat Altun 

Tarih 

(Date) 

 

İmza 

(Signature) 

 

 


