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Bölüm/Program Dersi
Ders Tanım Bilgileri

Dersin
Adı Aplikasyon

Dersin
İngilizce
Adı

Application

Dersin
Kodu Teori/Saat Uygulama/Saat Laboratuar/Saat AKTS

HRT 3 0 0 6 

Dersin
Amacı

Nokta konum bilgilerinden yararlanarak yatay, düşey ve üç boyutlu aplikasyon
elemanlarını hesaplamak ve bunların aplikasyonlarını yapmak. Her tür aplikasyonun
konum duyarlığını hesaplamak.  

Dersin
Amacı
İngilizce

To calculate the elements of the setting-outs from vertical, horizontal or
3D(Dimensional) from spatial information of the points and to apply or to set out them
on the working areas . To compute the precision of position for every types of the
setting-outs.  

Dersin
İçeriği

Bu ders, yersel koordinat sistemleri, hata yayılma kuralı, kalite ölçütleri ve güven
aralıkları, aplikasyon kavramı ve türleri, düşey aplikasyonlar ve konum duyarlıkları,
yatay aplikasyonlar ve konum duyarlıkları, üç boyutlu aplikasyonlar ve konum
duyarlıkları, doğruların aplikasyonu, sabit yarıçaplı eğrilerin aplikasyonu, değişken
yarıçaplı eğrilerinin aplikasyonu, dolaylı ve aşamalı aplikasyonlar, aplikasyonun
kalitesini etkileyen etmenler, aplikasyonun beklenen kalitesine göre alet ve yöntem
seçimi, özel aplikasyon uygulamaları, gibi konuları kapsar.

Dersin
İçeriği
İngilizce

This course covers terrestrial coordinate systems, error propagation law, quality
measures and confidence regions, concept and types of setting-out, vertical setting-outs
and their precision of position, horizontal setting-outs and their precision of position, 3D
setting-outs and their precision of position, setting-outs of straight lines and angles,
setting-outs of curves with constant radius, setting-outs of curves with non-constant
radius, indirect and gradual setting-outs, factors affecting the quality of setting-outs,
choosing equipment and method according to expected quality from the setting-out,
some special examples for the setting-outs.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI
Sıra
No  

1 Konum hatasını kavrar. Comprehend the concept of position error

2 Yatay aplikasyon elemanlarını ve konum
hatasını hesaplar.

Calculate the elements and the position error of
horizontal setting-out

3 Düşey aplikasyon elemanlarını ve konum
hatasını hesaplar.

Calculate the elements and the position error of
vertical setting-out

4 Yersel 3B aplikasyon elemanlarını ve konum
hatasını hesaplar.

Calculate the elements and the position error of
3D terrestrial setting-out



5
GNSS (Global Navigation Satellite Systems)
aplikasyon elemanlarını ve konum hatasını
hesaplar.

Calculate the elements and the position error of
GNSS (Global Navigation Satellite Systems)
setting-out

6 Yatay kurp aplikasyon elemanlarını hesaplar. Calculate the setting-out elements of horizontal
curve

7 Düşey kurp aplikasyon elemanlarını hesaplar. Calculate the setting-out elements of vertical
curve

8 Geçiş eğrilerinin aplikasyon elemanlarını
hesaplar.

Calculate the setting-out elements of transition
curve

9 Her tür aplikasyonun hata analizini yapar. Analyze the position error in all setting-out
methods

Dersin Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. Hamza YILDIRIM

AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU

Etkinlikler Sayısı
Çalışma

Süresi
(Saat)

Çalışma
Süresi

(Dakika)

Toplam
(Çalışma

Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati 14 5 0 70.00

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma,
Kütüphane, Pekiştirme) 14 5 0 70.00

Ödev 1 10 0 10.00
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0 0.00

Total (Workload) 150
Total (Workload) / 25 6.00
Dersin AKTS Değeri 6

DERS İZLENCESİ
Hafta Konular Konular İngilizce

1
Yersel koordinat sistemleri. Yer merkezli koordinat
sistemleri. Yeryüzü merkezli koordinat sistemleri.
Doğal ve referans koordinat sistemleri.  

