
 



  



 

Dergiden Mektup, 

Uzun bir aradan sonra yine birlikteyiz. 

Harita Mühendisliği Dergisi Odamızın 37. Olağan Genel Kurulunda kabul edi-
len "Yayın Yönetmeliği" çerçevesinde yeni yaşamını sürdürecek. 

Yayın Yönetmeliği çerçevesinde gerek üniversiteler, gerek kamu kurum ve ku-
ruluşlar ve gerekse özel sektörden katılımlar ile Yaym Kurulu, Editör ve özellikle 
geniş bir kadro ile oluşturulan Yaym Danışma Kurulu ile yeni bir yapılanma süre-
ci tamamlandı. 

Harita Mühendisliği Dergisinde yayınlanması istenilen tüm makaleler Yaym 
Danışma Kurulu'nda değerlendirilip uygun görülmesi durumunda yayımlanacaktır. 

Dergimizin bu sayısının yayımlanmasında geç kaldığımız söylenebilir. Ancak 
gündemin yoğunluğu (Kanun Hükmünde Kararnameler, Yönetmelikler, Sempoz-
yum ve Paneller) nedeni ile hoşgörülü yaklaşımınızı bekliyor ve bu konuda tüm 
üyelerimizden özür diliyoruz. 

Harita Mühendisliği Dergisinin bundan sonraki sayılarını Ocak ve Temmuz 
aylarında olmak üzere yılda en az iki kez yayınlamayı hedefliyoruz. 

Dergimizin bu sayısı ifade edilen yaym danışma kurulu denetiminden geçme-
den önceki uygulama esaslarına göre yayıma hazırlanmıştır. Hazırlanmakta olan 
yayım koşullarını ayrıca siz üyelerimize ileteceğiz. 

10.12.2000 tarihinde aramızdan ayrılan değerli hocamız Prof. Dr. Burhanettin 
TANSUĞ hocamız'ın özgeçmişi ve değerli eserlerine bültenimizin 45. sayısında 
geniş yer vermiştik. 

Harita Mühendisliği Dergisi'nin şu an okuduğunuz 87. sayısını değerli hoca-
mız Prof. Dr. Burhanettin TANSUĞ'un anısına adadık ve kapak konusu yapmayı 
gerekli ve uygun gördük. Değerli hocamızı bir kez daha saygıyla anıyoruz. 

Bu sayımız önceki Yayın Yönetmeliği çerçevesinde yayınlandığından dolayı 
bu sayı her zamankinden farklı olarak 144 sayfa olmak zorunda kaldı. Buna rağmen 
yaymlayamadığımız makaleler mevcut olup, yazarına iade edilecek ve yazan tara-
fından güncelleştirilenler yeni yönetmelik çerçevesinde değerlendirilecektir. 

Gelişen bu süreci anlayışla karşılayacağınızı biliyoruz. 

Harita ve Kadastro Mühendisliği ve ilgili diğer disiplinlerin akademik çalışma-
ları ve sonuçlarını, günümüzdeki bilimsel ve teknolojik gelişmelerle ilgili olarak 
yurt içi ve yurt dışında yayımlanan bilimsel ve teknik yayınlar dahil tüm gelişme-
lerle birlikte daha nitelikli bir yayınla sizlere ulaşmak hepimizin ortak duygulan. 

Yeni sayımızda buluşmak üzere hoşçakalın. 

YAYIN KURULU 
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ÖZET 1. GİRİŞ 
 

Doğada ölçülebilir ya da ölçülemez 
özellikteki olaylar, belli bir süre gözlem-
lenerek yorumlanırlar ve tanımlanırlar. 
Bu amaçla; olaylar, doğal (fiziksel) çev-
redeki özelliklerini yansıtabilen model-
ler yardımıyla uygun varsayımlar altın-
da irdelenirler. Ancak, doğada fiziksel 
gerçekleri tam ve doğru olarak yansıta-
bilen bir model kurulamaz. Bu durumda, 
fiziksel çevre ile öngörülen model çevre 
arasında ortaya çıkan çelişkilerin bir so-
nucu olarak; kesin bir dille açıklanama-
yan bir süreç (kesinsizlik, uncertainty) 
söz konusu olur. 

Fiziksel çevre ile model çevre arasın-
da oluşan söz konusu süreç, gerekirci 
(deterministik) ve rastlantısal (stokastik) 
modeller yardımıyla açıklanmaktadır. 
Öte yandan belirli bir model altında ir-
delenen nesnel olayların davranışları ve 
aralarındaki ilişkiler, mantıksal bir 
önermeler bütünü olarak ele alınabil-
mekte ve irdelenmektedir. Olayları bu 
yönüyle irdeleyen Bulanık Mantık 
(Fuzzy Logic) yaklaşımı, gerekirci ve 
rastlantısal modellerle birlikte bütünle-
şik bir yaklaşım olarak; jeodezik uygula-
malardaki yerini almaktadır. 

