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TUJK 2008, TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ 
KOMİSYONU ÇALIŞTAYI YAPILDI

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu’nun 2002 yılından bu 
yana her yıl gerçekleştirdiği çalıştayların yedincisi,

“Koordinat Sistemleri”
Prof. Dr. Ahmet Aksoy’un Jeodezi Bilimine Katkıları”
konu başlığında, 19–21 Kasım 2008 tarihlerinde İstanbul 
Teknik Üniversitesinin ev sahipliğinde, 200 den fazla meslek-
taş, bilim insanı, araştırmacı ve öğrencinin katılımıyla gerçek-
leştirilmiştir.  Çalıştay ilk gününde kayıt ve protokol konuş-
malarının sonrasında müziğe gönül vermiş iki genç meslekta-
şımız Müh. Onur AKYOL ve Müh. Kerem ESEMEN’in ut ve 
klasik gitar ile verdikleri mini dinleti ile başlamıştır.  
     Çalıştayda koordinat sistemlerine ilişkin temel konular tartı-
şılmış, dönüşümler ve düşey kontrol ağları başlığında sunum-
lar gerçekleştirilmiş ve koordinat sistemleri ve problemlerin 
tartışıldığı bir forum ile TUJK Genişletilmiş Yönetim Kurulu 
toplantısı yapılmıştır. Çalıştaya yurt içinden ve yurt dışından 
Prof. Dr. Tevfi k AYAN, Prof. Dr. Rasim DENİZ, Doç. Dr. Müh. 
Albay. Ali KILIÇOĞLU, Dr. Müh. Bnb. Bahadır AKTUĞ, 
Dr. Müh. Albay Onur LENK, Uluslararası Jeodezi Birliğinin 
(IAG) başkanı Prof. Dr. Michael SIDERIS, Doç. Dr. Yüksel 
ALTINER çağrılı konuşmacılar olarak katılmış ve yaptıkla-
rı sunumlarla çalıştaya önemli katkılar sunmuşlardır.  Ayrıca 
çalıştayda, kolaylaştırıcılıklarını Doç. Dr. Hakan KUTOĞLU 
ve Yrd. Doç. Dr. Uğur ŞANLI’nın yaptığı iki teknik oturum 
gerçekleştirilmiş ve bu oturumlarda çalıştay öncesi yaptıkları 
çalışmalarla çalıştayı zenginleştiren yukarıda isimleri sırala-
nan bilim insanlarına ek olarak Müh. Faruk ÖZTÜRK, Müh. 
Sedat Bakıcı, Yrd. Doç. Dr. Metin SOYCAN, Yrd. Doç. Dr. 
Aydın ÜSTÜN ve Dr. Bihter EROL çok değerli katkılar sun-
muşlardır.  Çalıştayın özel bir oturumunda ise ülkemizde je-
odezi biliminin önderlerinden olan değerli bilim insanı Prof. 
Dr. Ahmet AKSOY’un jeodezi bilimine katkıları ele alınmış-
tır.  Değerli öğretmenimizin çalıştaya verdiği dersle yaptığı 
eşsiz katkıların yanı sıra yine jeodezinin önder isimlerinden 
olan Prof. Dr. Onur GÜRKAN ve Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK 
ve diğer katılımcıların katkılarıyla Sayın AKSOY’un Jeodezi 
bilimine katkıları ile çalıştayın bu bölümünde gelecek kuşak-
lara ışık tutulmuştur.
     Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu, çalıştay kapsamında 
ele alınan konuları ve jeodezi alanında gelecekte yürütülecek 
çalışmalara ışık tutacak değerlendirmeleri içeren bir sonuç 
bildirgesini mesleki kamuoyu ile paylaşmayı, üstlendiği so-
rumluluğun bir gereği olarak görmüştür.  Bunun sonucu olarak 
bu etkinlik kapsamın TUJK Yıllık Bilimsel toplantılarının ilk 
sonuç bildirgesi hazırlanmış; bu bildirge çalıştayın sonunda 
katılımcılarla birlikte değerlendirilerek üzerinde görüş birliği-
ne varılmış ve daha sonra kamuoyuyla paylaşılmıştır,  www.
geo.itu.edu.tr/TUJK2008

