
ULUSLARARASI FOTOĞRAMETRİ BİRLİĞİ (ISP)
IV üncü KOMİSYON SEMPOZYUMU

24 - m Eylül 1974 PARİS

İ lhan   Ö Z D İ L E K

Uluslararası Fotogrametri Birliğinin  IV  üncü Komisyonunun sempoz-
yumu, 24-26 Eylül tarihleri arasında Pariste/ Ulusal Sanat ve Elsanatlan
Konservatuvar'ında (CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET ME-
TIERS) yapıldı.

Bilindiği  gibi,  ISP'nin  IV  üncü Komisyonu, fotogrametrik yöntemle
harita yapımı  konularında çalışmakta ve bu çalışmaları  üyeleri  arasında
kurduğu çalışma grupları  aracılığıyla yürütmektedir.  Bu sempozyumda,
çeşitli konularda yapılmış çalışmalar aşağıdaki ana bölümlerde toplana-
rak açıklanmışlardır.

1.Yapma uydulardan yararlanarak harita revizyonu,

2.Harita yapımı ve kontrolü (IV. Kom. 4. Çiş. Grb.)

3.Harita revizyonu (IV. Kom. 2. Çiş. Grb.)

4.Mühendislik çalışmalarında sayısal model (IV. Kom. 1. Çiş. Grb.)

5.Kadastro (IV. Kom. 3. Çiş. Grb.)

Sempozyumun yapıldığı yerde, alet yapan bazı firmaların, harita ya-
pımında  ve  revizyonda  kullanılacak  aletlerini  ayrıca,  değişik  ülkelerin,
uygulanmakta olan revizyon yöntemlerini açıklayan örnekleri teşhir ettik-
leri bir sergi düzenlenmiştir.

Oturum,  24 Eylül  günü saat  10.00 da,  konservatuvarın 1 numaralı
amfisinde, Okul direktörü M. Guerin'in ve ISP başkanı Dr. Gamble'nin açış
konuşmalarıyla başlamıştır.

Komisyon raportörü G. Ducher,  19-21 Eylül tarihleri arasında Kra-
kov'da Polonya Fotogrametri Birliği tarafından düzenlenmiş olan, ISP II.
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Komisyonunun  Ortofotografi  konulu  sempozyumu     hakkında  bilgi  ver-
miştir.

«Yapma uydulardan yararlanarak Harita Revizyonu» konusundaki iki
bildiriyle sempozyumun teknik bölümü başlamıştır. Dr. Gamble nin baş-
kanlık  ettiği  bu  oturumda ilk  bildiri,  Birleşik  Devletler  Jeoloji  Dairesi
(United States Geological  Survey)  den  F. J.  Doyle tarafından verilmiştir.
«Uzaydan Alınan Fotoğraflarla Harita Revizyonu» başlıklı bildiride, ERTS-
1 suni peykinden alınan görüntülerin, interpratasyon çalışmalarında, hari-
ta yapımında, ve haritaların revizyonlarında kullanılmaları hakkında açık-
lamalar yapılmıştır.

Kanada Enerji ve Doğal Kaynaklar Departmanı, Harita ve Ölçme Kıs-
mı (Survey and Mapping Branch Departman of Energy, Mines and Re-
courses Canada)'dan Bayan E. A. Fleming'in «Yapma Uydu Görüntüleri-
nin Harita Revizyonunda Kullanılmaları» adlı bildirisinde de, ERTS-1 Uy-
dusundan alınan görüntüler aracılığıyla, 1 : 250.000 ve 1 : 500.000 ölçek-
li haritaların revizyonlarının yapımı açıklanmıştır. Yine bu bildiride, uzay-
dan alınmış  görüntülerin,  1 :  1 000 000 ölçekli  Dünya Hava Haritaları
Serisi'nin gölgelenmesinde, Güney Buz Denizinin kıyı çizgisindeki değişik-
liklerin ve kıyıya yakın küçük adaların belirlenmesinde kullanıldığı  açık-
lanmıştır.

Öğleden sonra,  IV.  Komisyonunun çeşitli  çalışma grupları, bundan
sonra yapılacak çalışmalar ve 1967 Helsinki Kongeresinde verilecek ko-
misyon raporunun hazırlanması hakkında görüşmüşlerdir.

25  Eylül  Çarşamba günü,  «Harita  Yapımı  ve  Kontrolü»  konularını
kapsayan teknik oturum, saat 9.00 da M. Gruset'in başkanlığında açıl-
mıştır. Programa göre, Sovyetler Birliğinden A. G. Vanin tarafından ve-
rilecek, «Stereofotogrametrik Harita Yapımında Ordinatörün Uygulanma-
sı» başlıklı  bildiri,  konuşmacının bilinmeyen bir nedenle toplantıya gele-
memesi  nedeniyle  verilememiş,  ancak  konunun  ana  hatları  özet  olarak
açıklanmıştır.

Federal Almanyadan R. Finsterwalder'in «Topoğrafik Haritalarda Çi-
zim  Doğruluğunun  Kontrolü»  konulu  bildirisi,  üyelere  dağıtılmıştır.  Bu
bildiride,  doğrudan doğruya (kıymetlendirme aletleriyle)  çizilen  münha-
nilerle, noktalama veya profil çıkarma suretiyle dolaylı     olarak çizilen
münhanilerin  karşılaştırılarak  doğruluk  derecelerinin  standart  bir
yöntemle hesaplama yolu anlatılmaktadır.
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Günün ilk sözlü bildirisi, Fransız Ulusal Coğrafya Enstitüsü (Institut
Geographique National  )'nden J.  Denegre tarafından verilmiştir.  «Harita
Bilgilerinin Analitik  Kontrol  Metodu» başlıklı  bu bildiride;  önceden ya-
pılmış stereoskopik kıymetlendirme ile elde edilmiş sayısal yerey modeli-
nin,  yeni hava fotoğraflarından alınacak bilgilerle karşılaştırma suretiyle
kontrolü anlatılmıştır.

Mariano Cunetti  tarafından verilen günün ikinci  bildirisinde; İtal-
yada çeşitli kuruluşlar tarafından yapılan 1 : 10 000- 1 : 5 000 ve 1 : 2000-
1 : 1 000 ölçekli topoğrafik haritaların, çeşitli bakımlardan homojenliği-
ni  sağlamak amacıyla,  İtalyan Geodezi  Komisyonu tarafından,  çeşitli  öl-
çeklerde, konum ve yükseklik hassasiyet standartlarının tesbiti için yapı-
lan çalışmalar açıklanmıştır.

