
TÜRK JEODEZİSİNİN GELİŞİM ÇİZGİSİ
ÇEVRESİNDE DÜŞÜNCELER

E r g u n  U Ğ U R
(Ankara)

GİRİŞ :

Jeodezinin gelişim çizgisini, «jeodezi» kavramının kendisinde aramak
gerekir.  Yeryüzünde ölçme tekniğini uygulamak ve onun şeklini izdüşür-
mekle görevli bulunan ölçme bilimlerinin toplam alanı  içinde jeodezi,

1.Yeryüzünün büyük parçalarının alımı ve bunların uygun koordi
natlarla anlatımı,

2.Yerin şeklinin ve onun matematik projeksiyonunun saptanması,
yani nivo yüzeylerinin belirlenmesi ve bunun gereği olarak da
yeryüzün
deki ve yakın yerkabuğu  katmanlarındaki gravite alanının ölçülmesi
gö
revleri ile yükümlüdür.

Jeodezi, yalnız tanımına uygun olarak değil, görevlerinin içeriğine uy-
gun olarak da bir «ölçme» bilimidir. Bu ölçmenin konusu olan yeryüzü,
dar bir yaklaşımla geometrik nitelikte, fakat asıl  dinamik nitelikte bulun-
duğuna göre gelişim, optik ve hassas mekanikteki kadar elektroteknik ve
elektronikteki gelişimlerle sıkı  işbirliğine bağlıdır.

Jeodezik ölçme ve değerlendirme görevi bütünüyle, ölçme tekniğinin
geniş kapsamlı ve tekdüze uygulamalarından sorumlu bulunan pratikçilere
bırakılamaz. Temel insiyatifin bilimin elinde bulunması zorunludur.

Diğer yönden, tutarlı çözümlerin ancak uluslararası ortak bir çalışma
ortamı  içinde bulunabileceği  de unutulmamalıdır.  17. Yüzyılda Fransa'da
bölgesel olarak  yürütülmüş  yay ölçmeleri  sonucunda, dünyanın kutuplara
doğru bir yumurta gibi uzadığı sonucuna varılmış ve buna bağlı olarak
bir «Dünya Elongatörü» kavramı geliştirilmişti. Ancak 18. Yüzyılın ilk ya-
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rısında, Paris Bilimler Akademisinin Peru'da İspanyol Koloni Yönetimi ile
ve Lappland'da İsveç Yönetimi ile ortak olarak yürüttüğü ölçmeler sonu-
cunda, Newton Teorisinin doğruluğu saptanabilmiş ve «Dünya Elongatörü»
kavramı yerini «Dünya  Basıklığı»  kavramına bırakmıştır.

ULUSLARARASİ JEODEZİ :

Uluslararası  jeodezinin  gelişimini,  yani  geometrik  çevçeveden  kurtu-
luşunu, dinamik yöntemlerin doğuşu ile birlikte düşünmek; buna bir ta-
rih  koymak  gerekirse,  Newton'un «Phîlosophiae naturalis  principîa  mat-
hematica» adlı eserinin yayın tarihi olan 1687 den başlatmak uygun olur.
Ancak 1700 lerden 19. Yüzyılın ortalarına kadar, yerin şekli ve büyüklüğü
ile  yalnız  fizikçiler  ve  astronomlar  uğraşmış;  ancak  Legendre  ve
Gauss'un  öğrencilerinin  oluşturduğu bir  kuşaktan  sonra,  meslek  asıl  sa-
hiplerinin eline geçmiştir.  19.  Yüzyılın ikinci  yarısından günümüze kadar
alınan yolda belirlenen amacın kapsamı, şu iki ilgi alanı içinde açıklana-
bilir :

1.Fiziksel yeryüzündeki ölçme alanına, yani bir Jeoid yüzey parça
sına en büyük yaklaşımla uyan ve ülke ağlarının kuruluşuna olanak
veren
bir «Referans Elipsoidbni saptamak için gerekli yöntemleri
geliştirmek,

2.Jeodezinin dinamik yöntemleri yardımıyla ve uygun    ölçmelerle,
Jeoidin  yapısını  belirlemek  veya diğer  gök  cisimlerini  gözliyerek,  gök
mekaniği temeli üzerinde yerin gerçek şeklini saptamak.

Hiçbir kara parçasını, jeodezi kompleksi içinde yalnız başına düşün-
me olanağı kalmayınca ülkelerarası dayanışma zorunluğu ortaya çıkmış ve
ilk olarak Rrusyalı General Baeyer'in çağrısı ile 1886 da «Orta Avrupa Or-
tak  Nirengi  Ağı  Konferansı»,  bugünkü ILJGG'nin nüvesi  olarak  toplan-
mıştır.

