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DERGİDEN İEKIUP 

1993 yılının ilk sayısı ile karşınızdayız. Bu sayımız hakkındaki 
birkaç noktayı, mektubumuzda vurgulayarak, dikkatlerinize sunmayı 
uygun gördük. 

* Cumhuriyetin ilk haritacılarının anısına; Ankara Hüseyingazi tepesin 
de çalışan nirengi ekiplerinin 28 Kasım  1928 de çekilmiş bir 
fotoğrafını kapak yaptık. 

* Ek çalışmalarının yazarından sağlanabileceği "Dönüşüm Paramet 
relerinin Testlf% "Haritacılık Özel Sektörü ı Türkiye'de Yeniden 
Yapılanma,   Doğan   Yeni   hizmet   Alanları11,   "Avrupa'daki 
Gelişmeler Paralelinde Yüzey Ağları Kavramına Yüzeysel Bir 
Bakış ", "Preslzyonlu Elektromagnetik Kenar Ölçmelerine At 
mosferin Etkisi ve Bu Etkinin Giderilmesi", konularına yer verdik. 

* Yönetim Kurulumuzun aldığı kararlar doğrultusunda "Yazım Kural- 
ları"nı, "Abone KoşullarTm, "Reklam Fiyatları ve Koşulları"nı yeni 
den düzenledik. 

Saygılarımızla 

YAYIN KURULU 

3 



HARİTACILIK ÖZEL SEKTÖRÜ! TüRK£¥E*DE YEMiDEN YAPILAMMA 
DOÖAM YEMİ HİZMET ALAMLARI 

Erol KöKTüRK 

ÖZET 

Bu çalışma, 3. Harita Kurultayı'ndaki özel sektöre ilişkin 
oturum için hazırlanmıştır. 0 oturumun süresinin bazı özel 
nedenlerle kısaltılmak zorunda kalmışı nedeniyle, bu kap-
samda sunulamamış, özetlenmiştir» 

Aradan 2 yıl geçmesine karşın, sorunlar benzerliğini sürdür-
mektedir. Tartışmalara yararı olur düşüncesiyle. Dergimizde 
yayımlanması düşünülmüştür» Bu konuda yanılmamış olmayı uma-
rak, meslektaşların değerlendirmesine sunulur. 

O. GİRİŞ 

Harita özel sektörü, özellikle 1985'ler sonrası kendisini 
soruşturuyorı kendisini tanımlamaya, kimliğini ortaya koyma-
ya çalışıyor, önceki 2 kurultayda arayışlarını açıkça dile 
getirmiş. 

Ancak görülüyor ki, sorunlar konuşuldukları yerde ve zamanda 
kalmışlar» Bir süre sonra, çoğu, olduğu gibi bir başka yere 
v© zamana aktarılmış. Çözülenleri yok mu? Kuşkusuz var. Fa-
kat büyük bölümü ağırlaşa'rak bugünlere sarkmış. 

özellikle 2. Kurultay*daki & saatlik maraton açık oturumda 
birçok sorun didiklenmiş, olası çözümler dile getirilmiş. 
Bunlar belli bir sistematik içinde incelendiğinde, konuşula-
cak pek fazla bir şey kalmadığı sanılabilir. Değişen az şe- 
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yin olması ise, bazı konuların, ayrıntılarda boğulmadan ye-
niden ele alınmasını gerekli kılıyor. 

Hele arayış "yeniden yapılanma" konusunda ise, ona uygun bir 
sistematiği ortaya koymak gerek. 

özel sektörümüzün konuşulmasını gerektiren nedenler vardın 

■ Nicelik olarak harita mühendisi potansiyelinin 1/3 ü özel 
kesimde çalışmaktadır. 

m Gelecek açısından bakıldığında, özel sektör,, iş ve hizmet 
üretiminde giderek daha büyük bir paya sahip olacağa ben-
zemektedir. 

? Yapısı gereği, sektörde var olan ya da olacak etkinlik 
alanlarında boy göstermek zorundadır. Ya da yeniden var 
olması yeni iş alanları yaratmasına bağlıdır. 

? ülkedeki ekonomik yapıya bağlı olarak kamudaki personel 
politikası kötüye gittikçe çekim merkezi olma özelliği 
güçlenmektedir. 

Sektör içi bu ve benzeri nedenlerin yanısıra ülkedeki ve 
dünyadaki ekonomik-toplumsal gelişmelere bağlı nedenler de 
vardır; 

s Devletin küçültülmesi 
• Piyasa ekonomisi uygulamasının yayılması 
■ özel sektörün üretici olma zorunluluğundan yararlanılması 

Gelişmeler ve değişmeler özel sektörü "özenilir" kılıyorsa 
da, özellikle bizim özel sektörümüzün içinde bulunduğu durum 
ve koşullar, deyim yerindeyse, "kazın ayağının pek öyle ol-
madığını11 göstermektedir» 

işte bu nedenler ve sonuç, konuyu yeniden ele almanın gerek-
çeleridir. 

Bu ele alış, sektörümüzün yakın geleceğine çözümler bulma 
arayışına dönüşürken, öncelikle bugün ve bir süredir aşama-
dığımız sıkıntılarımızın yakın geçmişteki köklerine bir kez 
daha eğilmeyi zorunlu kılmaktadır. 

1. YEHiDEM YAPILâHMAYI ZORUNLU KILAH SORUM ALANLARI 

Bizim özel sektörümüzün şu an içinde bulunduğu durumu betim-
leyen sorunlar nelerdir? Daha önce söylenenler ve yaşanmış 
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gözlemler ışıg"ında şunlar saptanabilir: 

1.1. iş Alanlarıyla ilgili Sorunlar 

Hep dile getiriliyor: Sektör 2 iş noktası arasına sıkışıp 
kalmıştır; 

- Halihazır harita üretimi 
- imar planı uygulamaları 

Bu kısır döngü büyük oranlarda sürüyor. Son  yıllarda Kara-
yollarının kamulaştırma. Orman Genel Müdürlüğü'nün orman ka-
dastrosu, ve sınır belirleme işleri, DSi"nin sulama-kurutma -
projeleri gibi işler, kadastronun teknik işleri, arazi top-
lulaştırması özel sektörün ilgi ve uygulama alanına girdi. 
Bunların yanısıra 

s TKGM'nün başlatmayı düşündüğü "yüzey ağı" kurma çalışması 
• Harıta-Kadastro Bilgi Sistemi 

gibi işler yeni bir alan olarak ortaya çıkıyor» 

Bunların yanısıra "özel sektörün uygulama alanına girmesi 
gerekir" diye düşünülen 

• Mühendislik ölçmeleri 
■ Kontrollük işleri 
• Teknik altyapıların ölçümlenraesi 
■ Emlak pazarlama 

gibi alanlar da tartışmalarda yer alıyor. 

özel sektöre yeterli ve sürekli iş olanaklarının yaratılması 
sorunu, temel sorunlardan birisini oluşturmaktadır. Bu nasıl 
gerçekleşecektir? özel kesim yeni alanlara hazır mıdır? 

Bir gerçek varsa o da şudur? özel kesim var olmak ve büyümek 
istiyorsa, alışılmışla birlikte yeni alanları yaratmak zo-
rundadır. Toplumun haritacılıktan beklentileri değişiyorsa? 
beklentiler yeni olanaklar yaratıyor, ancak bunları gerçek-
leyecek olanın adresi bilinmiyorsa, özel kesim bu sorunlara 
alternatif çözümler ve yollar sunmalıdır. Bu ise toplumsal 
beklentileri ve buna bağlı olarak mesleğin uygulama potansi-
yelini, sorun çözme gizilgücünü izlemekten, yani kendini ye-
niden üretmekten geçer, 

özel kesim yeni alanları fark edebilme devingenliğinde ve 
bilincinde olmak zorundadır. 
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Gelişmekte olan bir ülkede, mühendislik ölçmelerinin sınır-
sız uygulama alanlarını, yeni teknolojilerin sunduğu yeni 
çalışma alanlarını yakalarken» yalnız sektör içini değil* 
komşu sektörleri de gözlemek, izlemek ve buralarda yeniyi* 
bugün olmayanı aramak gerekir. 

1.2. iş Alma ile ilgili Sorunlar 

özel kesimin bugünkü temel sorunlarından birisi* iş alabil-
medir. Gözlenebildiği kadarıyla,, öyle ya da böyle (bu da de-
ğerlendirilecektir,, şimdilik bu niteleme) iş yapılabilmekte-
dir, 

Riş alma" sorun alanı da başka alt sorunlarla doludur; 

» Karne ve yeterlik 
« Genç kuşak - yaşlı kuşak sorunu 
• ihale Yasası ve kamu ile ilişkiler 
■ Bireysel yetiler ve bireylerle ilişkiler /ya da işbitiri- 
cilik 

• Kamuda çalışanların ve üniversitelerin özel sekör alanına 
girmesi 

• Meslekten olmayan firmaların haritacılığa soyunması 
« Anahtar teslimi ihalelerde bizim özel kesimimizin 2,, 3. 
el olması 

• Yabancı firmaların sektörde boy göstermesi 
■ ölçüsüz bir rekabet 

Bunlar ve benzerleri özel kesimde çalışanların iş alabilme-
leri konusunda karşılaştıkları sorunları oluşturmaktadır» 
Hepsinin ayrı ayrı incelenmesi ve didiklenmesi gerekir» 

iş alma konusunda önemli sorunlar yaşanıyor» Kırgınlıklar 
oluşuyor» Dedikodular yapılıyor. Meslektaşlar arası ilişki-
ler zedeleniyor» Bu nedenlerle "iş alma olayını bazı nesnel 
ölçütlerle tanımlamak gerekir" demekle yetiniyoruz çoğunluk» 
Ancak bu ölçütlerde genel kabul gören tanımlara gitmek pek 
de kolay görünmüyor» 

Karne, karne alma* karne yükseltme* karnenin önemi, karnenin 
belirleyiciliği* karne kiralama v.d» tartışılıyor. 

ihale Yasası'nm idareye verdiği yetkiler»»» 50, madde diyor 
ki "pazarlık yoluyla yapılan ihalelerde idare bir veya daha 
çok yükleniciyi çağırabilir18, 0 zaman idarenin yapacağı her 
ihale bu yasaya uygun oluyor. Bu yasa bir dönemin ürünü ve o 
dönemin genel mantığına da uyuyor. "Bu döneme ya da olası 
gelecek dönemlere uymuyor, daha adaletli olması gerekir" de-
niyorsa, bunu da tartışmak gerek» 
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ölçüsüz ve çoğu zaman gözleri faitaşı gibi açan rekabet ola-
yı. . , Yani idare "bu iş 100 TL'ya yapılır88 derken,, bir mes-
lektaş "ben bunu 25 TL/ya  yaparim" derse bunu anlamak ola-
naksız. Bu bir rekabet  özgürlüğü değil* rekabet savaşı de-
ğil, özel kesimin ya kendisinin farkında olmaması* kendi 
varlık nedeninin farkında olmaması ve kendisini yadsıması ya 
da bunu yapanların niyetleri-amaçları farklı. Onu da çoğumuz 
anlayamıyor. Var olmak için insanın kendisini ateşe atması 
düşünülemeyeceğine göre, rekabet konusunu da ciddi bir sorun 
olarak belirlemek gerekiyor. Yeni bir rekabet kültürü nasıl 
oluşturulabilir? 

Kamuda çalışan meslektaşların iş yapmaları ve imzalatmaları» 
Bu da zor konuşulan konulardan biri. Birçok yakınına oluşu-
yor» özellikle yerel işlerle yaşamlarını sürdürenlerle o 
bölgedeki kurumlarda çalışan meslektaşlar arasında sürtüşme-
ler çıkıyor, işlerin kamuda tutulduğu ve bitirildiği yaygın 
biçimde dile getiriliyor» 

öte yandan üniversitelerdeki bölümlerimizde, döner sermaye 
çalışmaları adı altında işler yapılıyor. Bilime ve bölümün 
araştırına faaliyetlerine dönük, örnek işleri anlamak olanak-
lı» Ancak öylesine işler döner sermaye kapsamında yapılıyor 
ki, bunu da amaçla bağdaştırmak olanaksız» üniversitelerin 
özel sektör gibi iş yapması da» doğal olmayan bir uygulama 
olarak göze çarpmaktadır. Oysa bizim gibi ülkelerde, ünivei— 
sitelerin kamuya ve özel kesime öncülük edeceği ve yol gös-
tereceği, keşfedilmemiş öyle alanlar var ki» » » Ama burada 
tersi bir soruyu düşünmek de gerek. Acaba üniversiteye işin 
gitmesinin bir nedeni de özel kesime güvensizlik midir? 

Diğer konular da çok önemli» » » 

anahtar teslimi ihaleler hem sorun» hem de bizim özel sektö-
rümüzü yeniden yapılanmaya zorluyor. 

Meslekten olmayan firmaların haritacılığa soyunması ise, de-
netim yoksunluğundan ve yasaları atlamalardan kökleniyor. 

1.3. Yapısal - örgütsel Sorunlar 

Bu sorun alanı, uzun zamandır tartışmaların odağında yer 
almaktadır.  özellikle bu alandan çıkarak 

• "Biz bugün özel sektörden çok» serbest çalışan bürolar 
durumundayız8 

• "Haritacılıkta bireysellik ağırlıkta" 
■ ^Şirketlerin çoğu aile şirketleri89 
• "özel bürolar diyoruz» sektörün olmadığını anladık" 
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türünden değerlendirmeler yapılıyor. 

Güçlü olabilmenin yolunun* güçlü örgütlenmeden geçtiğini 
herkes söylüyor da* değişim yine olmuyor» 

Burada aşılamayan nokta* olasxlxkla# şu psikolojiden kaynak-
lanxyors "Küçük Gleun, Benim Olsun*. Oysa özel sektör menta-
litesiyle çatxşxyor bu psikoloji» 

Sektör ve özel kesim bugün "büyük düşünme® noktasxndadxr. 

Her ne kadar piyasa ekonomisinden söz ediliyorsa da? böyle-
sine bir ekonomik yapxda rekabet  gücünü artxrmak için ör-
gütsel güçlülük ve tutarlxlxk gerekli görünüyor* 

Çünkü sektörde şirketleşme deyince, durumun pek de iç açıcı 
olmadığı ortada. Adi şirketler (kişisel bürolar) dışındaki-
lerin- %93*ü limited şirket. Bu, iki ortaklx (çoğunluk) kişi-
sel şirket olarak da değerlendirilebilir. %5-6*lxk anomin 
şirket türü yapxlanma, cılız bir yapılanmanın göstergesidir. 