Revizyon konusundaki bildirilerin ilki;  Cari Zeiss firmasından Schei-
der'in  «Harita  revizyonunda kullanılacak  Zeiss  aletleri»  adlı  bildirişiydi.
Toplantı yerinde açılan sergide de sergilenen aletler hakkında açıklama-
lar yapılmıştır.

Bausch and Lomb Firması tarafından yapılan ZTS - H Zoom Trans-
ferskop aleti ve yeterli pas noktası bulunduğunda, böyle bir zoom alet-
ten yararlanarak tek resimle revizyonun daha ekonomik olduğu H. Yzer-
man  (İsviçre)  tarafından açıklanmıştır.

İtalyan  Askeri  Coğrafya  Enstitüsü  (Instituto  Geografico  Militare
iGM)'den General Giuseppe Birardi; «Basit Orto Projektörle gerçekleşti-
rilmiş Revizyon Çalışmalarının İlk Sonuçları» başlıklı bildirisinde; OMİ fir-
ması tarafından IGM İçin yapılan basit ortofoto aletini ve onunla yapılan
çalışmalarla sonuçlan ve özellikle doğruluk derecesi analizini açıklamıştır.

25 Eylül günü öğleden sonra, «Revizyon» konusunda hazırlanmış bil-
dirilerle oturum devam etmiştir.

Knöpfli bildirisinde İsviçre'de, 1 : 25.000, 1 : 50.000 ve 1 : 100.000 öl-
çekli topoğrafik haritaların revizyon sistemini açıklamıştır. 6 Bölgeye ay-
rılan bu ülkede, revizyon 6 yıllık süreyle devredilmekte ve her üç ölçek-
teki harita takımı aynı devre içinde elden geçirilmektedir.

Revizyonun ana sistemi; 1 : 25.000 ölçekli takımın fotoğrametrik ve
topoğrafik  yöntemle diğer takımların buna dayanarak tahvilen revizyonu
şeklinde kurulmuştur.

Federal Almanya'dan H. Schmidt-Falkenberg'in bildirilerinde; Stutt-
gart Harita Dairesi  (Landes-vermessungsamt)'nde;  1:25.000 ve 1:50.000
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ölçekli topoğrafik haritaların, orto fotoğraflarla seri şekilde revizyonları-
nı  açıklamışlardır.  Çalışmalarda  yaklaşık  1  :  29.000  ölçekli  fotoğraflar
kullanılmakta bunlardan 1 : 10.000 ölçeğinde ortofotolar hazırlanmakta-
dır.

Çalışmalarda; Orto projektör GZI, Planimat D3 Stereoplanigraph C8
kullanılmaktadır.

Orto fotoğrafların harita  revizyonunda kullanılmaları  konusunda bir
başka bildiri, yine Federal Almanya'dan, Prof. G. Kraus tarafından veril-
miştir. Kuzeyren - Vestfalya (Mördreihn -VVesffalia) eyaleti Harita Daire-
sinde çeşitli ölçekli ve özellikle 1 : 25.000 ölçekli topoğrafik haritaların,
çeşitli  yöntemlerle  revizyonlarının  yapılışı  ve  bunların  çeşitli  yönleriyle
karşılaştırılmaları ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Doğu Almanya VEB Cari Zeiss Jena firmasından O. Weibrecht. «Or-
tofotoğrafla Harita Revizyonu» başlıklı bildirisinde;

Ortofoto yardımıyla harita revizyonunun yapılabileceği 8 yol verip,
bu yolların çeşitli  bakımlardan analizini  ve karşılaştırmasını  yapmıştır.
Sonuç olarak; Cari Zeiss Jena firması tarafından imal edilen Topocart
B ve Ortophot-B aletleriyle çalışıldığında on - line sisteminin en verimli
yol olduğu ileri sürmüştür.

Fransız Ulusal Coğrafya Enstitüsü (IGN)'nde, ülkenin 1 : 25.000 öl-
çekli  haritalarının revizyonu için denenmekte olan bir  yeni  yöntem, M.
Bacchus  tarafından açıklanmıştır.  Enstitüde  yapılıp «Stereoreviser»  adı
verilen özel bir stereoskop aracılığı ile, geçirgen folyeye basılmış harita
ve diapozitif fotoğraflardan meydana getirilen Stereoskopik model par-
siyel olarak birleştirilmekte ve değişiklikler haritaya işaretlenmektedir :

Romanyalı dört mühendis tarafından hazırlanan, «Topoğrafik Harita-
cıların Revizyon Tekniği» başlıklı bildiri, O. Molca tarafından açıklandı.
Bu bildiride,  Romanya'da uygulanan revizyon tekniği;  bilgilerin  toplanıp
değerlendirilmesinden,  çeşitli  şekillerde revizyon yapılışına kadar bölüm-
leriyle genel olarak açıklanmıştır.

Revizyonla ilgili bildirilerden sonuncusu, U. S. Geological Survey'den
M. L. Mckenzie tarafından hazırlanmış, «Harita Kullananlar İçin Reviz-
yon Bilgileri»  konulu  bildiridir.  Bu  bildiride;  normal  revizyon peryotlan
arasında meydana gelmiş değişikliklerin duyulan ihtiyaçlar nedeniyle bek-
lenilmeksizin revizyonu için uygulanan yöntemler açıklanmıştır. Bunlar-
dan biri;  İnterim revizyon sistemidir. Hava fotoğraflarındaki değişiklik-
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ler, tesbit edilir, arazi kontrolü yapılmadan eski baskı haritalar üzerine
yeni bir renkte (mor) basılır.

İkinci yöntem, ortofoto harita yöntemidir. Ortofoto üzerinde şebe-
ke hatları,  derece taksimatı  bulunur.  (Münhaniler yok) Gerektiğinde to-
poğrafik bütünleme yapılmaktadır. Bu yöntemde kartografik çalışma en
alt düzeye indirilmiştir.

