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Eratosthenes; Mısır'da aynı meridiyende bulunan Syene (As-
şuan) ve Alexandria arasındaki mesafeyi deve yolculuklarıyla 
elde edilen verilere göre kestirmiş ve güneşe gözlemler yar-
dımıyla merkez açıyı da bularak, yer yarıçapını 7300 km ola-
rak hesaplamış, Eratosthenes'in hayranlık uyandıran temel 
alımı bugün de geçerli olup, küre yarıçapının belirlenmesi 
için bir yay ve bu yayın karşısındaki merkez açının öl-
çülmesine dayan ir. Bu yöntem yerin biçiminin astro-jeodezik 
olarak belirlenmesi yöntemidir. 

1. Giriş 
Jeodezik çalışmalar, insanların, va-

rolduğu bütün alanlarla yakın ilişkide ol-
masına karşın, jeodezik çalışmalar ve 
dünyanın şekli az tanınmaktadır. Je-
odezide aranan büyüklükler doğrudan be-
lirlenememekte, ölçülerin fonksiyonu ola-
rak hesaplanabilmektedir. ■ Hesap için 
matematiksel olarak tanımlanabilen re-
ferans yüzeyleri gerekmektedir. Referans 
yüzeylerinin seçimi jeodezik çalışmanın 
yapıldığı sahanın büyüklüğüne bağlıdır. 
Referans yüzeyleri düzlem, küte, elipsoidi 
ve jeoid olabilir. Dünyanın şekli, geometrik 
ve fiziksel olmak üzere iki şekilde ta-
nımlanmaktadır. Büyük sahalarda yapılan 
jeodezik çalışmalarda karşılaşılan en 
büyük problem, kullanılacak hesap yü-
zeyidir. Yani, dünyanın şeklinin ne alı-
nacağı problemidir. Jeodezide konum için 
referans yüzeyi olarak geometrik bir yüzey 
olan elipsoid, yükseklikler için yerin gra-
vite alanıyla ilişkili bir yüzey olan /eoM kul-
lanılır. Elipsoid yerin meridyen elipsinin 
küçük ekseni b etrafından dön-
dürülmesiyle elde edilen dönel bir yü-
zeydir. Jeoid ise her türlü fiziksel etkilerden 

arındırılmış denge halindeki durgun deniz 
yüzeyidir. Jeoid özel bir nivo yüzeyi olup, 
her noktasından çekül doğrultusuna diktir. 
Ayrıca noktasındaki potansiyel değerleri 
birbirine eşit ve sabittir. Bu çalışmada ulu-
sal jeodezik ağların kurulmasında kul-
lanılan ve yerin gerçek şekli jeoid ve 
model şekli elipsoid ile jeodezik çalışma 
arasındaki ilişkiler incelenmiştir. 

2. Yeryüzünün Ölçümü ve Şeklinin 
Belirlenmesi 

Jeodezik ödevler, fiziksel yeryüzünde 
kurulan sabit noktalarda yapılan ölçmeler 
yoluyla başarılır. Esas amaç bu sabit nok-
taların yerlerinin bir uzay koordinat sis-
teminde tek anlamlı olarak belirlemektir. 
Bütün jeodezik çalışmalar sonucunda elde 
edilen ürün farklı ölçekteki topograflk ha-
ritalardır. Haritalar modern bir toplumda 
yaşanılan yerin kullanımı ve planlanması 
için başvurulması zorunlu olan bir araçtır. 
Harita, yeryüzünün geometrik gerçek düz-
gün bir parçasının sadeleştirilerek ifade 
edilmesidir. Bugün jeodezinin diğer ödevi 
tümde ve detayda yerin şeklini be-
lirlemektedir. Friedrich Robert Helmert 
(1880)'e  göre:  Jeodezi,   yeryüzünün  öl- 
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çülmesi, projeksiyonu ye çekim alanlarının 
belirlenmesi bilimidir (Ünal, T., 1987). Je-
odezinin bu problemi şöyle çözülmüştür: 
Yer ölçmesiyle, yer lipsoidi ve jeoidi be-
lirlenir. Uygulamlı jeodeziyle de yer-
yüzündeki detay ölçme ve hesapları ya-
pılarak sonuçları haritada gösterilir. 
Dünyanın şekli olarak alınan küre ya-
rıçapını ilk olarak Eratosthenes, İÖ IV. 
yy'da ilgili merkez açı ve büyük daire ya-
yından yararlanarak belirlemiştir (Şekil 1) 

