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Bölüm/Program Dersi
Ders Tanım Bilgileri

Dersin
Adı Tasarım Projesi

Dersin
İngilizce
Adı

Design Project

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

HRT 1 3 0 8 

Dersin
Amacı

Jeodezi, fotogrametri, dengeleme hesabı, görüntü işleme, yersel fotogrametri, sayısal
yükseklik modeli dersinin konuları kapsayan bir tasarım projesini, büro ve arazi
çalışmalarıyla tasarlamak, ölçülerini gerçekleştirmek, verilerin analizini ve
değerlendirmesini yapmak, sonuç haritayı ve ara ürünlerini projelendirmek ve
yazılı-sözlü olarak sunmak  

Dersin
Amacı
İngilizce

To design project covering geodesy, photogrammetry, adjustment computation, image
processing, terrestrial photogrammetry, digital elevation model in terms of field and
office works, to perform measurement campaigns, to analyze and evaluate data, to
prepare a report about the final maps and intermediate data and products and to present
them in writing and verbally.  

Dersin
İçeriği

Jeodezik ağların tesisi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi, yükseklik sistemi ve nivelman,
GNSS/nivelman tekniği ile jeoit modelleme, insansız hava araçlarıyla fotogrametrik
harita alımı, uçuş planlaması ve görüntü işleme, ortofoto harita yapımı, sayısal arazi
modeli, yakın resim fotogrametrisi, 3B bina modeli oluşturma

Dersin
İçeriği
İngilizce

Design, establishment and adjustment of geodetic networks, height systems with
GNSS/leveling technique, photogrammetric map acquisition with unmanned aerial
vehicles, flight planning and image processing, orthophoto mapping, digital terrain
modeling, close-up photogrammetry, 3D building model building, measurement and
evaluation of geodetic networks, elevation system and leveling

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI
Sıra
No  

1 Harita ve koordinat üretimi gereksinimleri
doğrultusunda proje tasarımı yapar

Designs project according to requirements of
map and coordinate production

2
Jeodezik ve fotogrametrik amaçlı iki ve üç
boyutlu jeodezik ağların araziye kurulumu
sağlar

Establishes two and three dimensional
networks for geodetic and photogrametric
demands

3
Jeodezik ağ gözlemlerini belirlenen doğruluk
ve duyarlık ölçütlerine uygun şekilde
gerçekleştirir

Performs observables of geodetic network
considering specified accuracy and precision
criteria

4 Jeodezik ağların analizini yapar ve
değerlendirme sonuç raporu hazırlar

Analysis measurements of geodetic network
and prepares final report



5 Fotogrametrik alım için uçuş planı hazırlar
fotoğraf alımı çalışmalarını yönetir

Makes arrangement for photogrammetric flight
plan and conduct photogrammetric acquisition

6 GNSS nivelmanı için jeoit modeli oluşturur Generates geoid model for GNSS leveling

7 Streo modelden Sayısal Arazi Modeli
oluşturur

Generates digital terrain models by using streo
models

8 Ortofoto harita üretimini yapar Produces ortophoto maps

9 Görüntü işleme tekniği yardımıyla üç
boyutlu modelleme yapar

Performs three dimensional object
reconstruction through digital image processing

10 Tasarım projesi sonuç raporu hazırlar ve
sözlü sunum ile sunar Writes and presents final project report

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 4 0 56.00

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma,
Kütüphane, Pekiştirme) 14 4 0 56.00

Kısa Sınav 4 10 0 40.00
Ödev 4 10 0 40.00

Sunum/Seminer Hazırlama 1 5 0 5.00
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 0 5.00

Total (Workload) 202
Total (Workload) / 25 8.08
Dersin AKTS Değeri 8

DERS İZLENCESİ
Hafta Konular Konular İngilizce

1 Jeodezik ağ noktalarının istikşafı ve röper ve ölçü planı
hazırlığı 

Preliminary design and field work of geodetic networks
and their observables 

2 Statik GNSS gözlemlerinin yapılması Carrying on static GNSS sessions 
3 JDN noktaları için nivelman ölçülerinin yapılması Measurements for leveling height differences 

4 Ülke referans sisteminde GNSS ve nivelman ağının
değerlendirilmesi 

Processing and analysis of GNSS and leveling
observations in national geodetic reference system 

5 Çalışma bölgesi GNSS/nivelman jeoidinin oluşturulması Geoid modeling for GNSS and leveling observations 
6 Fotogrametrik kontrol ağı sıklaştırması Densification of photogrammetric control points 

7 İHA tabanlı fotogrametrik harita yapımı için uçuş ve oturum
planlamasının yapılması 

Session and flight planning for UAV based
photogrammetric map production 

8 Çalışma bölgesinde İHA ile fotogrametrik görüntü elde etme Photogrammetric image acquisition in study area using
UAV 

9 Fotogrametrik alım için yöneltme bilinmeyenlerinin çözümü
ve sayısal görüntü işleme 

Parameter estimation for image orientation and digital
image processing 

10 resim çiftlerinden stereo model ve sayısal arazi modeli
oluşturma 

Generating stereo models and digital terrain models 



11 YKN yardımıyla resimleri yöneltme ve ortofoto harita
üretimi 

Image orientation by ground control points and ortophoto
map production 

12 Bir yapının yersel görüntü alımının yapılması Performing image acquisition by terrestrial
photogrammetry 

13 Web tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemi haritası hazırlama ve
mekansal veri analizi gerçekleştirme 

Generating web based GIS map and performing geospatial
data analysis 

14 Proje sonuç raporu hazırlama Writing final project report 
15 Proje raporunun sözlü sunumu, tartışma ve değerlendirme Presenting project report, discussion and essasement 

DERSİN KAYNAKLARI
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http://polaris.kocaeli.edu.tr/aydin/docs/fiziksel-jeodezi.pdf 
3- Demirel, H. (2005) Dengeleme Hesabı, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 
4- Öztürk, E. (1988) Dengeleme Hesabı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon 
5- Gürbüz, H. (2006) Genel Fotogrametri 1. Birlik Matbaacılık 
6- Luhmann, (2000) Close Range Photogrammetry, Herbert Wichmann Verlag, Heidelberg,
Germany. 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı

Kısa Sınav 4 40
Ödev 4 40

Sunum/Seminer Hazırlama 1 20
Toplam 100

Yıl İçi Çalışmalarının Başarıya Oranı 70
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Oranı 30

Toplam 100


