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1. GİRİŞ 

Kalkınma, yatırım, planlama ve savunma için temel gereksinim olan haritaların 
üretilebilmesi için ana faaliyetler haritası yapılacak bölgede bir sabit noktalar ağının 
kurulmasıyla başlar. Söz konusu bölgede ilk defa harita üretilecekse adı geçen noktalar 
ağı belli koşullar sağlanarak kurulur (örneğin ülke 1. derece nirengi ağı). Günümüzde 
daha çok büyük ölçekli haritalar gündemdedir. Bu nedenle bu haritaların üretilebilmesi 
için daha önceden tesis edilmiş (üst derece) ağlardan yararlanarak sıklaştırma 
yapılmakta ve gerekli olan sabit noktalar hesaplanmaktadır. Sıklaştırma ağı, üst derece 
ağa dayanılarak yeni oluşturulan ya da üst derece ağın noktalarını amaca uygun 
aralıklarla sıklaştırma suretiyle elde edilen ağ olarak tanımlanabilir. Bunun gibi hem üst 
derece ağda hem de sıklaştırma ağında ortak olan noktalara da bağlantı (dayanak) 
noktalan denir. 

Sıklaştırma ağı çeşitli yaklaşımlarla dengelenebilir .Bunlar dinamik ağ, yaklaşık (yan) 
dinamik ağ ve hiyeraşik ağ modeli olup herbiri aşağıda kısaca tanımlanmaktadır 

Dinamik ağ modeli üst derece ağda koordinat ve duyarlık değişimlerine olanak 
vermektedir. Bu modelde üst derece ağ ölçüleri (eski ölçüler) ile sıklaştırma ağı ölçüleri 
(yeni ölçüler) birlikte dengelenmekte ve her yeni ölçünün üst derece ağa etkisi dikkate 
alınarak tüm koordinatların değişimi öngörülmektedir (Şimşek, 1987; Öztürk, 1992). 

Yaklaşık dinamik ağ modelinde bağlantı noktalarının koordinatları hatalı (stokastik) 
ölçüler gibi kabul edilerek sıklaştırma ölçüleriyle birklikte dengelenir. Böylece üst 
derece ağda bağlantı noktalarının koordinatları değişmekte ancak diğer noktalarda bir 
değişme söz konusu olmamaktadır. Başka bir yaklaşık dinamik ağ modelinde ise 
bağlantı noktalarının koordinatları değişmez (sabit) öngörülmekte, ancak bunların 
varyans-kovaryans matrisi dikkate ahnarak sıklaştırma ölçüleri dengelenerek yeni 
noktalar hesaplanmaktadır. 

Hiyerarşik ağ modelinde bağlantı noktalan dahil üst derece ağda hiçbir değişim 
dikkate alınmaksızın sadece sıklaştırma ölçüleri dengelenerek yeni noktalann 
koordinatlan hesaplanır. Böylece üst dereceden alt dereceye doğru olmak üzere 
kurulan hiyerarşik yapıda her alt derece bir üst derece ağa dayandınlmakta ve üst 
derece ağın noktalan hep sabit kalmaktadır. 

Daha gelişmiş duyarlı aletlerle yapılan yeni gözlemler yardımıyla üst derece (eski) ağ 
noktalannın koordinatlan düzeltildiğinden dinamik ağ modeli ideal bir yöntemdir. 
Ancak yöntemin sürekliliği nedeniyle maliyet yükselmekte ve veri yönteminde de 
zorluklar doğmaktadır. Dinamik ağ modelinin bu olumsuz yönü yan dinamik yöntemde 
kısmen ortadan kalkmaktadır. Sıklaştırma ağlannda üst derece noktalann değişmesi 
pek arzu edilmez. Bundan dolayı hiyerarşik model sıkça kullanılmaktadır. Ancak 
duyarlı aletlerle çok mükemmel ölçüler elde edilebilmesine karşın bu modelde de 
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bağlantı noktalarında bir takım nedenlerden dolayı ortaya çıkan zorlamalar 
giderilememektedir. 