Senpozyumun üçüncü ve son günü öğleye kadarki oturumunda (26
Eylül  Perşembe),  Mühendislik  çalışmalarında sayısal  yerey modeli  konu-
sundaki bildiriler açıklanmıştır.

İlk  bildiri;  Fransız Savunma Bakanlığı,  Merkezsel  Silâhlanma Lâbo-
ratuvarı  (LCA),  elektronik  bölümünden E.  Kahn ve D.  Piquet  -Pellorce
tarafından hazırlanan «Yükseklik noktalarının elde edilmesi ve sayısal oto-
matik korelasyonu» adlı bildiridir. Bu çalışmanın konusu; Diapozitif ha-
va fotoğrafı  üzerinde  taranmış  ve sayısal  hale  getirilmiş  bilgilerle,  Ste-
reoskopik model meydana getirecek diğer resim üzerindeki klasik bilgi-
leri  kullanmak suretiyle ve her iki resimde belli  noktaların yükseklikle-
rinden de yararlanarak bir yükseklik ağı meydana getirmektir.

Federal  Almanya'dan  Stanger,  bildirisinde,  otomatik  olarak  yereyin
değişik eğimlerini çeşitli kademelerde gösteren bir eğim haritasının otoma-
tik olarak yapılışını açıklamıştır.

Günün üçüncü bildirisi,  Fransız Donanım Bakanlığı  (AAinistere'de L
Equipement'nden G. Bour ve Atom Enerjisi Komiserliğinden R. Coulomb
tarafından  verilen;  «Ordinatör  yardımıyla  münhani  çiziminde  tam zincir
denemesi»  adlı  bildiridir.  Şehircilik  ve Arazi  İşletme Müdürlüğünün To-
poğrafik  Çalışmalar  Kısmı,  büyük ölçekli  plânların erdinatör  aracılığıyla
çizilmesini denemeye başlamıştır. Bildiride bu çalışma sistemi ve yapılan
denemelerden elde edilen sonuçlar açıklanmıştır.

Öğleden  sonraki  oturumda  «Kadastro  ile  ilgili  konularda  bildiriler
verilmiştir.»

Federal  Almanya'dan  W.  Brindöpke,  «Fotoğrametrik  yöntemle  Ka-
dastral Bina Ölçümü» adlı bildirisinde; Fotoğrametrik yöntemle, çabuk
ve geniş  kapsamlı  olarak binaların ölçümü, fotoğrametrik yöntemin sağ-
layacağı  imkânlar,  yöntemin  uygulanması,  uygulama sonuçlan  ve ilerde
yapılacak çalışmalar hakkında bilgi vermiştir.
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Fotoğrametrik yöntemle yeterli hassasiyette kadatsral revizyon yapı-
mı  hakkında diğer bir  bildiri  de,  Stuttgart  (Baden -Würtemberg Harita
Dairesi) dan K. Ewig tarafından verilmiştir.

Anolog kıymetlendirme sırasında kadastral çalışmalarda fazla uygu-
iama olanağı bulunamayan fotoğrametrik yöntemin, elektronik hesap ola-
naklarının artmasıyla, analitik olarak uygulanabilmesi, çalışmalarda gö-
rev, iş sırası, örneklerle açıklanmıştır.

Federal Almanya'dan Kari Heiland «Toprak Toplulaştırması çerçeve-
si içinde Fotoğrametrik kadastro Ölçmeleri» adlı bildirisinde; yeni Baden-
VVürttemberg eyaletinde yapılan çalışmaları açıklamıştır. Toprak toplulaş-
tırılması sonunda gerek mülkiyet hudutlarında, gerek yol kanal şebekeleri
ve diğer topoğrafik ayrıntılarda meydana gelen değişikliklerin ölçülmele-
ri  gerekmektedir.  Bildiride bu amaçla yapılan çalışmalar  iş  sırasına göre
anlatılmaktadır.

«Orman envanter çalışmalarında ortofotoğrafların kullanılması ve or-
man haritalarının otomatik olarak çizilmeleri» konulu bildiri, Federal Al-
manyadan R. Kersting tarafından verildi.

Almanya'da her 10 yılda orman envanter çalışmaları yenilenmekte-
dir. Ortofoğrafinin bu amaçla kullanılmaya başlanmasından önce, bu mak-
satla  çizilen  haritalar,  kadastral  haritalardan  yararlanılarak  tamamlan-
maktaydı. Ancak bu haritalarda gösterilen bilgiler, orman envanter çalış-
malarına yetmemekte  ve ayrıca bir  yersel  çalışma gerekmekteydi.  Daha
sonraları bu amaçla hava fotoğrafları kullanılmaya başlanmış fakat dağ-
lık bölgelerde, projeksiyon zorlukları nedeniyle yeterli olamamıştı.

Bildiride, bu amaçla ortofoğrafinin kullanılışıyla otomatik olarak or-
man envanter haritalarının çizimi genel olarak açıklanmıştır.

Fotoğrametrik  olarak  bina  ölçmenin  doğruluk  derecesini  saptamak
maksadıyla, Dordrecht'e OEEPE tarafından yapılan deneme çalışmaları, J.
Timmerman  (Hollanda)  tarafından  açıklanmıştır.  Çalışmalarda  çeşitli
Özelliklerde çekilmiş  fotoğraflarla fotoğrametrik olarak yapılan ölçülerin,
klasik ölçülerle karşılaştırılmaları ve sonuçlar bu bildiride açıklanmakta-
dır.

Ortofografi çalışmalarında etken olan çeşitli  faktörleri inceleyen ve
görev plânlamasını açıklayan ayrıntılı bir bildiri, «Diferansiyel Doğrultma
çalışmalarında Proje Parametreleri» adıyla Federal Almanya'dan D. Hobbie
tarafından verilmiştir. Yapılacak çalışmalarda;  odak uzaklığı  seçimi, öl-
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çek tayini, uçuş plânlarının hazırlanması, profil aralıkları ve kolon geniş-
likleri, profil çıkarma hızı gibi konular incelenmiştir.

Sergi

Toplantı süresinde özellikle revizyon çalışmalarmda kuşanılacak alet-
lerin ve üye ülkelerinden bazılarının IV nci Komisyon konuları kapsamı-
na giren çalışmalarını  teşhir  ettikleri  bir  sergi  düzenlenmiştir.  24 Ekim
pazartesi günü saat 1400 de açılan sergide;

Kanada  :  Suni  peyklerden  alınan  görüntülerin;  çeşitli  amaçlarla
kullanışına ait örneklerini sergilemiştir.

