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Özet 

Dengeleme problemlerinde bazen, düzeltme denklemlerindeki bazı bilinmeyenlerin kat-
sayılarının ötekilerine göre çok büyük ya da çok küçük oluşu nedeniyle normal denklemler 
matrisinin kondisyonu bozuk olabilmektedir. Düzeltme denklemlerindeki bu katsayı uygun bir 
k sayısı ile bölünerek normal denklemler matrisinin kondisyonu iyileştirilebilir. Böyle bir du-
rumda, düzeltme denklemlerinde katsayısı k ile bölünen bilinmeyen ve bu bilinmeyene ilişkin 
standart sapma olması gereken orijinal değerinin k ile çarpılmış değeri olarak he-
saplanmaktadır. Bu nedenle olması gereken değerler sözü geçen değerlerin k ile bölünmesi ile 
elde edilir. 

1.    Giriş 

Genel olarak bir fonksiyonun kondisyonju,_i^arj^mejy^[enndeki küçük değişimlerejcarşı 
fonksiyonun duyarhğmın^lçüsü^lar^lanımlşnjr. Parametrelerdeki küçük değişimler fonk-
siyonunun davranışında büyük değişimlere neden oluyorsa fonksiyonun kondisyonu bozuktur. 
Bozuk kondisyon problemi (Atkinson vd., 1989)'da ayrıntılı olarak incelenmiştir. 

Bir matrisin kondisyonu matrisin öz değerleri yardımıyla hesaplanabilmektedir. Örneğin, 
bir matrisin en büyük ve en küçük öz değerleri Wmax ve Wmin ile gösterilirse kondisyonun öl-
çüsü olan kondisyon_katsay2şı, 

KOND=Wmax/Wmin    y^^V"» Lp/H^fA'*    (1) 

ile ifade edilmektedir (Yazıcı ve Selbes, 1989; Press vd., 1990). Kondisyon katsayısı çok bü-
yükse matrisin kondisyonu bozuktur, tdeal olarak bu katsayının 1 e eşit olması arzulanır. 

Bazı dengeleme problemlerinde, matematiksel modelin fonksiyonel bileşeni olan düzeltme 
denklemlerinde herhangi bir bilinmeyenin katsayısı diğer bilinmeyenlere ilişkin katsayılara 
göre çok büyük ya da çok küçük olabilmektedir. Örneğin, bir doğrultu ve kenar ağı den-
gelemesinde uzaklık ölçere ait ölçek bilinmeyeni fonksiyonel modele dahil edilirse bu bi-
linmeyenin katsayısı koordinat bilinmeyenlerine ilişkin diğer katsayılar yanında çok büyüktür. 
Bunun gibi GPS baz vektörlerinin ağ sıklaştırmasında kullanılması durumunda da fonksiyonel 
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modelde yer alan dönüklük ve ölçek paramentlerine ilişkin katsayılar diğer bilinmeyenlerin 
katsayılarına göre çok büyüktür (Vincenty, 1982; Steeves, 1984; Şimşek, 1995). Bu büyük kat-
sayılar oluşturulacak normal denklemler matrisine de yansımakta ve matrisin kondinasyonunu 
bozmaktadır. Ağın geometrisinin kötü olması da normal denklemler matrisinin kondisyonunu 
bozabilir. Ancak burada bu durum dikkate alınmamıştır. Kondisyon bozukluğunu düzeltmek 
için söz konusu bilinmeyenin katsayısı, diğer bilinmeyenlere ilişkin katsayılar seviyesine 
uygun bir k sayısı ile bölünerek getirilebilir ve dengeleme yapılır. Fakat bu durumda katsayısı 
k ile bölünen bilinmeyen ve normal denklemlerin inversi sonucu bu bilinmeyene ilişkin elde 
edilen kofaktör, olması gereken orijinal değerden farklı olacaktır. Böyle bir durumda izlenmesi 
gereken yol aşağıda verilmektedir. 

Kondisyonu bozuk olan matrisin kondisyonunun düzeltilmesine ilişkin bir yöntem (Krüger 
und Wenzel, 1985)'de verilmektedir. Ancak burada kondisyonu bozuk olan matrisin kon-
disyonunun düzeltilmesi için matrisin kendisi kullanılmaktadır. Bu makalede ise kondisyonu 
bozuk olma olasılığı bulunan normal denklemler matrisinin düzeltme denklemlerinde ya-
pılacak bir işlemle kondisyonunun düzeltilmesi ve düzeltme denklemlerinde yapılacak işlemin 
dengeleme sonuçlarına etkisi incelenmektedir. 