Sorunun uluslararası  nitelik  kazanması  ile Türkiye'deki  jeodezi bili-
mine dayalı çalışmaların başlaması,  yüzyılımızın başında hemen hemen
aynı tarihlere Taslamaktadır.

Hayford'un 1906 yılında, yüzey yönteminde ve Kuzey Amerika ağın-
dan seçilmiş  500 kadar enlem, boylam ve azimut değerini  kullanarak ve
topografik - izostazik redüksiyonda çeşitli dengeleme yüzeylerini deneye-
rek geliştirdiği  elipsoid, 1909 yılındaki değişiklikleri ile, 1924 yılında IAG
tarafından en doğru elipsoid olarak    benimsenince    Türkiye'de, jeodezik
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ölçmelere yeni başlamış bir ülke olarak, çalışmalarını günün koşullarına
en uygun referans yüzeyi üzerinde değerlendirmek olanağını bulmuştur.

Türkiye lUGG'ye 1947 yılında üye olmuş  ve birlikle  ilişkilerini  baş-
langıçta çok tutarlı ve yararlı bir çizgide sürdürebilmiştir. Amerikan As-
keri  Harita  Dairesi  AMS'nin,  1950  yılında  bütün  Avrupa  ağını  Hayford
Elipsoidinde, Postdam başlangıcında ve yaklaşık bir yöntemle dengeleme-
sinden dört yıl sonra Türkiye Birinci Derece ağı da dengelenmiştir.

Bu  tarihlere  kadar  Türkiye,  IUGG ve  onun  bilimsel  kapasitesinden
olanakları ölçüsünde yararlanmış; teknik sorunlara çözüm arama, îş plân-
lama ve örgütleme yetenekleri üstün yöneticiler ve teknisyenler aracılığı
ile, gelişmiş  ülkeler düzeyinde ancak onlardan çok daha büyük bir hızla,
ölçme görevlerini yürütmüştür.

Öte yadan jeodezi ile ilgili köklü gelenekleri bulunan bir akademinin
yokluğu ve bu uğraşıların bir uygulama kurumu olan ve geçen her gün
kartografik görevlerin ağırlığını daha çok duyan Harita Genel Müdürlüğü
tarafından  sürdürülmesi  nedenleri  ile,  istenen  ölçüde  bir  ulusal  bilgi
diyalogu oluşamamıştır.

1930 lardan başlıyarak,  öncülüğünü sırasıyla Harita  Genel  Müdürü
Sedat  Paşa'nın,  Kandilli  Rasathanesi  Müdrüü Fatin  Hoca'nın ve çağrılan
yabancı uzmanlar arasında özellikle Profesör Bonsdorff'un yaptıkları bîr
jeodezi enstitüsü veya ulusal komitesi içinde birleşme düşüncesi, lUGG'nin
1967 Lüzern asamblesinden sonra büyük ağırlık kazanmıştır.

Ancak TUGGB'nin 1968 yılında kuruluşu ve en büyük üye sayısı ile
TUGK nın bunun içinde yer alışı, ilişkilerin gelişmesini gene de gerekli
ölçüde hızlandıramamıştır. TUGK içinde birleşme yalnız, bireylerin ilişki-
leri  ile eldeki materyelin kalın çizgileri ile ortaya konmasını  sağlıyabil-
miş; bazı sorunlar ortada tartışılma olanağı bulmuştur. Yedi yıllık bir sü-
reden sonra aşılan bu basamaktan sonra, bugün artık yeni girişimlerin
gereği duyulmaktadır.

Bugün IAG yapısı içinde, sonuçları günlük teknik gereksinimleri  çok
yakından ilgilendiren

1.Ortak Triyangülasyon Ağı (RETRİG)

2.Ortak Nivelman Ağı  (UELN)

3.Ortak Gravitasyon Ağı
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4.  Ortak  Satelit  Ağı  çalışmaları  sürdürülmekte;  komşu  ülkelerden
birçoğu bu çalışmalarda faal olarak görev almaktadırlar. Bizim de bu ça-
lışmalara katılmamız, hiç değilse varılan sonuçları  gereken titizlikle ince-
lemememiz ve uygulama alanlarına aktarmamız zorunlu olmaktadır.