Kamunun^ küçük şirketleri A.Ş. olmaya zorlanmasından söz 
ediliyor. Bunun tersini de düşünmek gerekir. Fizikteki etki-
tepki kuralı ışığında», büyük şirket olma, iş potansiyelini 
de etkileyecektir, 

1»4. iş Yapma (üretme) Sorunları 

Hep şöyle düşünülüyor? "önemli olan iş yapmak değil, almak-
tır". Oysa bu aşamanın da derişik sorunları var. Bu sorunlar 

? îş üretme düzeni, yani organizasyon 
? iş üretme araçiarx# yani teknoloji 
• iş üretenler* yani elemanlar 
■ iş ürettirme anlayışı, yani örn. taşeronluk 
• iş üretme olanakları* yani alçalx kaynaklar 
■ iş üretme standardı, yani tüzel altlıklar 
» îş üretme zamanı, yani verilen süre 

gibi alt alanlarda incelenebilir. 

Eğitimden gelen köklü bir iş organizasyonu birikiminin olma-
ması* iş yaptıkça* yani çantadan yetişerek bu yetinin edi- 
nilmeei önemli bir eksiklik olarak göze çarpıyor. Duyarlxk, 
süre,, maliyet* donatılar arasında en uygun ilişkilerin ku-
rulduğu iş üretme süreçlerinin yaratxlamamasx önemli kaynak 
kayıplarının nedenidir. 
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'îl« yüzyıla giderken, yaşamlınızın her alanına bir olay ağır-
Lığını koyuyon foilimsel-teknolojik  gelişmeler. Bu geliş-
melerin ürünleri bizim iş üretme sürecimizin her aşamasında,, 
3ir düşünce,, yöntem ve çalışma düzeni değişikliğine zorlu-
yor. Ancak değişik nedenlerle çağdaş teknoloji kullanımı 
yaygınlaşamıyor. Başta parasal sorunlar, yanlış seçim ya da 
seçim ölçütlerinin yetersizliği, bilgi eksikliği v,b.  Ama 
biz bu donatıları kullanmazsak, başkaları kullanacak. 

Nitelikli teknik eleman sorunu... Teknik elemanlar arası hi-
yerarşide karmaşa... Yönetici* mühendis, tekniker, teknisyen 
arasında uzmanlık karışmaları. .. , üniversiteler ve okullarda 
eğitim izlenceleri arası eşgüdümsüzlükler, . . Teknik eleman 
potansiyelini doğru ve yerinde kullanmama... 

Toplumsal yapının öğrettiği bir kolaylık! taşeronluk ... Bu 
kuşkusuz her sektörde var. Ancak bizde boyutları farklı gi-
bi, iş al, yapma, yaptır, yani devret. Taş atma, kolun ağ-
rır. Bu müessese yaygın işliyor. Bazı denetimlerin olması, 
galiba gerekli. 

işe sıfırla başlayıp, sıfırla bitirmek var. Çünkü bizde iha-
lelerde avans işlemez. Masraf yaparsınız. Hakediş verilmez, 
iş gecikir. Sürtüşme başlar, iş uzar. Para parçalanır, iş 
biter. Alacak bitmez. Para pul olur. Para olmayınca iş dön-
mez. Kısır döngü döner durur. 

Yönetmelikler var, yönergeler var. iller Bankası dışında, 
özellikle belediyelerde ve kadastrolarda,, her birim ayrı bir 
yorum merkezi gibidir. Â'dan B'ye gidersiniz,, istenen deği-
şir, düzen değişir, beklenti değişir. 

idare ihale yapar. Süre koyar. Kısadır. **iş kaçacak" diye 
karşı çıkılmaz, iş uzar. Süre uzatımı yoktur. Koşullar zor-
lanır, idare iş yapıyor olmalıdır. Süre uzamazsa iş bitmeye-
cektir ve birçok iş zamanında bitmez. Süre gerçekçi konulma-
mıştır. 

1.5. iş Bitirmeyle ilgili Sorunlar 

iş yapmanın iş bitirmeyle sonlanroası gerekir. Ancak kontrol 
ve kabul süreçleri özel kesimi en çok bıktıran aşamalardır. 

Kontrol ve kabul işlemlerini genel ve dağınık kurallardan 
kurtaramamış olmak, işlerin bu aşamasının gereksiz uzamasına 
neden olmaktadır. Her kontrol mühendisinin yorumsuz uygula-
yacağı bir denetim kuralları demeti yoktur. Böylece olunca 
kabul işi, çoğunluk kişisel niyetlere, bilgi düzeyine, yo-
rumlara ve ahlak ölçülerine bağlı olarak uzamakta ya da kı-
salmaktadır. 
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Bir kez gelişmiş hiçbir ülkede olmayan bizde varı yeni mezun 
bir mesJLektaşx hemen kontrol mühendisi yapmak. Olacak şey 
değil» Karne yükseltmeye baraj koymaya, biliyoruz da, kontrol 
mühendisi olacak olana baraj koymuyoruz. Yeni mezun bir mes-
lektaşı kontrol mühendisi yapmak» ona yapılacak en büyük kö-
tülüklerden biri değil mi? 

Birçok yönetmelik* genelge var da» genel bir "Kontrol-Kabul 
Yönetmeliği" yok» 

özel kesim bu aşamada kamuyla? çokça, karşı karşıya geliyor. 
Kuşkusuz iş üretme ve bitirme süreçlerinde özel kesime kamu-
nun ve orada çalışan meslektaşların bakaş açısı önemli. Bu 
bir kazanç ve yaşam tercihidir» Böyle olunca, konum değiş-
tirme düşünceleri ilişkileri olumsuz etkilemektedir» 

Kabul sürecinin uzamasında hem özel kesim hem de kamunun bir 
yararı olmayacağına gQre, bu aşamayı en kısa sürede sonuç-
landıracak bir iş ortamımmı yaratmak gerekir, 

1.6. Sermaye Birikimi Sorunları 

özel sektör olmanın özünde sermaye birikimi, buna bağlı ya-
tırımlar ve büyüme olayı vardır. Sermaye birikimi yapmadan 
var olmakla, özel sektörcülük olmaz. 

Sermaye birikimi için* şirketin sabit giderlerinin her ay 
düzenli karşılanabilmesi* personel ücretlerinin ödenmesi* 
yani önce şirketi yaşatacak bir getirinin sağlanması gere-
kir. Ancak bu sağlandıktan sonra, tasarruf aşaması başlaya-
caktır. 

Oysa baktığımızda, hele hele bugün, serbest çalışanlarımızın 
çoğu yaşam savaşı vermektedir. Koşulların ağırlığı sürecek 
olursa, bu kesimde bir seleksiyon (ayıklanma) yaşanması ola-
sılığı yüksektir. 

Zaten harita sektöründe dönen para, öyle büyük bir para da 
değil» Bunun değişik nedenleri varı 

• Sektörümüzün genel bütçeden aldığı pay % Q,1.5"dur. 
? Kamunun finansman olanakları azdır» 
? Birim fiyatlar düşüktür» 
? Aslında maliyetler düşük» ancak hakedişin taranmanı alma 
süresi uzun, dolayısıyla kazanç da düşüktür» 

Tüm bunların sonucu, yıllardan beri çalışmış meslektaşın 
hiçbir şeyinin olmamasından söz edilir» Çoğu serbest çalı-
şan, karın tokluğuna çalışmaktadır» 
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Bugün bir büronun ayakta kalması ayda 4-5 milyon net geliri 
olmasına bağlıdır. Şirket olunca ve maliyetler büyüdükçe bu 
rakam da büyüyecektir. 5 milyondan yılda 60 milyonluk net 
kazanç eder. 1500 şirket gözetildiğinde yalnızca net kazanç 
üzerinden 90 milyarlık bir rakam çıkar ortaya. Bu», ayakta 
kalma parası. 

Oysa en baba kurumlarınızın harita özel sektörüne 1 yılda 
ayırdığı pay 10 milyarı geçmez. Bu da kırımlar ve enflasyon-
la eriyerek küçülecek bir paradır» 

90 milyar, %25'lik kar payı gözetildiğinde 360 milyar demek-
tir» Ama sektörde bu paranın dönmediği bir gerçek. 

Dolayısı,yle sermaye birikiminin koşulları çok az şirket için 
söz konusudur. 

1.7. Büyüme Sorunları 

Sermaye birikimi, büyüme için önkoşuldur. Ancak büyümek için 
sermayenin iyi kullanılması da gerekir, özel sektörümüzde 
büyüme olayı cılız bir olaydır. Çünkü, daha önce belirtildi-
ği gibi, "büyüme*den, kendisi için büyüme anlaşılmaktadır. 

Büyümek» güçlü yapılar kurabilmek, büyük işler yapmak, çok 
eleman istihdam etmek, gedişmiş teknoloji kullanmak, sektör-
de yeni yönelişlere katılmak demektir. 

Oysa bizde dağınıklık egemendir. Tasarrufları sektör dışına 
kaydırma eğilimi egemendir. 

Oysa bir meslek kendini yeniden üretmenin yollarını huleroaz-
sa, tıkanıklıklarını hiçbir zaman aşamaz. 

Büyümek için üretimin, yani iş kapasitesinin artması, bunun-
la birlikte gelirin artması gerekir. Tersi durumda büyüme 
yoktur. 

Bizde iş kapasitesi olanlar bile» çoğunluk yakındıklarına 
göre, büyüme çarpıktır. 

±ş kapasitesinin artması ise 

• hem var olan potansiyellerden daha fazla yararlanma 
■ hem de yeni potansiyeller yaratma 

yoluyla olacaktır. 
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1. 8.  Yasal Kısıtlayıcılar 

özel kesim için bir diğer sorun olanı, haritacılığın dayan-
dığı tüzel altlıklardır. 

Yasalarda, yönetmeliklerde eksiklikler ve eskilikler vardır. 
Bunlar uygulama farklılıkları olarak ortaya çıkarlar. 

Sektörün bütünüyle ilgili olan bu dağınıklık,, özel kesimin 
işleyişini düzenleyen kurallar için de geçerlidir. 

Tüzel altlıklar* ülkemizdeki toplumsal-politik yapının gel-
gitlerinin,, dönemsel değişmelerinin izlerini taşımaktadır, 

? Devlet ihale Yasası 
? Karne Yönetmeliği 
«s iki adet Teknik Yönetmelik 
• Gizlilik Yönetmeliği 

Gerçi o kadar basit değilj ancak, bir çift koordinat değeri 
için güvenlik soruşturması aranması, aynı teknik işlerin 
standartlarının kurumlara göre değişmesi, sektörleşme sorun-
larıdır. 

Bir hukuk devletinde, bir toplumsal üretim alanı hukuk ku ■ 
rallarınm güvencesine bağlanmaz da, hukuksal dağınıklıklara 
dayanırsa, iş'leyişin güçlü olması da elbet beklenemez. 

i.9. ülke Koşulları 

önünde sonunda her faaliyet, bir ortamda, bu ortamı oluştu-
ran koşullar içinde gerçekleşir. Faaliyeti ve bunu yürüten-
leri koşullardan soyutlamak olanaksızdır. 

ülkemizde özel sektörün gelişme yolunda sıçramalar yaptığı 
dönem, olağan, demokratik ve özgür bir dönem değildir. 

Toplumsal yapıdaki değişmeler bir zorlamadır, toplumsal ge-
lişmenin yönü değiştirilmektedir. Ekonomide liberalizm adına 
devlet destekli ve müdahaleli bir dönem yaşanmaktadır. Ah-
laksal değerler, insan ilişkileri, insanın hedefleri farklı-
laşmaktadır. 

Böyle bir ortamda sıçramalar yapan özel kesim, 

• iş almada 
• iş bitirmede 
■ özel yaşamında 
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dönemin etkileri altına girmiştir» 

« işhitiricilik 
88 Ahlak ve rüşvet sorunları 
■ Karne işletme 
• Lüküs yaşam 

v. b, bu dönemin karakteristik sorunlarıdır, 

Yani? özcesi, özel sektörün sorunları salt aile içi. sorunlar 
değildir, Böylesi yaklaşım, sorunları saptamamızı zayıfla-
tır, 

özel kesime, devlet eliyle destek verilen bu dönemde , erkle 
ilişkiler de yapıyı etkilemiştir. Gerçi bu ani ekanomik-top-
lumsal değilim zorlamasına bizim özel sektörümüz de hazırla-
namamıştır» Herşeyden önce de düşünsel olarak hazırlanama-
ınıştır. 

Sonuçta sektör'dışındaki firmaların, büyük devlet ihalele-
rinde sektör işlerini yapma dönemi başlamıştır. Bu salvo 
karşısında da serbest çalışanlar toparlanamaınışlardır. Ama 
bu konu konuşulmuş, tartışılmış, yakınılmıştır. 

özel sektörün sorunları derken, düzenin bugünkü aşaması doğ-
ru tanımlanmalıdır, 

1.10. Sektörün Yapısının Etkileri 

özel kesim, özel sektör, serbest çalışanlar, ne denirse, ha-
rita sektörünün bir parçası, onun içinde bir öğe. öyle olun-
ca sektör güçsüzken özel sektörün güçlü, sektör dağınıkken 
özel kesimin derli-toplu olması olanaksız. 

Doğrusu, sektörü bir bütün olarak büyütecin altına yatırmak-
tır. Herkesin de, bulunduğu yer bakımından, harita sektörü-
nün, o bütünün bir üyesi olarak hareket etmesi gerekir. 

Bu arada her işlev sahibi, deyim yerindeyse her haritacılık 
aktörü, görevlerini yaparken, faaliyette bulunurken yaratı-
lacak ortak sonucu hesaplamalıdır. Kuşkusuz bu, idealize 
edilmiş bir yaklaşımdır. 

Ama biz bir bütün olarak sektörleşmekten söz edeceksek» sek-
törleşmenin alt sektörlerine de aynı gözle bakmalıyız» 

Yani bugün, "özel sektör sektörleşememiş19 derken, "sektörün 
diğer kurumları, doğru, çağdaş ilkeler ve kurallar temelinde 
yapısallıklarını kurmuşlardır™ diyebilir miyiz? örneğin 
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"TKGM, iBs, ama örmeğin "üniversiteler bu bütünün parçalarx 
olarak özel kesimden çok daha iyiler" deme olanağa, var mı? 