Sıklaştırma ağının dayandığı üst derece ağ toptan dengelenmiş olabileceği gibi ayn 
parçalar halinde dengelenmiş noktalardan da oluşabilir. Böylesi durumlarda üst derece 
ağın stokastik yapısı genellikle homojen olmaz. Ayrıca bağlantı noktalan zaman içinde 
deformasyonlar nedeniyle yer değiştirmiş olabilir. Bu ve benzeri nedenlerden dolayı 
bağlantı noktalan olarak alınabilecek gibi görünen ve arazide tesisleri bulunan tüm 
noktaların sabit alınması sıklaştırma ağında yapay gerilmelere neden olabilmektedir. Bu 
nedenle hiyerarşik yöntemle ağ sıklaştırmada bağlantı noktalan olarak öngörülebilecek 
noktaların sabit alınıp alınamayacağı istatistik testlerle araştırılmalıdır. Araştırma 
sonucunda yeni ağ geometrisi ile uyuşumlu olan noktalar belirlenerek bağlantı noktası 
olarak alınır ve böylece yeni ağ bölümündeki zorlamalar yok edilmiş olur. 

Bağlantı noktalan olarak öngörülebilecek noktalar değişik yöntemlerle araştırılabilir. 
Bu çalışmada Helmert (benzerlik) dönüşümü ve global test yöntemleri üzerinde 
durulacaktır. Yöntemler teorik olarak incelendikten sonra uygulamalı olarak 
karşılaştırılmaktadır. 

2. BAĞLANTI NOKTALARI TEST YÖNTEMLERİ 2.1.   

Helmert (Benzerlik) Dönüşümü : 

p sayıda eşlenik noktaya ait birinci ve ikinci   sistem    koordinattan sırayla x,-,j/,- ve 
xhyt (i = 1,2,....... p   nokta sayısı) olmak üzere dengelemeli Helmert dönüşümünde 
fonksiyonel model (düzeltme denklemleri) 

*i + Vxi =    *01 + 0-*02 +kUxi "*12.Vı 
yt +Vyi =   (Uoı +k02 + knyi + k12xj 

(1) 

ile verilmektedir (Benning, 1985; Benning-Theissen, 1985). Ölçü olarak düşünülen 
ikinci sistem koordinatlan (x,-,.F,) korelasyonsuz ve eş ağırlıklı (£ = /) alınarak 
stokastik model belirlenir (Lenzmann, 1984). 

Her iki sistemdeki koordinatlar yerine sistemlerin ağırlık merkezine kaydınlmış 

Jul İZ;]         -    İÜİ         -     M 
x ' p       >    y ' ' p       '    x ' " p       '    » s p  (2 ) 

değerleri  al ın ırsa ve 

Ar, = xt - xs     ;     Ay, = y, - ys     ;     Ax, = xt - xs     ;     Ayt = y, - ys (3) 

olmak üzere (1) deki katsayılar matrisi (A) ve küçültülmüş ölçüler vektörü -1, 
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\   O   xs+ Ax,    -ys- Ay, xs   +   Ar, 
0 1   ys+Ayx      xs+Axx ys   +   Ay, 

Â =    ■     ■  ■ ■          ,    - 1 =          ■  ( 4 )  

1 O   xs+Axp.   -ys-Ayp xs   +   Axp 

O   1   ys+Ayp     xs+Axp \            [ys   +   Aj7p_ 

olur. Buradan 

[52] = [Ax2
+A/] (5) 

ile normal denklemler matrisi (N = ATA) ve mutlak terimler vektörü (n = ATİ), 

P 0 xsp - y s p  
0 P ysP xsp 

Z*    xsp         ysP        ti+yî)p+{s>] 0 (6a) 
-yj>      x s P  o tâ+y*)p+[s2l 

% P  
ysp 

-=  S((^+Ax,.)x,.+(^+Ay,.)J,) (6b) 
_S((x5 + Ax,- ))/,• + Cy, + Ay,- )x,)_ 

hesaplanır. N'nin inversinin alınmasıyla bilinmeyenlerin ağırlık katsayıları (kofaktörler) 
matrisi 

Q a = K - ı=  l   J L   J        L   J (7) 

[52] [S2] [S2] 
ys xs _ ı _  

[S2] ~[S2} ° [52] 
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elde edilir (Aksoy, 1987). Bilinmeyenler bir k vektörüyle gösterilip 

k='k,m  =N-\n (8) 
"il 

ile 
[AxAx + AyAj] 

A       [ArAJ-AyAx] 
*İ2-          J52] Cb)  

,oı = W-^uH^2b] (9x) 

,o2=MzM|Hiih] (9d) 

ve bilinmeyenlerden yararlanarak iki sistem arasındaki ölçek katsayısı (A) ve dönüklük 
(«0, 

Â = V^n+4 (10) 

<p = arctg—^ (11) 

hesaplanır. 