Verilen Örneklerde;
1 : 5000 000 ölçekli fotoğraflarda karayollarının, 1 : 250
000 ölçekli fotoğraflarda barajların, 1 : 250 000 ölçekli
fotoğraflarda adaların durumlarının, 1 : 250 000 ölçekli
fotoğraflarda enerji nakil hatlarının, 1 : 150 000 ölçekli
fotoğraflarda kıyı çizgisinin incelenişi, gösterilmiş, ayrıca;
1 : 1000 000 ölçekli  fotoğrafların yine 1 :  1000 000 ölçekli  dünya

haritasının gölgelenmesinde kullanılmasına ait bir örnek verilmiştir.

İsviçre:  1968 yılında başlayıp 1973 yılında tamamladığı  1  inci
devre revizyonunu, örneklerle açıklamıştır.

İsviçre'de  revizyon genel  anlamda karma bir  yöntemle yapılmakta  :
Haritalar hava fotoğraflarıyla önce büroda karşılaştırılmakta (ortalama
10 gün) değişiklikler fotogrametrik olarak sabit bazlı folyelere işlenmek-
te,  sonra yereyde bütünlenmekte (ortalama 3 hafta)  ayrıca inşaat plân-
larından  elde  edilen  bilgiler,  bCro  revizyonu  olarak  haritalara  aktarıl-
maktadır.

Fransa:  Institut  Geographique  National  tarafından,  revizyon
amacıyla imal edilen «Stereoreviseur» aletiyle, çalışma yöntemi açıklan-
mıştır. Bu yöntemde harita şeffaf folye üzerine yeşil renkte, 1 : 10 000
ölçeğine  büyütülmüş  olarak  basılmakta,  son  alınan
fotoğraflardan  1 :  10 000 ölçeğinde hazırlardan bir diapositif  bir  kart
stereo çiftinden  meydana getirilen model bu haritaya, küçük parçacıklar
halinde pike edilmekte ve değişiklikler haritaya işlenmektedir.

İtalya  :  Instituco  Geografico  Militare,  revizyon  da  uygulanan  iki
yönteme ait örnekleri  sergilemiştir.  Klasik yöntemde;  harita  kahverengi
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olarak geçirgen folyeye basılma,kta/ değişiklikler fotogrametrîk olarak si-
yah mürekkeple işlenmekte ve arazide revizyon bütünlemesi yapılmaktadır.

İkinci yöntemde, çalışmalar 1 : 10 000 ölçekli ortofötolarla yapılmak-
ta ve bunlar  çalışmaların sonunda foto  mekanik  yöntemle 1 :25  000 e
küçültülmektedîr.

Amerika  :  U.  S.  Departonent  of  the  Interior  Geological  Survey,
ERTS-1 Yapma uydusundan alınan görüntülerden hazırlanan Arizona ha-
ritasını;  Florida bölgesine ait  920 Km. yüksekten,  çok Bantlı  Tarayıcı
(Multî-Spectral-Scenner  AA5S)  ile  alınmış  renkli  infrared  (False-Color)
fotoğrafın  interpratasyon örneğini,  ERTS-1  Yapma uydusu  tarafından
alman görüntülerin  indeksini,  üst  Chesapeake Körfezinenin  aynı  anda
değişik  bantlardan  alınan  görüntülerinin,  tek  resim  halinde  renkli
olarak  1  :  5000  000  ölçekli  baskısını,  New  Jersey  bölgesinin  uzay
görüntülerinden  yapılan  foto-mosaîk'ini,  Antartikada  Viktoria  kıyı
kesimine  ait  1 :  1.000 000 ölçekli  siyah beyaz, uydu görüntü haritası
örneklerini sergilemiştir.

Serginin  aletlere ayrılmış  kesiminde;  SOPELEM (Fransa),  MATRA-
SFOM (Fransa BAUSCH and LOMB (U.S.A.),  CARL ZEISS (Almanya)
WILD HEERBRUGG (İsviçre) firmalarının, özellikle harita revizyonu ama-
cıyla  yaptıkları  bazı  aletler  sergilenmiştir.  Bu  sergi,  kongreler  sırasında
hazırlanan sergilere kıyasla çok küçük çaplı olmuştur.
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HABÎTACILIK TEBÎMLEBİ SÖZLÜĞÜ
ÜZEBÎNE DÜŞÜNCELEB

Ahmet   Y A Ş A Y A N

Meslek terimlerindeki anlaşmazlık ve karışıklık öteden beri  şikâyet
edilen konulardan biridir. Özellikle öğretim kurumlarında bu kargaşalık
bir rahatsızlık kaynağıdır. İ.D.AA.M.A.'da, I.T.Ü/de, Harita Genel Müdür-
lüğü okullarında, diğer mesleklere verilen Ölçme Bilgisi derslerinde ve
ilgili  ders kitaplarında aynı  kavram için başka başka terimler kullanıl-
makta, bunun sonucu olarak da uygulamada çok sayıda terim ortaya çık-
maktadır. Söz gelişi düzeç eğrisi, tesviye eğrisi, tesviye münhanisi, kon-
tur, yükseklik eğrisi, yükselti eğrisi, eşyükseklik eğrisi aynı kavramı ifade
etmekte,  karşılıklı  cihetlendirme,  karşılıklı  yönlendirme,  mukabil  ayar,
karşılıklı  ayar, karşılıklı  yöneltme, rölatif  ayar, rölatif  orientasyon çeşitli
öğretim kurumları ve uygulayıcılar tarafından aynı anlamda kullanılmak-
tadır. Her çeşit harita çalışmalarındaki en küçük detayların bile standart-
laştırılmağa çalışıldığı bugünlerde terimlerde de bir birlik sağlama ihti-
yacı  açıktır.

