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Dersin
Adı Geometrik Jeodezi

Dersin
İngilizce
Adı

Geometric Geodesy

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

HRT 3 0 0 4 

Dersin
Amacı

Jeodezik ölçülerin Elipsoit yüzeyi üzerinde değerlendirilmesi, Bu amaca uygun olarak
elipsoit geometrisi ve elisoit yüzeyi üzerinde hesaplama işlemelrinin öğrenilmesi, uygun
koordinat sistemlerinin ve projeksiyon yüzeylerinin kullanılması, konumsal harita
bilgilerinin elde edilmesi  

Dersin
Amacı
İngilizce

Evaluation of geodetic measurements on the surface of the ellipsoid. Having knowledge
about the Ellipsoid Geometry. Calculation on the ellipsoid surfaces. Using of the
coordinate systems. Using of projection surfaces. Obtaining spatial information.  

Dersin
İçeriği

Yerin şekli ve dönel elipsoid. Dönel elipsoidin özellikleri. Elipsoidde enlem çeşitleri,
eğrilik ve ana eğrilik yarıçapları. Elipsoidde uzunluk ve alan hesabı. Jeodezik eğrilik ve
jeodezik eğri. Jeoedezide Koordinat Sistemleri. Yermerkezli Koordinat Sistemleri.
Elipsoidin düzleme Gauss-Krüger projeksiyonu. Jeodezik indirgeme ve hesaplar.
Gauss-Krüger projeksiyonunda dilim dönüşümleri.

Dersin
İçeriği
İngilizce

The earth shape and the rotating ellipsoid, geometry of the rotating ellipsoid, Properties
of reference ellipsoid, Meridional arc, parallel arc, Geodetic curvature, the radius of
curvature, distance and area computation on ellipsoid surface, Geodetic curve,
Coordinate systems in geodesy, Terrestrial coordinate systems, projections, conform
projection, Gauss-Krüger projection from sphere to plane, Gauss-Krüger projection from
ellipsoid to plane, geodetic reductions, zone conversion.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI
Sıra
No  

1 Yeryuvarının şeklini, boyutlarını ve en uygun
geometrik referans yüzeyini tanır

Recognizes the shape and sizes of the earth
and geometrical reference surfaces

2
Dönel elipsoit yüzeyini analitik ve parametrik
gösterimini yapar, elipsoit yüzeyinde yüzey
parametre sistemlerini tanımlar

Does analytic and parametric representation
of the revolution ellipsoid and defines
parameter systems on ellipsoid

3 Herhangi bir yüzeyin geometrik özelliklerini
temel biçim parametreleri yardımıyla inceler

Investigates geometric properties of any
surface using by surface parameters

4 Elipsoit yüzeyinde eğrilik ölçütü tanımlar Defines curvature (Gaussian) measure on
ellipsoid



5 Temel biçim elemanları yardımıyla uzunluk, açı
ve alan hesabı yapabilme becerisi kazanır

Gains the ability of computation distance,
angle and area on ellipsoid using by
fundamental form coefficients

6 Elipsoit yüzeyinde temel ödev çözümlerini
gerçekleştirmek

Performs solutions of direct and inverse
geodetic problems on ellipsoid

7
Elipsoit yüzeyini düzleme izdüşürmek ve açı
koruyan Gauss-Krüger izdüşüm eşitliklerini
oluşturur

Forms mapping functions from ellipsoid to
plane and equations of Gauss-Krüger
projection

8 İzdüşüm problemlerini uygulama ve çözme
becerisi kazanır

Gains the ability of application and problem
solving for Gauss-Krüger projections

Dersin Öğretim Elemanı: Prof.Dr. Aydın ÜSTÜN

AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU

Etkinlikler Sayısı
Çalışma

Süresi
(Saat)

Çalışma
Süresi

(Dakika)

Toplam
(Çalışma

Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati 14 3 0 42.00

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma,
Kütüphane, Pekiştirme) 14 2 0 28.00

Ara Sınav 1 10 0 10.00
Kısa Sınav 1 5 0 5.00

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 0 20.00
Total (Workload) 105

Total (Workload) / 25 4.20
Dersin AKTS Değeri 4

DERS İZLENCESİ
Hafta Konular Konular İngilizce

1 Jeodezinin tarihçesi ve tanımı, yeryuvarının şekli, boyutları ve
en uygun geometrik referans yüzeyleri 

History of geodesy, its definition and tasks, best fitting
geometrical reference ellipsoid 

2
Referans elipsoidinin yeryuvarıyla ilişkilendirilmesi,
astronomik ve jeodezik koordinat sistemleri, jeodezik datum
sistemi 

Fixing reference ellipsoid into the earth reference system
and geodetic datum 

3 Meridyen elipsinin geometrik parametreleri ve matematiksel
eşitlikler, analitik ve parametrik gösterim 

Meridian ellipse and its representation analytically and
parametrically 

4 Dönel elipsoidin parametrik gösterimi, elipsoit normali,
jeodezik koordinat dönüşümleri 

Parametric definition of revolution ellipsoid, ellipsoid
normal, geodetic coordinate transformations 

5 Dönel elipsoit yüzeyinde parametre sistemleri ve I. ve II.
temel biçim eşitlikleri 

Parameter systems on the ellipsoidal surface and 1st and
2nd fundamental form 

6
Elipsoit yüzeyinde eğriler, normal (düşey) kesit, eğrilik ve
burulma, eğrilik yüzeyinde Gausseğrilik ölçütü ve asal eğrilik
yarıçapları 

Surface curves on ellipsoid, their prime verticals,
curvatures and torsions, Gaussian curvature and radius
of curvature for prime verticals, Clairaut Equation 

7 Elipsoit yüzeyinde uzunluk, açı ve alan hesapları, normal
kesit, jeodezik eğri ve özelliklleri, Clairaut Denklemi 

Computations of arc length, angle and area defined by
surface curves on ellipsoid 

8 Yıliçi sınavı Midterm exam 



9
Elipsoit yüzeyinin yerel koordinatlarla gösterimi, yerel ve
global jeodezik koordinatlar normal kesit eğri uzunluğunun
hesabı  

Representation of ellipsoid by local coordinates, local
and global coordinates and transformation  

10 Jeodezik eğrilere ilişkin temel ödevler: I. ve II. temel ödev Direct and invers solutions of geodesics on ellipsoid 
11 Temel ödev çözümlerinde yaklaşımlar ve pratik eşitlikler Practical equations for direct invers problems of geodesy 

12 Jeodezik paralel (Soldner) koordinat sistemi, açıklık açısı,
meridyen yakınsama açısı  

Geodetic parallel coordinates, meridian convergence 

13 Elipsoit yüzeyin bir başka yüzeye izdüşümü Mapping of ellipsoidal surface into another surface 
14 İzometrik parametreler ve açı koruyan izdüşüm İsometric parameters and conform projection 

15 Elipsoit yüzeyinin düzleme Gauss Krüger izdüşüm kuralı ve
uygulamalar 

Gauss-Krüger projection of ellipsoid and exercises 

16 Yılsonu sınavı Final exam 

DERSİN KAYNAKLARI
1- Demirel, H. ve Üstün, A. (2014) Matematiksel Jeodezi, Ders Notları,
http://galileo.selcuk.edu.tr/~aydin/docs/Jeodezi.pdf 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı

Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 1 40

Toplam 100
Yıl İçi Çalışmalarının Başarıya Oranı 60

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Oranı 40
Toplam 100

Dersin Öğretim Elemanı: Prof.Dr. Haluk KONAK