*Doç. Dr. (KTÜ), ** Prof. Dr. (KÜ) 

Dünyanın en eski mesleklerinden biri 
olan jeodezi; günümüzde toplumsal ve 
teknolojik işlevi yönünden mühendislik 
disiplinleri, üzerinde uğraştığı kuramsal 
konular ve amaçlan yönünden de yer bi-
limleri ya da doğa bilimleri arasında yer 
almaktadır. Bu yönüyle jeodezi disiplini, 
yükümlü olduğu bütün işlevleri eksiksiz 
olarak yerine getirebilmesi için, dayan-
dığı mantıksal düşünce açısından fizik 
ve matematik gibi temel bilimlerden bü-
yük bir oranda yararlanmaktadır. Bu du-
rum, jeodezik sorunlara yönelik çözüm-
lerin geliştirilmesi ve ulaşılan sonuçların 
yorumlanması aşamasında; ancak doğa 
bilimsel kurallara dayanılarak kesin bir 
yargıya varılabileceğini vurgulamakta-
dır. 

Bir başka yönüyle, konunun böyle 
ele alınması ile, "Jeodezi: Tümdenge-
limlî mantıksal düşünceye göre, soyut 
varlıkların özelliklerini ve aralarındaki 
ilişkileri inceleyen veya belirleyen mate-
matiğin somut bir uygulamasıdır" dü-
şüncesine vanlabilmektedir 121. Böyle 
bir düşünce, somut jeodezik olaylara 
ilişkin her türlü sorunun çözümünde, ku- 
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ramsal mantığa uygun uygulamalı bir 
yaklaşımın her zaman kullanılabileceği-
ni açıkça göstermektedir. 

İlk bakışta kuram (teori) ile uygula-
manın (pratik) birbirleriyle örtüşmedik-
leri ya da çeliştikleri ve farklı sonuçlar 
sergiledikleri gibi ön yargılı ve yanlış bir 
mantık hatası yapılabilir. Oysa, konu de-
rinlemesine ele alındığında; her iki yak-
laşımın birbirleriyle bütünleşik oldukları 
ve aynı amaca yöneldikleri ortaya çık-
maktadır. Başka bir deyişle; olaylara 
ilişkin kuramsal ve deneysel irdeleme-
ler, çözümlemeler ve yorumlamalar bir-
birleriyle çelişmezler. Birbirlerini ta-
mamlarlar ve sonuç olarak aynı yargıyı 
paylaşırlar. 

Öte yandan böyle bir düşünce, ancak, 
"problemlerin gerçek özelliklerini içe-
ren" fiziksel (doğal, gerçek) çevre ile 
"birçok bilgi, beceri ve deneyim sonu-
cunda kazanılan düşünsel bir mantık diz-
gesinin ürünü olarak; fiziksel çevre yeri-
ne önerilen" model çevre (düşünsel mo-
del) arasında hiçbir çelişkinin bulunma-
dığı durumlarda geçerlilik kazanır. Buna 
karşın, doğada fiziksel gerçekleri tam ve 
doğru olarak yansıtabilen bir model ku-
rulamaz. Bu durumda, fiziksel çevre ile 
model çevre arasında bir takım çelişkile-
rin ortaya çıkması kaçınılmaz olur. So-
nuç olarak; fiziksel çevre ile öngörülen 
model çevre arasında kesin olmayan bir 
süreç (kesinsizlik, uncertainty) söz konu-
su olur. 

Fiziksel çevre ile model çevre arasın-
da ortaya çıkan kesinsizlikler, genel an-
lamda; gerekirci (deterministik), rastlan- 

tısal (stokastik) ve modelin yapışma uy-
gun bir mantıksal çözümlemeyi öngören 
bulanık mantık (fuzzy logic) yaklaşımla-
rıyla irdelenmektedir. 

Gerekirci yaklaşımda, fiziksel ve 
model çevreler arasındaki çelişkiler gö-
rünen sonuçlar olarak ele alınır, olaylar 
neden sonuç ilişkisiyle birlikte yorumla-
nırlar. Çözüm için gerekirci bir yol izle-
nerek, her iki model arasında ortaya çı-
kan çelişkilerin neden olduğu kesinsiz-
liklerin giderilmesi amaçlanır. Bu amaç-
la, başlangıçta her iki model arasında çe-
lişkilere yol açan olaylar tek tek belirle-
nir. Daha sonra bu çelişkilere neden olan 
etkenler, fiziksel çevredeki bulunuş ko-
şullarına uygun bir model çevrede ta-
nımlanır. Değerlendirme sürecinde ise; 
sözü edilen etkenler matematik kurallara 
uygun bir biçimde giderilirler. 