Yük. Müh. General Kerim Evinay'ın hazırladığı ve Harita Genel Mü-
dürlüğü'nün yayınlamış bulunduğu  Haritacılık Terimleri Sözlüğü  (*),  hiç
şüphesiz, haritacılık ve ilgili meslek çevrelerinde sevinç ve takdirle karşı-
lanacaktır. Büyük bir emek ve çalışma ürünü olan bu sözlük, ne var ki,
terim kargaşalığı sorununa bir çözüm getirmemekte, eş anlamlı terimleri
daha da çoğaltmaktadır. Söz gelişi, yukarıda örnek olarak verilen iki kav-
ram için mevcut terimlerin birkismı bulunmakla birlikte, sözlükte eşyülc-
seltî eğrisi ve eşleme ayar terimleri de önerilmektedir.

Önsözünde de belirtildiği gibi, «ileriki çalışmalara ışık tutmak» ama-
cıyla hazırlanan sözlüğü terimlerde birlik sağlama konusundan ayrı ola-

(*)   Haritacılık Terimleri Sözlüğü, Türkçe - Almanca - İngilizce - Fransızca.
Yazan : Yük. Müh. Kerim Evinay. Harita Genel Müdürlüğü,  1973, 631, s.
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rak düşünmek ve değerlendirmek gerekir. Böyle bir görevi tek bîr meslek-
taştan beklemek suretiyle soruna bir çözüm getirilemez. En etkili ve kısa
yoldan birliğe nasıl ulaşılabilir, neler yapılabilir? Sorusu üzerinde Hari-
ta ve Kadastro Mühendisleri Odası, T.U.G.K. Terminoloji Alt Komisyonu
ve öğretimkurumlarının düşünmesi ve çalışmalar yapması beklenir. Bu ya-
zının konusu bu olmayıp, yeni yayınlanan sözlüğün, ilginç yönleri üzerinde
durmak ve sayın Evinay'ın hoşgörüsüne sığınarak, biraz da eleştirmektir.

50. yıla armağan edHen sözlük yaklaşık on bin terimi içine almakta-
dır.  Almanca,  Fransızca,  İngilizce  karşılıkları,  anlamdaş  ve eski  terimler
verildikten sonra terimlerin tanım ve açıklamaları yapılmaktadır.

Sözlükte çok sayıda yeni terim önerilmektedir. Bunların hangilerinin
beğenilip kullanılacağı, hangilerinin söz'lük sayfalarında kalacağı hakkında
şimdiden birşey söylemek mümkün değildir. Bilindiği gibi, ülkemizde, ko-
nuşma ve yazı dili kişiden kişiye değişen bir zevk ve tutku konusu. Ki-
mi çirkin ve yabancılığı  düşünmeksizin eskiyi,  kimi de güzellik  ve aslını
aramaksızın yenileri  kullanır ve savunur.

Batı  dillerinden Türkçeye girmiş  ve pek çok yerleşmiş  terimler için
önerilen yenilerinden bir kısmı beğenilebilir :

Biçme (prizma),  dizge (sistem),  düzgü (formül),  düzgülü (normal),
düzgüsüz (anormal), düzünlü (ritmik), degergen (determinant), doğrult-
ma (rödresman), doğrultmaç (rödresman âleti), düzenek (plân), düz gi-
d!ş (ortodrom), eğri gidiş  (loksodrom), eşlek (ekvator), eş  duruk (izos-
tatik), evirgeç (inversör), gözeme, güncüHeme, güneüleme (revizyon), il-
gin (affin),  ilginti  (affinîte),  im (marka),  ilinti  (referans), çinileme (re-
tuş),  kısıtlaç  (diyafram),  koşut  (paralel),  konum çizer  (koordinatograf),
koşutlama  (kolimasyon),  öğlen  (meridyen),  ölçerge  (komparator),  pa-
ralanma  (paralaks),  üçgen  ölçme  (trigonometri),  yıkamaç  (developer),
yoğunlaç,  toplaç  (kondansatör),  yükselteç  (amplifikatör),  yasalı  zaman
(standart zaman), yuvars» (sferoid), yansıtaç (reflektör), sonuşmaz (asim-
tod).

Yerleşmiş veya çok kullanılan Türkçe terimler için de yeni öneriler
var. Kavramı  açıklaması  ve dil  esteği  yönünden eskilerine göre daha iyi
olduğunu söylemek çok güç. Örnekler :

Özgün nokta  (başlangıç  noktası),  geçek (geçki,  güzergâh),  dizgesel
(düzenli, sistematik), dönüştürüm (dönüştürme, transformasyon), durum
haritası   (konum   haritası,  planimetrik  harita),  kareler     ortalama
hatası
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(karesel  ortalama hatâ),  büzüşme (büzülme),  çizim anahtarı  (özel  işa-
retler),  düzengeç  (düzenleyici  regülatör),  evrilir  düzeç!i  nivelman  aleti
(tersinir  nivo),  foto  anlarrtlama  (foto  yorumlama,  foto  interpratasyon),
özdeşleme hatası (tanıma hatâsı, identifikasyon hatâsı).

Kulağa hoş gelmeyenleri de sıralayalım :

Abartmalı kabartma (rölyef), sıvs duruksal nivelman (hidrostatik ni-
velman),  resim  izdüşümleci  (projektör),  üğrüm (nütasyon),  yadinkurun
(senkron  olmayan),  andırak  (marka),  iç  arahklama  (interpolasyon)  dış
arahkiama (ekstrapolasyon). (Son iki kavram, iç oranlama ve dış oranla-
ma ile daha kolay ve güzel ifade edilebilir.)

Haritacılık mesleği  ile ilgisi  çok az olmakla birlikte  günlük hayatta
kullanılan bazı terimlerin yenileri ve tanımları da sözlükte bulunmaktadır :

Âğdiraç sandığı  (asansör),  bunluk (bunalım, kriz),  uzayıcı  (astro-
not),  özenei  (amatör),  öğreti  (doktrin),  sargı  çizgesi  (şemsiye),  öykü
sunta, mohar, nedenleri, oksijen, en küçük ortak kat, en büyük tam bölme.

Buna karşılık bulunması gerekenler de unutulmuş görünüyor :

Miracı, jaioncu, şeritci, krokici, kapalı poligon, dayalı poligon, bağlı
poligon, uzun kenarlı poligon, hassas poligon.