Terrestrial coordinate systems, geocentric coordinate systems,
topocentric coordinate systems, natural and reference coordinate
systems  

2 Hata kavramı ve türleri. Kaba, sistematik ve rasgele
hata. Hata yayılma kuralı.  

Error concept and types, gross, systematic and random errors,
error propagation law  

3
Karesel ortalama hata, bağıl hata, medyan. Konum
hatası ve hata dairesi. Hata elipsi ve elipsoidi. Güven
aralıkları.  

Root mean square, relative error, median error, position error
and error circle, error ellipse or ellipsoid, confidence regions  

4 Aplikasyon kavramı ve türleri. Düşey, yatay ve 3B
aplikasyon.  

Concept and types of setting-out, setting-outs in vertical,
horizontal and 3D 

5

Düşey aplikasyonlar ve konum duyarlıkları. Geometrik
nivelman ve trigonometrik nivelman yöntemi ile düşey
aplikasyon elamanlarının ve bu aplikasyonların konum
duyarlıklarının hesaplanması.  

Vertical setting-outs and their precision of position, calculating
elements of the setting-out from geometric and trigonometric
leveling and the setting-out precisions of the position 

6

Yatay aplikasyonlar ve konum duyarlıkları. Açılar ile,
uzunluklar ile, kutupsal koordinatlar ile ve dik
koordinatlar ile aplikasyon elemanlarının ve bu
aplikasyonların konum duyarlıklarının hesaplanması.  

Horizontal setting-outs and their precision of position,
calculating elements of the setting-outs from intersection of
horizontal distances or angels and from polar coordinates or
rectangular coordinates, and the setting-out precisions of the
position 



7

Üç boyutlu aplikasyonlar ve konum duyarlıkları.
Yeryüzü merkezli koordinatlardan yada yermerkezli
koordinatlardan 3B aplikasyon elemanlarının ve bu 3B
aplikasyonun konum duyarlığının hesaplanması.  

3D setting-outs and their precision of position, calculating
elements of the 3D setting-out from topocentric or geocentric
3D-position of the points and the 3D setting-out precision of
position 

8 Ara sınav/Değerlendirme Midterm examination/Assessment 

9
Doğruların ve açıların aplikasyonu. Ara noktaların ve
dış noktaların aplikasyonu. Herhangi yada tam açıların
aplikasyonu.  

Setting-outs of straight lines and angles, setting-outs of
intermediate and extension points on the straight line, setting out
of an angle or the right angle.  

10 Sabit yarıçaplı eğrilerin aplikasyonu. Yatay ve düşey
kurpların aplikasyonu.  

Setting-outs of curves with constant radius, setting-out of the
horizontal and vertical circular curves  

11 Değişken yarıçaplı eğrilerinin aplikasyonu. Geçiş
eğrilerinin aplikasyonu.  

Setting-outs of curves with non-constant radius, transition
curves from the straight line to the circular curve  

12 Dolaylı ve aşamalı aplikasyonlar. Tünel
aplikasyonları. Boyuna ve enine tünel aplikasyonları.  

Indirect and gradual setting-outs, setting-out of the tunnels,
setting out along section and cross section of the tunnel  

13
Aplikasyonun kalitesini etkileyen etmenler.
Aplikasyonda kullanılan aletlerden, çevre şartlarından
ve insandan kaynaklanan belirsizlikler.  

Factors affecting the quality of setting-outs, uncertainties of the
setting-out equipments and ambient conditions and human
activities  

14 Aplikasyonun beklenen kalitesine göre alet ve yöntem
seçimi.  

Choosing equipment and method according to expected quality
from the setting-out  

15

ÖDEV-II Teslim: Koordinatları verilen üç nokta
arasında oluşan aliyman - geçiş eğrisi - yatay kurp ve
düşey kurp birleşiminin, yatay ve düşey aplikasyon
elemanlarının hesaplanması.  

HOMWORK-II delivery: Computing horizontal and vertical
stting-out elements of combination of an alignment – a transition
curve – a circular curve in horizontal and a vertical curve from
the parameters of the horizontal (circular and transition) and
vertical curves planed among same tree points of which
coordinates are given  

16 Yarıyıl sonu sınavı Final examination 
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DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı

Ödev 1 100
Toplam 100

Yıl İçi Çalışmalarının Başarıya Oranı 50
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Oranı 50

Toplam 100