Kamudan özel kesime bakış,, daha çok erozyona neden olmadan 
iyi bir optiğe oturmalıdır.,, özel sektörün varlık nedeniyle 
belediyenin* üniversitenin varlık nedeni farklıdır. Amaç ay-
nıdır ve tanımlanmış hizmeti üretmektir* Ama özel kesim bu-
nun sonunda kendi adına bir gelirin hesabıyla hareket eder, 
kamudakiler tanımlanmış £ix bir ücret kabulüyle hizmet üre-
tirler. Bunun birbirine karışması sorunlar yaratmaktadır. 

özel sektörün kamuyla ilişkilerinde* iş almada, altlıkları 
edinmede, yaptığı işi bitirmede* en küçük işten büyüğüne ka-
dar değişik zorluklar yaşanıyor. Yaşanması gerekenler var, 
gerekmeyenler var. Bazı alışkanlıklara direnç gösterenlerin 
işleri sürüncemede kalıyor. Gel-gitler başlıyor. Yani daha 
oturmamış süreçler var. 

Kamu, özel kesime,, üreteceği işler için yeterli altlıkları 
sunamıyor. Kadastro ve tapu bilgilerindeki gibi» Kendi yapa-
caklarının, yapmak zorunda olduklarının dışında , özel ke-
sim, kamunun işleriyle de uğraşıyor. 

1. 11. Kimlik Sorunu 

Sorunlar çerçevesinde özel kesimin net bir kimlikle ortaya 
çıkamaması, biraz sırıtmaktadır. Belli bir kimlikle ortaya 
çıkmak, o kimliği oluşturma önkoşuluna bağlıdır. Bunun olma 
masının değişik nedenlerine değinildi. 

Bugün özel sektör denen bir sektörümüzün olmadığı, bu koşul-
larda da olamayacağı serbest çalışanların kendilerince be-
lirtiliyor. 

özel sektör, serbest çalışan, müteahhit, yüklenici şirket, 
bizde aile şirketi nitelemeleri yapılıyor. 

Kuşkusuz özel kesimin tüm birimlerinin aynı düzeyde örgüt-
lenmiş olması beklenemez. Ama 1500 rakamının içinden hiç 
olmazsa iki elin parmakları kadar sayı, "Biz özel sektörüz" 
diyemiyorsa, burada yetersizliklerin yanısıra bir kimlik 
sorunu da vardır. 

Sektörümüzün özel kesiminin kendi dışına bu anlamdaki zayıf 
yansıyışı dikkat çekmektedir ki, kendilerine özel sektör di-
yen sektör dışı firmalar haritacılığa soyunuyor. 
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1.12. Denetim 

özel sektörün denetlenmesi» sektör içinde denetimf mesleki 
etkinlik alanlarında denetim çok önemli bir sorun alana, ola-
rak karşımıza çıkmaktadır» 

Mesleki etkinlik alanlarında denetimsizlik? birçok haritacı-
lık işinin meslekten olmayanlarca yapılması sonucunu doğuru-
yor. 

Sektör içinde denetim yetersizlikleri, farklı uygulama, üre-
tim ve kalite sonuçlarıyla karşılaşılmasma neden oluyor» 

özel sektörün denetlenmesi üzerinde özel olarak durmak ge-
rek, özel kesim, 

■ • Yaptığı işler 

* Meslektaşlar arası ilişkiler / davranışlar 

açısından denetlenmelidir. Bu denetlemeleri 

• özel kesim kendi içinde yapabilir 
* Kamu yapabilir 
■ HKM Odası yapabilir. 

Oto-denetimin sağlıklı işlediği pek söylenemez. Yani kendi 
kurallarını koymuş bir yapı söz konusu olmadığından, oto-
kontrol da zayıf işlemektedir. 

Kamu, özel kesimi yaptırdığı işler nedeniyle, teknik yönden 
denetlemektedir. Bunun da yeterli olmadığı, daha doğrusu her 
işin özelliğine göre, az yorum yapılabilen, normlaştırılmış 
bir faaliyet olmadığı daha önce vurgulanmıştı. 

özel sektörün başka açılardan da denetlenmesi gerekir. 

" Meslek ahlakı 
• Meslektaş ilişkileri 
■ Kamuoyuna yansıma 

açılarından denetimi Oda yapmalıdır. Her serbest çalışan di-
lediği gibi davranma rahatlığında olmamalıdır, örneğin imar 
uygulamalarındaki olumsuz sonuçlar ve çıkarcı davranışlar 
nedeniyle sektörün kamuoyunda tartışmalı duruma gelmesi kar-
şısında ne yapılmıştır? Oda'nın böylesi ve benzeri konuları 
değerlendirmesi, cezai yaptırımlara gitmesi, ilgili organla-
rını işletmesi de özel kesimdeki toparlanma için gereklidir. 
Yalnızca vize uygulaması, denetim için yetersizdir. 
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2, GELECEK PERSPEKTİFLERİ 

Sorunlar çok. Sayılanlarla, sayılmayanlarla özel kesimin aş-
ması gereken birçok sorun var. Sorunlara, sıralamak yetmiyor 
kuşkusuz. Daha önemlisi ve yapılmasa, gereken» sorunların 
aşılması? yani çözüm üretilmesi, Çözümleri ve önerileri alt 
alta sıralamak ise yetersiz kalıyor» Bunları kerelerce yaşa-
dık, yaşıyoruz. 

Sorunların nedenlerine doğru tanılar koymak, bunlar üzerinde 
düşünmek gerekiyor. Bu arayışları, nasıl bir gelecek ortamı 
bekliyor? özel kesim çözüm arayışlarını nasıl bir geleceğe 
yönlendirmelidir? Bu soru, derinlemesine kafa yorulması ge-
reken bir konu. Bunu çizemezsek, dünyanın nereye gittiğini 
izlemez, kavrayamazsak, "yine olînadı"nın, "olmuyordun umut-
suzluğu ve karamsarlığı kaçınılmaz olacaktır. Olaylar biraz 
olsun tanımlanabilirse, onların peşinden sürüklenmek yerine, 
onlara yön vermek olanaklı olabilir. 

Bu noktada önemli bir yapısal koşul kendisini gösterecektir. 
Güçlü olunacaksa, güçlü bir sektör ve özel sektör yaratıla-
caksa, gerçekçi ve doğru öngörüler yapmak gerekecektir. Ama 
önce bugünün psikolojisinden kurtulup, geleceği belirleyecek 
gelişmeleri saptamak koşuluyla. 

2.1. Dünya Konjonktüründeki Değişmeler 

1989-1990 yılları, dünya konjonktüründe önemli değişmeleri 
yanısıra getirmiştir. Hızlı gelişen olaylar, yıkılmaz-değiş-
mez gibi görünen toplumsal yapılardaki baş döndürücü geliş-
meler, bunları izlememizi bile zora sokmuştur. 

Şimdi, artık daha demokratik, daha özgür, insan haklarına 
daha saygılı, çevreye daha çok önem veren, barışçıl bir ge-
lecek var önümüzde. Olayların ortaya çıkardığı panorama böy-
le. Bu panoramada insan, birey olarak insan, ön plana çık-
maktadır. Gelecek, insanı göz ardı eden değil, önemseyen bir 
gelecek olacaktır. 

Bu gelecekte özel girişimcilik, önemli bir role soyunmakta-
dır. Düzenin ekonomik temeli ne olursa olsun, özel girişim-
cilikten daha fazla yararlanılacaktır. Onun gizilgüçleri, 
daha çok ve albenili üretme özelliği daha fazla değerlendi-
rilecektir. Ancak toplumsal adalet nedeniyle, gelire toplum-
sal yükümlülükler getirilecektir» 

Dünya konjonktüründe de, üretim alanında da, toplumsal yaşa-
mın diğer alanlarında olduğu gibi, çok renklilik önemli bir 
özellik olarak kendisini gösteriyor» 
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Bunun altını çizmek gerek. 

Yani gelecekte, özel kesim, toplumsal üretimde artan bir rol 
oynayacak-.„ öyle görünüyor.». 

2.2. Devlet Nerelerde Me Kadar Küçülecek? 

özel kesimin toplumsal üretimde daha fazla rol alması, eski 
düşüncelerin» bakışların ve yaklaşımların değişmesinden kök 
almaktadır % Devletçi düşünce anlayışı. 

Bugün bu düşüncede çok köktenci değişmeler izlenmektedir. 

Devletsiz toplum, bugün, kuramsal olarak düşünülmektedir. 
Kılgıda, bunun, kestirilemez bir sürede gerçekleşecek hedef 
olduğu bir gerçek. 

Devletin yapısını, toplumu oluşturan kesimler arası denge 
belirlemektedir. Totaliter devletten demokratik devlete uza-
nan bir yelpaze söz konusudur, 

özlemimiz, beklentimiz, arzumuz, demokratik devletten yana» 
Böyle bir devlet, demokrasinin özüne de uygun olarak, çok 
renklilik taşıyacaktır. Bu çok renklilik içinde hangi renk 
leri taşımalıdır devlet? 

Devletin, giderek, toplumsal adaletin koşulları oluştuğunda, 
gelir dağılımında belli dengeler oluştuğunda, toplumsal gö-
nençte uçurumlar ortadan kalktığında, üretim alanından sos-
yal hizmetler alanına kayması beklenmektedir. Toplumsal ol-
gunluk geliştikçe, birçok görevin ve işin topluma devredil-
mesi zamanı gelmektedir. Böylece devletin üretim alanından 
bölüşüm alanına kayması, bu alanda görevler üstlenmesi savu-
nulmaktadır. Devlet, bölüşümde sosyal adaleti ve üretimin 
rekaketçi koşullar altında cereyan etmesini sağlayacak, çev-
renin kirlenmesini önleyecek müdahaleleri yapmalıdır; esas 
sorumlulukları sosyal hizmetler alanında, sağlıkta, eğitimde 
üstlenmelidir <Şahin Alpay 1990). 

Bu durumda, ekonomide verimlilik ve üretkenlik sağlama ama-
cıyla iş ve hizmet üretiminde özel kesime yeni ve artan rol-
lerin verileceği bir gelecek bekliyor bizi. 

2.3, Bilimsel-Teknolojik Devrimi Yakalamak 

Çizilen çerçeve içinde, ekonomik-toplumsal ve siyasal koşul- 
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iarda ortaya çıkan değişmeler, karşılıklı etkileşim içinde» 
bir başka müthiş süreçle bütünleşmektedir. 

Bu öyle bir süreç ki, artık biz istesek de istemesek de ge-
lişiyor } istek de istemesek de ürünleriyle karşılaşıyoruz; 
ve giderek istememek diye bir şansımız kalmıyor; istemek 
zorundayız, 

"Bilimsel ve teknolojik devrim" nitelemesi, bilim ve tekno-
lojideki gelişmelerin toplumsal etkilerine ve bu etkilerin 
toplumsal yapıda, toplumsal yaşamda köklü değişimler yarat-
makta olduğuna işaret eden, bunu vurgulayan bir belirlemeyi 
içermektedir. 

Aslında bilim ve teknolojideki gelişmeleri, temasa geldiği-
miz ya da varlığından haberdar olduğumuz somut ürünleri ara-
cılığıyla, şu ya da bu ölçüde, hepimiz izliyoruz, işte hızla 
değişen bilgisayar kuşakları... 1982'de ortaya çıkan 4,kuşak 
aradan daha 10 yıl bile geçmeden, Japonların 5. kuşak olarak 
nitelendirdikleri yeni bir kuşağa yerini bırakmak üzere; 
"yapay zekalı™ ya da "doğal konuşma dilleriyle iletişim ku-
rabilen" bilgisayarlardan, artık günlük basında bile sıkça 
söz ediliyor. Bilgisayar iletişim ağlara., optik lif iletişi-
mi, derin uzay iletişimi gibi iletişim sistemlerinin hızla 
yaygınlaştığını biliyoruz. Hemen hemen bütün sanai üretimi 
ve hizmet üretimi alanlarında operasyon ve proses denetimi-
nin bütünüyle elektronik sistemlere bırakılması yolunda bü-
yük yollar alındığını "robotik bilimi" olarak anılan bir bi-
lim dalı doğduğunu ve "sanayi robotları" uygulamasının hızla 
yaygınlaştığını da biliyoruz. 

Bilgisayarlar, robotlar» . » (Aykut Göker 1990). 

Bu çağdaş gelişmeyle genelde sektörün, özel olarak da ser-
best çalışanların bütünleşmesi kaçınılmaz, Bugünümüzü belli— 
leyen, ama geleceğimizi daha çok belirleyecek olan bir süreç 
bu,»» Bu gelişmenin ürünleri neleri etkileyecek? 

öncelikle düşüncelerimizi, çalışma yöntemlerimizi; Bu yeni-
leşme tüm diğerlerinin aynı zamanda önkoşulu. 

Bu olmayınca, yani bilirasel-teknolojik devrim ve olanakları 
bilince çıkarılmadıkça, ne olanakları doğru yorumlamak, ne 
de onlardan en uygun yararlanmak söz konusu. 

Bu olanaklardan yararlanılması durumunda 

• ±ş üretmenin zamanı kısalacak 
• iş verimliliği artacak 
• Doğruluk yükselecek 
• Sabit sermaye yatırımlarından sonra maliyetler düşecek 
• Yeni iş alanlarına soyunma olanağı doğacak 
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» istihdam politikalar* derişecek 
■ Sektörün ve özel kesimin kendi dışındakilerde var olan 
imajları kırılacak 

Arazide bilgiler böyle? saptanacak, büroda bu çağdaş donatı-
larla işlenecek, çizilecek, depolanacak, sunulacak. 

Bu süreç doğru kavranmalıdır. Tuşa basıp» yatay uzunluk ölç-
mek i tuşa basıp, hesabı sonuçlandırmak? tuşa banıp, harita 
çizin» sürecini başlatmak öyle göründükleri kadar basit de-
ğil. Tuşa bastıktan sonraki sürecin derinliğini kavramak zo-
rundayız» 

Artık, ne yazık ki, şu yaklaşım da gelecekte pek yansı bula-
mayacak özel kesimde? "sermaye birikimi sağlayamıyorum, sağ-
layamadım ve bu teknolojileri edinemedim". 