2. Jeodezik Ağların Dengelenmesi 

Bu bölümde önce en küçük kareler yöntemine göre jeodezik ağların dengeleme eşitlikleri 
verileck, sonra fonksiyonel modelde bir bilinmeyenin katsayısı k gibi bir sayı ile bölünmesi du-
rumunda dengeleme eşitlikleri çıkarılacaktır. 

a. En Küçük Karelerle Dengeleme 

En küçük kareler yöntemiyle jeodezik ağların dengelenmesi teorik ve sayısal olarakdbir çok 
kaynakta verilmektedir (Wolf, 1975; Mikhail, 1976; Höpcke, 1980) 

Dengelemenin matematiksel modelinin fonksiyonel bileşeni genel olarak, X,Y,Z,... bi-
linmeyenleri, L ölçüleri ve V ölçülerin düzeltmelerini göstermek üzere 

Li+Vi = Fi(X,Y,Z,....)i=l,2,...,n    (2) 

eşitliğiyle tanımlanabilir. Bu genel eşitlik doğrsallaştırılarak stokastik bileşenle (ölçü ağır-
lıkları P) birlikte 

Vi=aidx + bidy + cidz+...-lj Ağırlık P;    (3) 

olarak yazılabilir. 
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Düzeltmeler vektörü Y, katsayılar matrisi A, bilinmeyenler vektörü -X ve 
küçültülmüş ölçüler vektörü 1, önsel varyans c^2, ölçülere ilişkin ağırlık 
matrisi E ve varyans-kovaryans matrisi 2 ile gösterilirse (3) modeli, 

1 + V = At       1 = ctB-1 <4) 

biçiminde ifade edilerek 

N = ATEA    ve   n = ATEl (5) 

kısaltmaları ile 

M X - n = 0 (6> 

şeklinde normal denklemler elde edilir. Burada N, normal denklemler 
matrisi ve n, yalm terimler vektörüdür. Normal denklemler matrisinin 
regüler olduğu varsayılarak bilinmeyenler 

X = N-1 n (7) 

ile çözülür. Burada 

Q»-ü-' (8) 

gösterimi ile bilinmeyenlere ilişkin kof aktör matrisi tanımlanır. X-vektörü 
(4) de yerine konarak düzeltmeler (¥) bulunur. Dengelenmemiş ölçüler (L) 
yardımıyla dengelenmiş ölçüler t     ve   bunlara ilişkin kofaktör matrisi 

■    L = L + V ,       Qtt=AQüAT (9) 

ile ve düzeltmelere ilişkin kofaktör matrisi 
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Harita ve Kadastro Mühendisliği 

Q v v =E- ı -AQ M â ^ Q t L - Q t t  (ıo) 

ile hesaplanır. Burada QLL ve O^ sırayla dengelenmemiş ve dengelenmiş 
ölçülere ilişkin kofaktör matrisleri göstermektedir. Düzeltmeler 
hesaplandıktan sonra birim ağırlıklı ölçüye ilişkin standart sapma 

^_   YFE Y. (n: ÖİÇÜ ve u:bilinmeyen sayısı) (11) 

\   n-u  

ile ve bilinmeyenlerin standart sapmaları da O^ matrisinden 
yararlanarak 

frx=er[^~,    ery=ö|^",    Öz=&[7" (12)
 

\|   xx x   yy \   zz 

ve dengelenmiş bir ölçünün standart sapması ise 0^ matrisinden 
yararlanarak 

&, = Ö f7~ (i=ı'2' .....n) (13) 
^ N     LİÛ 

ile   hesaplanır.   (Öztürk-Şerbetçi, 1989).     Burada,   qxx,   qyy,   ^zzıO^^ 
matrisinin ve qti£>i ise  Qtt     nin köşegen elemanlandır. Bilinmeyenlere 
ilişkin varyans-kovaryans matrisi 

ile bulunur. Şimdi konuyu biraz daha ayrıntılı inceleyebilmek için (3) genel 
modeli 2 bilinmeyen ve 3 ölçü için yeniden yazılırsa 
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Ağuhk 

V! = 2LX dx + bj dy - \x  Vx 

V2 = a2 dx + b2 dy-l2 P2 (15) 

V3 = a3 dx + b3 dy-l3 P3 

olur. Burada dx ve dy bilinmeyenlerinin katsayıları a, b ve küçültülmüş 
ölçüler 1 vektörü ile gösterilerek normal denklemler 

