
A.Ü. MÜHENDİSLİK FAK. JEOLOJİ MÜH. BÖLÜMÜ FOTOJEOLOJİ DERSİ FİNAL SINAVI SORULARI
16/01/2010

ADI VE SOYADI:
Aşağıda 1. ve 6.sorular arasında verilen ifadelerin doğru veya yanlış olduğunu belirtiniz. (30Puan)
Soru1-Bir bölgeye ait hava fotoğraflarının her birinin teker teker bölgenin neresine ait olduğunu, hava
fotoğraflarının içerdiği merkez bulucu çentiklerden çıkarabiliriz. (D)(Y)
Soru2-Uçuş doğrultusunda birbirini izleyen komşu iki fotoğrafın merkez noktaları arasındaki gerçek
yatay uzaklık foto baz adını alır. (D)(Y)
Soru3- Hava fotoğraflarının ölçeği, odak uzaklığının uçuş yüksekliğine bölünmesi ile elde edilir. (D)(Y)
Soru4-Aynı tür kayaçlardan oluşan iki arazi kesiminden, birisinin engebeli ve pürüzlü; diğerininki
düzgün ise, düzgün yüzeyli kesim hava fotoğraflarında diğer kesime göre daha açık renkli görülecektir.
(D)(Y)
Soru5-Genellikle ince taneli kırıntılı tortul kayaçlarda vadi yoğunluğu düşüktür. (D)(Y)
Soru6-Kumtaşları hava fotograflarında açık gri ve gri tonlarda gözlenirler. (D)(Y)
Aşağıda  7. ve 11.  sorular arasında verilen ifadelerdeki boş bırakılan yerleri doldurunuz. (25Puan)
Soru7-Mevsime bağlı olarak toprağın ve genel olarak zeminin…………… derecesi hava
fotoğraflarındaki renk tonunu etkiler.
Soru8-Stereoskopik model ……. derece çevrilerek psödoskopik etki giderilebilir.
Soru9-Kalker, dolomit, jips pankromatik filmle çekilmiş hava fotograflarında genelde
………………….görünürler.
Soru10-Hava fotografları üzerindeki yorumu……………….yorum ve …………….yorum olmak üzere
iki bölüme ayırabiliriz.
Soru11- Ölçekleri 1/50000 – 1/100000 arasındaki hava fotoğrafları………… ölçekli hava fotoğrafları
olarak isimlendirilir.
Soru12. Aşağıda verilen hava fotoğrafında bölgede olması muhtemel kayaçları, varsa tektonik faaliyetleri
ve jeolojik ortam yorumunu kısaca yazınız formasyon sınırlarını fotoğraf üzerinde çiziniz.(25 Puan)
Cevap12-

Muhtemel kayaç isimleri:
Tektonik faaliyetler: (fotoğraf üzerinde çiziniz)
Jeolojik ortam yorumu:

Soru14- Hava fotoğraflarının jeolojik yorumu için faydalanılan başlıca özellikleri sıralayınız.(10 Puan)
Cevap14-a) b) c) d)
Soru15-Hava fotograflarının kenarlarında ve arka yüzeylerinde kayıtlı bilgileri yazınız.(10 Puan)
Cevap15-