JEODEZİK İNCELİK VE PRATİK JEODEZİ :

Yeryüzü ve ülke  ölçmeleri  sonuçlarının pratik  jeodezinin  yararına su-
nulması  konusunu,  düşey  ve  yatay  projeksiyonlarda  ayrı  ayrı  ele  almak
gerekir.

Düşey  projeksiyon,  dinamik  jeodeziyle  yakın  ilişkisi  ile  ve  daha  çok
vertikal kabuk hareketleri, deprem araştırmaları, deformasyon etüdleri gi-
bi  yerbilimlerinin  diğer  dallarındaki  araştırmalara  gerekli  verileri  sağ la-
ması yönünden bağımsız olarak ele alınmalıdır.

Yatay projeksiyon  değerlerindeki  incelik,  bütün  araştırma  çalışmala-
rının  yanısıra  pratik  organizasyonun  her  sınıfında  etkisini  büyük  ölçüde
duyurmaktadır.

RETRİG Komisyonu başkanı  Profesör  Kobold'un,  1964  yılındaki  Sockholm
toplantısında  belirttiğ ine  göre,  o  gün  için  Avrupada  ortak  bir  ağ  olarak
sadece AAAS'nin 1950 yıjında hesapladığı,  sıhhati  düşük ve ancak bir  yak-
laşık değerler dizisi olarak nitelenebilecek «RE 1950 Ağı» bulunmaktadır.

Prof.  Kobold  bu  açıklamasının  ardından,  birinci  derece  niteliğindeki
ağların,  alan ağları  olarak  kurulmasını  ve istasyon dengelemesinden  çıkan
ortalama  hatanın  0,4  "  den  küçük,  baz  büyütme  ağ larında  rölatif  doğru-
luğun  1/400  000  ile  1/200  000  arasında  bulunmasını  asgari  koşul  olarak
belirtmektedir.

Gerçekten  de  AMS 1950  dengelemesinde  İsviçre'de  bir  doğrultunun
aldığı  düzeltme  5"  yi  bulmakta  ve  İsviçre  kadastral  ölçmeleri  tolerans  sı-
nırları,  bu incelikteki  doğrultularla alt  basamaktaki  ölçmelere değer üret-
me olanağı vermemektedir.

Bu  çeş it  sorunlar,  ölçme  görevlerini  bir  bütün  içinde  yürütme  kara-
rında bulunan her ülke için söz konusudur.

1950  lerde  yürütülen  dengelemelere  ait  değerlerde,  artık  özellikle
«Çekül  Sapması  Düzeltmeleri»  ile  «Ölçek  Kontrolü  Ölçmeleri»  yardımıyla
inceliklerin arttırı lması  yolları  araştırı lmalıdır.
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DİĞER YERBİLİMLERİ VE JEODEZİ :

«Earthsciences»  ve  «Geovvissenschaften»  gibi  terimler,  jeodezi  kav-
ramından ayrı  düşünülemiyen bütünleri  tanımlarken, «Yerbilimleri» ola-
rak  kullanılan türkçe karşılık,  Jeoloji,  jeomorfoloji,  jeokimya, jeofizik
v.b. kapsamakta, ancak «Jeodezi» isteyerek veya istemeyerek çoğu zaman
bu kapsamın dışında bırakılmaktadır.

Jeoid ve giderek elipsoid tayini ile görevli bulunan dinamik jeodezide,
satelitler  yardımıyla veya yersel  olarak  yürütülen rejyonal  gravite  ölçme-
lerinden vazgeçilemez. Ancak bu yoldan bilimsel yükseltilerin tayini ve çe-
şitli  normal  çekim  değerleri  ve  anomali  haritalarının  yapımına  varıl-
maktadır.

Yeraltı doğal kaynaklarının etüdü için ilk basamakta dinamik jeode-
zinin verilerine gereksinme duyulur. Sağlam baz değerleri ve baz harita-
ların  elde bulunması,  prospeksiyonunun görüş  açısını  genişletir;  yer  ka-
buğunun jeodinamik  etüdlerini  kolaylaştırır;  kabuk stabilitesi  için güve-
nilir  sınıflamalara  olanak  yaratır.  O  halde  dinamik  jeodezi,  bir  yandan
geometrik jeodezinin fiziksel noksanını tamamlarken öte yandan ekono-
mik ve sosyal hayatı çok yakından etkileyen önemli görevler yüklenmek-
tedir.

JEODEZİ EĞİTİMİ VE UYGULAMA :

Bütün diğer uygulamalı bilimlerde olduğu gibi jeodezide de uygulama
ile  eğitim  birbirinden soyutlanamaz.  Uygulamanın herhangi  bir  alanında
doğan «talep», eğitimde kısa sürede bir «arz» oluşturmalıdır.