Bilinmeyenler (1) de yerine konarak düzeltmeler ve düzeltmeler yardımıyla birim 
ağırlıklı ölçünün sonsal (a posteriori) standart sapması 

°=h^r (12)
 

ile elde edilir. Düzeltmelerin kofaktörleri 

_ı   —   Ax'2 + A-v'2 - n  e n i  
1VxıVxı   - IVyıVyı   ~ l~ p ~         [■^21 '        1 VxiVyı   = ° ^     ' 

ile hesaplanır (Lenzmann, 1984; Hahn-Bill,1984; Heck,1985). 
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Noktaların koordinat çiftlerinin testi için test büyüklüğü 

olarak verilmektedir (Benning, 1985). Ölçü sayısı 2p, bilinmeyen sayısı 4 ve yanılma 
olasılığı a olmak üzere 2 ve 2p-6 serbestlik dereceli F-dağılımı sınır değeri 
(Koch,1985;Benning-Theissen,1985)'de ölçü çiftleri için verilen bağıntıdan 
yararlanarak 

^-«..-a/p =(J>~3((«/İp)ll/^3)"1J (I5) 

elde edilir. Bu değerden de yararlanarak test için sınır değer 

hesaplanır (TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri odası, 1995). 

T>C (17) 

oluyorsa ilgili  Xf,y.   koordinat çifti uyuşumsuzdur yargısına varılır.  Uyuşumsuz 
koordinat çifti atılarak dönüşüm ve test işlemi uyuşumsuz koordinat çifti kalmaymcaya 
kadar yinelenir. 

2.2.   Global Test 

Bağlantı noktalarının global test yöntemiyle test edilmesi için bağlantı noktalan 
datum olmak üzere sıklaştırma ağı kısmi iz minimum olarak dengelenir. Bu çözüm, tüm 
iz minimum sonucuna ya da zorlamasız dengeleme sonucuna bir S-transformasyonu 
uygulanarak da elde edilebilir (Demirel, 1987). Burada "bağlantı noktalarının 
dengeleme ile bulunan koordinatları istatistiksel anlamda verilen koordinatlarına eşittir" 
şeklinde öne sürülen hipotez test edilecektir. 

h=2p sayıda bağlantı noktasının verilen koordinatlar vektörü x,, kısmi iz 
minimum çözümünden elde edilen koordinatlar vektörü xx ve bunların kofaktörler 
matrisi Q. .  olmak üzere global test için test büyüklüğü olarak 

(I,-1,/öi' (*,-*,) T =--------- =îf ----------Fhr (18) 
na 
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geçerlidir. Burada â2, dengeleme sonucu hesaplanan birim ağırlıklı ölçünün sonsal 
varyansı ve r, dengelemenin serbestlik derecesidir. (18) test büyüklüğü a yanılma 
olasılığı ve h, r serbestlik dereceleri ile F-dağüımının sınır değerinden büyük, 

T>FkrX_a (19) 

oluyorsa bağlantı noktaları kümesinde tutarsızlık olduğu yargısına varılarak bu 
tutarsızlığa hangi noktanın neden olduğu araştırılmaya başlanır. Araştırmada nokta 
koordinatları teker teker, çifter çifter ( ya da üç boyutlu ağlarda her üç koordinat 
birlikte) test edilir. 

(18) den yararlanarak koordinatların teker teker testi (örneğin x değerleri) için 
9~L=llq™        0=l,2,....h)ile 

( ^ - ^  ve 

çifter çifter testi için 

f*i     "    *ij    llxm     1xiyi  ^     p     ~    *,~| 
T     U    ~   -A-J     Uyu    iyiyi \      U    ~   &J     ,, , . , ,  
l2~ ^ 2  b1jr (21) 

test büyüklükleri hesaplanır (Koch, 1983; Şimşek, 1995). 