(aTE a)dx + (aTE h)dy - (a1* 1) = 0 

QfE a)dx + (hTE b)dy - (bTE 1) = O (16) 

biçiminde kurulur. (16) bağıntısında normal denklemler matrisi (N), 
((b1!? a)=(aTE b) ile ) ve yalın terimler vektörü (n), 

[(â1? a) (a7? b)l       Jca1^ 1)1 
M[(aTP b) (b1? b)J  ' Q=[(bTP 1)J (17)

 

ile gösterilerek (7) bağıntısına göre bilinmeyenlerin çözümü için 

M - 1 = Q ^ =  q -  q *y  (18) 

varsayılsın. Bir matrisin inversinin alınmasına ilişkin yöntemler çeşitli 
yayınlarda bulunabilir. 2*2 boyutunda matrislerin inversi determinant 
yardımıyla kolayca alınabilir (Ulsoy, 1980; Aktaş ve diğerleri, 1981): 

det N = (a^ a) (bTE b) - (aTZ b)2 =X (19) 
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I    [ (bTE b)  -i^l b) 
M = detN  -(a"1! b)    (aTB a) (20) 

olacağından 

qxx = (bTBb)A ÇOai 

qxy  = -  (a TE b)A <$$ 

qyx = qxy W 

qyy = (aT? a)/ X <34 

ve (7) bağıntısından 

-      [dX qxx   °lxv    ni 
Idy     ^x        [qy x qyyj [n2 

dx = {(b^ b) (aT£ 1) - (aTE h) (hTE 1)}/ X ( ^  

dy = {(a^ a) (b1^ 1) - (aT2 b) (aTE 1)}/ X Ç2$ 

olur. Bilinmeyenler (dx, dy), (15) eşitliklerinde yerlerine konarak Vj (i=l, 
2, 3) düzeltmeleri ve bunlar yardımıyla (11) bağıntısına göre birim ağırlıklı 
ölçünün standart sapması ($); (12) ye göre bilinmeyenlerin standart 
sapmaları (&x/ ö) ile (14) e göre bilinmeyenlerin varyans-kovaryans 
matrisi; (9) ve (10) bağıntılarına göre de kesin ölçülere ve düzeltmelere 
ilişkin kofaktör matrisleri hesaplanır. 
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Harita ve Kadastro Mühendisliği 

. b. Düzeltme DenJdemlerinde Herhangi Bir Bilinmeyenin Katsayısının Bir 
Sayı île Bölünmesi 

(15) bağıntıları ile verilen düzeltme denklemlerinde dy bilinmeyenine ait 
katsayılaraı k gibi bir sayı ile bölündüğü varsayılsın. Yeni bilinmeyen dy" 
ile gösterilip düzeltme denklemleri yemden yazılırsa 

Ağırlık 

Vİ = ax dx + bi /k dy' - lx Pı 

V2 = a2 dx + b2 /k dy' -12 P2 (23) 

V3 = a3 dx + b3 /k dy' -13 P3 

olur. Buna karşılık normal denklemler matrisi ve yalın terimler vektörü 

(a^ a)dx + (aT? b)/k.dy' - (a1* 1) = 0 

(bTE a)/k.dx + (faT? b)/k2.dy' - (b^ l)/k = 0 (24) 

olur. Burada (hTE a)/k=(aTE h)/k olduğu dikkate alınarak 

ffeTEa)        (â^b)/k|       ,_\(£ID   1 (25) 
~     [(a7? b)/k     (OT b]/k2j '   U ' [(OT l)/k 

yazılabilir. N'  matrisinin inversi için 

detM'= {(a^ay^^^^a^b)2}/^   =   A/ k2 (26) 

olur. Aynca 
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,_t _     ı     [   (bTP b)/k2   -(â1? b)/kl (27) 
M    " det M'    -(âTP fa)/k       (a1^ a) 

ve 

M'-ı = a' - fa"   q H (28)
 

ile 

^    = ( h T E b ) /  X =  ^  '(2ft| 

q'xy = -(aTEh)k/X=qxy.k Ç ^  

q'yx = q'xy = qxyk O)  

g'yy    = (aTE a) k2 / X = g^.k2 Od) 

olur. (7) bağıntısı yardımıyla (22) bağıntısına benzer olarak 

y    fdxl   o'   n   Kx     qxylfnı
 

K=[dyJ-Q-n-[q'yx     qjln2] W 

dx = {(bTE h) (â^ 1) - (aTH h) (tft 1)}/ A,= dx W 

dy' = {(a^ a) (hTE 1) - (a^ h) (a^ 1)}/ Xk = dy.k W 

bilinmeyenler elde edilir. Bu bilinmeyenler (23) de yerine konursa bölüm 
2.a. da bulunan düzeltmeler ve bunlar yardımıyla birim ağırlıklı ölçünün 
standart   sapması    (ö)   elde   edilir.   Sonra   bilinmeyenlerin standart 
sapmaları 
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\        XX 
____       __  (31) 