Yararlanılan kaynaklar  listesinde yazmamakla birlikte,  sözlüğün ha-
zırlanmasında Uluslararası  Fotogrametri  Cemiyeti  (I.S.P.)  nin «Fotogra-
metri  5özîügü»nün esas alındığı  terim numaralarından anlaşılmaktadır.
Oysa,  Uluslararası  Harita  Mühendisleri  Birliği  (F.I.G.)  nin  eski  ve  yeni
sözlüklerinden yararlanmak daha uygun olurdu. Hem daha isabetli  bir
seçim yapılabilir ve hem de önemli terimler atlanmamış olurdu. Yararla-
nılan kaynaklar listesinde bir tek Türkçe Ölçme Bilgisi  kitabının bulun-
mayışı önemli bir eksiklik gibi görünmektedir. Mesleki terimler konusun-
da titiz davrandıkları bilinen sayın Burhan Tansuğ,  sayın Celâl Songu,
sayın Erdoğan Özbenli ve sayın Türkay Tüdeş'in Ölçme Bilgisi kitapları
bu konuda başvurulması gereken önemli kaynaklardır.

Sözlükte ilginç görünen bir konu da «J» harfi ile başlayan terimlerle
ilgili. Jeodezi, Jeofizik, Jeoid yerine geodezi, geofizik ve geoid tercih edili-
yor. İ.D.M.M.A., K.T.Ü. ve İ.T.Ü.'de yayınlanan kitaplarda, bölüm, kür-
sü ve ders adlarında birinci şekil kullanılıyor. Matematikçiler de jeodezik
eğri,  jeodezikler diye adlandırıyorlar. Jeoloji,  jeofizik,  jeolog, jeofizikçi
ilgili mesleklerin benimseyip kullandığı şekiller. Diğer yandan Harita Ge-
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nel Müdürlüğü resmen geodezi olarak kullanmakta, Türkiye Ulusal Geode-
zi ve Geofizik Birliği denilmektedir. Bu ikilik daha bir süre devam ede-
ceğe benzemektedir.

Sözlükteki baskı hatâlarının da üzerinde durmak gerekir. Kitabın so-
nunda iki sayfalık bir düzeltmeler listesi verilmekte ise de baskıdan ileri
gelen yanlışlar yalnız bunlar değil. Bir sözlük için önemli sayılabilecek
bir sayıya ulaşmaktadır. Yabancı kelimelerde yapılan baskı hatâları (söz-
gelişi equation, sayfa 161'de on bir kere eguation olarak geçiyor) bir ya-
na esas terimlerdeki yanlışlıklar, bazan çok güç fark edilebiliyor. Gizli-
güf (potansiyel) yerine gizilgüç'ün baskıdan ileri gelen hatalı şekli oldu-
ğu, doğrusu ile bir başka yerde karşılaşıldığında anlaşılabiliyor. Teğet - te-
geî, diapozitif - diyapozitif baskı hatâsından dolayı farklılıklar mı, yok-
sa iki türlü de yazilabilmeyi gösteriyor, karar vermek biraz güç. Bu du-
rum, üç ayrı hurufat ile birinci hamur kağıda basılan sözlüğe gölge dü-
şürüyor.

Haritacılık Terimleri Sözlüğü için,  sonuç olarak şunlar söylenebilir  :
Terimler daha isabetli ve eksiksiz seçilmiş, önemli kitaplar taranmak su-
retiyle kullanılan Türkçe terimler dikkate alınmış,  terim yapımında da
daha sistematik davramlabilmiş olsaydı, bu sözlük uzun süre başvurulabi-
lecek bir kaynak niteliğini  kazanacaktı.  Her şeye rağmen sayın Evinay'ın
çalışmalarını takdirle karşılamak bir meslek görevidir.
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KÜÇÜK ALANLARIN HARİTALARINDA
YAKLAŞIK YÜZEYLERİN KULLANILMA

SINIRLARI

Erdal    K O Ç A K

Üzerinde yaşadığımız dünya aslında «Jeoid» denilen fiziksel yüzeyin
çevrelediği bir cisimdir. Yeryüzünün haritası yapılırken, tanımlanan fizik-
sel yüzey yerine, bu yüzeyle en iyi uyuşum gösteren «Dönel Elipsoid»
esas alınır ve çeşitli hesaplamalar bu referans yüzeyine indirgenerek sür-
dürülür.

Harita yapımına konu olan yeryüzü parçasının alanı küçüldükçe refe-
rans yüzeyinin elipsoid kabul edilmesi zorunluluğu ortadan kalkmaktadır.
Alanın büyüklüğüne göre seçilecek yaklaşık referans yüzeyleri sırayla
küre veya düzlem olabilir.  Böylece elipsoidin  gerektirdiği  karmaşık he-
saplama işlemleri yüzeyin cinsine göre daha basitleştirilmiş, uygulama ko-
laylaştırılmış  olur.  Buna karşılık  elipsoid  yerine yaklaşık  yüzeylerin  kul-
lanılması,  ölçülen  ve  hesaplanan  büyüklüklerin  yaklaşık  değerler  olması
sonucunu ortaya çıkarır. Değerlerde kabul edilecek yaklaşıklıklar veya re-
ferans yüzeyinin değiştirilmesi nedeniyle belirecek bozulmalar, pratik so-
nuçları açısından uygun sınırlar içinde kalabilmelidîr. Referans yüzeyinin
yaklaşık bir yüzey olarak seçilmesinin, yeryüzü ile harita arasındaki şe-
kil benzerliği yönünden (konformluk) büyük önemi vardır. Özellikle bü-
yük ölçekli  haritaların konform olması  istenildiğinden,  kabul  edilen yak-
laşıklıkların sınırlarına titizlik gösterilmesi zorunludur.

Yaklaşık referans yüzeylerinin hangi sınırlar içerisinde kullanılma-
sına karar verebilmek için, bu yüzeylerin kullanılması nedeniyle uzunluk
ve açı büyüklüklerinde ortaya çıkan farkların belirlenmesi gerekir. Aşa-
ğıdaki kısımlarda yeryüzü için elipsoid yerine küre ve küre yerine düz-
lem yüzeylerin referans yüzeyleri  alınması  hallerinde belirecek farkların,
ayrıntılı ispatlara yer verilmeden irdelenmesi yapılmaktadır (*).