(20) ve (21) test büyüklüklerinin hesabı için (18) global testinde kullanılan 
bilinmeyenler vektörü x ve bunlara ilişkin kofaktörler matrisinin Q_ . , tes edilecek 

noktaya ait alt elemanları kullanılır. Test büyüklükleri öngörülen yanılma olasılığına 
(a) göre ilgili dağılımların sınır değerlerinden büyük, 

2 î>^. ı -«    i    T 2 >F u i . a  (22) 

olursa incelenen koordinat ya da koordinatlar tutarsızdır. Koordinat ya da 
koordinatları tutarsız olan nokta yeni noktalar kümesine alınır. Böylece bağlantı 
noktalan kümesinden tutarsız noktalar ayıklandıktan sonra geriye kalan noktaların 
koordinatları sabit alınarak ağ son kez dengelenerek yeni noktalar hesaplanır. 

3. UYGULAMA 

Şekil l'de görülen 31 noktalı ve noktalar arasında 164 doğrultu açısı gözlemi 
bulunan bir ağda uygulama yapılmıştır. Ağın 15 noktası (1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 24, 
27, 28, 29, 30, 31) eski ağa aittir, başka bir deyişle sabit nokta olarak öngörülebilecek 
durumdadır. 
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Aşağıda anlatıldığı gibi üç değişik şekilde uygulama yapılmıştır. 

(a) Ağ tüm iz minimum olacak şekilde serbest dengelenmiş ve ardından uyuşumsuz 
ölçü testleri yapılmıştır. Uyuşumsuz ölçü testleri ile 2   ölçü uyuşumsuz bulunmuş ve 
ölçü  kümesinden  çıkarılarak  dengeleme  yinelenmiştir.   Bağlantı   noktası   olarak 
alınabilecek 15 noktanın bu şekilde elde edilen koordinatları ile mevcut koordinatları 
arasında Helmert dönüşümü yapılmıştır. Dönüşüm sonucu yapılan test ile 3 nolu 
noktaya ait ve (14) eşitliği ile hesaplanan test büyüklüğü T=2.2211 ve buna ilişkin sınır 
değer (16) ile C=2.2177 bulunmuştur. Buradan 3 nolu noktanın koordinat çiftinin 
uyuşumsuz olduğuna karar verilerek bu nokta yeni noktalar kümesine alınmıştır. Sonra 
yinelenen testler ile 1, 24, 11 numaralı noktaların da koordinat çiftleri uyuşumsuz 
bulunarak bu noktalar yeni noktalar kümesine alınmıştır. Kalan 11 nokta ile test 
yinelenmiş ve uyuşumsuz koordinat olmadığı görülmüştür. Test sonuçlan çizelge 1 'de 
sergilenmiştir. 

(b) Tüm iz minimum çözümlü dengeleme sonuçlan yerine dönüşümle test edilecek 
noktalar dengelemenin datumunu belirleyecek şekilde kısmi iz minimum çözümlü 
dengelemeler yaparak Helmert dönüşümü ve ardından test yapılmasının daha anlamlı 
olacağı düşünülmüş olup önce  15 nokta datumu belirleyecek şekilde dengeleme 
yapılmış ve ardından Helmert dönüşümü ve test icra edilmiştir. Bu test sonucunda 3 
nolu noktaya ilişkin test büyüklüğü T=2.2313 bulunmuş ve sınır değer C=2.2177 ile 
karşılaştırılarak 3 numaralı noktanın koordinat çiftinin uyuşumsuz olduğu görülmüştür. 
Bunun gibi ardışık olarak yapılan dengeleme ve testlerde 1, 24, 11 numaralı noktalann 
uyuşumsuz olduğu gözlenmiştir. Test sonuçlan çizelge 2'de verilmiştir. 

Çizelge 1 : Tüm iz minimum çözümlü dengeleme sonuçlan ile yapılan Helmert 
dönüşümleri 

 

(c) Global test yöntemiyle noktaların testine yönelik olarak yapılan çalışmalarda 
aşağıda özetlenmektedir. 