Rastlantısal yaklaşımda ise; çelişkiler 
yine görünen parametrik sonuçlardır. 
Ancak fiziksel çevrede ortaya çıkan 
olayların nedenleri açık bir biçimde kes-
tirilememektedir. Bu durumda modeller 
arasındaki kesinsizlikler, rasgele olaylar 
gibi yorumlanırlar ve olasılık düşünce-
sinden hareketle matematik-istatistik ya-
salara göre irdelenirler. Sonuçta, kaçınıl-. 
maz olarak ortaya çıkan ve gerçekleşme 
nedenleri tam olarak açıklanamayan bir 
sürecin kaynağını oluşturan çelişkiler, 
belirli bir güvenirlik düzeyi altında ol-
mak üzere olasılık yasalarına göre açık-
lanırlar. 

Modeller arasında gündeme gelen 
kesinsizlikler, her zaman şans olaylarına 
göre açıklanamazlar. Bunlar belirli bir 
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kurala göre aralarında iEşkilendirilebilir 
ve model çevrenin fiziksel çevreye yak-
laşımının kısmi dereceleri (belirsizlik, 
ambiguity) olarak ele alınabilirler. Bu 
durumda bulanık mantık yaklaşımı, 
olaylara ya da modellere ilişkin belirsiz-
liklerin yorumlanmasında kullanılabile-
cek bir yaklaşım olarak ortaya çıkmakta-
dır. Bulanık mantık yaklaşımında da 
olaylara ilişkin kesinsizlikler ya da çeliş-
kiler görünen parametrik sonuçlardır. 
Ancak burada olayların kesinsizlik dere-
celeri (belirsizlik) önemli olmaktadır. 
Buna koşut olarak da söz konusu kesin-
sizlikler, olayların olası kümelerdeki 
üyelik ilişkileri yardımıyla açıklanmakta 
ve yorumlanmaktadır. Bu yönüyle bula-
nık mantık yaklaşımı, gerekirci bir yak-
laşımdır ve rastlantısal yaklaşımlarla bir-
likte bütünleşik bir sorgulama sürecini 
de gerçekleştirebilmektedir. 

2. OLAYLARDAKİ 
KESİNSİZLİĞİN BULANIK 
MANTIK VE OLASILIK 
DÜŞÜNCESİ İLE 
İRDELENMESİ 

Herhangi bir olaya ilişkin bilgi uzayı 
en yalın biçimiyle iki alt kümeye ayrıla-
bilir (Şekil 1). Burada bilgi uzayının 
ancak çok küçük bir bölümü kesin, baş-
ka bir deyişle gerekircidir. Arda kalan 
geniş bir bölümü ise; olaylarla ilgili ek-
sik bilgilerden, duyarsızlıktan (impreci-
sion), yetersizlikten, belirsizlikten; kısa-
ca doğal diliyle bulanıklıktan (fuzziness) 
kaynaklanan kesinsizlikleri ya da gere-
kirci olmayan bilgileri içermektedir. 
Böyle bir model çoğu zaman, kendisini 

tanımlamaya yarayan parametrelerin do-
ğası gereği, oldukça karmaşık olurlar. 
Olaylar doğası gereği, tamamı ile duyar-
sız ve esnek olan dilsel ya da semantik 
ifadelerdir. Bu biçimiyle kantitatif bilgi-
lere dayanan bilimsel yaklaşımlarca faz-
la bir önem taşımazlar. Başka bir deyiş-
le; olaylar, bilimsel bir dille ölçülebilir 
ve karşılaştmlabilir büyüklükler olmalı-
dır. Bu biçimiyle kesinsizlik kavramı, 
salt şansa dayanan rastlantısal bir yakla-
şımın yanı sıra, mantıksal bir dizgeyle 
açıklanabilen bir süreç olarak ele alın-
malıdır. 

 

Şekil. 1: Bilgilerdeki kesin süreç ve 
kesinsizlik 

Bu durumda, olayların ya da model-
lerin deneysel gözlemlere dayalı olarak 
elde edilen sonuçlarının, ümit edilen bir 
dağılıma ya da kümeye uygunluğu ras-
gele özellikli bir karar süreciyle ortaya 
konur. Başka bir deyişle; fiziksel çevre 
ile model çevre arasındaki çelişkiler, 
rasgele özellikli görünen sonuçlardır, 
ancak fiziksel çevredeki oluşum para-
metreleri tam olarak kestirilememekte-
dir. Sonuç olarak, kesinsizliklerin yo-
rumlanmasında temel olasılık-istatistik 
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