Bir yol var; Edineceksin! Tersi durumda bu alanda zor var 
olacaksın! 

Bugün olmasa bile gelecekte böyle olacak. 

2.4. Harita özel Sektörünün Yeri 

Evrensel ölçekte haritacılık kabuk değiştiriyor. Haritacılı-
ğı bu değişime zorlayan, önceki bölümlerde değinilen geliş-
meler. Bu değişmeler 

? bir yandan toplumsal beklentileri farklılaştırıyor 
? bir yandan bu beklentileri gerçekleştirme olanaklarını 
farklılaştırıyor» 

Haritacılığı bir meslek yapan öz, giderek çok çeşitli alan-
larda uygulanma ve boy gösterme olanağına kavuşuyor. Ya da 
ulaşılan meslek bilinci, mesleği bilince çıkarma düzeyi, uy-
gulama alanlarını belirliyor. 

Sektörümüz bir hizmet ve altyapı sektörü» *. 0 nedenle, bu 
alanla ilgili yatırımlara bağımlılık söz konusu. Yatırımlara 
ağırlık verilen bir dönemde yükselen grafik, tersi zamanlar-
da durgunluk ve bunalım söyleşilerine yerini bırakıyor. 

örneğin bugün grafiğin düştüğü bir dönem yaşanmaktadır. 

Ancak şu saptamayı yapmak gerekiyor; Gelişmiş ülkelerin ha-
ritacılığı, özüne uygun çok ince uygulama alanları sergiler-
ken, gelişmekte olan ülkelerde haritacılıkta bir açılma ey-
lemsizliğini anlamak olanaklı değil. Bu noktada iki sorun 
var: 
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■ Sektörün ve meslektaşların kendi güçlerinin farkında olma 
ması 

• ilgili diğer sektörlerde ortaya çıkan gereksinmelerin ya 
kalanamaması 

Oysa uluslararası alana bakıldığında insanı şaşırtan uygula-
ma alanları göze çarpıyor; 

? En geniş anlamda,, deformasyon ölçmeleri 
" Sayısal arazi modelleri 
? Uydu teknikleri 

 

• Yakın resim fotogrametrisi <banka soygunlarını, trafik 
kazalarını v.b. belirleme alanlarında) 

• Köprü yapımlarında mühendislik öçmeleri 
 

? Teknik altyapılar 
? Endüstri ölçmeleri 
" Hükleer santrallarda haritacılık 
? Arkeolojik kazılarda haritacılık 
? Hidrografik ölçmeler 
? Çevre sorunları ve arıtma sistemleri 

ve sayılamayacak nice alanlar... 

Bu alanlarda sektör, özellikle özel kesim olmalıdır. 

Gerekli altyapısını kurmuş özel kesim, esas buralarda var 
olmalıdır. Var olmayı bilince çıkarmalı, istemeli ve ona 
kendisini uyarlamalldır. 

Gelecekte bu alanlarda, haritacılığın çok ince olanakların-
dan yararlanma zorunluluğu doğacaktır. Bugün bunun ipuçları-
na tanık olmaktayız. 

özel sektör, geleceğin toplumunda, bilinçli devingenliğiyle 
ve kişiliğini olgunlaştırmış olarak bir yer edinmelidir. 

iş sürekliliği, ancak değişen gereksinmelere anında yanıt 
verecek bir örgütlenme ve devingenlikle olanaklı olabile-
cektir. 

2.5. Yalnız Hizmet üretmek Yeter Mi? 

özel kesimimizin gelecek perspektifleri açısından değerlen-
dirilmesinde* ön plana çıkan konular var. Ciddi sorunlarla 
yüklü olan bu konuların yanısıra* "gelecek8 dediğimizde 
önemsenmesi gerek başka konuları da ele almak gerekiyor* 

Yani özel sektörün geleceğine,, yalnızca hizmet üretimi açı-
sından yaklaşmamak gerekir, özellikle gelişmiş ülkelerdeki 
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yapılar gözlendiğinde.. özel kesimimizin 

• Değişimlere önderlik etme 
• Bilgi üretme 
■ Sektörde toparlayıcı olma 
a Çağdaş olma 

konularında zayıf kaldığı ortaya çıkmaktadır. Oysa gelecekte 
var ve göç olunacaksa, bu özelliklerin, yapının temel taşla-
rından olması gerekir» 

Uygulamayla iç içe olan özel kesimin, deneyimlerini, biri-
kimlerini yazılı metinlere dönüştürememesi hayret vericidir. 
Seminerlerde, kurultaylarda bu kesim adına bir kaç kişinin 
konuşması yetmez. 

Sektörde "gelenekselcilik" egemendir. Sektördeki yenileşme-
lerde özel kesim kamunun biraz önündedir. Ancak bu bu önder-
lik, yeterli bir önderlik değildir. 

Sektördeki yenileşmelerde ve sektör içi gelişmelerde özel 
kesimin çok daha etkin ve atak davranması kaçınılmazdır. Her 
şeyi kamudan bekleyerek geleceğe uzanılamaz. 

Umulur ve gelişme öyle bir noktaya gelir ki, özel kesim bil-
gi üretimine üniversitelerin yanısıra katılır ve gelişmelere 
yön verir. 

Yani yalnızca hizmet üretmek ve para kazanmak yetmiyor. Ken-
dini yenileyen ve gelişmeler karşısında kültürel gelişmeye 
ayak uyduran, meslek kültürünün gelişmesine katkı sağlayan 
bir yapıdır olması gereken. 

2.6. Profesyonelliği öğrenmek ve Profesyonel Olmak 

Profesyonellik* bir işi, bir mesleği, o mesleğin kurallarına 
uygun olarak yapmak demektir. Bu söylenmesi kolay, gerçek-
leşmesi kolay olmayan bir olgudur. 

Profesyonellik temel olarak 3 öğeden oluşur: 

? Köklü ve devingen bir meslek bilinci 
? Tutarlı bir kişilik ve ahlak yapısı 
m Okul sonrası eğitim 

Profesyonellik, niceliksel büyüme yanında niteliksel yanın 
güçlenmesini zorunlu kılar. Niteliksel gelişimin temelinde 
ise, bitmez-tükenmez eğitim olgusu vardır. 
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Mesleğe gönül vermek, amatörce duygularla olur. Bu, bir ön-
koşuldur. Fakat meslek yapılarken, profesyonel davranışlar 
ön plana çıkar, çıkmalıdır. 

Ancak iyi uygulamalar yapıldığı sürece sektör içinde kalına-
bilece ği bilinmelidir. Buna zorlayıcı teknik normlar koy-
mak, insansal gelenekler ve ahlak anlayışı yerleştirmek ge-
rekir. 

Profesyonel olabilmek, aslında herşeyi kapsamaktadır. Ben 
"buyum" diyenin , o kaldığı sürece başka bir şey olamaması 
gerekir. 

Bedrettin Cömert "sanat sanat için mi, halk için mi" tartış-
maları üzerine yazdığı bir yazıda 

"bir kunduracının bile, kunduracıca bir işlevinin ve 
hizmetinin olabilmesi için, önce kundura yapmayı bilmesi 
gerekir" 

der. 

Profesyonelce davranmayı olumlu ya da olumsuz etkileyen, 
sektörle ilgili şu öğeler önem kazanır: 

» Eğitim 
8 örgütleşme - kurumsallaşma - sektörleşme 
• Tüzel altlıklar 
• Mesleğin korunması gereği 
m Sektörde standartlaşma 
• ücret ve eder ölçütleri 
m Topluma uyum ve çağdaşlığa uyum 
• Toplumun ahlaksal değer ölçütleri 

Amatörlüğün coşkusunu ve gönül verme yanını unutmadan, gele-
ceği profesyonel davranışların yaygınlaşmasında ve kökleş-
mesinde görmek gerekiyor. 

2.7, Gelenekler Yaratmak 

Hep geleceği düşünüyoruz. Oraya varmaya, ulaşmaya çalışıyo-
ruz. Yaşadıklarımız gibi, yaşayacağımız gelecek de bir gün 
geçmişimiz olacak. Bir şey geçmiş olunca, onu, yeniden kura-
mayız. 

Ancak yaşadığımız sürece geleceğe sarkacak, geleceklerde sa-
rılmacak gelenekler yaratılabilir ve o zaman yaşamış olma-
nın anlamı büyür. 
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Gerçi gelenek kavramı, uygulama alanında, yaklaşımların ni-
teliğine göre çok tehlikeli, ama aynı zamanda çok yararlı 
olabilecek bir toplumsal kurumu tanımlıyor. Gelenek, "bir 
toplumda, bir toplulukta, eskiden kalmış olmaları dolayısıy-
la saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen tinsel ekin (kül-
tür) öğelerinin her biri" olarak tanımlanıyor. Tanımdaki 
geçmiş, tarihi düşündürüyor. 

Gelişmeyi engelleyici ve yeniliklere kapalı gelenekçilik ka-
dar, geçmişe-tarihe ve geleneğe, yani toplumsal ve kültürel 
mirasa dayanmayan karşı-gelenekçilik, karşı-yenilikçilik de 
toplum için zararlıdır <özdemir ince 1985), 

Bunların ışığında, gelenekler, ama iyi gelenekler, çağdaş 
gelenekler yaratan bir topluluk olmak da gelecek için önem 
taşıyor. 

* insan ilişkilerinde 
» Meslektaş ilişkilerinde 
* ftesleğin yapılmasında 

güzel gelenek örnekleri vermek önemlidir. 

Birbirine kuşkuyla bakan, birbirini hazmedemeyen bir toplu-
luğun gelenek yaratma şansı azdır. 

özel kesimimiz de,, yaşamının her türünde, geleceğe bıraka-
cağı geleneklerin hesabını yapmalıdır. 

işte Piri Reis üstadımizdan başlayarak bugünlere ulaşan geç-
mişten bu anlamda birşeyler çıkarmak, bunun üzerine düşünmek 
gerek. 

3, YEMİDEM YAPILÂMMÂMIH TEMEL KOŞULUı DERİŞEBİLMEK 

Tüm söylenenler ışığında, özel kesimin yeniden yapılanmasın-
da temel koşul nedir? Yeniden yapılanma nereden ve nasıl 
başlamalıdır? Bu çıkış noktası için farklı değerlendirmeler 
yapılabilir. Ancak, içinde bulunduğumuz dünya ve ülke orta-
mında bir önkoşul kendisini yakıcı biçimde duyumsatmaktadır i 
Değişebilmek... 

Bu kavramda, şimdiye değin yapılmış onca önerinin neden ya-
şama geçmediği de anlaşılabilecektir, öneriler yaşam bulsa-
lar da, değişim olacaktı. Ya da tersi, değişilebilseydi, şim-
di bazı öneriler yaşam bulmuş olacaktı. 
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Değişebilmek için ise 

• Değişimi istemek gerekir. 
• Değişim için uğraş vermek gerekir, 
8 Ve önce kişinin kendisinin değişmesi gerekir, 

3.1, Neden Değişmek Gerek? 

Değiştirebilmek için, değişmek gerekir. Değişim ise, düşün-
cede başlar, insanın o alanını çok canlı ve devingen tutması 
gerekir. 

Diyoruz ki; özel kesimde, ya da sektörde yeniden 
yapılanma. ■> . 

Yeniden yapılanma için, onun düşünsel altlığına sahip olun-
mazsa, yapılanma nasıl gerçekleşecektir? Ve öncelikle kendi-
mizi değiştirmeden, çevremizi, sektörümüzü toplumu nasıl de-
ğiştirebiliriz. . . 

Evrene bakınca, "dünya amma hızla değişiyor" diyoruz» 

Değişen dünyada, değişmeden var olmak; ya da değişmeden dün-
yanın değişmesine katkı sağlamak. . . 

Bu, olanaksız... 

3.2. Devingen Olmadan Olur Mu? 

Bir kere değişmek, başka da hiç değişmemek diye bir durum da 
olanaksız. Bir de devingen olmak gerekiyor. 

Devingenlik (dinamizm), zaman içinde bir değişimi içermek-
tedir.  Değişim, sistemin belirli bir durumundan diğer bir 
duruma geçiş (dönüşüm) süreci olarak tanımlanabilir. Siste-
min bir "durumu" ise, zamanın belli bir anında sistemin ele-
manlarının, aralarında belirli ilişkilerle birlikte, belirli 
değerlerde olmasıdır. Değişim, bir durumdan diğer bir duruma 
geçme süreci, sistem öğelerinin, değerlerinin ve/veya bu 
öğeler arasındaki ilişkilerin başkalaşması ile olanaklıdır. 
Devingenlik, sistemdeki bu başkalaşmanın sürekli olmasıdır. 

Bu başkalaşma içinde, sistemin kendi kendisini örgütleyebil-
mesi gerekiyor. Ancak bu örgütlenme devingenliğiyle sistem 
kendi iç dengesini korur ve dışa karşı güçlü olur. 
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öyle görünüyor ki, sorun burada yatmaktadır. Bunun üzerinde, 
öncelikle kendimize, sonra topluluğumuza yönelik olarak ya-
pacağımız değerlendirmeler* yeniden yapılanmanın başlangı-
cını oluşturacaktır. 

Sorunlar ve perspektifler bölümünde dile getirilenler ancak 
bu dürtü, başlangıç sağlanabilirse çözülebilecek teknik so-
runlardır» 

4. SOMUÇ 

Sektör içi sorunlarda yine yılların sorunları durmaktadır. 
Sektörde kurumlar yerli yerine oturmaymca, bu dağınıklık 
özel kesime de yansıyacaktır. 0 zaman sorunu yalnızca bir 
"özel sektör sorunu" olarak değil, "sektör sorunu" olarak 
almak gerekir» özel sektörün yeniden yapılanması sorunsalını 
da bu genel çerçeve içine oturtmak doğru" olur. 

Çok kısa sürelerde özel sektörün köktenci bir yeniden yapı-
lanma eğilimi yaratması olası görülmüyor, özel sektör, ola-
sılıkla zaman içinde, ama mutlaka yeniden yapılanacak. 

Biraz el yordamiarıyla, biraz acıyla, ama bu olacak... 