Önce serbest dengeleme ve ardından yapılan uyuşumsuz ölçü testleri ile uyuşumsuz 
bulunan 2 ölçünün atılmasından sonra dengeleme sonuçlan, bağlantı noktası olabilecek 
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15 noktaya göre kısmi iz minimum çözümüne döndürülmüştür. Daha sonra (18)'e göre 
global test ve ardından (21)'e göre de noktaların koordinatları test edilmiştir. Bu test 
ile bulunan en büyük test büyüklüğü T = 7.0086, ilgili dağılımın sınır değerinden 
(F2.73.0.95 = 3.1221) büyük olduğundan bu test büyüklüğünün ait olduğu 27 numaralı 
nokta yeni noktalar kümesine alınmıştır. Daha sonra benzer olarak yapılan işlemler ve 
testlerle 5 ve 7 numaralı noktalar da uyuşumsuz görülerek yeni noktalar kümesine 
alınmıştır. Sonuçlar çizelge 3'de görülmektedir. 

Çizelge 2 : Kısmi iz minimum çözümlü   dengeleme sonucu elde edilen koordinatlarla 
yapılan Helmen dönüşümleri 

 

Çizelge 3 : Global test yöntemiyle noktaların testi
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Uygulanan iki test yöntemiyle farklı sayıda ve tamamen farklı noktalar uyuşumsuz 
bulunmuştur. Helmert dönüşümüyle dört adet nokta (3, 1, 24, 11 numaralı noktalar) 
uyuşumsuz bulunurken global test yöntemiyle üç ad^t nokta (27, 5, 7 numaralı 
noktalar) uyuşumsuz bulunarak yeni noktalar kümesine alınmıştır. 

Tüm iz minimum ve kısmi iz minimum çözümlü dengeleme sonuçlarıyla yapılan 
Helmert dönüşümleri ardından yapılan testlerle noktalara ilişkin test büyüklükleri farklı 
olmakla beraber aynı noktalar uyuşumsuz olarak bulunmuştur (çizelge 1 ve çizelge 2). 

Helmert dönüşümü ve global test yöntemine hesap adımlan açısından bakılacak 
olursa; Hermert dönüşüm yöntemi, serbest ağ dengelemesi, Helmert dönüşümü ve 
ardından test işlemlerini içermekte ve kullanılması çok pratiktir. Global test yöntemi, 
serbest ağ dengelemesi (bu dengeleme tüm iz minimum çözümü ise bu 
çözüm S-transformasyonu ile kısmi iz minimum çözümüne döndürülür), global test ve 
ardından noktalar bazında uyuşumsuz nokta testlerin' içermektedir. Hesap yükü diğer 
yönteme nazaran daha çoktur ve daha çok zaman harcanır. 

Helmert dönüşümü daha ziyade iki boyutlu ağlama yaygın olarak kullanılabilirken 
global test yöntemi ağ boyutundan bağımsız olarak her ağda (bir, iki, üç boyutlu ağ) 
rahatlıkla kullanılabilmektedir. 