Ö'y=6Jq^=&Nİqyytk=ery-k
 

ve varyans - kovaryans matrisi 

tfqxx      ĞfrL-.k 
_xx    ^ U ^^q y x .k    ( f t^k*] (dZ) 

ile hesaplanır. Yukarıda görülebileceği gibi düzeltme denklemlerinde 
katsayısı k ile bölünmeyen bilinmeyenler ve bunlara ilişkin diğer 
büyüklükler dengeleme sonunda orijinal değerleri ile elde edilmektedir. 

3. Sayısal Uygulama 

Bölüm 2.a. ve 2.b. de verilen teoriyi pratiğe uygulamak için 4 ölçü ve 3 
bilinmeyen alınmıştır. Ölçülerin ağırlıkları 1 ve eşit varsayılarak 
doğrusallaştmlmış düzeltme denklemleri aşağıda verilmiştir (birimler mm 
öngörülmüştür). 

Ağırlık 

Vj = 3dx + dy + 2000dz - 1 1 

V2 = dx + 2dy + 2000dz - 2 1 

V3 = 2dx + dy + 4000dz - 1 1 

V4 =   dx + dy + 4000dz - 3   1 

Görüldüğü gibi dz bilinmeyeninin katsayısı diğerlerine^göre yaklaşık 1000 
kat daha büyüktür. Çözüm iki aşamada yapılacaktır. Birinci aşamada 
düzeltme denklemlerinde hiçbir değişiklik yapılmadan doğrudan çözüme 
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gidilecek ve ikinci aşamada dz bilinmeyenine ilişkin katsayı 1000 ile 
bölünerek işlemler yürütülecektir. 

a.    Bilinci Aşama: Doğrudan Çözüm 

Yukarıdaki verilenlere göre; 

5 1 2000İ           [l] Vx 

A      1 2 2000             2 V2     A      dx 
A = 2 14000 '  1 = 1   ' E=L            V = v\x = dy 

1 1 4000J           [3J v
3 Ldz. 

LV4. 

(5) bağıntısına göre normal denklemler matrisi ve yalın terimler vektörü 

15         8         20000   1 [   10 

N =      8 7         14000     , n =      9 

20000 14000 40000000J [22000 

olur. Normal denklemler matrisinin (N) öz değerlerinden en büyük ve en 
küçüğü Wmax = 40000014.90000186, Wmin = 1.78860844 olup (1) 
bağmtısıyla hesaplanan kondisyon katsayısı KOND N = 22363762.7650 ve 
N nin inversi 

0.2210526  -0.1052632  -0.0000737 
îşj-ı = Q^ =  -0.1052632    0.5263158  -0.0001316 

[-0.0000737   -0.0001316    1.078947*10'7 

olarak elde edilir. (7) bağıntısı ile bilinmeyenler 

dx]    [-0.35 789 mml    [-0.36 mm' 
X = dy  =.  0.78947mm  =    0.79mm 

dzj    [ 0.00045 mmj    [ 0.00 mm 
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ve (4) bağıntısı yardımıyla düzeltmeler 

V! = -0.38 mm 
V2 =  0 . 1 3  m m  
V3 =  0 . 8 8  m m  
V4 = -0.76 mm 

bulunur.  Buradan birim ağ ırl ıkl ı  ölçünün standart sapmas ı  n=4, u=3 ile 
(11) bağ ınt ıs ından $  = 1.231 mm   olarak hesaplan ır .  Bil inmeyenlerin 
standart sapmaları (12)   bağıntısı   ile   Ğx   = 0.58 mm, Öy =0.89 mm , 
Ğrz    = 0.0004 mm ve varyans-kovaryans matrisi (14) eşitliği ile 

0.335  -0.160  -1.117*10-*" 
£M = 0.798  -1.994*10^  = tf.Q^ 

~~      1 1.635 *10-7j 

bulunur. Dengelenmiş ölçülere ilişkin kofaktörler matrisi (9) bağıntısı 
yardımıyla 

0.905    0.032    0.221   -0.189 

0.989  -0.074    0.063 

^  ~  0.484    0.442 

ve düzeltmelere ilişkin kofaktörler matrisi de (10) yardımıyla 

0.095   -0.032   -0.221    0.189 

_ 0.011    0.074   -0.063 

^  ~ .  0.516   -0.442 

0.379 

olarak hesaplanır. 
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4. Sonuç 