Değişmeyi isteyenlerin, durumundan hoşnut olanların, değişme 
eğilimi içinde olanların, içinde bulunulan koşulları değiş-
tirmek isteyenlerin, yanısıra kabul edenlerin ve hatta sta-
tükoyu koruma uğraşı verenlerin arasından bir yol bulunacak 
ve değişim yaşanacak. 

Çünkü değişmek ve değiştirmek, altyapısı oluştuğu ya da 
oluşturulduğu zaman, "olabilir8 şeylerdendir. Bu altyapı 
öcelikle düşünsel temelli bir altyapı olmak zorundadır. Bu 
temel, o an akla gelen ya da o an söylenip geçilen bir fi-
kirler dizisinden oluşmamalıdır. Tartışılmış, olgunlaştırıl-
mış ve sistemleştirilmiş bir temel olmalıdır. Sorunun çözü-
mü, öncelikle bu altyapının yaratılmasında yatıyor. 

Olabilir'i konuşurken ise, çıkış noktası, ülke koşullarıdır. 
Hangi koşullarda yaşadığımızı, bu koşulların insanı neye ko-
şulladığını, yapılacakların bu koşullardaki gerçekleşme 
şanslarını sürekli tartarak yürüdüğümüzde, yani nesnel dav-
randığımızda olmayacak şey değildir, 

y e n i d e n    y a p ı l a n m a . . .  
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DÖNÜŞÜM PARAMETRELERİNİN TESTÎ 

Ahmet YAŞAYAN 

ÖZET 

Dönüşüm parametreleri En Küçük Kareler Dengelemesi ile 

hesaplandıktan sonra test edilerek seçilen dönüşüm 

formüllerinin uygun olup olmadığı anlaşılabilir. Bu 

çalışmada iki boyutlu afin ve benzerlik dönüşümünde 

parametre testleri konusu irdelenmiştir. Yapılan test 

parametreler arasında bazı bağıntıların bulunduğunu 

gösteriyorsa seçilen dönüşüm formüllerinin bu bilgilere 

uygun olarak değiştirilmesi gerekmektedir. Böylece hangi 

dönüşümü uygulayalım sorusu yanıtlanmaktadır. 

1. GÎRÎŞ 

Koordinat dönüşümü uygulamalarında önce hangi tür bir 

dönüşüm bağıntısı kullanılacağına karar vermek gerekir. 

Hangi tür bir dönüşümün gerekli olduğunu, çoğu zaman, 

fiziksel gerçekler gösterebilir. 

Kimi durumlarda ise bu konuda yeterli bilgi yoktur. 

Sözgelimi, elde yalnız bir nokta kümesinin iki sistemdeki 

koordinatları vardır; ancak bu koordinat sistemlerinden 

biri hakkında yeterli bilgimiz yoktur. Bu koordinat 

sistemi eğik, ya da kartezyen olmayan bir dik koordinat 

sistemi olabilir. Gerek yetersiz bilgiden dolayı ve 

gerekse fonksiyonel modelin genişletilmesi amacı ile, 

genellikle,  daha genel  bir dönüşüm  türü  yeğlenir. 
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örneğin, iki koordinat sistemi arasında iki öteleme ve 

bir dönüklük olduğu bilinmekle birlikte, bir ölçek 

farklılaşması olabileceği varsayılarak, üç parametreli 

bir -ortogonal- dönüşüm yerine, dört parametreli bir -

benzerlik- dönüşümü tercih edilir. Benzer düşüncelerle, 

kartografik sayısallaştırma uygulamalarında da daha genel 

bir altı parametreli -afin- dönüşüm seçilir. Böylece, 

olması gerekenden daha genişletilmiş bir fonksiyonel 

model alınarak dönüşümden sonraki özdeş (ortak) 

noktalardaki artık hatalar (aykırılıklar) bir miktar 

küçültülmüş olur. 

Bu çalışmanın konusu, dönüşüm parametrelerinin En Küçük 

Kareler Dengelemesi'ne göre bulunduktan sonra test 

edilerek seçilen dönüşüm modelinin uygunluğunun 

saptanmasına ve uygun olmaması durumunda modelin nasıl 

düzeltileceği konusuna yönelmiştir. Uygulanacak 

istatistik test kısaca açıklandıktan sonra bu testin 

dönüşüm parametrelerine, ya da bu parametrelerin doğrusal 

bir fonksiyonuna uygulanması üzerinde durulacaktır. Test 

sonucunda dönüşüm modelinin uygun olmaması durumunda 

parametrelerin düzeltilmesi konusu da incelenecektir. 

2. PARAMETRE TESTLERİ 

En Küçük Kareler Dengelemesi Yöntemi'ne göre bulunan 
kesin değerler -parametreler- hipotez testleri ile 

denetlenir. Bu test ile ilgili /I/, s.312'de verilen 
bilgiler aşağıda özetlenmiştir: 

* Pİ parametreleri  Poi değerleri ile karşılaştırılmak 

istenirse  sıfır hipotezi,  Ho: Pi=poi  ve   seçenek 

hipotezi H^rpiîfpoi dir. TA, test büyüklüğü 

Tİ = (pi-PoJVnipi2 (1) 
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olarak tanımlanır. p^., p*. parametresinin dengeleme ile 

elde edilen -kesin- değeridir, nı^i ise ilgili 

parametrenin ortalama hatası, ya da deneysel standart 

sapmasıdır. Ho hipotezinin geçerli olması durumunda 

/^T'nin dağılımı, "Student", ya da, t-dagılımıdır. 

* Parametrelerin kendileri yerine bunların F=b'I'p-Wo = 0 

biçimindeki doğrusal bir fonksiyonu için hipotez testi 

söz konusu ise, Ho:b'I'p=Wo ve Hs:bTp^wo olarak 

düşünülür. Test büyüklüğü T, 

T = (bTp-wo)2/(mQ2QE.E.) (2) 

dir. ÇE-B-, F = bTp-wo biçimindeki doğrusal fonksiyon ilo 

ilgili Q katsayısıdır» 

/"T = t test büyüklüğü, t-dağılımı yardımı ile ve ao 
yanılma olasılığı, ya da (l-ao) güvenliği ile şu olasılık 

bağıntısı yazılabilir: 

P*-tmc>/2r£ < t <tOia/2r£} = l-ao (3) 

Burada f, serbestlik derecesidir» ao yanılma olasılığı 

olarak, bir çok mühendislik probleminde ao = % 5 = 0.05 

ve aO/2=0.025 alınır 121 ; t-dağılım değerleri ayrıca 

hesaplanır, ya da bir t-dağılım tablosundan alınır. 

3. DÖNÜŞÜM PARAMETRELERİNE PARAMETRE TESTLERİNİN 

UYGULANMASI 

Bu çalışmada iki tür dönüşüm inceleme konusu yapılmıştır. 

Birincisidört parametreli benzerlik dönüşümüdür: 

X = ax - by + c  , (4) 

Y = bx + ay + d . 
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Bu dönüşüm formüllerinde x, y ve X, Y; iki dik ve 

kartezyen koordinat sisteminde bir noktanın 

koordinatlarıdır. Bu iki eksen sistemi arasındaki 

dönüklük a, ölçek katsayısı k ve x, y koordinat 

sisteminin başlangıç noktasının X, Y sistemindeki 

koordinatları XO/ Yo ise, (4) dönüşüm formüllerindeki 

parametreler ile bu geometrik büyüklükler arasında 

a = k cosa  ,       k = (a2 + b2)ı/a  , 

b = k sina  ,        a = arc tan (b/a) . (5) 

c = Xo 

d = Yo 

bağıntıları vardır. 

Bu çalışmada ele alınan ikinci dönüşüm ise, afin dönüşüm-

dür. Altı parametreleri bu dönüşümün formülleri de 

X = ax + by + c , (6) 

Y - dx + ey + f , 

biçimindedir. Bu dönüşümde de iki öteleme, c-Xo , f=Yo ' 

dır. Geriye kalan dört parametrenin ikisi ölçek, diğer 

ikisi de iki dönüklüktür. Bu dönüşümde X, Y koordinat 

eksenleri arasındaki açı dik değildir (Dönüşüm 

formüllerinin geometrik anlamları konusunda daha fazla 

bilgi için /3/ yayını önerilebilir). 

Dönüklük açıları a ve |3, ölçek katsayıları da k ve q 

olarak alınırsa (6) dönüşüm formüllerindeki 

parametrelerle bunlar arasında 

a = k cosa  ,    b = -q sinp (7) 

d = k sina  ,    e =  q cos£ 

ve 
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k = (a2 + d2)1'2 ,   q = (b2 + e2)1'2, (8) 

a = arc tan (d/a>,   g = arc tan (-b/e) (9) 

bağıntıları vardır. 

Her iki dönüşüm probleminde de, En küçük Kareler Yöntemi 
uygulanarak parametrelerin bulunmasında aşağıda açıklanan 
basitleştirmeden yararlanılır s 

- X, Y koordinatları ölçülerraiş gibi varsayılır.  Bunlar 
arasında bir korelasyonun bulunmadığı ve bunların  eşit 

ağırlıklı olduğu varsayılarak ve Dolaylı ölçüler Denge 

lemesi uygulanarak parametreler  bulunur  (Diğer  çözüm 

biçimleri için, söz gelimi, /4/, 151,  İdi  yayınlarına 

başvurulabilir). 

- x, y koordinatları, başlangıç  noktası  özdeş  noktalar 
kümesinin ağırlık merkezi olacak şekilde  ötelenir.  Bu 

durumda, ötelenmiş x, y koordinatları ile oluşturulacak 

normal  denklemlerin   katsayılar   matrisi   benzerlik 

dönüşümünde  köşegen  bir  matris  olur.    Böylece 

dengelenmiş parametreler formül biçimine getirilebilir. 

Afin dönüşümde de  altı  bilinmeyenli  normal  denklemi 

çözmek yerine  parametreler  formüller  ile   bulunur. 

Ayrıca, hesap kolaylığı nedeni ile, X, Y  koordinatları 

da ötelenerek X, Y ötelenmiş koordinatlarla çalışılır. 

Bu çalışmada da basitleştirilmiş çözüm biçimi uygulandığı 

varsayılmıştır, öteleme elemanları bir yana bırakılırsa 

diğer parametrelerle ilgili Q-ters ağırlıklar matrisi, 

benzerlik dönüşümünde 

 

 



afin dönüşümde de 

(11) 

Q - «  =  Q «  =  < 1 / P ) t y 2 ]  ,  

Q b b  =  Q e =  =  ( 1 / P ) t x 2 l  ,  

Q~*>  =  Q«.   =   - < 1 / P ) t x y ]    , P  =   [ x 2  H y 2 ] - [ x y ] 2  

biçimindedir. 

3.1. ölçek Katsayxsınxn Testi 

Benzerlik dönüşümündeki k ölçek katsayısının, bilinen bir 

ko değerine eşit olup olmadığı test edilmek istenebilir. 

Örneğin jeodezik uygulamalarda k=ko=l dir. ölçek katsayı-

sının ortalama hatasının, diğer parametrelerin ortalama 

hatasına eşit ve 

mk = mo/([x2] + [y2]):L/2 (12) 

olduğu gösterilebilir. mo bir ölçünün -bir koordinatın-

ortalama hatasıdır. (l)'e göre ilgili test büyüklüğü 

t ={(k-ko)/(mo)}(tx2] + [y2]):L/2 (13) 

olur. 

Bu büyüklük (3)'te verilen taO/2, Z^-A tablo değerleri 

içinde kalıyorsa, Ho:k=ko hipotezi ao yanılma olasılığı 

içinde geçerli sayılır. Tersi durumda H*. : k^ko hipotezi 

geçerlidir. Burada n, özdeş nokta sayısıdır. 
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Ho hipotezinin geçerli olması durumunda benzerlik 

dönüşümünde ölçek parametresinin artık bilinen bir 

büyüklük olması gerektiği ortaya çıkar. ko=l özel 

durumunda dönüşüm ortogonal dönüşüm olur. 

Benzerlik dönüşümündeki diğer parametreler de benzer 

biçimde test edilebilir. Fazla pratik anlamı olmayacağı 

düşüncesi ile diğer parametrelerin testi üzerinde 

durulmayacaktır. 

3.2. Afinlik Testleri 

(4) benzerlik dönüşümü, daha genel olan (5) afin 

dönüşümünün özel bir hali olduğu açıktır. Afin dönüşüm 

parametreleri arasında 

Fa. = a-e = 0 ,    F2 = b+d = 0 (14) 

bağıntıları varsa, bu dönüşüm bir benzerlik dönüşümüdür. 

Öyleyse bu iki koşulun bulunup bulunmadığı test edilerek 

fonksiyonel model denetlenebilir. 

(14) koşulları, parametrelerin doğrusal fonksiyonları 
olduğuna göre, bT bu doğrusal fonksiyonun katsayıları 

olan bir satır vektör ve Q-matrisi de (11)'de verilen 
ters ağırlıklar matrisi olmak üzere 

QFF - bTQ b ; (15) 

eşitliği yardımı ile, bu doğrusal fonksiyonların ortalama 

hataları 

mFİ=m0.ı=mF2=mô QFF=nioi ( [x2 ] + {y2 ] )/P}ı/2 (16) 



olarak bulunur. mo ortalama hatası da mo= î I v2 ] / ( 2n-6 ) }■" /Zİ 

dir. 

(2) eşitliğinde verilen test büyüklüğü T'nin karekökü  de 

ti. = FA/(mo/'Q».i»*.)=FA/mB.A=(Fi/ino) ÎP/tx2 ] + [y2 ] ) }3-/2  (17) 

olarak elde edilir. Elde edilen her iki test büyüklüğü 

ti(i-l/2), (3)'te verilen toto/2, 2n-e tablo değerleri 

içinde kalıyorsa, HO:Fİ=0 hipotezi, ao yanılma olasılığı 

içinde geçerli sayılacaktır. Bu test büyüklüklerinden 

birisi ya da ikisi tablo değerlerinin dışına çıkıyorsa 

H^=Fİ^0 hipotezi geçerli olacaktır. 

Ho hipotezinin geçerli olması durumunda fonksiyonel 

modelde farklı büyüklükler oldukları varsayılan 

parametrelerin eşdeğer oldukları ortaya çıkmış demektir. 