Buradaki uygulamada her iki test yöntemiyle farklı ayıda ve farklı noktaların 
uyuşumsuz bulunması rastlantısal olabilir; her uygulamada >enzer sonuç elde edilecek 
anlamı taşımamalıdır Nitekim 17 noktanın test edildiği bir oaşka uygulamada Helmert 
dönüşümü ile 7 noKta; global test yöntemiyle 4 nokta uyuşumsuz bulunmuştur. İkinci 
yöntemde uyuşumsuz bulunan 4 nokta birinci yöntemde de uyuşumsuz bulunmuştur; 
bir başka deyişle birinci yöntemle uyuşumsuz bulunan 7 noktanın 4 tanesi ikinci 
yöntemle de uyuşumsuz bulunmuştur. 
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hallesinde doğdum. Babam deniz subayı yzb. Mehmet Yaşar olup 
sülalemiz 1. Sultan Hamid'in Sadrazamı Halil Hamit Paşaya gider. 
Üsküdar Toptaşı Sokullu Mehmet Paşa İlkokulundan 1925-26'da 
mezun oldum. 1926'da Kadıköy Ortaokulunda 6. sınfa başladım. 
1928-29'da bakelorya sınavını vererek Kadıköy Ortaokulunu bitirdim. 
1929-30'da Kabataş Lisesi 9. sınıfına girdim. 10. sınıftan sonra parasız 
yatılı kısmının sınavına girdim. Sınavı kazandığım halde beni kabul 
etmediler, kızdım ve Kuleli Askeri Lisesinin 11. Sınıfına; sağlık 
muayenesi sınavını kazanarak girdim ve 1932'de Kuleli Askeri 
Lisesini bitirdim. Sonra İstanbul'da Harbiye'ye girdim. Oza-man İTÜ 
Taşkışla'da 1. Ordu bulunuyordu. Burada harbiye stajını yaptım. Bu 
stajdan sonra harbiye mektebinde sivil ve askere Avrupa'da mühendis 
olma olanağı vermek üzere açılan sınavı 1. Derece 
olan 10 kişiden 5. olarak kazandım. 1933'de Ankara'ya gönderilerek Harita Genel Komutanlığın-
da Harbiye 1. Sınıf öğrencisi olarak iyi sicil aldığım taktirde Berlin'e Harita Yüksek Mühendisi 
olmak üzere gönderileceğim söylendi. 1934'de Asteğmen (Yarsubay) olarak çıktım. 1934 Tem-
muzunda Budapeşte-Çekoslovakya üzerinden Almanya'ya gittim. Berlin Üniversitesinin 6 aylık 
dil kursu ve Berlin-Charlottenburg belediyesinde 6 ay nivelman ağırlıklı meslek stajından sonra 
1935 kış yarıyılında Jeodezi öğrenimine başladım. 1937 da Vorprüfung'u "gut" ile bitirdim ve 
1938 sonuna doğru diploma projemi aldım. Prof. Dr. Schmehl'in denetimindeki bu çalışmanın ko-
nusu, Jüpiter aylarının gölgesine girmesi ile Postdam-Greenvvich arasında boylam farkını sapta-
maktı. Bu amaç için Postdam rasathanesindeki Helmert kulesinde gözlemler yaptım. 1939 Eylü-
lünde diploma çalışmam kabul edildi. Bu esnada sınavlara henüz başlamıştım ki 2. Dünya Savaşı 
başladı. Bizi Ankara'ya gönderdiler. Ankara'da bir dilekçe vererek öğrenimimi tamamlamak üze-
re tekrar Almanya'ya gönderilmemi istedim. 1940'ta tekrar Berlin'e gönderildim. Üçünü daha ön-
ce verdiğim 17 sınavın kalan 14 derse ait sınavlarını vererek 1940 martında Dipl.-Ing. oldum. 

Ö. D.: Öğrenciliğiniz duyduğumuz kadarı ile pek renkli geçmiş... 

- Evet. O zaman 1 Mark 50 kuruştu. Savaş enflasyonu ile 1939 da 1 Lira'ya 12 Mark veriyor-
lardı. Para sıkıntımız yoktu. Ben aynı zamanda iyi bir sporcu idim. Güreş, yüzme, futbol dallarında 
spor yaptım. Berlin'de Herta BSC, Berliner SV 92, Üniversite, TH veya karma takımlarının sol 
açıklarında oynardım. Bana "raffinierte Türke = müthiş Türk" derlerdi. Bir motosikletim vardı. 
KTÜ' ye derse gittiğim yıllarda (1970-73) Üniversitenin sahil tesislerindeki 10 m. yüksekliğinde-
ki tramplenden jacknife biçiminde atladım. Çok şaşırmışlardı. 
• Bu söyleşi TKGM İstanbul Bölge eski müdürü Y. Müh. Ömer Demirağ ve Kocaeli Ün. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Muzaffer Şer 
betçi'nin 19.08.1997 tarihinde Ataköy'deki K. Yaşar'ın kendi evinde yapılmıştır. 
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Ö. D.: Türkiye'ye döndükten sonra neler yaptınız? 