(*)   Bağıntıların çıkarılması için bakınız : Driencourt, L. - Laborde, J., TraiteS des projecti-
ons des cartes geographic â l'usage des cartographes et des geodesiens, Paris,  1932.
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Yeryüzünün dönel elipsoid yerine küre kabul edilmesi :

Dönel  elipsoid  üzerinde  sabit  bir  O  noktası  alınsın.  Bu  noktanın
coğrafi  koordinatları  (<po/ X,o)  sabittir  (Şekil:  1).  Elipsoid  üzerinde  O
noktasından başlıyarak  seçilen  s  uzunluğundaki  jeodezi.k  eğri  (**)  baş-
langıç meridyenine göre © açısı  ile dönmektedir, s yarıçaplı ve O mer-

kezli  jeodezik dairenin  herhangi  ® açısına  karşılık gelen yay uzunluğu te

dir.

Aynı elipsoide O noktasında teğet olan bir küre düşünülsün (Şekil  :
2).  Kürenin  yarıçapı  r  =  V  MO,NO şeklinde  hesaplanır  (Gauss  küresi).
Elipsoid  üzerindeki  s  jeodezik  eğrisinin  taramış  olduğu  ©  açıları  küre
üzerinde aynı büyüklükte gösterilmiş  olsun (konform). Küre üzerindeki
s uzunluğu ise O noktasından geçen büyük daire yayları  ile  belirlenmek-
tedir.  Böylece s yarıçapı  küre üzerinde de O merkezli  bir  daire  oluştura-
caktır.  Bu  daire  elipsoid  üzerindeki  jeodezik  daireye  karşılık  gelen  bir
dairedir, tk uzunluğu da © merkez açısına ait yay parçası olacaktır. Her
iki yay uzunluğunun farkı,

s4 e2 sin (pocos cpo

*• -*"  =       3U,»( l_e»)      S i n @

bağıntısı ile verilmiştir. Farkın <po = 0° ve
<po = 180° değerleri için sıfır olduğu görülür. (cpo = 90° ve <po = 270° için
fark sıfır değildir). Farkın ekstrem değerleri :

s4 e2 sin cp0 cos <po
90° için (t. - tt)max     =         3NoM1  _  e2)                                    -----------------------------

(**)   Jeodezik eğri için bakınız : özbenli, E.} Jeodeziye giriş, İst.,   1972.

134



s4 e2 sin cpo cos (ÛO

2 7 0 »   i ç i n   ( t . - * ) - .  =  -      3  ^     ( ]  _ ^
olur.

Elipsoid yüzeyi, meridyen doğrultusu sabit kalacak şekilde küre yü-
zeyine çakıştırılırsa, açılar birbiri üzerine gelecektir. Ancak daire yay-
ları  yukarıda formülleri  ile  belirtilen  farklar  ortaya çıkacaktır.  Çevrede
görülen toplam fark ise,

A t =  2  (te —tk) kadardır. Bu farkın maksimum mutlak değeri
<po = 45° için bulunacak ve,

2 s4        e2 O--------L e2)3/2

A  t  = ---------------------------?---------
3 a3 1 —e2)

olacaktır. Elipsoid elemanlarına bağlı olan bu değişim çeşitli s yarıçapla-
rına göre hesaplanıp (Çizelge : 1) de gösterilmiştir, s yarıçaplarına karşılık
gelen merkez açı değerleri de çizelgede ayrıca belirtilmiştir.

(Çizelge :   1)

(Çizelge: 1) den görüleceği gibi, teğet noktadan 200 km. uzakta or-
taya çıkan fark 1 cm. civarındadır. Bu sonuca göre 200 km. yarıçaplı
bir alan içerisindeki  harita yapımında referans yüzeyinin,  elipsoid yerine
harita  orta  noktasında  elipsoid  teğet  bir  küre  alınması  pratik  ihtiyaçlar
açısından yeterli  presizyon sağlamaktadır. Yarıçapın büyümesi halinde
A t farkları  daha hızlı  bir  artma göstermektedir.  Anca.k bağıl  hatanın
çok büyük olmadığını da söylemek mümkündür.

Yeryüzünün  küçük  bir  parçasının  küre  yüzeyi  yerine  düzlem kabul
edilmesi :

Küre üzerinde, tepesi 0 noktası olan bir ABCA küre kapağı düşünül-
sün (Şekil  :  3).  Bu küre  kapağının,  tepesi  0  olan sonsuz  sayıda küresei
üçgenlerden oluştuğu kabul edilebilir. Küresel üçgenler Legendre kuralı-
na göre düzlem üçgenler şeklinde hesaplandığında, bu üçgenler, kenarları
aynı fakat açıları küresel eksenin  1/3 ü oranında azalmış olarak, bi-
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rer düzlem üçgene dönüşürler. Bu düzlem üçgenler, tepeleri O noktasın-
da olmak üzere aynı bir düzlem yüzeyde yan yana getirilebilirler (Şekil :
4). Düzlem haline dönüştürülmüş  olan küresel üçgenlerin tepe açılarının
toplamı kürede olduğu gibi artık 360° değildir. Değiştirilmiş olan bu açı-
ların (a) toplamı,  F küre kapağının a-lamnı  ve r  de kürenin yarıçapını
göstermek üzere,

a = 360°-----------^ r -S"
3 r2

şeklinde hesaplanır. Küre kapağını, diğer bir söyleyişle harita alanını çi-
zen OA yarıçapının çeşitli değerlerleri için a açısının 360° den farkı çe-
şitli büyüklükte olacaktır. Bu büyüklükler, toplam alana göre hesapla-
nan küresel eksesin 1/3 ü kadardır. Yukardaki    formüle göre bu fark,

_ L _  =   3 6 0 -  _ «  = - ^ -  .  p "

olur.  Böyle bir açısal değişimin OA uzaklığında karşılığı  olan doğrusal
değişim de kolayca hesaplanabilir. Çeşitli  OA = s yarıçapları için sözü
edilen değerler (Çizelge: 2) de gösterilmiştir.
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(Çizelge: 2)

s Doğrusal Alan
(km) s/3 değişim (m) (km2)

5,0 0",2 0,005 '       76
7,3 0",3 0,01 167

15,7 1",3 0,10 772
33,9 6",1 1,00 3630
72,9 28",3 10,00 16730

100,0 53",3 25,74 31400

Çizelgeden görüleceği gibi 7,3 km. yançapli bir alan içinde açısal de-
ğişim 0",3, doğrusal değişim ise 1 cm. civarındadır, s yarıçapı artırıldığında
bu değişimler de hızla artmaktadır.