3.3» özel Afinlik Testleri 

Altı parametreli afin dönüşüm ile dört parametreli 

benzerlik dönüşümü arasında beş parametreli özel afin 

dönüşümlerin bulunması doğaldır. Bunlardan ikisinde, beş 

parametre şunlardan oluşur: 1) îki ölçek, bir dönüklük ve 

iki öteleme, 2) Bir ölçek, iki dönüklük ve iki öteleme 

(Her iki özel afin dönüşümün geometrik anlamları 

konusunda ayrıntılı bilgi /3/'te verilmektedir). 

îki ölçek, bir dönüklük olması durumunda, (9) eşitlikleri 

ile verilen tanımlardan 

ab + de = 0 (18) 

ya da 
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G = a-3 = arc tan (d/a)+arc tan (b/e) = O         (19) 

koşulu yazılabilir. Parametrelere göre doğrusal olmayan 

bu fonksiyon doğrusallaştırılır ve ilgili katsayılar bir 

b vektöründe gösterilirse, (15) eşitliğinde verilen 

matris çarpımları yapılarak 

Qoo=(k2q2([x2]+[y2])+2(ab+de)[xy])/k2q2P         (20) 

bulunur. Doğrusallaştırma sırasında parametrelerin 

yaklaşık değerleri geçmektedir. Bunlar yerine dengelenmiş 

parametreler alınmıştır. Bu nedenle (20) eşitliğinde 

sıfır indisleri yazılmamıştır. 

İlgili test büyüklüğü, (2)'ye göre 

t = (o-p)/(ra0/'Qoa) (21) 

dir. Bu büyüklük (3)'te verilen tao/2, 2n-6 tablo değer-
leri içinde kalıyorsa, Ho :a-g=0 hipotezi, tersi durumda 
ise, Hmta-S^O hipotezi geçerlidir» 

Bir ölçek ve iki dönüklük olması durumunda, afin dönüşümü 
parametreleri arasında, (8) eşitlikleri ile verilen 
tanımlardan 

a2+d2-b2-e2 = 0 (22) 

ya da 

H = k-q = (a2+d2)ı/2-(b2+e2)x/2 = 0 (23) 

koşulu yazılabilir. Bu fonksiyon da doğrusallaştırılır ve 

ilgili katsayılar b vektöründe toplanarak (15) matris 

eşitliğinde gösterilen çarpım işlemleri yapılırsa 
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Q«« = (kq([x2]+[y2]+2(ab+de)[xy])/kqP (24) 

olarak bulunur. İlgili test büyüklüğü de 

t = (k-q)/(mo^QHH) (25) 

dir. Bu değer, tablo değeri t^o/a, 2«-s içinde kalıyorsa, 

Ho:k-q=0, tersi durumunda da Hm:k-q^O hipotezi geçerli-
dir. 

Bu bölümdeki iki testin sonunda Ho hipotezlerinin birinin 

geçerli, diğerinin geçersiz olması durumunda, fonksiyonel 

model olarak altı parametreli afin dönüşüm yerine beş 

parametreli özel bir afin dönüşüm almak gerekecektir» Her 

iki testin sonunda Ho hipotezlerinin geçerli olması 3.2. 

bölümünde açıklanan testin sonucu ile aynı sonuç elde 

edilecektir. Bu doğal sonuç (18) ve (22) eşitliklerinin 

(14) koşulları ile aynı anlama gelmesi ile açıklanabilir. 

Bu  bölümde  açıklanan  parametre  testleri  ile   ilgili 

4. DÖNÜŞÜM PARAMETRELERİNİN DÜZELTİLMESİ 

Parametre testi sonunda Ho hipotezinin geçerli olduğu 

anlaşılmışsa, fonksiyonel modelin buna uygun duruma 

getirilmesi ve yeni parametrelerin bulunması gerekir. Söz 

gelimi, afin dönüşümü uygulamasından sonra parametre 

testleri sonunda afinliği belirleyen parametrelerin 

arasında benzerlik dönüşümündeki bağıntıların bulunduğu 

ortaya çıkmışsa, yeniden bir benzerlik dönüşümü uygulamak 

gerekecektir. Dönüşümlerle ilgili bir program paketinde 

çeşitli dönüşüm çözümleri bulunabileceği düşünülürse test 

sonuçlarına uygun düşecek bir dönüşümün uygulanması hiç 

bir sorun yaratmayacaktır. 
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Diğer bir olasx yaklaşım, Ho hipotezinde ifadesini bulan, 

parametreler arasındaki ilişkiyi tara olarak 

sağlayabilecek biçimde parametrelerin düzeltilmesidir, 

örneğin, benzerlik dönüşümü sonunda uygulanan test k=l 

olduğunu göstermişse, yeniden bir üç parametreli 

dönüşüm uygulamak yerine, parametrelere uygun düzeltmeler 

getirmek suretiyle k= (a2+b2 )1/'2 = 1 eşitliği sağlanabilir. 

Düzeltilmiş parametreler ile yapılacak dönüşüm, üç 

parametreli bir dönüşüm ile, doğal olarak aynı sonuçları, 

verecektir. 

Bu çalışmada parametrelerin düzeltilmesi olanağı üzerinde 

durulacaktır. 

Bir dengeleme sonucu elde edilen kesin değerler arasında 

doğrusal bir bağıntı kurulmak istenirse, korelasyonlu 

koşullu ölçüler dengelemesi uygulayarak bu bağıntı 

kurulabilir. 

Â v = d-A 1 = f   biçimindeki   koşul   denklemlerinden 

ölçülere getirilecek düzeltmeler 

v = Q A^AÇA*7)-1^ (26) 

eşitliğinden elde edilebilir (/2/). Bu problemde A, 

parametrelere getirilecek düzeltmeler ile ilgili 

katsayılar matrisi; Q ölçü gibi varsayılan parametreler 

ile ilgili ters ağırlık matrisleri, diyesim (10) ve (11) 

eşitlikleri ile verilen matrislerdir. 

4.1. Benzerlik Yerine Ortogonal Dönüşüm Parametreleri 

3 » 1 * de açıklanan test sonucunda k=l hipotezinin geçerli 

olduğu   ortaya    çıkmışsa,     benzerlik    dönüşümü 
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parametrelerini, ortogonal dönüşüme indirgeyecek biçimde 

düzelterek fonksiyonel model gerçeğe uygun duruma 

getirilebilir. 

E = k-1 = (a2+b2)x/2-l = 0 (27) 

olduğuna göre, parametrelere göre türevler alınarak Vm, 

Vb düzeltmelerinin katsayılar matrisi A, (10)'da verilen 

Q matrisi ve f - l-(a2+b2)x/2
r (26) eşitliğinde gösterilen 

çarpımlar yapılırsa V düzeltmeleri 

V^ = a(l/k - 1) , (28) 

Vb = b(l/k - 1) 

olarak bulunur. Düzeltilmiş a ve b parametreleri, ya da 
üç parametreli dönüşümün yeni katsayıları 

â = a/k = cosa  , (29) 

b = b/k = sina 

olarak elde edilir. 

4.2. Afin Dönüşüm Yerine Benzerlik Dönüşümü Parametreleri 

3.2'deki test sonucunda Fâ =0 (i=l,2) geçerli olduğu 

ortaya çıkmışsa, fonksiyonel modelin altı parametreli 

afin dönüşüm yerine dört parametreli bir benzerlik 

dönüşümü olması gerekir. Afin dönüşüm parametrelerinin 

buna göre değiştirilmesi istenirse; (14) eşitliğindeki 

koşullardan A matrisi ve (11) eşitliğinden de Q matrisi 

dikkate alınır, (26) eşitliğinde çarpımlar yapılırsa, 

afin dönüşüm parametrelerine getirilecek düzeltmeler 

aşağıdaki gibi bulunur: 
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(30) 

4.3. Beş Parametreli Dönüşümün Parametreleri 

3.3'te verilen test sonucunda parametreler arasında (18) 

bağıntısı bulunduğu ortaya çıkmışsa, parametrelere 

getirilecek düzeltmeler, bir önceki bölümdekine benzer 

şekilde bulunabilir. (18) eşitliğinde parametrelere göro 

türevler alınarak A katsayılar matrisi oluşturulur, f=-

(ab+de) ve (11)'deki Q matrisi (26)'ya göre çarpılırsa 

aşağıdaki düzeltmeler bulunur: 

 

3.3'te açıklanan test sonucunda parametreler arasında 

(18) bağıntısı yerine yalnız (22) bağıntısının bulunduğu 

ortaya çıkmışsa parametrelerin, bu koşulu sağlayacak 

biçimde düzeltilmesi gerekir. (22) eşitliğinde 

parametrelere göre türevler alınarak Â katsayılar matrisi 

oluşturulur ve f= -(a2+d2-b2-e2) alınır, (11)'deki Q 

matrisi ile (26)'da tanımlanan matris işlemleri yapılırsa 

parametrelere getirilecek şu düzeltmeler elde edilir: 
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Ek l'de, test sonuçlarına göre parametrelerin düzeltilme-

si gerektiği durumlarda, burada çıkarılan düzeltme 

formüllerinin sayısal uygulamaları verilmiştir» 

5. İRDELEMELER 

* Dönüşüm parametrelerinin test edilerek  fonksiyonel 
modelin geçerliliğinin  saptanması  düşüncesi,  dönüşüm 

modelinin seçimi için genel bir yaklaşım getirmektedir. 

Şöyle ki; 1) Genel bir dönüşüm formülünün uygulanması, 

2) Dengeleme ile bulunan parametrelerin, ya da bunların 

fonksiyonlarının olası  özel   bir  durum  gösterip 

göstermediklerinin test edilmesi,  3)  Bir  özel  durum 

varsa, fonksiyonel modelin -dönüşüm- formüllerinin- bu 

bilgilere göre düzeltilmesi. Böylece, gözlemler  ya  da 

gözlem sayılan büyükler yardımı ile  iki  nokta  kümesi 

arasındaki fiziksel gerçeği  daha  doğru yansıtan  bir 

fonksiyonel model elde edilebilecektir. 

* Parametre testleri yapılmadan önce model hipotezi testi 
yapıldığı  ve  modelin  genel  olarak  geçerli   olduğu 

varsayılmıştır. Her ne kadar genel model testi  fonksi 

yonel modelin geçerli olduğunu göstermekte ise  de,  Ho 
hipotezi geçerli olması  durumunda  parametre  testleri 

fonksiyonel modelin gerçeğe daha yakın düşecek  biçimde 

geliştirilmesi   olanağını    sağlamaktadır.    Bununla 

birlikte, dönüşüm problemlerinin çoğunda model hipotezi 

testi için yeterli bilgi bulunmaz. Model hipotez  testi 

uygulanmaksızın da parametre  testi  uygulanabilir. 

Nitekim Ek l'de verilen sayısal  örneklerde genel model 

hipotez testi uygulanmadan parametre testleri yapılmış 

ve beklenen  sonuçların  alınabileceği  gösterilmiştir. 
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* Gerek afin ve gerekse benzerlik dönüşümünün parametre 
lerinin dengeleme - ile  bulunmasında,   3.   bölümün 

başlangıcında açıklandığı gibi, basitleştirilmiş  çözüm 

biçimi uygulandığı varsayılarak, test  büyüklükleri  de 

formülleştirilmiştir,  Hesap  kolaylığı   nedeni   ile 

Helmert tarafından geliştirilmiş ve kendi adı  ile 

anılan çözüm yöntemi ve aynı  ilkeyi uygulayan afin 

dönüşüm formülleri yaklaşımı bugün de daha genel çözüm 

lere yeğlendiği söylenebilir. Ancak,  burada  açıklanan 

parametre testlerinin genel çözümlerle  de  uygulanabi 

leceği  açıktır.  Yeter  ki  parametrelerle  ilgili   Q 

matrisleri uygun biçimde bulunabilsin. 

* Parametre testleri, yalnız afin ve  benzerlik  dönüşümü 
problemlerine  değil,  daha  genel  dönüşümler  ile  de 

uygulanabilir.  Ayrıca,  yalnız  iki  boyutlu  dönüşüm 

problemlerine değil, üç boyutlu dönüşüm  problemlerinde 

de parametre testleri, fiziksel gerçeğe uygun fonksiyo 

nel modelin belirlenmesini sağlayabilir. 

* Parametre testleri sonucunda üç ya da  beş  parametreli 
bir dönüşüm uygulanmasına karar verilmesi durumunda, bu 

yeni dönüşümün parametreleri,  4.  bölümde  açıklandığa., 

gibi, önceki dönüşüm parametrelerinden  hesaplanabilir. 

Daha uygun bir yaklaşım,  dönüşüm  ile  ilgili  program 

paketinde, üç ve beş parametreli dönüşüm seçeneklerinin 

de bulunmasıdır. Üç ve beş parametreli dönüşüm dengele 

mesinde  düzeltme  denklemleri  bu parametrelere  göre 

doğrusal değildir. Dönüklük açılarına ve ölçek katsayı 

larına  göre  bu  denklemlerin  doğrusallaştırılması 

gerekir.  Yaklaşık değerler  yoksa  çözümün   iteratif 

olması kaçınılmazdır (Böyle bir doğrusallaştırraa, gerek 

üç ve gerekse a=0 biçimindeki beş parametreli  dönüşüm 

için, 11/, s»22.7-8'de verilmektedir,). 
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* Ho hipotezinin geçerli olduğunun anlaşılması ile  fonk 
siyonel modelde parametre  sayısı  azalmaktadır.  Bunun 

sonucu olarak elde edilecek düzeltmeler  -ya  da  artık 

hatalar- test öncesinde uygulanan dönüşüm sonucundaki- 

lere göre,  doğal  olarak,  bir miktar  daha  büyük 

olacaktır- Bu durum, V'leri olabildiğince küçültmek için 

fonksiyonel    modeli    genişletme    düşüncesi    ile 

çelişmektedir. Ancak V'lerin küçültülmesi  isteği,  bir 

yandan kimi pratik sorunları çözebilirken, diğer yandan 

bazı riskleri de olduğu unutulmamalıdır. 

* Tedrik ve pratik araçlar,  uygulayıcıları,  daha  kolay 
çözümlerden giderek daha doğru ve tutarlı  yaklaşımlara 

yöneltmektedir (Söz gel imi, ölçme Bilgisi  Kitaplarında 

önceleri söz edilmezken, III gibi yeni yayınlarda artık 

üç ve beş  parametreli  dönüşümler  üzerinde  ayrıntılı 

olarak durulmaktadır). 

