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Dersin
Adı Jeodinamik

Dersin
İngilizce
Adı

Geodynamic

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

HRT 3 0 0 6 

Dersin
Amacı

Yeryuvarı sistemin dinamik yapısını ve bu süreci kontrol eden temel kuvvetleri
tanıtmak, yeryüzünün fiziksel görünümünde ve yerin gravite alanında meydana gelen
kalıcı ve geçici deformasyonların yersel ve uzay jeodezik gözlemler yardımıyla
izlenmesinde yöntem ve yaklaşımları açıklamak. Referans sistemlerinin temel sac
ayaklarını oluşturan yeryuvarının gravite alanı, kinematik ve jeodinamik kavramlarını
öğrenme, uygulama ve açıklama becerisi kazandırmak. Bu bileşenlerin referans
koordinat sistemleri üzerindeki rolünün anlaşılmasını sağlamak.  

Dersin
Amacı
İngilizce

To introduce dynamic structure of the earth and fundamental forces that control this
mechanism, to explain permanent and temporal changes in the figure of the earth and its
gravity field, to gain ability of knowledge, application and interpretation on reference
systems on which three geodetic pillars i.e. gravity field, kinematics and geodynamics
build and to provide understanding key role of reference coordinate systems about these
components.  

Dersin
İçeriği

Yeryuvarının fiziksel yapısı, iç ve dış dinamikleri. İç ve dış dinamik kuvvetlerin etkisine
yeryuvarının deformasyon cevabı, kalıcı ve geçici deformasyon, ısı transferi ve kitle
taşınımı, volkanizma, plaka hareketleri ve kabuk deformasyonları, gravite alanındaki
değişimler, gök cisimlerinin etkileri, gelgit sistemleri ve jeodezik modelleme, deniz
seviyesinin izlenmesi ve değişimi, yer dönüklük parametreleri ve referans sistemleri,
yersel ve uzay jeodezik teknikler, gravimetri, GNSS, InSAR, Altimetre, VLBI ve SLR.

Dersin
İçeriği
İngilizce

The physical structure of the earth and its internal and external dynamics, deformation
response of the earth to the dynamic forces, permanent and temporal deformation, heat
transfer and mass transportation, volcanism, plate tectonics, changes in the earth gravity
field, effects of external bodies, tidal systems and geodetic monitoring, sea level rise and
its observation, earth orientation parameters and reference coordinate systems, terrestrial
and space geodetic techniques, gravimetry, GNSS, InSAR, satellite altimetry, VLBI and
SLR.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI
Sıra
No  

1 Yeryuvarının şeklini, gravite alanını ve onun
dinamik işleyişini aççıklar

Describes the figure of the earth, its gravity
field and dynamic process



2 Fizikte var olan temel kuvvetleri ve onun
yeryuvarı sistemi üzerindeki etkilerini bilir

Knows fundamental forces in physics and their
impacts on the earth system

3
Kuvvet ve eylemsizlik kavramını, Newton
hareket yasalarını ve bunların koordinat
sistemleriyle ilişkilerini yorumlar

Interprets concepts of force and inertia,
Newton's motion laws and their
interrelationship with reference coordinate
systems

4
Kitle taşınımının yeryuvarının şekline ve
gravite alanına kalıcı ve geçici etkisini
öğrenir

Learns the permanent and temporal impacts of
mass transportation on the figure of the earth
and its gravitational field

5 Plaka tektoniğini ve yeryuvarının fiziksel
görünümündeki değişimini değişimini kavrar

Understands plate tectonics and physical
changes in the Earth surface

6
Yeryuvarının geometrik ve fiziksel
değişiminde jeodezik gözlem tekniklerinin
rolünü açıklar

Explains the key role of geodetic techniques in
monitoring of geometrical and physical
changes in the Earth system

7
Jeodezinin jeofizik, astronomi ve oşinografi
gibi yer, deniz ve uzay bilimleriyle
etkileşimini anlar, yöntem geliştirir

Grasps and develops methodology for geodetic
contribution for problems in geodynamics

8 Kuvvet ve deformasyon kavramlarını açıklar Explains force and deformation
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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 20 0 20.00
Ödev 2 20 0 40.00

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 0 20.00
Total (Workload) 150

Total (Workload) / 25 6.00
Dersin AKTS Değeri 6

DERS İZLENCESİ
Hafta Konular Konular İngilizce

1 Yeryuvarının fiziksel yapısı, iç ve dış dinamikleri ve işleyişi Physical structure, internal and external dynamics
and mechanisms of the earth 

2 Katı cisimlerin deformasyon özellikleri, rijidite ve elastisite Deformation properties of rigid bodies and elasticity 

3 Yeryuvarı deformasyonunun özellikleri, kalıcı ve geçici
deformasyon 

Deformation properties of the earth, permanent and
temporal deformation 

4 Jeodezinin üç sac ayağı: Yeryuvarının geometrisi, gravite alanı ve
rotasyonunda 

Three pillars of geodesy, the figure of the earth,
gravity field and the earth rotation 

5 Gravimetri: Mutlak ve bağıl gravimetrik yöntemler Gravimetry: Absolute and relative gravimetry and
localization 



6 Yeryuvarı gelgitleri ve gelgit sistemleri Earth tides and tide systems 
7 Uydular yardımıyla gravite alanındaki değişimlerin izlenmesi Variation of gravity field and its monitoring 
8 Vize Midterm examination 
9 Yeryuvarının rotasyon hareketi ve düzensizlikleri Earth rotation and its irregularities 
10 Deniz seviyesinde değişimleri ve uydu altimetre tekniği Sea level variation and satellite altimetry 
11 Zaman serileri ve yorumlanması Time series and its interpretation 
12 Yüzey ve kabuk deformasyonları Surface and earth crust deformation 

13 GNSS tekniği ve sürekli gözlem ağları GNSS technique and continuously operated reference
networks 

14 İnterferometrik radar tekniği Radar interferometry 
15 Jeotehlike izlemede jeodezik yaklaşımlar Geohazards and approaches on geodetic monitoring 
16 Final ve sonuç Final and conclusion 
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DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı

Ara Sınav 1 40
Ödev 2 60

Toplam 100
Yıl İçi Çalışmalarının Başarıya Oranı 60

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Oranı 40
Toplam 100