 

Şekil 1: İÖ. IV. yüzyılda Eratosthenes 
yeryüzünde iki nokta arasındaki b me-
safesi ve güneşe gözlem ile ölçülen mer-
kez açı y yardımıyla yer küresinin ya-
rıçapını 7300 km. bulmuştur. 

Eratosthenes; Mısır'da aynı me-
ridiyende bulunan Syene (Assuan) ve Ale-
xandria arasındaki mesafeyi deve yol-
culuklarıyla elde edilen verilere göre 
kestirmiş ve güneşe gözlemler yardımıyla 
merkez açıyı da bularak, yer yarıçapını 
7300 km olarak hesaplamış. Era-
tosthenes'in hayranlık uyandıran temel 
alımı bugün de geçerli olup, küre ya-
rıçapının belirlenmesi için bir yay ve bu 
yayın karşısındaki merkez açının öl-
çülmesine dayanır. 

Bu yöntem yerin biçiminin astro-
jeodezik olarak belirlenmesi yöntemidir. 
Yer şeklinin küre yerine elipsoid alın-
masının nedeni 16. ve 17. yy'daki fiziksel 
anlayış ve doğru gözlemlerin ya-
pılmasındadır. Yer elipsoidini belirlemek 
için de, yer küresinin yarıçapının be-
lirlenmesindeki   gibi   iki   parametre   ge- 

reklidir. Bu parametreler; iki yay ve ilgili 
merkez açılarıdır. Bu yönteme yer elip-
soidinin astro-jeodezik yöntemle be-
lirlenmesi denir. Günümüze kadar be-
lirlenen en önemli elipsoidler çizelge 1'de 
görülmektedir 

 

Çizelge 1: Astro-jeodezik olarak be-
lirlenen elipsoidler 

Yer elipsoidinin parametreleri olarak 
elipsoidin büyük yarıekseni a ile (küçük ya-
rıeksen b yerine), yer basıklığı {<= = (a-b): 
a) kullanılır. Yerin gerçek şeklinin eisp-
soid'de olmadığı, yerin değişik ke-
simlerinde yapılan yay ölçülerinde elde 
edilen a ve b değerlerinde; ölçü ha-
talarının etkisini aşan farklılıklar sap-
tanmıştır ve ilk olarak Helmert bu fark-
lılıkların dünyanın şeklinin elipsoid 
olmadığını ortaya çıkardığını ileri sür-
müştür. (Aksoy, A., 1986; Güneş, İ. H. 
1988). Dünyanın şeklinin elipsoid ol-
madığını kanıtlayan diğer bir olay da elip-
soid normali ile çekül doğrultusunun ça-
kışmamasıdır. Elipsoid normali ile çekül 
doğrultusu arasındaki açıya çekül sap-
ması denir. Jeoid belirlemenin teorik te-
melleri 18. ve 19. yy'da atılmasına karşın, 
ilk olarak 20. yy'da pratik uygulamasına 
başlanabildi. Jeoidi belirlemek için gerekli 
olan gözlemler, astronomik olarak be-
lirlenen enlem ve boylam, ayrıca gravite 
(yerçekimi ivmesi) değerleridir. Jeoid dev-
rinin başlama nedeni jeoid bilgisi var-
sayımıyla ulusal triangülasyonu be-
lirleme talebidir (Özgen, M., G., 1969). 
Jeoid yüzey denklemi kolay ifade edi-
lemeyen karmaşık bir şekildir. Yükseklikler 
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için referans yüzeyi olarak, fiziksel olarak tanımlanan jeoid alınmasının nedeni; yeryuvarı 
dışındaki nivo yüzeyleri bilinirse, her uzay noktasından geçen ve nivo yüzeylerine dik olan 
gravitenin miktarı ve doğrultusunun belirlenmesindendir. Gravite doğrultusu demek çekül 
doğrultusu demektir. Bütün jeodezik gözlemlerin geometrik olarak tanımlanan bir referans 
isteminde işlenmesi çekül doğrultusuyla gerçekleştirilir. Âyrsca günümüz uzay teknolojisi 
GPS ite, koordinat belirlemede jeoid yüksekliklerine ihtiyaç duyulması nedeniyle 
jeoid belirlemenin önemini gittikçe artırmıştır (Ayhan, E., 1991). Fiziksel bîr yüzey ol-
ması nedeniyle jeoldi harita yapsmında orijinal yüzy ya da başka bir deyişle referans 
yüzey! olarak aSmak olanaksızdır. Bunun yerine dünya îçîn Jeoîde en uygun gelen 
dönel bîr elipsold referans yüzeyi olarak seçilir (Koçak, E., 1984). Dünyanın şeklînin 
jeodezik çalışmalarla olan ilişkisi bir öfkede veya dünyada koordinat birliğinin sağ-
ianrnass çabasında yatmaktadır (Ayan, T., 1979). Dünyanın şekli nokta koordinatlarının 
belirlenmesinde referans yüzeyi olarak alınır. Fiziksel yeryüzündeki noktalar (fiziksel yer-
yüzünde ölçülen yatay doğrultular ve eğik uzunluklar) referans yüzeyine izdüşürülür ve ge-
rekli hesaplamalar bu yüzey üstünde yapılarak noktaların konum koordinatları elde edilir 
(Şekil 2). 