6. SONUÇ 

Bu çalışma ile, En Küçük Karaler Dengelemesi1ne göre 

hesaplanan dönüşüm parametrelerinin olası teorik beklen-

tilerinin istatistik testler ile denetlenmesi konusu 

incelenmiştir. Örnek olarak alınan iki boyutlu benzerlik 

ve afin dönüşümlerde, parametre testlerinin nasıl 

yapılacağı gösterilmiştir. Bu çalışma sonunda, belirli 

bir problemde hangi tür bir dönüşüm uygulamak gerekir 

sorusuna genel bir yanıt getirilmiş olmaktadır. 
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AVRUPA'DAKÎ GELİŞMELER PARALELİNDE YÜZEY AÖLARI KAVRAMINA 
YÜZEYSEL BÎR BAKIŞ 

Burhan C. IŞIK 

1. GÎRÎS 

Toplum düzeyinde yürütülen her etkinlik, onu oluşturanlar i-
çin arada ve sonda mal ve hizmet üreten, çeşitli bilgi ve be-
cerilerle gerçekleştirilen sıralı bir eylemler topluluğudur. 
Jeodezi mesleğinden görevler üstlenmesi beklenen etkinlikler 
ise; ulusal savunma, kadastro, imar uygulamaları., arazi dü-
zenlemesi,kentsel ve kırsal planlama vb. gibi insanların 
"toplu halde yaşama" ilkesine dönük olanları; yeryuvarının 
biçim ve büyüklüğü ile ,onun çekirn alanının belirlenmesi, ya-
pay yer uydu yörüngelerinin belirlenmesi, yer dinamiği para-
metrelerinin belirlenmesi, yeraltı kaynaklarının aranması vb. 
gibi insanların "doğayı olabildiğince tanıma" ilkesine dönük 
olanları ve sulama-kurutma, enerji iletimi, karayolu-demiryo-
lu yapımı, su getirme-götürme, kanalizasyon, turizm, çevre 
korurna-diizenleme vb. gibi insanların "doğayı düzenleme" ilke-
sine dönük olanları biçiminde gruplanabi1 ir (O. GÜRKAN 1982, 
1985). Bu etkinliklerden herbiri global, ülke yüzeyini kapsa-
yacak ya da yerel düzeyde bir ağa gereksinim duyarlar. Büyük 
ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği ve yaklaşık iki yıldır 
gündemde olan Türkiye Yüzey Ağı Oluşturma Projesi (TüRYAP) 
göz önüne alınırsa üçüncüsü yerini "sıklaştırma" kavramına 
bırakacaktır. Uluslararası ilişkilerle bilimsel ve teknolojik 
bilgi ve deneyim alışverişini sağlamak amacıyla ülke ağları-
nın global ağlara bağlanması ya da onların bir parçası olması 
düşüncesi bizi tek bir ağ kavramına götürecektir. 

3u yazıda, ağ kavramına genel olarak değinildikten sonra ama-
cı ülke temel ağlarının sıklaştırılması olan TüRYAP'a batıda-
ki çalışmalar da gözönüne alınarak birkaç noktadan yaklaşılıp 
değerlendirilecektir. 

2. JEODEZİK AĞLARIN TARİHÇESİ 

Yukarıda sözü edilen etkinliklerde gereksinilen ağ, yabancı 
ve yerli kaynaklarda olurlandığı gibi burada da "jeodezik ağ" 
olarak adlandırılmıştır. 

Yapılan araştırmalar ilk nirengilerin Gemma Frisius (1508-
1555) ve Tycho Brahe (1546-1601) tarafından Hollanda'da kul-
lanıldığını ortaya koymaktadır. 1615 yılında Snellius bugünkü 
kontrol ağların-ın oluşumuna ilişkin ilk uygulamaları yap-
mıştır. Yeryuvarının biçimini belirlemeye yarayan ilk ölçüler 
ise Fransızlar tarafından 17. ve 18. yüzyıllarda yapılmıştır. 
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Bunlardan Picard (1670), A.C. Clairaut (1713-1765), Delambre 
ve Mechain'in (1792-1798) çalışmaları önemlidir. 

Elipsoidal yeryüzü modeli konusunda Laplace (1802), C.F.Gauss 
(1828) ve F.W.Bessel (1897) gibi bilimadamları çalışmış ve bu 
zaman diliminde fazla ölçülerden yararlanılarak dengeleme he-
sabı uygulanmıştır. Bu sırada karşılaşılan büyük farklar dün-
yanın tam bir elipsoid olmadığı kanısını uyandırmış, bu ne-
denle hesaplarda çekül sapmalarının gözönünde bulundurulması 
gerektiği ileri sürülmüştür. Bu konuda F.R.Helmert'in (1843-
1947) çalışmaları ünlüdür. Dünyanın bir nirengi ağı ile kap-
lanmasını ve bütün ağların birleştirilerek tek bir sistem ha-
line gelmesini ise Gauss 1828 de önermiştir, ülke ağlarının 
komşu ağlar ile birleştirilmesi düşüncesi ve ağların içeri-
sinde alınan çok sayıdaki astronomik nokta ölçüsü yardımıyla 
elipsoid boyutlarının yeniden hesaplanması ise Hayford'la 
(1909) başlar. 

Avrupa nirengi ağının bir bütün halinde hesabı ise 2.Dünya 
Savaşı'ndan sonra düşünülmüştür. Avrupa kıtasından Afrika ve 
Asya'ya kadar yayılan ED 50 (Avrupa Datumu 1950) koordinatla-
rı, birçok pratik amaç için bugün de kullanılmaktadır. IAG 
(International Association of Geodesy), Avrupa ağını geliş-
tirmek için 1955 yılında RETrig (Readjustment of the European 
Trigonometric Network) ^alt komisyonunu kurmuştur. RETrig, po-
litik nedenlerle ne yazık ki Batı Avrupa ile sınırlı kalmış-
tır. Buna karşın IAG, bazı ara çözümlerle ED 87 ile bütünle-
şen RETrig'i 18 ayrıntılı ,yayınla sunmuştur. ED 87, gelenek-
sel yersel yöntemlerle uzay tekniklerinin her ikisini de kul-
lanarak, duyarlı kıtasal ÎCoordinatlar sağlamada başarılı bir 
girişim olabilirdi. Ancak ulusal datumların yerini alamamış-
tır. IAG, uzay tekniklerinin daha çok kullanılmasını sağlamak 
amacıyla RETrig ait komisyonunu kaldırıp yerine EUREF'i (EU-
ROPEAN REFERENCE FRAME) kurdu. EUREF'1 e sonuçların iyileşti-
rilmesi ve GPS kullanımının yoğunlaştırılması amaçlanarak 
trigonometrik nokta sıklaştırılması ve noktaların korunması, 
kadastro ölçmeleri, yükseklik belirlemeleri, navigasyon ve 
fotogrametri ile uğraşılmıştır (H. HORNIK, 1991). 

Türkiye'deki tarihsel gelişime bakıldığında; nirengiye dayalı 
ilk çalışmaların 1855 yılında yapıldığını görüyoruz. Ancak, 
bunda pek başarılı olunamamıştır. Meşe Dağı noktası başlangıç 
alınarak 1. derece nirengi ağının kurulmasına 1944 yılında 
başlanmış ve 1953 yılında tamamlanmıştır (T.ATEŞ, 1958). TUD 
54 kısaltması ile gösterilen Türkiye Ulusal Datumu 1954'ün 
ilk faz dengelemesinde kullanılan açı ve kenar ölçülerine ba-
zı indirgeme ve düzeltmelerin getirilmediği ve TUD-54'ün öl-
çek ve yöneltme sorunlarının olduğu bilinen bir gerçektir (H-
GK, 1989). 2., 3.ve 4. derece nirengi çalışmalarının ise 1945 
yılında başladığını görüyoruz. 

Daha sonra Trakya ve Ege'de seçilen ortak noktalarda yapılan 
ölçülerden yararlanılarak ED 50 sistemindeki koordinat değer 
lerine geçilmiştir. 1983 yılından başlayarak da yatay kontrol 
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ağının iyileştirilmesi amacıyla sıfırıncı derece Doppler ağa 
kurulmuştur. Amaçlarından biri jeodezik amaçlı nokta sıklaş-
tırılması olan "Türkiye Ulusal Jeodezik ve Jeodinamik GPS 
Programı" ise 1989 yılında sunulmuştur (HGK, 1989). 

3. AVRUPA'DA YAKIN ZAMANLARDAKİ DURUM 

3.1. RETrig 

Bilimsel etkinliklerin temel istemlerinden biri dengelenen 
büyüklüklerin en uygun bir kombinasyonla tek bir sistemde yo-
rumlanmasıdır. Son on yıllarda ilgilenilen sorun ise yersel 
ağlar ile uydu ağlarının birlikte dengelenmesi olgusudur. Bu 
düşünce ilk kez 1967'lerde Avrupa Triyangülasyonu (RETrig) i-
le jeodezik uydu ağlarının hesap birliği biçiminde kendini 
göstermiştir. Amaca ulaşmada sonuç koordinatlar için minimum 
varyanslar elde edilmesi ve aralarındaki kovaryanslar ile ko-
reiasyon katsayılarının küçülmesi üstünlük olarak, ortaya çı-
karılamayan sistematik etkiler ise sakınca olarak- görülmüş-
tür. 

RETrig dengeleme hesabının ikinci evresi ED 79 olarak adlan-
dırDlan yerel datumda yapıldıktan sonra Doppler ölçüleri ile 
olanaklı en iyi uyumunu başarmak için aşağıdaki üç aşama ön-
görülmüştür : 

1- Doppler sisteminin yerel ED 79 datumuna dönüşümü 
2- İki boyutlu olan yersel ölçülerle kombinasyonun (veya 

füzyonun) geliştirilmasi 
3- Birleştirilmiş sistemin jeosentrik konuma; CIO yö 

neltmesine dönüşümü 

Bu üç aşamada öngörülen, iki boyutlu sistemle üç boyutlu sis-
temin kombinasyonundan başka bir şey değildir. îki boyutlu 
sistem, yalnızca yersel ölçmelerden belirlenen 0c enlemi ve 
t boylamından oluşur, üç boyutlu sistem ise uydu ölçmelerin-

den elde edilen Xs, Ys, Zs ekvatoral kartezyen sistemin koor-
dinatlarını içerir. îki boyutlu sistemle üç boyutlu sistemin 
kombinasyonu için iki alternatif strateji; 

1- Jeodezik h yüksekliğinin eklenmesiyle iki boyutlu 
yersel sistemin üç boyutlu sisteme genişletilmesi 
(Burada h=H+N dir. H:ortometrik yükseklik, N:jeoid 
öndülasyonu), 

2- Xs, Ys, Zs den 60s ve 6 s farkları dikkate alınarak 
tanımlanan çis enlemlerinin ve  s  boylamlarının elde 
edilmesiyle üç boyutlu sistemin iki boyutlu sisteme 
indirgenmesi 
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olarak gösterilmiştir. Birincisi ilk kez PETERSON (1974) ve 
ikincisi cebrik ve geometrik eleminasyonla olmak üzere WOLF 
(1982) tarafından geliştirilmiştir. Füzyon (kombinasyon) için 
Helmert-BLok yöntemi önerilmiştir. 

3.2.  JEODEZİK AĞLARDA GPS KULLANIMI 

RETrig daha çok jeodinamik araştırmalar ve bilimsel çalışma-
lar için kurulan aşları gözönüne alarak jeodezik ağların ku-
rulması amacıyla oluşturulmuştu. GPS uydu ölçüleri ise ulusal 
yatay kontrol ağlarının kontrolü, yenilenmesi ve sıklaştırıl-
ması için 1983 den beri kullanılmaya başlamıştır. Örneğin Al-
manya'da, Devlet ölçme Ofisi ile özel bir kurum arasında ya-
pılan anlaşma gereği, 2. ve 3. derece ağ sıklaştırması için 
GPS konumlaması gündeme geldiğinde çalışmalar başlamıştır 
(R.KELM-H.J.KRIEFALL,1987, E.GRAFAREND-K.SCHADELBACH,1991). 

1986 yılında Danimarka, Almanya ve Avusturya'da bulunan 51 a-
det 1. derece nokta, sürekli uydu gözlemleri ile bağlanmış-
tır. DÖNAV (Deutsch-österreich-NAVSTAR-Project) adıyla adlan-
dırılan bir proje, 100-200 km'lik bir alanda GPS'yi test et-
mek için başlatılmıştır. Sonuçta bir kaç cm'lik bir doğruluk 
elde edilmiştir. 

Çok uluslu projeler, 1988 yılında EUNAV-88 projesi ile devre-
ye girmiştir. Bu birinci Avrupa kampanyası, kıtasal hat üze-
rinde GPS'yi test etmek için hazırlanmıştır. Başka bir deyiş-
le 1989 yılında başlayan EUREF etkinlikleri kampanyasının 
test edilmesi tasarımlanmış tır. 

EUREF, yüksek doğruluklu bir Avrupa referans sistemini tanım-
lamak ve kurmak için ortaya atılan büyük yeni bir projedir. 
EUREF'in kurulmasıyla ilişkisi çok uzak olmayan GPS kampanya-
sıyla EUREF 89 başlatılmıştır. Kuzey Avrupa'ya genişletildik-
ten sonra, üç adet Türkiye WEGENER-MEDLAS noktasında GPS öl-
çüleri yapılması sonucunda Türkiye Birinci Derece Triyangü-
lasyon Ağı ile bağlanılmıştır. Daha sonra Macaristan ve Po-
lonya ile bağlantı planlanmıştır. 

Almanya'da GPS aracılığı- ile binlerce 3. derece ve 4. derece 
kontrol noktası belirlenmiştir. EUREF ağını sıklaştırmak ve 
yeni bir Alman referans sistemi kurmak için D-REF kampanyası 
baş 1atılmıştır. 

Berlin Teknik üniversitesi, Batı ve Doğu Berlin ağlarını bir-
leştirmek ve yerel ölçme ağlarının doğruluğunu arttırmak için 
Berlin 87 ve Berlin 90 olmak üzere iki kampanya hazırlamış-
tır. Münih Teknik üniversitesi'nin giriştiği GPS kampanyası-
nın amacı ise, Lüxemburg Temel Jeodezik Ağının revizyonu idi. 
Karlsruhe üniversitesi, yerel çalışmalar için (örneğin; jeo- 
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dinamiklerin araştırılması, tren tüneli yapımı vb.) GPS pro-
jeleri hazırlamıştır. 