Bölüm 2.a ve 2.b. de teorisi verilen ve bölüm 3.a ile 3.b. de sayısal uygulaması yapılan den-
gelemelerin karşılaştırılmasından aşağıdaki sonuçlar çıkmaktadır: 

a) M ve N' matrislerinin kondisyon katsayıları karşılaştırılırsa N nin kondisyonunun N'ye 
göre bozuk olduğu görülür. Bu kondisyon bozukluğu verilen örnekte dengeleme sonuçlarına 
yansımamaktadır. Ancak daha büyük dengeleme problemlerinde de böyle olacağı garanti edi 
lemez. Bu nedenle düzeltme denklemlerinde yapılacak bir işlemle normal denklemler mat 
risinin kondisyonunun iyileştirilmesi yararlı olacaktır. 

b) Düzeltme denklemlerinde katsayısı k gibi bir sayı ile bölünen bilinmeyen dengeleme so 
nucunda orijinal bilinmeyenin k katı olarak çıkmaktadır. Bu nedenle orijinal bilinmeyeni elde 
etmek için söz konusu bilinmeyen k ile bölünmelidir. 

c) Düzeltme denklemlerinde herhangi bir bilinmeyenin katsayı k gibi bir sayı ile bölünerek 
gerçekleştirilen dengeleme sonucunda elde edilen kofaktörler matrisi (Q'-x%) orjinalinden fark 
lıdır. Bu farklılık katsayısı k ile bölünen bilinmeyene ilişkin kofaktörün bulunduğu satır ve sü 
tunda gözlenmektedir. Katsayısı k ile blünen bilinmeyenin kofaktörü orijinal değerinin k2 ve 
bu kofaktörün bulunduğu satır ve sütundaki diğer kofaktörler orijinal değerlerinin k ile çar 
pımlarına eşittir. Sözü geçen kofaktörler orijinal değerlerinin k ile çarpımlarına eşittir. Sözü 
geçen kofaktörler sırasıyla k2 veya k ile bölünerek orijinal değerler elde edilebilir. Bu şekilde 
orijinal kofaktörler matrisine geçiş sağlanmış olur. 

d) Düzeltme denklemlerinde bir bilinmeyenin katsayısını k ile bölerek yapılan dengeleme 
sonucunda yukarıda sayılan temel iki büyüklük dışında bir değişiklik olmamakta; sonuçlar 
orijinal değerleriyle elde edilmektedir. Örneğin, düzeltmeler, birim ağırlıklı ölçüye ilişkin stan 
dart sapma, dengelenmiş ölçülere ve düzeltmelere ilişkin kofaktörler matrisi orijinal halde elde 
edilmektedir. 

e) c maddesinde adı geçen (Q'^) matrisi düzeltilmeden bilinmeyenlerin varyans-kovaryans 
matrisi hesaplanırsa (Qj^) matrisindeki durum aynen korunmuş olur. Bu nedenle orijinal var 
yans-kovaryans matrisini elde etmek için ya kofaktörler matrisindeki işlemler gibi düzeltme 
denklemlerinde katsayısı k ile bölünen bilinmeyenin varyansı k2 ve bu varyansın bulunduğu 
satır ve sütundaki kovaryanslar k ile bölünür; ya da düzeltilmiş kofaktörler matrisi kullanılır. 

f) Yine c maddesinde adı geçen kofaktörler matrisi (Q'$j) orijinal hale getirilmeden bi 
linmeyenlere ilişkin standart sapmalar (31) bağmtısıyla hesaplanırsa, düzeltme denklemlerinde 
katsayısı k ile bölünen bilinmeyenin standart sapması orijinalinin k katı olarak elde edilir. Ori 
jinal standart sapmayı hesaplamak için ya adı geçen standart sapma k ile bölünür ya da dü 
zeltilmiş kofaktör kullanılır. Standart sapmalar varyans-kovaryans matrisinden doğrudan da 
elde edilebilir. 
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ilk kyşak haritacılarımızdan 
NUMÂN TARIM'ı ziyaret 

Ahmet YASAYAN 

İlk kuşak harita mühendislerimizden 
Sayın Numan Tarım'ı İstanbul Kalamış'taki 
evinde ziyaret ettik. Prof. Dr. Nazmi Yıldız, 
Prof. Dr. Muzaffer Şerbetçi ile birlikte, 1 
Mart 1996 günü yapılan bu 
ziyaret sırasındaki gö-
rüşmeleri kaydettik. Bu ka-
yıttan, ilginç olabilecek bö-
lümleri meslektaşlarımla 
paylaşmak istiyorum. 