 

Şekil 2: Uzay noktalarının yerlerinin tek anlamlı belirlenmesi (XA; YA konum koor. HA 
yükseklik) 

Referans yüzeyinde öngörülen özellikler şunlardır; 
1. Bir eş potansiyelli (nlvo) yüzeyi, durgun su (yüzeyi) olması, 
2. Dünya için tek anlamlı ve kesin olarak tanımlanabilmesi, 
3. Kapalı bir fonksiyonla geometrik olarak ifade edilebilmelidir (Baykal, O., 1994). 

Dünyanın gerçekşekli olan jeoid, yukarıdaki referans yüzeyi için öngörülen özelliklerden 
2. ve 3. özellikleri sağlayamadığından, jeoid yerine dünyanın model şekli varsayımlara da-
yanarak dönel elipsoid (yer elipsoidi) elde edilmiştir. 

Yer elipsoidinin parametreleri; 

a) Geometrik parametreler (a, «,« = (a,b): b . 

a: Meridyen elipsinin büyük yarı eksen uzunluğu 
b : Meridyen elipsinin küçük yarı eksen uzunluğu 
«=: Basıklık 
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b) Fiziksel parametreler (EVİ, co) 

M : Dünyanın kütlesi 
co: Dünyanın açısal dönme hızı 
dır. 