Çizelgelerde belirtilen değerlerin, yapılmakta olan haritaların amaçla-
rına göre irdelenmesiyle, hangi sınırlar ve alanlar içerisinde hangi yaklaşık
yüzeylerin kullanılabileceğini saptamak kolaylaşmaktadır.
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ŞAKUL SAPMASI

Ali TUĞLUÖ&LU

1 — Giriş ve şakul sapmasının tarifi

Jeodezik  ölçü  neticelerini  değerlendirmek  için  çıkarılan  matematik
münasebetlerde  bilindiği  gibi  yer  küresinin  yaklaşık  şekli  olarak  kabul
edilen bir dönel elipsoid yüzeyi esas alınır. Yüksekliklerin tanımlanmasın-
da ise doğrultularına dik yüzey olan bir nivo yüzeyi seçilir.  Yükseklikle-
rin  tanımlanmasına esas olan  bir  nivo yüzeyi,  1871 yılında Listing  tara-
fından  isimlendirilen,  gel  git,  rüzgar  ve  akıntı  tesirlerine  tabi  olmayan
denge halindeki  deniz  yüzeyinin ve bu yüzeyin kıtalar  altında devamının
teşkil ettiği geoiddir.

Elipsoid  geometrisinin  problemlerinin  çözümünde ana elemanlardan
biri  elipsoid yüzeyinin normalidir.  Fiziksel  yer yüzeyi üzerindeki  ölçüler
ise elipsoid normaline yaklaşan, fakat tamamen onun ile çakışmayan şa-
kul  doğrultuları  ile  bağıntılıdırlar.  Haritacılıktaki  ölçmelerde,  ölçü  alet-
lerinin asal eksenleri  düzeç yardımı  ile  düşey hale getirilirler.  Bu şekilde
elde edilen aletin asal ekseni şakul doğrultusunu verir.

(Şekil  :  1)  de fiziksel  yer  yüzeyi,  elipsoid ve geoid kabaca şematik
olarak gösterilmiştir.

Şekilde kesik çizgi ile gösterilen oklar elipsoidin normalleri  ve çizgi
ile  gösterilen  oklarda  şakul  doğrultularıdır.  Elipsoid  normali  ile  şakul
doğrultusu arasındaki © açısı  şakul sapması olarak tarif  edilir. Şakul sap-
ması diğer bir tarifle astronomik zenit ile elipsoidal zenit arasındaki açıdır.

Yukardaki  tariftende anlaşılacağı  gibi,  şakul  sapması  elipsoidin  seçi-
mine bağlıdır.  Elipsoidin boyutlarına ve yer küresindeki yönlendirilmesi-
ne göre şakul  sapmasıda değişik  değerler  alırlar.  Bu şekilde elde edilen
şakul sapmaları relatif  şakul sapmalarıdır.  Eğer seçilen elipsoid orta nok-
tası dünyanın ağırlık noktası ile çakışan ve dönme eksen ide dünyanın dön-
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me ekseni olan bir ortalama yer elipsoidi ise, bu elipsoide göre elde edi-
len şakul sapmaları absolut şakul sapmalarıdır. Absolut şakul sapmaları
sadece yer içi kitle dağılımına tabidirler.

Ayrıca şakul sapmaları yer yüzünoktalarının elipsoid üzerine iz düşü-
rülme şekillerine görede Helmert ve Pizzetti  tarafından değişik tarif edil-
mişlerdir.  Helmert'e  göre yer  yüzü üzerindeki  bir  P noktasının elipsoid
üzerindeki işdüşümü P den elipsoide inilen dikmenin ayağı olan P* nokta
sidir. P* izdüşüm noktasındaki bu dikme elipsoid normalidir. Helmert şa-
kul sapması bu elipsoid normali ile P noktasındaki şakul doğrultusu ara-
sındaki © açısıdır, (Şekil : 2).
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Pizzetti'ye göre yer yüzündeki P noktası, önce P noktasından geçen
şakul eğrîsi boyunca geoid üzerine izdüşürülerek P noktası bulunur. Son-
ra P noktasından elipsoide inilen dikme yardımı ile P yer yüzü noktası-
nın elipsoid üzerindeki P* izdüşüm noktası bulunur. P* noktasındaki elip-
soid normali ile P noktasındaki geoid normali arasındaki ©* açısı Piz-
zetti şakul sapmasını verir, (Şekil : 3).

Ekseri hallerde bu iki tarife göre hesaplanan şakul sapmaları arasın-
daki cüzi fark ihmal edilebilir. Şakul eğriliğinin nazarı itibare alınmama-
sı halinde her iki tarife göre elde edilen şakul sapmaları aynıdır.

2 — Astronomik -jeodezik şakul sapması

Astronomik ve elipsoidal enlem, boylam ve azimut büyüklüklerinden
elde edilen şakul sapmaları astronomik-jeodezik şakul sapmalarıdır.

P noktası merkez olmak üzere bir birim küresi seçelim, (Şekil : 4).
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Şekilde:

ZA astronomik zenit

Ze elipsoidal zenit

X astronomik boylam

L elipsoidal boylam

<p astronomik enlem

B elipsoidal enlem

© şakul sapması

\      şakul sapmasının elipsoidal meridyen    üzerindeki kuzey-güney
bileşeni

ıq      şakul sapmasının elipsoidal meridyen düzlemine dik düzlemdeki
doğu - batı bileşeni

K      kutup noktası

Ao    astronomik zenit doğrultusunun elipsoidal meridyen düzlemine
g®re azimutu

gösterirler.

KZA M küresel dik üçgeninde
sin T) = sin (90 — <p) sin (X—L)

dir. (X— L) ve TQ açıları çok küçük olduklarından sin T] ve sin (X —L)
yerine açı değerleri alınabilir :

r] =  (X — L) coscp (1)

Aynı üçgenden

sin (90 — B —£) "      Sin(90~-X +
L)      = Sİn t90-**

veya
cos (B + %)  = cos (X — L) cos<p

yazılır, cos (X — L) « 1 alınırsa

I = q> — B (2)

bulunur. Böylece (1) ve (2) formülleri i le© şakul sapmasının \ ve r\ bî-
lüğünden dolayı düzlem üçgen olarak alınabilir. Bu üçgenden
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