MŞ- Numan bey hayat 
öykünüzü anlatır mısınız? 
Maşallah 83 yaşını bitirdiniz. 
Geçen Hüseyin Bozkır Beyi 
ziyaret ettik, o 88 olmuş. 

NT-     .....      Ben     Is- 
parta'lıyım. Benim zamanımda    
mahalle    mek- 
teplerı        vardı.        Belki 
biliyorsunuz   ama   bir   kere   de   ben   söy-
leyeyim.  Arap harfleri ile okuma yazma, 
kuran ayetleri, hadisler ve bunun gibi dualar 
vs okunur. 

MŞ- Hesapta gösterilir mi idi? Amali 
erbaa filan? 

NT- Yok hatırlamıyorum, ama herhalde 
birşeyler oldu ki ben burada okurken hafız 
oldum, yani kuran hıfzettim. Çıktıktan 
sonra, bir mektebe gitme ihtiyacı hissettim. 
Ağabeyim imam hatip okulu mezunu idi, köy 
hocası -öğretmeni- olmuştu. Ben de her-
halde ondan heveslenerek imam hatip oku-
luna girmeyi düşündüm. Ama elimde ilk 
mektep şahadetnamesi olmadığı için oraya 
girmek biraz mesele oldu. 

MŞ- O zamanlar imam hatip okulu var 
mıydı? 

NT- İşte o sıralarda açıldı. Bilmiyorum, 
İsparta'da vardı. 1925'te 

imam hatip okulu vardı. Ben 
oraya müracaat ettim. Tabi 
hocalar Isparta'h. Ailem ta-
nınıyordu. İmtihana girdik. Çok 
basit şeyler sordular. Kabul 
ettiler. 

MŞ- Haa sizi dışarıdan 
ilkokul diploması için imtihan 
ediyorlar? 

NT- Evet, birinci sınıfa 
başlattılar. Ama imam hatip orta 
mektep derecesinde bir okuldu. 
Tam geçtiğim sene bu okullar 
kaldırıldı, lağvedildi. Kaldık mı 

okulsuz. 

MŞ- Yani siz bir sene okudunuz. 

NT- Evet bir sene okudum Meslek edin-
mem gerekti. Okumaya devam etmem biraz 
zordu. Çırak olarak bir sene çalıştım... Er-
tesi sene orta okula müracaat ettim. İm-
tihansız birinci sınıfa aldılar. Orta mektep 
tahsilim bir hayli başarılı geçti. Birinci de-
rece ile mezun oldum. 1929 senesinde Leyl-i 
meccani imtihanına girdim, kazandım. Ka-
bataş lisesinden 1933 senesinde mezun 
oldum. Derecem ya bir ya iki idi. Mezun ol-
duğum sene yüksek mühendis imtihanına 
girdim, orayı da kazandım. O sırada Avrupa 
imtihanı çıktı. Avrupa imtihanında ben mü-
hendisliği istiyorum dedim. Hocalık filan da 
vardı, fizik hocalığı gibi. İki tane mü-
hendislik vardı: birisi su isleri, birisi de ha- 

118 



 

 

ritacılıktı. Ben ikisini de yazdım ama ha-
ritacılığı herhalde benden başka talip olan 
olmadı ki ben haritacılığa kabul edildim. 

AY- Kim hesabına bu devlet bursları? 

NT- Harita Umum Müdürlüğü hesabına. 
Yüksek Mühendis Mektebini bıraktım Harita 
Umum Müdürlüğüne geldim. Orada bir ay 
kadar staj gibi çalıştıktan sonra Fransa'ya 
gittim. Tahsile başlayıncaya kadar lisan öğ-
renmekle meşgul oldum. İlk sene sonunda, 
"Ecole Speciale de Travaux Public"e mü-
racaat ettim. Özel bir okuldu. Elektrik, ma-
kina, topografya, inşaat şubeleri vardı. 
Orada bir imtihan verdim ve okula kabul 
edildim. Birinci, ikinci sınıfları bitirdim. 
Okul iki sene idi. Diploma almak için staj 
mecburiyeti vardı, altı ay staj yaptım. Fransa 
Harita Komutanlığına bağlı bir kısımda iki 
ay kadar arazi tatbikatı için çıktım. Dönünce 
altı ay kurs gibi yüksek jeodezi üzerine bir 
tedrisat verdiler, o kursa devam ettim. Sene 
938 oldu, Mart ayında Türkiye'ye döndüm. 1 
Nisan'da da Harita Genel Müdürlüğü'nde işe 
başladım. 