Geometrik ve fiziksel parametreleri belirlenmiş yer elipsoidine nlvo elipsoidi denir. 
Çekül sapmalarının oluşma nedeni yerin kütle dağılımındaki düzensizliklerdir. Düzensiz 
çekül sapmalarına bağlı olarak jeoid ile elipsoid arasında noktalara bağlı olarak M yük-
seklik farkları ortaya çıkar. Bu Ni lere jeoid yükseklikleri ya da odülasyoniarı denir. Ni 
değerleri ender durumlarda 100 m'yi aşmaktadır. Jeoid yerine alınacak ve parametreleri 
belirlenmiş yer elipsoidine Jeodezik Referans Sistemi denir. Örneğin, 1967 Jeodezik Re-
ferans Sistemi 1980 Jeodezik Referans Sistemi, WGS-84 gibi. 1980 Jeodezik Referans 
Sisteminin parametreleri a = 6.378, 245 km, «= = 1: 298.245 dir. Bu değerler 1909 Hay-
ford'un hesapladığı değerden 250 m daha küçüktür (Çizelge 1). Bu kısaEmamn nedeni 
yerin boyutlarının küçülmesinden dolayı değil, aksine metod ve model ferdeki ge-
lişmeler ile preslzyonlu gözlemlerin sayısındaki artış nedeniyle büyük yan eksen -+ 
0.5 m den daha düşük doğrulukla belirlenebilmektedir (Sigl, R., 1994). Hayfordun be-
lirlediği yarı eksen doğruluğu -+ 300 m dir. Jeoid yükseklikleri konum kordinatlarını uy-
gulama açısında önemli hatalar oluşmamasına karşın, nokta yüksekliklerini etkilemektedir. 
Jeodezik uygulamalarda h elipsoid yüksekliği yerine H ortometrik yükseklik kullanılır 
ve bu iki yükseklik türü arasında h = H+N ilişkisi bulunmaktadır. Burada U jeoid yük-
sekliği olup İki yükseklik arasında dönüşümü sağlar (Ayhan, E., 1991). 

Bir ülkede jeoid şöyle belirlenmektedir: Jeodezik referans sistemi olarak anılan dönel 
elipsoidin ülkenin ortasındaki bir noktada çekül sapması ve jeoid yüksekliğinin sıfır olduğu 
diğer bir deyişle; q> + <|>, A. = veN = 0 olduğu varsayılarak dönel elipsoid yüzeyinin konumu 
belirlenmiş olur. 

Burada 

cp : Elipsoidal enlem   $ : Astronomik enlem 
N: Jeoid yüksekliği    X: Elipsoidal boylam : 
Astronomik boylam 

anlamındadır. 

Ülke yüzeyinde yeterli sıklıkta dağılmış noktalardaki jeoid yükseklikleri farklı yön-
temlerle ve elipsoidin yukarıda tanımlanmış konumuna bağlı olarak belirlenebilir. Daha 
sonra <bu noktalar arasında enterpolasyon yapılarak eşit jeoid yükseklikli noktalar bir-
leştirilerek eş jeoid yükseklikli eğrilerden oluşan haritalar elde edilir. Bu haritalar fiziksel yer-
yüzünde yapılan konum ölçmelerinin elipsoid yüzeyine indirgemede kullanılır. Yer elip-
soidinin parametrelerinin belirlenmesi bugün geniş ölçüde bitmiş sayılır. Buna karşın 
yüksek düzeyde gravite ya da tam jeoid belirlenmesi için istenen değerde oln ve tüm uy-
gulamalar için geçerli olan jeoid biçimi yani yeterli gravite alanı modelini bugünkü alışılmış 
yöntemlerle başarmak olanaklı değildir. Eğer jeoid yükseklikleri daha düşük cm'ler bo-
yutunda belirlenirse, jeoid yükseklikler için tüm dünyaca referans yüzeyi olarak kullanılabilir 
(Sigl, R., 1994). 
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3. Sonuç 

Ülke jeodezik ağ noktalarının aynı bir koordinat sisteminde koordinatlarının he-
saplanması ve bu koordinatların henhangi bir projeksiyon sisteminden düzlem dik ko-
ordinatlara geçilmesi için bir Jeodezik Referans Sisteminin kullanılması zorunludur. Bu 
jeodezik Referans Sistemi ortalama yer elipsoididir. Ortalama yer elipsoidi eş potansiyelli 
bir yüzey değildir. Bu nedenle nokta yüksekliği için jeoid ya da ondan sabit bir potansiyel 
farkı olan o bölgedeki su yüzeyi alınır. Ayrıca jeoid fiziksel yeryüzünde yapılan jeodezik öl-
çülerin elipsoid yüzeyine indirgenmesinde kullanılır. Nokta durum koordinatlarının he-
sapanmasında elipsoid, yükseklikler için bir deniz yüzeyi olan jeoid olmak üzere iki ayrı 
izdüşüm yüzeyleri kullanılır. 
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