-Yeryüzü Ölçmeleri - Ülke Ölçmeleri - Kadastro ve Özel Ölçmeler di-
ye belirlenen global  organizasyon şemasında,  yeryüzü ölçmeleri  ve  ülke
ölçmeleri çok sıkı görev ilişkileri içindedir. Sistematik bir sınırlamada da
ülke ölçmeleri, yeryüzü ölçmelerini izlemektedir. Öte yandan yeryüzü ölç-
meleri için «talep», ancak ekonomik verim ve pratik gereksinme ile direkt
ilişkisi bulunmayan bir kurumdan gelebilir.

Yeryüzü ölçmesi, jeodezi eğitiminin temel taşlarından biridir. Yalnızca
düzlem ve küre geometrisi ile tamamlanan bir eğitim, dinamik jeodeziye
açılan yollara ışık tutamaz.

Topografya - Kadastro ve Plan Haritacılığı, jeodeziden ayrı bir disip-
lin olarak nitelenmelidir.
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Bu temel varsayımlar benimsenirse, yeryüzü ölçmelerinde yurdumuza
jlüşen görev payının, bir akademi veya bir araştırma enstitüsünce yüküm-
lenilmesi gerektiği sonucuna varılır. Aslında konunun bilimsel karmaşıklığı
da bunu kaçınılmaz kılmaktadır.

«Arz»m sağlanma yolunu ise,  bugünkü  eğitim  düzeni  içinde,  lisans
düzeyinin oldukça üstünde aramak gerekir.

SONUÇ:

Türk  jeodezisinin  gelişim  çizgisi,  günün aktüel  terimi  ile  bir  «dar
boğaz»da değil ama bir «yüksek duvar»m önünde bulunmaktadır. Bu du-
varı aşmak, ancak akademi ile uygulama arasındaki diyalogun kurulması
ile olanak kazanacaktır.

Bu diyalogun kurulmasında tutarlı  bir  örgütlenme, ilk  koşul olarak önü-
müzde durmaktadır. Bu örgütlenme sağlanmadan sürdürülen dış ilişkiler,
belki kişilerde belli ölçüde bir bilgi birikimi oluşturur ama, jeodezi sorun-
larımıza kısa sürede bir çözüm getiremez.

Ankara, 6 Nisan 1975

Adana Belediyesi Fen İşlerinde çalışmak üzere 2 tane Ha-

rita Mühendisi aranmaktadır. Yevmiyeli statüde istihdam edile-

cek mühendislerin  askerliğini  yapmış  olması  tercih nedenidir.

Tamamlayıcı bilgi için sözü geçen belediyeye başvurulması ge-

rekmektedir.
' . - ,     ■ • ■   • ( ' ■ •      V p   ■ ' <         - ■ ■ ; • ■ , ' ■
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ATÂMMÂ, YÜKSELME
@ Üyemiz Ayhan Kalyoncu, Hollanda Hükümeti Teknik İşbirliği Bursun-

dan yararlanarak, Hollanda'nın Enschede şehrindeki 1TC «Uluslararası
Havai Öçme ve Yer Bilimleri» Enstitüsü»nde katıldığı  «Hava Fotoğ-
rafçılığı  ve Navigasyon» konulu 1 yıllık eğitimi  başarı  ile bitererek
Kasım 1974 tarihinde yurda dönmüş ve Tapu Kadastro Genel Müdür-
lüğündeki görevine başlamıştır.  Tebrik  eder,  ilerideki çalışmalarında
başarılar dileriz.

® Kemalettin  KUMRU Kars  -  (İğdır)  Tapulama Müd.  Kontrol  Mühen-
disliği görevine,

%    Haydar YILMAZ Van Tapulama Müd. Kontrol Mühendiliği görevine,
@ Halil SOYKAN İzmir Yarımca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğündeki

.   görevine,
%  Hayrettin GÜRBÜZ Tapu ve Kadastro Gn. Md. !üğü A.K.F. Dairesi

Reis  Muavinliği  görevinden,  Konya Devlet  Mühendislik  ve  Mimarlık
Akademisi Harita - Kadastro Bölümüne Öğretim    görevlisi    olarak,

%  Nevzat ILGAR DSİ.  Harita Kısım Şefliğinden, Harita Baş  Mühendis-
liğine atanmışlardır. Başarılar diler, kutlarız.