AY- O zaman Harita Genel Mü-
dürlüğü'nde yurt dışından gelen kim vardı? 
Yoksa henüz yok mu idi? 

NT- Yüzbaşı Muhittin Aran vardı. İlk o 
gelmiş. Onunla bir sene beraber çalıştık. O 
sene biz Trakya'da ikinci ve üçüncü derece 
nirengi şebekesine çıktık. Yer seçimi, işa-
retlenmesi ve hesapları yapıldı. Muhittin 
Bey o sene çıkmadı, ben bir harita postası ile 
çıktım. 

AY- Birinci ve ikinci derece nirengi ilk 
Trakya'da mı başladı? 

NT- Hayır, başka yerlerde yapılıyordu. 
Herhalde eski şebekeye bağlanarak bir o ni-
rengi yürütüldü. İkinci sene Kaş - Kalkan -
Fethiye mıntıkasında yine ikinci ve üçüncü 
derece nirengi şebekesi ve hesapları yapıldı. 

AY- Astronomik gözlem de yapıyor mu-
sunuz? 

NT- Hayır. O sene Fethiye'nin arazisi çok 

sarp, onun için çok yorucu oldu. Dağlara çı-
karken hayvan çıkmıyor, atın yerine ken-
dimiz çıkıyoruz. Terden gömlek ıslanır, onu 
çıkarır atleti giyerdik, gömleği de üstüne 
alır kuruduktan sonra tekrar değiştirdik, bu 
şekilde çalışırdık. O kış dönüşte askerlik 
başladı, Harita Umum Müdürlüğü'nden ay-
rıldım. Kıtaya gittim yedek subay oku-
lundan topçu subay olarak çıktım. Asteğmen 
olarak orada beş altı ay kaldım. Harp do-
layısıyla askerlik uzadı. Bizi Harita Umum 
Müdürlüğü'ne aldılar, yedek subaylığımın 
bir senesini de orada harita subayı olarak ta-
mamladım ve o sene Bilecik- Yenişehir 
mıntıkasında ikinci ve üçüncü derece ni-
rengi şebekesi tesis ve rasatlarını yaptık, 
döndük. Dokuzyüzkırkiki kışı idi. Do-
kuzyüzkırküç kışı de baz mevzune çıktık. 
Dört tane invar telimiz vardı. Birisi hemen 
Paris'e gitti, bunların ayarları yapıldı geldi. 
Biz dört ayarlı invar teli ile baz ölçme mev-
zuna başladık. Evvela Ankara'da asri me-
zarlık denilen bir yerin civarında yeni invar 
telleri ile takriben bir-birbuçuk kilometrelik 
ayar bazı ölçtük. Bu ayar bazının tulü tespit 
edildi ondan sonra bazların ölçülmesine 
başladık. Zannederim o sene Etimesgut'ta 
10 km civarında bir baz ölçtük. Ertesi sene 
Cihanbeyli'de bir baz ölçtük, daha ertesi 
sene Kastamonu-Devrekani'de bir baz ölç-
tük. Oradan Afyon'a geçtik sonra Uşak 
sonra da Balıkesir bazlarını ölçtük. Bu baz 
ölçümünde takip ettiğimiz yol şudur: Her 
sene baz ölçmeye çıkmadan evvel eli-
mizdeki invar telinin üç tanesinin ayar ba-
zında kontrolünü yapıyorduk, bir tanesi de-
poda saklıyorduk. Araziden ölçüp 
geliyorduk, tekrar ayar bazında tellerimizi 
kontrol ediyorduk. Bulacağımız tashihle 
yeni bazlarımızın tellerini tespit ediyorduk. 
Bunları yaparken, astronomi postası da ça-
lışmaya başlamıştı... 947'ye kadar ça-
lışmış olduk. 

MŞ- Siz bayağı emek vermişsiniz, öteki 
hocalarımız Harita Genel Komutanlığı'dan 
hemen bir sene iki sene sonra kaçmışlar. 

NT-  Onlar çabuk kaçtılar.  Ekrem de 
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biraz geç kaçtı, esas rahmetli Macid idi 
kaçan. Bir de Burhan Bey'de yakayı erken sı-
yırdı. 

MŞ- Hüseyin Bozkır da öyle yapmış, 
biraz ödemiş. 

NT- Aslında ben de ödemek istedim ama 
, onlar erken kaçtılar. Burhan Tansuğ'un ki be-
dava oldu. Celal Songu de aynı şekilde. 