     Çalıştay kapsamında ayrıca konum belirleme amaçlı uydu 
sistemlerinden elde edilen gözlemlerin değerlendirilmesinde 
kullanılan Gamit/ Glopk, Gipsy ve Bernese bilimsel amaçlı de-
ğerlendirme yazılımlarının eğitimi gerçekleştirilmiştir.TUJK 
Yıllık Bilimsel toplantıları kapsamında yine ilk olarak ger-
çekleştirilen bu bilimsel yazılım eğitimlerinin ilki İTÜ İnşaat 
Fakültesinin bilgisayar laboratuarlarında Dr.Güven KO  ÇAK 
ve Yük. Müh. Hakan YAVAŞOĞ LU’ nun katkılarıyla iki tam 
günlük Gamit/Glopk eğitimi gerçekleştirilmiştir.  Dada son-
ra bu eğitimi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 
Jeodezi Anabilim Dalı laboratuarlarında Yrd. Doç. Dr. Uğur 
ŞANLI’nın katkılarıyla bir tam günlük Gipsy eğitimi ve yine 
İTÜ İnşaat Fakültesinin bilgisayar laboratuarlarında Yrd. 
Doç. Dr. Tevfi k ÖZLÜDEMİR’in katkılarıyla dört tam günlük 
Bernese eğitimi izlemiştir.
     Üç günlük yoğun bilgi, deneyim ve uzun so luk lu araştırma 
sonuçlarının aktarılıp tartışıldığı bu çalış tay da genel olarak 
aşağıdaki başlıklar öne çıkmıştır.

Bir Yer Bilimi Olarak Jeodezinin Güncel Görevleri
Çalıştayın gündeminde olan yersel referans sistemi ve yer mo-
deli çerçevesinde jeodezi biliminin odaklandığı temel konular, 
(plaka içi deformasyonlar, buzul sonrası dengeleme, deprem-
ler, volkanik deformasyonlar, buzul yüzeyindeki değişimler, 
okyanus yüzeyindeki değişimler ve deniz seviyesindeki deği-
şimleri de içeren) geometri ve deformasyon; (açısal momen-
tum değişimi, yeryüzü-ay etkileşimleri vb. başlıkları içeren) 
yer yöneltmesi ve dönmesi ile (zamana bağlı değişimler, kütle 
homojensizliği, gelgit vb. başlıkları içeren) gravite-geoit ko-
nularıdır. Jeodezi bilimi, yersel referans sistemi ve yer modeli 
ekseninde bu üç temel başlıkta çalışma yürütmektedir. Ancak 
anılan alanlarda yürütülen çalışmalarda, günümüz koşulla-
rında tek başına jeodezi biliminden söz etmek olası değildir. 
Başta uydu teknikleri olmak üzere yeni teknolojik ürünlerin 
yaygın olarak kullanıldığı günümüzde, jeodezi bilimi bu çalış-
malarını çok disiplinli sürecin bir parçası olarak yer bilimleri-
nin diğer alanları ile birlikte yürütmektedir. Bu süreçte uydu/
sensör teknikleri giderek daha yaygın olarak kullanılmakta, 
zamana bağlı değişimler, kitle değişimleri vb. relativistik etki-
ler üzerine daha fazla yoğunlaşılmaktadır. Gelecekte kuantum 
mekaniğinin bu alanlarda daha fazla rol alacağını öngörmek 
olasıdır. 