-Alman hükümeti staj için izin vermeyince Ankara'ya dönerek Yzb. rütbesi ve 1940-2 sicil nu-
marası ile Harita Genel Komutanlığında Y. Müh. olarak göreve başladım. İTÜ'de Y. Müh. unva-
nım onaylandı. Bu kurumda 1919'da Bnb., 1954'de Yrb. oldum ve istifa ettim. Ankara Üniversi-
tesi, Fen Fakültesi, Astronomi Kürsüsünde Prof. Dr. Kraeicken yönetiminde doktora çalışmaları-
na başladım. Harita Genel Komutanlığıyla anlaşarak 1959-61 arasında bu kurumun aletleriyle göz-
lem ve heseplamaları tamamladım ve 1962 yılında AÜ'de bilim doktoru unvanını aldım. Doktora 
konusunu aldığım yıllarda Mobil Exploration Medit. Corp. isimli bir Amerikan firmasına girdim. 
1960'da bu firmada maaşım 4000 TL gibi çok yüksek bir rakamdı. Güneydoğu ve güney Türkiye 
'de ve Girit adası ve civarında kara ve denizde gravite çalışmaları yaptık. Bu sırada beni Uppsa-
Ia/İsveç Üniversitesi Tabii Bilimler Fak. Jeodezi ve Jeofizik laboratuarı başkanı Prof. Dr. E. 
Tengström istedi. 1961-64 arasında 3.5 yıl burada çalıştım. Eşimin hastalanması ile Türkiye'ye 
dönerek 1965'de doçentlik dil sinavına girdim.Bu sınavda başarı gösteremedim. Dil sınavında 
Elipsoid yerine "kat nakıs-ı mücessem-i deverani" yazmıştım, sınav jürimde, daha sonra KTÜ'de 
rektörlük yapan Saffet Rıza Alpar vardı. Sonra tekrar dil sınavına girdim ve 1966 eylülünde Doç. 
1972 mayısında Prof. oldum ve 1965-1984 yılları arasında ODTÜ Müh. Fak., İnşaat Bölümü, je-
odezi laboratuarında çalışarak 53.5 yıl üzerinden emekli oldum. 

MJŞ.: ODTÜ'de sizden başka meslektaşlarınızdan kimler vardı? 

-YTÜ mezunu ve Ohio'da Heiskanen ve Brandenberger'in öğrencisi olarak 1957'de master 
yapan Fahrettin Aydın, ODTÜ'de laboratuar kurarak beni 1965 yılında Amerikan şirketinden aldı. 
F. Aydın, 1970'de Doç. oldu. 7 yılda bir verilen izinle ve eşinin ısrarı ile Avusturalya'ya gitti. Eşi 
Harita Genel Komutanlığında Gn. Kadri Tan'm kızıydı. Melbourn Üniversitesinde çalıştı. İzin 
süresi bir yıl uzatıldı daha da uzatılmadığından istifa ederek oraya yerleşti ve orada vefat etti 1972 
(?). Bundan başka Harita Albayı Yük. Müh. Mustafa Gönençcan'ın oğlu Atilla Gönençcan vardı. 
Atilla Ankara kolejini bitirdikten sonra Münih'te jeodezi okudu. 1964'de Kneissl'in yönetiminde 
doktora yaptı. Askerlik yapmak üzere Türkiye'ye geldi. Askerlik sonrası ODTÜ'ye girdi. Yol la-
boratuarında lyıl çalıştı ve Almanya'ya giderek oraya yerleşti. Köln Meslek Yüksek Okulunda Je-
odezi ve matematik dersleri veriyormuş. Bunların dışında Harita Genel Komutanlığından emekli 
olan Yük. Müh. Kerim Evinay ve Yük. Müh. Ahmet Keretli bir süre sözleşmeli olarak çalıştılar. 

1985'de eşimi kaybettim, 1985-15 Eylül 1994'de Üniversitede 80 yaşıma kadar yine parttime 
olarak ders verdim. 1994'de Ataköl/İstanbul'a yerleştim. (5.kısım, Blok A-l, No 1, tel.: 0212 560 
01 50) 

M.Ş.: Hangi dersleri verdiniz? 

- Harita Y. Teknik okulunda 1940,42,43,44,1968,1969 yıllarında Astronomi ve jeofizik, 
KTÜ'de 1970-73 Astronomi, Harbiyede 1977'de YJeodezi, ODTÜ'de jeolog, inşaat ve maden 
mühendisliği bölümüne jeodezi ve Fen Fakültesi Astronomi Bölümünde fiziksel astrometri ve gra-
vimetri ve rezistivite uygulamaları AÜ'de jeofizik bölümüne jeofizik ve jeomanyetik dersleri ver-
dim. (Savaş dolayısı ile staj yapamadığımdan 1950'de 6 ay Finlandiya jeodezi dairesinde jeofizik 
stajı, 1951'de de 6 ay Ohio State'de Heiskanen yanında staj yaptım. Bu 6 ay içinde tüm Ameri-
ka'yı dolaşan 26 000 mil'lik sarkaç istasyonlarında gravimetrik ölçüler yaptık. Bu ölçüler esna-
sında Nevv York'ta benim için ilginç bir olay olan ünlü Einstein'e Türk Bnb. olarak takdim edil-
dim ve elini öptüm. (Postdam'da Helmert kulesi ve Einstein kulesinde gözlemler yaptığımı söyle-
diğimde çok memnun olmaştu.) 
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M.Ş.: Postdam'daki gravite değerinde galiba bir yanlışlık terkedilmişti. Bizim Kandilli 
gözlemevi de buraya bağlanmıştı, Kandilli değeri düzeltildi mi? 