NY- Tayin için süre kaçırılmış galiba. 

MŞ- Yani siz 1938'den 1947'ye kadar Ha-
rita Genel Müdürlüğü'nde çalıştınız. 

NT- 1947'nin yine Nisan ayında Ankara 
Belediyesi'nin îmar Müdürlüğüne geçtim. 
Rahmetli Macit Bey ayarladı, askerlikten 
kurtarmak için bir senelik bir mecburi hiz-
metim kalmıştı Harita Umum Müdürlüğüne 
onu da ödedim. Müsade etmiyorlardı ama 
müsteşarlıktan falan baskı ile gerçekleşti. 
İmar Müdürü nüfuzlu bir arkadaştı, o ve-
killerle filan görüştü. 1947'den 1953'ün 
Nisan ayının sonuna kadar imar Müdürlüğü 
Plan Şefliği yaptım. İmar Müdürlüğü'nde 
iken demokrasi yani Demokrat Parti geldi. O 
zamanlar belediye bizim elimizde tabii. 
Fakat Benderlioğlu ve ekibi gelince ilk işleri 
nerede arazi var orada kooperatif yapıp, ne-
rede hazine yeri ver oraya çullanmak oldu. 
Beni sıkıştırdılar... Ben biraz dayattım. 
Benim kadromu lağvettiler. İmar İdare 
Heyet'inde rahmetli oldu herhalde Orhan 
Alsaç, Yapı İşlerindeki Harita Servisi'ne is-
tedi. Müteahhitlerle muhattap olmak is-
temedim ve gitmedim oraya. Askeri Mü-
hendis arkadaşlarımızdan Muzaffer Tugal 
Karayolları'nda çalışıyordu, İngilizce bildiği 
için oraya yerleşmişti. Sona etüd projeye 
geçti, proje fen heyeti müdürü oldu. Bana, 
ihtiyacımız var gel dedi. 53 mayısında Fen 
Heyeti Müdürlüğü'nde bir vazife aldım. 

AY- Numan Bey bir de hemşeriniz vardı. 
Senikent'li Mehmet Ali Erkan. 

NT- 1940'larda Berlin'den döndü Harita 
Umum Müdürlüğüne geldi. Galiba Ekrem 
Bey'le beraber gedi. 

AY- Dönüp geldiğinde ruh sağlığı ye-
rinde mi idi? 

NT- Hiçbirşeyi yoktu. İşittiğime göre 
ağır bir hali vardı ama ruh sağlığında hiçbir 
şeyi yoktu. Biz beraber baz ölçmeye çı-
kardık. Galipa posta komutanı ona tehditte 
bulunmuş, birşeyler olmuş. O nedenle bir 
korku* evham olmuş diye hatırlıyorum. 

AY- Biz kendisini son zamanlarda Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden ta-
nıyoruz. Çok zeki ve bilgili çok sağlam mes-
lek bilgisi olan bir meslektaşımızdı. 

NT- Zekası, bilgisi ve hafızası fevkalade 
idi, çok çalışkandı, mesleki yönü çok kuv-
vetli idi. O olaydan sonra arızalar başladı. 

AY- Yakın zamana kadar Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğü'nde tercüme işlerinde fi-
ilen görev yaptı. Yöneticiler her zaman hi-
maye ettiler. 

MŞ- Kaldığımız yerden devam edebilir 
miyiz? 

NT- Karayolları Heyet Proje Mü-
dürlüğü'nden 1969'a kadar çalıştım. Bir ara 
Keşif Şartname Fen Heyeti Müdürlüğü'nde 
Fiyat Analiz Şefi olarak çalıştım, 1969 so-
nuna kadar. 

AY- Haritacı kimler vardı o zaman? 

NT- Mustafa Seven vardı. Karayolları 
Genel Müdürlüğü'nden emekli olduktan 
sonra biraz da müteahhitlik yapayım diye 
düşündüm ama memur kafası ile mü-
teahhitlik yapmanın zor olduğunu gördüm, 
vazgeçtim. 1969'da bu evi almıştım. 

Sayın meslektaşımız ile söyleşimiz 
daha bir süre devam etti. Kendi kuşağından 
haritacılar ile ilgili başka bilgiler de aldık. 
O gün, Bayan Tarım'ın kardeşinin ölü-
münün 27. yıldönümü imiş. Bu vesile ile 
ikram edilen helvayı çayla birlikte büyük bir 
zevkle yedik. 

Kendisine ve değerli eşine sağlıklar ve 
uzun ömürler dileyerek ayrıldık. 
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