Ülkemizde Koordinat Sistemleri
Mesleğimizdeki güncel gelişmelerin bir sonucu olarak, koor-
dinat sistemleri, sabit, sürekli kayıt ve yayın yapan GPS istas-
yonlarına dayalı olarak kurulan ve uluslararası koordinat siste-
minin bir parçası olan referans sistemlerine doğru evrilmekte-
dir. Bu sistemler pek çok ülkede kurulmuş durumdadır. Harita 
Genel Komutanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bu 
yönde bir projeyi TÜBİTAK desteğiyle TUSAGA-Aktif adıy-
la başlatmıştır. İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından yürütü-
len TUSAGA-Aktif (CORS-TR) isimli 155 sabit istasyon içe-
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ren bir proje 2008 yılı sonunda bitirilmesi hedefl enmektedir. 
2005 yılında yürürlüğe giren Büyük Ölçekli Harita ve Harita 
Bilgileri Üretim Yönetmeliği ile ulusal datum olarak tanımla-
nan ITRF datumundaki TUTGA ve TUSAGA-Aktif bağlantısı 
2009 yılında gerçekleştirilecek, RTK ve DGNSS uygulama-
ları için ITRF temelinde dinamik bir koordinat sistemi olan 
TUREF kullanılacaktır.
     Ülkemizde yönetmelik gereği tüm üretimlerin ilgili yö-
netmelik hükümlerine göre yürütülmesi gerekmektedir. Ancak 
kurumların farklı uygulamaları söz konusu olabilmektedir. 
Ülkemizdeki kurumlar, üretimde sorunlara yol açacak bu tür-
den yaklaşımlardan uzak durmalı ve yönetmelik hükümlerini 
gerektiği gibi uygulamalıdır.

Güncel Bir Sorun Olarak Dönüşüm
Ülkemizde güncel jeodezik üretimler, ITRF96 datu mun  daki 
TUTGA ağına dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Ancak, 
geçmişte yerel koordinat sistemlerinde ya da ED50 datumun-
da yapılan üretimlerle günümüz çalışmaları arasındaki bağlan-
tının sağlanabilmesi için dönüşümlerin yapılması gerekmek-
tedir. Bu dönüşüm işlemlerine, jeodezik ölçmelerde olduğu 
gibi gereken özen gösterilmelidir.  Çalıştayımız kapsamında 
yapılan sunumlarda farklı dönüşüm yaklaşımları üzerinde 
durulmuş, dönüşüm konulu çalışmalarda bu yaklaşımlardan 
yararlanılabileceği vurgulanmıştır. Bu paylaşımlar, dönüşüm 
konulu güncel çalışmalara ışık tutacaktır.
     Mekansal Bilgi Sistemlerinin (Arazi, Kent, Coğrafi  Bilgi 
Sistemleri, vb.) oluşturulabilmesi için, harita ve kadastro bil-
gilerinden ülke koordinat sisteminde üretilen ve hukuken ge-
çerli olanlar aynen kullanılmalı, var olan verilerden sistemin 
gerektirdiği doğrulukta ülke koordinat sistemine dönüştürü-
lebilecek olanlar dönüştürülerek kullanılmalı, bu nitelikleri 
taşımayanlar iyileştirilmeleri gerekiyorsa yenilenmelerinden 
sonra sisteme alınmalıdır.

Güncel Gelişmeler Işığında Düşey Kontrol Ağları ve 
Ulusal Geoit
Çalıştayda ülkemizde düşey kontrol ağlarına ilişkin gravite 
ölçmeleri, düşey datum oluşturma vb. çalışmalar ile güncel 
gelişmeler katılımcılarla paylaşılmıştır. Ayrıca tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de güncel ve önemli bir konu olan ulu-
sal geoit modeli geliştirme çalışmaları da tartışılmıştır. Yapılan 
değerlendirmelerde, ulusal geoit modelinin uydu teknikleri ile 
elde edilen verilerin kullanılmasıyla iyileştirilmesinin jeodezi 
topluluğunun hedefl eri arasında yer alması gerektiği vurgu-
lanmıştır. Uydu tekniklerindeki ve modellerdeki gelişmeler 
doğrultusunda değişik ülkelerde geoidin duyarlı belirlenmesi, 
gravite alanının ve zamana bağlı değişimlerinin belirlenmesi 
ve izlenmesi ile yeni bir yükseklik sistemi oluşturma çalışma-
larının olduğu gözlenmektedir. Geoidin düşey datum olarak 
tanımlanması ve izlenmesiyle birlikte klasik nivelman ağlarına 
olan gereksinimin ortadan kalkacağı değerlendirilmektedir.