- Evet. Bu hatayı Amerikalılar farkettiler ve Postdam gravite değeri 14 miligal azaltıldı, dola- 
yısı ile Kandilli değeri de 14 mgal azaltıldı. 

Ö.D.: Türkiye'de nerelerde ölçüler yaptınız? 

- Meşe Dağı başta olmak üzere Türkiye I. Derece nirengi ağı üzerinde 99 adet I. Derece ni 
rengi noktası ve baz büyütme noktasında ölçüler yaptık. En önemlisi Ölçü ekibi yetiştirdim. Özel 
likle fevkalade insanlar olan Faruk ve Hamit Uzel kardeşler, Arif Çöklü, Hakkı Algan, Yzb. Şina- 
si Tansev, Yzb. Kemal Baranok ve Yzb. Halim Ulutaş gibi çok değerli elemanlar yetiştirdim. Me 
şe Dağında kumandanımız Yzb. Bahri Bozdağ idi. Fotogrametriyi Türkiye'de kuranların birincisi 
sayılırdı. İkincisi ise General Kadri Koray'di. 

M.Ş.: Meşe Dağında bir vakitler Trabzon'a geldiğinizde anlatmıştınız, Hocamız Ekrem 
Ulusoy'u niye korkutmak istediniz? 

- Ekrem araziyi pek sevemedi, karısı ile gelmişti gitmek istedi, zaten yiyeceğimiz azdı gece 
çarşafı başıma geçirip garip sesler çıkararak korkutup kaçırmak istemiştim. 

M.Ş.: Bir de Harita Genel Komutanı Yzb. Ali Yaramancı'yı kovaladığı söyleniyor. Bu-
nun aslı nedir? 

-Hayır öyle birşey yok. O olay Ali Yaramana ile Mustafa Gönençcan arasında oldu. Kadri 
Koray Paşa zamanında Yaramancı , bunlar aleti okumasını bilmiyorlar diye şikayet etmiş. Kadri 
Paşa'da her ikisini çağırmıştı. Olayda ben ve aletçi Selami Bey de vardı. Önce Mustafa Bey 
gravimetri aletini okudu, sonucu bir kağıda yazdı. Sıra Yaramancıya gelince siyah bir örtü istedi 
ve bu örtüyü başına geçirerek yaptığı okuma farklı idi. Meğerse örtünün altında ayan bozarak 
farklı okuma yapıyordu. Bunu Selamî Bey farketti. Paşa da çok kızarak Yaramancıyı odasından 
kovdu. 

ÖJD.: Almanya'da okuyan diğer meslektaşların bilmediğimiz tarafları nelerdir? 

- Mehmet Ali Erkan, Konya Lisesinden mezun olmuştu. Önce makine , sonra kimya ve daha 
sonra da jeodezi okumasına karar verilmişti. Jeodeziyi Auszeichnung (pekiyi'nin üzerinde bir 
derece) ile bitirdi ve 500 DM ödül aldı. Lütfi İlman ve Macit Erbudak fen fakültesi matematik 
bölümünü bitirip gelmişlerdi. Doktora için gönderilmişlerdi. Sonra onlar da jeodezi okudular. Kor 
general Kadri Koray ise 1939 başında Dresden'de okudu. Erokan ve Evinay benden bir yıl son 
radır. Harp dolayısı ile öğrenimlerini tamamlamak için Amerika'ya gönderildi ve oradan stajlarını 
yaparak 1944'de Hrt. Gn. Md.'lüğüne geldiler. 

ÖJD.: Halen ne ile meşgulsünüz? Vaktinizi nasıl geçiriyorsunuz? 

-Bir kitap hazırladım. Bunun baskı işleriyle şimdilik meşgulüm. Bol bol geziyorum,ak-
rabalarımı ziyarete gidiyorum. 

Ö J). ve M.Ş.: Verdiğiniz bilgiler için size teşekkür eder ve sağlıklar dileriz. 
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