Süre: 30 dakika Başarılar



A.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜH. BÖLÜMÜ
FOTOJEOLOJİ DERSİ FİNAL SINAV SORULARI

18/01/2008

ADI ve SOYADI:
NUMARASI      :
Aşağıda 1. ve 10.sorular arasında verilen ifadelerin doğru veya yanlış olduğunu belirtiniz. (5’ er Puan)
SORU1-Hava fotoğrafı çekmek için dağlık arazilerde gölgelerin pek uzun olmadığı zamanlar, örneğin saat 14:00
civarı elverişli olur. (D)(Y)
SORU2-Uçuş doğrultusuna paralel doğrultudaki komşu fotoğrafların ortak alanlarına kenar aşma adı verilir.
(D)(Y)
SORU3-Hava fotoğraflarının kullanımı, kurak- yarı kurak ortamlarda daha elverişlidir. (D)(Y)
SORU4-Türkiye’de en fazla kullanılan hava fotoğrafları, normal renkli 18 x 18 cm. boyutlu ve 1/35000 ölçeklidir.
(D)(Y)
SORU5-Bir bölgeye ait hava fotoğraflarının her birinin teker teker bölgenin neresine ait olduğunu, hava
fotoğraflarının içerdiği merkez bulucu çentiklerden çıkarabiliriz. (D)(Y)
SORU6-Uçuş doğrultusunda birbirini izleyen komşu iki fotoğrafın merkez noktaları arasındaki gerçek yatay
uzaklık foto baz adını alır. (D)(Y)
SORU7- Hava fotoğraflarının ölçeği,odak uzaklığının uçuş yüksekliğine bölünmesi ile elde edilir. (D)(Y)
SORU8-Aynı tür kayaçlardan oluşan iki arazi kesiminden, birisinin engebeli ve pürüzlü; diğerininki düzgün ise,
düzgün yüzeyli kesim hava fotoğraflarında diğer kesime göre daha açık renkli görülecektir. (D)(Y)
SORU9-Genellikle ince taneli kırıntılı sedimanter kayaçlarda vadi yoğunluğu düşüktür. (D)(Y)
SORU10-Fotojeolojik çalışmalarda esas olarak az eğik hava fotoğrafları kullanılır. (D)(Y)
SORU11-Hava fotoğraflarında meydana gelebilen ölçek bozukluklarından, “engebeden doğan ölçek farklarını”
şekil çizerek açıklayınız. (15 Puan)

SORU12- Hava fotoğraflarının jeolojik yorumu için faydalanılan başlıca özellikleri sıralayınız.(10 Puan)
a)
b)
c)
d)
SORU13-Aşağıda verilen hava fotoğrafı üzerinde formasyon sınırlarını ve tektonik oluşumları çiziniz.(25Puan)

Süre: 30 dakika

Açıklama: Şekil:



A.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜH. BÖLÜMÜ
FOTOJEOLOJİ DERSİ VİZE SINAV SORULARI

15/12/2008

SORU1-Aşağıda  verilen ifadeleri kısaca açıklayınız. (100 Puan)
Kenar aşma:

Yanal aşma:

Çok eğik havafotografı:

Uçuş planı krokisi:

Pankromatik film:

Hava Bazı:

Yarı Kontrollü Fotomozaik:

Cep Stereoskopu:

Halkalı Drenaj Ağı:

Psödöskopik etki:

Başarılar
Öğr. Gör.  Murat KAVURMACI



A.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜH. BÖLÜMÜ
FOTOJEOLOJİ DERSİ VİZE SINAV SORULARI

13/12/2009

ADI ve SOYADI:
NUMARASI      :

Aşağıda  1. ve 5.  sorular arasında verilen ifadelerdeki boş bırakılan yerleri doldurunuz.
SORU1-Genellikle …………….. kırıntılı sedimanter kayaçlarda vadi yoğunluğu düşüktür.
SORU2-Mevsime bağlı olarak toprağın ve genel olarak zeminin…………… derecesi hava
fotoğraflarındaki renk tonunu etkiler.
SORU3-Hava fotoğraflarının ölçeği; …………………., uçuş yüksekliğine bölünmesi ile elde edilir.
SORU4-Stereoskopik model ……. derece çevrilerek psödoskopik etki giderilebilir.
SORU5-Ölçekleri 1/5000 – 1/10000 arasındaki hava fotoğrafları………… ölçekli hava fotoğrafları
olarak isimlendirilirler.
SORU6- Aşağıda verilen ifadeleri fotojeolojik açıdan kısaca açıklayınız
Fotomozaik:

Kenar aşma:

Yanal aşma:

Uçuş planı krokisi:

Az eğik havafotografı:

SORU7- Aşağıdaki şekilde verilen drenaj ağının türünden yola çıkarak,  drenaj ağıyla sınırlı bölgede
bulunabilecek kayaç türü hakkında neler söyleyebilirsiniz kısaca yazınız.
Cevap7:

Not: 1-5 sorular 10,  6. ve 7. sorular 25 er puandır.
Süre: 25 dakika

Öğr. Gör.  Murat KAVURMACI



A.Ü. MÜHENDİSLİK FAK. JEOLOJİ MÜH. BÖLÜMÜ FOTOJEOLOJİ DERSİ VİZE SINAVI SORULARI
11/12/2010

ADI VE SOYADI:
Aşağıda 1. ve 6.sorular arasında verilen ifadelerin doğru veya yanlış olduğunu belirtiniz. (12Puan)
Soru1-Bir bölgeye ait hava fotoğraflarının her birinin teker teker bölgenin neresine ait olduğunu, hava
fotoğraflarının içerdiği merkez bulucu çentiklerden çıkarabiliriz. (D)(Y)
Soru2-Uçuş doğrultusunda birbirini izleyen komşu iki fotoğrafın merkez noktaları arasındaki gerçek
yatay uzaklık foto baz adını alır. (D)(Y)
Soru3- Hava fotoğraflarının ölçeği, odak uzaklığının uçuş yüksekliğine bölünmesi ile elde edilir. (D)(Y)
Soru4-Aynı tür kayaçlardan oluşan iki arazi kesiminden, birisinin engebeli ve pürüzlü; diğerininki
düzgün ise, düzgün yüzeyli kesim hava fotoğraflarında diğer kesime göre daha açık renkli görülecektir.
(D)(Y)
Soru5-Genellikle ince taneli kırıntılı tortul kayaçlarda vadi yoğunluğu düşüktür. (D)(Y)
Soru6-Kumtaşları hava fotograflarında açık gri ve gri tonlarda gözlenirler. (D)(Y)
Aşağıda  7. ve 11.  sorular arasında verilen ifadelerdeki boş bırakılan yerleri doldurunuz. (10Puan)
Soru7-Mevsime bağlı olarak toprağın ve genel olarak zeminin…………… derecesi hava
fotoğraflarındaki renk tonunu etkiler.
Soru8-Stereoskopik model ……. derece çevrilerek psödoskopik etki giderilebilir.
Soru9-Kalker, dolomit, jips pankromatik filmle çekilmiş hava fotograflarında genelde
………………….görünürler.
Soru10-Hava fotografları üzerindeki yorumu……………….yorum ve …………….yorum olmak üzere
iki bölüme ayırabiliriz.
Soru11- Ölçekleri 1/50000 – 1/100000 arasındaki hava fotoğrafları………… ölçekli hava fotoğrafları
olarak isimlendirilir.
Soru12. Aşağıda verilen hava fotoğrafında bölgede olması muhtemel kayaçları, varsa tektonik faaliyetleri
ve jeolojik ortam yorumunu kısaca yazınız formasyon sınırlarını fotoğraf üzerinde çiziniz.(20 Puan)
Cevap12-

Muhtemel kayaç isimleri:
Tektonik faaliyetler: (fotoğraf üzerinde çiziniz)

Jeolojik ortam yorumu:

Soru14- Hava fotoğraflarının jeolojik yorumu için faydalanılan başlıca özellikleri sıralayınız.(5 Puan)
Cevap14-a) b) c) d)
Soru15-Hava fotograflarının kenarlarında ve arka yüzeylerinde kayıtlı bilgileri yazınız.(5 Puan)
Cevap15-



Soru16- Hava fotoğraflarında meydana gelebilen ölçek bozukluklarından, “engebeden doğan ölçek
farklarını” şekil çizerek açıklayınız. (15 Puan)
Cevap16-

Soru17- -Aşağıda  verilen ifadeleri kısaca açıklayınız. (30 Puan)
Kenar aşma:

Yanal aşma:

Çok eğik havafotografı:

Uçuş planı krokisi:

Pankromatik film:

Hava Bazı:

Yarı Kontrollü Fotomozaik:

Cep Stereoskopu:

Halkalı Drenaj Ağı:

Psödöskopik etki:

Soru18- Jeoloji mühendisi olarak yapacağınız fotojeolojik çalışmaların size getireceği avantajlarını
belirtiniz (3 Puan)
Cevap18-

Süre: 60 dakika Başarılar
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