Güncel Bir Gereksinim Olarak Jeodezik Terminoloji
Çalıştaydaki tartışma başlıklarından birisi de İngilizce dilinde 
kullanılan “frame” kelimesinin Türkçe karşılığı olarak hangi 
kelimenin kullanılması olmuştur. Karşılık olarak “çerçeve”, 
“çatkı” ve “çatı” kelimeleri önerilmiştir. Yapılan bir diğer öne-
ri ise “reference frame” yerine “referans koordinat sistemi” 
karşılığının kullanılmasıdır. Bu tartışmalar, terminoloji konu-
sunda, yabancı dildeki teknik terimlerin üzerinde ortaklaşılmış 

karşılıklarının bulunmasına yönelik bir çalışmanın yürütülme-
sinin önemini ortaya koymaktadır.

Ülkemizde Jeodezi Alanındaki Çalışmalara Önderlik 
Edecek Bir İnisiyatif Gereksinimi
Türkiye’de Jeodezi bilim dalının geliştirilmesi, yaygınlaştırıl-
ması ve çağdaş jeodezik düzeye ulaşılması amacıyla referans 
koordinat sistemlerinin kurulması, işletilmesi, bu konudaki 
standartların ve normların tanımlanması, uluslararası kurum-
larla ilişkilerin kurulması vb. konularda öncülük misyonunu 
üstlenecek bir inisiyatifi n oluşturulması gereklidir.

Jeodeziye Adanan Bir Ömür:
Prof. Dr. Ahmet AKSOY
Çalıştayın özel bir oturumu, mesleğimize kesintisiz olarak 60 
yıldır hizmet veren ve ülkemizde jeodezi biliminin gelişmesi-
nin önderlerinden olan değerli hocamız Prof. Dr.Ahmet AK-
SOY ’ a ithaf edilmiştir.
    Yaşamını özetleyen bir sunumla başlayan, çok değerli eşi 
Sayın Etta AKSOY’un, diğer aile üyelerinin,  dostlarının, ça-
lışma arkadaşlarının ve öğrencilerinin de katıldığı oturumda 
dostları, öğrencileri ve meslektaşları jeodezi biliminin dua-
yenlerinden Hocamız hakkındaki anılarını ve düşüncelerini 
yaşamından kesitlerle katılımcılarla paylaşmışlardır.

Ayrıca bu oturumda, Prof. Dr. Ahmet AKSOY mesleğimize 
ilişkin değerlendirmeler yapmış ve “Hipotez Testleri” konulu 
bir ders vermiştir. 
     Ülkemiz jeodezi topluluğu, yetiştirdiği öğrencileriyle, üret-
kenliğiyle, aydın olma sorumluluğunun bilincinde bir bilim 
insanı olarak mesleki ve toplumsal alanlarda yaptığı birbirin-
den değerli çalışmalarla ve saygın kişiliğiyle kalplerimizde 
yer edinen değerli hocamız Prof. Dr. Ahmet AKSOY’a sonsuz 
şükranlarını sunmaktadır.
     Son söz olarak üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenen 
TUJK 2008 Yıllık Bilimsel toplantısının düzenlenmesinde 
ve gerçekleştirilmesinde emeği ve katkısı olan ve bu etkinli-
ğin başarıya ulaşması için etkinlik mutfağında koşulsuz çaba 
gösteren, emek harcayan tüm çalışma arkadaşlarıma sonsuz 
teşekkürü bir borç biliriz. Ayrıca etkinliğin başarıya ulaşma-
sında büyük önem taşıyan tüm maddi ve manevi destek veren 
kuruluşlara koşulsuz katkıları için içten teşekkürlerimizi su-
narız.

Saygılarımızla,

Rahmi Nurhan Çelik, İstanbul
TUJK 2008 Çalıştayı Yürütme Kurulu Başkanı