Konu başlığını ilgilendiren diğer çalışmalardan biri, Stutt-
gart üniversitesi'nin GPS ölçümleri ile triyangülasyon ağının 
sıklaştırılması çalışmalarıdır. Arazi ölçme ofisleri, GPS 
tekniklerini pratik alanda en geniş biçimde kullanmışlardır. 
Yılda 1500-2000 noktada ölçü yapılmıştır. Yalnızca GPS'yi i-
çeren GEOSAT'la 1983 yılından bu yana 3. derece triyangülas-
yon ağının her yıl 200 istasyonunda ölçüler yapılmıştır. Ve 
daha bu tarihlerde GPS'nin büyük bir ekonomik üstünlükle 3. 
derece ve 4. derece ağların kurulmasında kullanılacağı sonu-
cuna varılmıştır (R.KELM-H.J.KRIEFALL,1987). 

Düşey referans sistemleri konusunda da GPS gibi epeyce duyar-
lı olan global ölçme sistemlerinin gündeme gelmesiyle durum 
temelden değişmiştir. Ulusal yükseklik ağlarının kurulmasının 
klasik yöntemi jeodezik nivelman iken, artık tek bir global 
düşey referans sisteminden söz edilebilmektedir. Bu datum, 
yersel gravite bilgisini ve uydu konumlamasını içeren genel-
leştirilmiş jeodezik sınır değer problemi temel olmak üzere 
kurulabilir. Konu ile ilgili olarak HECK, RUNNEL, GRISTEN, 
MÜLLER, STÖCKER ve MEIER'in kuramsal çalışmaları olmuştur (B. 
HECK,1991). 

îşte bir Avrupa jeoidi belirlemek ve tek bir Avrupa nivelman 
ağından söz etmek'için Kuzey-Güney geçkisi boyunca (Norveç, 
îsveç, Danimarka ve Almanya) bir Avrupa GPS geçkisi kurulmuş 
ve Öcüleri yapılmıştır (H.WENZEL,1991). Sonuçları sevindirici 
olmuştur. 

Ayrıca jeodinamik çalışmaları yürütmek ve Azor-Bermuda Adala-
rı ile Avrupa ve Amerika arasında jeodezik bir link kurmak i-
çin TANGO adlı bir kampanya geliştirilmiştir (L.BASTOS, J.O-
SORIO, H.LANDAU, G.HEIN,1990). 

3.3. BÜTÜNLEŞİK İŞLEMLER 

Uydu teknikleri; doğruluk, verimlilik ve ekonomik açıdan kla-
sik ölçme yöntemlerinin yerini yavaş yavaş almaktadır. Ancak 
unutulmaması gerekir ki, GPS yalnızca geometrik büyüklükleri 
verir. Jeodezi, jeofizik ve jeodinamikte ilk hedeflerden bi-
rinin gravite alanının belirlenmesi olduğu da gözönüne alı-
nırsa bütünleşik hesabın gündeme geleceği ortaya çıkar. 

G.W. HEIN ve arkadaşlarının çalışmaları ile son on yıl içeri-
sinde hatırı sayılır ilerlemeler kaydedilmiştir. Artık içeri-
sinde GPS alıcısı ve gravite ölçerin bulunduğu air-craftların 
kullanılmasıyla oluşan tekniğe gelecekte oldukça sık başvuru-
lacağı ve yeryuvarının gravite alanının belirlenmesinde en 
güçlü bir araç durumuna geleceği söylenmektedir. 

İlk uygulamaları. 1980'lerin ortalarında yapılan bütünleşik 
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hesaba ilişkin yazılım paketleri (OPERA) gün geçtikçe geliş-
tirilmiştir. Şu anda bütünleşik jeodezi dengelemesi için ya-
zılım sistemi üç programdan oluşmaktadır. Birincisi, OPERA 
2.4'e bir menü ile terminalden doğrudan girişi sağlayan OPUS 
adlı interaktif bir programdır. İkincisi, ilk işlemleri, den-
gelemeyi ve son işlemleri yapan OPERA 2.4 programı ve sonun-
cusu da çizme rutinleriyle OPERA 2.4'e eklenmiş grafik sistem 
bölümü olan PEGASUS yazılımıdır. 

Tüm yazılımlar, VMS kontrolü altında sayısal donanımlı VAX 
sistemi için yazılan FORTRAN 77 dilindedir. 371 alt program 
ve 40 000 deyimi içermektedir. 

Yapılan çalışmalar sonucunda bütünleşik jeodezi dengelemesi-
nin, GPS ve gravite bilgisinin kombinasyonu için doğru bir 
yaklaşım olduğu sonucuna varılmıştır, örneğin yükseklikler 30 
km de 3 cm doğrulukla elde edilmiştir. 

4. TÜRKİYE'DE SON GELİŞMELER ve TÜRYAP PROJESİ 

Yukarıda özetlenen Avrupa'daki gelişmelerin son aşamasıda 
Türkiye'de sözü edilen projelerden biri de Türkiye Yüzey Ağı 
Oluşturma Projesi (TüRYAP)'dir. Ancak, 1980'lerde yani proje 
gündeme gelmeden önce İTÜ Jeodezi Anabilim Dalı, ülke nirengi 
ağının 3. derece sıklaştırılması ve detay alımı için sıklaş-
tırma yüzey ağlarının oluşturulması konusunda örnek projeler 
yapmış ve yöntemi teknolojik gelişmelere uygun ve dış ülke-
lerde gün geçtikçe yaygınlaşan bir yöntem olarak belirtmiş-
tir. Aslında üçüncü derece yüzey ağı konusu ilk olarak 31.1. 
1988 tarihli Büyük ölçekli Haritaların Yapım Yönetmaliği ile 
uygulamaya getirilmiştir. 

TKGM'nün hazırlamış olduğu teknik şartnameye uygun olarak 
gerçekleştirileceği ve HKMO'nın koordinatörlüğünde başlatılan 
bu araştırma projesinin amacı, "Türkiye'de ülkenin tamamını 
kapsayan, koordinatları ülke temel jeodezik ağı sisteminde 
hesaplanmış, doğruluğu sayısal olarak belirlenmiş noktaları 
yeteri sıklıkta ve boşluksuz olarak zeminde kalıcı biçimde i-
şaretlenmiş bir 3. derece yüzey ağı tanımlamak; bu ağı oluş-
turma, yaşatma, güncel tutma ve istekleri karşılama işlerini 
yürütecek olan kurum ve kuruluşların ilgili birimlerinin or-
ganizasyonunu tasarlamak, üretim ve destek standartlarını be-
lirlemek ve mevcut durumdan 3. derece yüzey ağına geçiş için 
gerekli çalışma planlarını hazırlamak." biçiminde ortaya kon-
muş tur. 

Hazırlanan raporlarda, 1988 yılı öncesinde ülke jeodezi ağına 
dayalı 3. derce ağı adı altında noktalar türetildiği, ancak 
bunların standartlarının öngörülenlerden farklı olduğu belir-
tilmiştir. Tesis, ölçü, hesap ve arşiv işleri raporunda sözü 
edilen birkaç nokta: 

-" ülke yüzey ağı, ülke yüzey nirengi ve nivelman ağları- 
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nın 1. derce ve 2. derece ile doğruluğu test edilmiş 3, dere-
ce noktalara dayalı olarak oluşturulmalıdır." 

-" ülke yüzey ağı, yeteri sıklıkta ve boşluksuz, olabil-
diğince eşkenar üçgen şeklinde ağlar olarak ve zeminde kalıcı 
biçimde işaretlenmiş noktalarla oluşturulmalıdır." 

-" Yüzey aşlarında kenar uzaklıkları 5 km dolayında olma-
lıdır." 

-" Koşulların izin verdiği oranda yapay uydu gözlemleri 
de yapılabilmelidir. Bu durumda yersel ölçülerle yapay uydu 
gözlemlerinin birlikte değerlendirildikleri bütünleşik jeode-
zi yöntemleri kullanılmalıdır." 

olarak özetlenebilir. 

Araştırma projesinin ilk aşamasında, duyarlık istekleri; 

o Dengeli yatay konum hataları       : mx, my = ±5 cm 
o Kenar bağıl hataları : l-v-50 000 
o 1 km'lik nivelman geçkisi için 
ölçülen yükseklik farkının ortalama 
hatası : mh = 1 cm 

o Nivelman ağı dengelemesinden 
hesaplanan dengeli yüksekliklerin 
ortalama hatası : ma = 1 cm 

o Trigonometrik yükseklik ağlarından 
hesaplanan dengeli yüksekliklerin 
ortalama hatası : mr, = 5 cm 

den büyük olamaz biçiminde belirtilmiştir. 

Raporun dengeleme hesabı için oluşturulan eklerinde sözü edi-
len diğer iki nokta da; 

-" Genişlikleri 50 km yi, kenar uzunlukları 10 km yi geç-
meyen bölgesel ağlarda, çekül sapmalarının düşey açılar üze-
rindeki etkisi 5'"= den, trigonometrik yüksekliklere etkisi 
0.1 mm den küçük kaldığı için ihmal edilebilir." 

-" Refraksiyon katsayısının dengeleme öncesi değeri ile 
dengeleme sonrası değeri arasındaki eşitsizlik <k*- k >=0,005 

i   i 
gerçekleşirse indirgemelerin yeterli olduğuna karar verilir. 
k nın 0.05 ile 0.25 sınırları içerisinde kalıp kalmadığı de-
netlenir. " 

biçimindedir. 

Ayrıca GPS raporunda da bu teknolojinin üstünlüklerinden söz 
edilerek " GPS alıcıları ile bugün ulaşılan duyarlıklar, 3. 
derece yüzey ağlarının oluşturulması için yeterlidir." 
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denmektedir. Çalışmanın devamında da (1991 yılında) ülke yü-
zey agı projesinin uygulanması konusunda bir yönerge hazır-
lanmıştır. ' 

Bu alıntılara karşı birkaç söz söylenebilir, örneğin; çoğu 
bilim kişisinin "jeodezik ag çeşitliliği ve derecelenmesi 
artık ortadan kalkmıştır." demesine karşın yurt dışında GPS 
teknolojisi kullanılarak yapılan sıklaştırmalarda da "3.-4. 
derece kontrol noktaları", "3. derece triyangülasyon" 
kavramları hala geçmektedir.. 

GPS teknolojisinin kullanılması durumunda noktaların birbiri-
ni görmesine, eşkenar üçgen biçiminin oluşturulmasına ve nok-
ta uzaklıklarına bir sınırlama getirilmesine gerek yoktur. 10 
km ye varan uzaklıklarda koordinat ve yükseklik farklarında 
doğruluk; gözlem süresinin uzatılması, uygun uydu konumu ve 
birçok uyduya gözlem yapılması sonucunda birkaç mm ye kadar 
inecektir. Yöntem yoğun biçimde kullanılsa da noktanın uyduyu 
görmemesi durumunda GPS ölçmeleri; doğrultu, kenar ve nivel-
man ölçüleri ile bütünlenir. 

Çekül sapmalarının boşlanması durumunda yükseklik farkların-
daki gerçek hatalar (L.HRADILEK,1984)'de çizelgede görüldüğü 
gibi verilmiştir. 

 
Bu çizelge gözönüne alınabilir. 

Kırılma katsayısının denetlenmesi konusunda verilen sınırlar 
için ise aşağıdaki sonuçlara bakmak yararlı olabilir. 

o Çekoslavakya'da bulunan Güney Slovakya uzun kenarlı 
ağındaki kırılma katsayısı değerleri 0.128-0.336 
arasındadır (L.HRADILEK,1984). 

o Almanya'daki Loreley test ağında ise bu sınırlar 0.100 
ve 0.402 arasındadır (G.W.HEIN,1985). 

o İstanbul'da, birbirine yakın iki bölgede ve farklı 
yöntemlerle 0.03 ve 0.05 büyüklüğünde kırılma katsayı 
lan elde edilmiştir (B.C. IŞIK, 1985). 

Ayrıca unutmamak gerekir ki kırılma katsayısı; bulunulan mev-
sime, günün saatine, atmosferik koşullara ve ag noktalarının 
konumlarına göre değişir. 
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5. SONUÇ 

Yukarıda derlenen bilgilerden, Avrupa'nın yakın zamanlar için 
uydu ölçmeleri ile desteklenen RETrig'den, amaçlarından biri 
GPS'yi yoğun olarak kullanmak olan EUREF'e doğru geldiğini ve 
Almanya gibi bir ülkenin EUREF'i 3.-4. derece kontrol noktası 
adı altında GPS noktaları ile sıklaştırarak D-REF yeni ulusal 
sistemlerini kurduğunu görüyoruz. Neden Türkiye'de onlarca 
danışmanın görüşü alınarak başlatılan, GPS teknolojisini kul-
lanmaktan ve bütünlaşik jeodezi yöntemlerinden söz eden TüR-
YAP gibi uzun erimli bir projeden, Avrupa referans sistemi i-
le bütünleşen TüR-REF gibi yeni ulusal bir sisteme ulaşılma-
sını beklemeyelim. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, yüzey ağları konusunu 
gündemde tuttuğu ve GPS'nin güncel 1 eştiği şu son zamanlarda 
tartışmayı desteklediği için kutlanmalı. Daha birçok projede 
önayak olunarak katkı sağlanması tüm jeodezicilerin beklenti-
sidir. 
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PRESİZYONLU ELEKTRO MAGNETÎK KENAR ÖLÇMELERİNE 

ATMOSFERİN ETKİSİ VE BU ETKİNİN GİDERİLMESİ 

M.GÖKALP ALANKC 

1-Giriş 

Jeodezik ağlarda kullanılan elektro magnetik uzunK 
ölçülerine atmosferin nasıl etkidiği çözülmesi gereken bi 
problem olarak karşımıza çıkar. Daha basit bir anlatımla 
elektro magnetik dalgalarla yapılan ölçmeler sonucu ele 
edilen ışın yolu uzaklığının,iki nokta arasındaki doğruss 
uzaklığa  dönüştürülmesidir. 

Problemin çözümüne yönelik bir çok çalışmalar yapılmı 
ve değişik atmosferik modeller ortaya konmuştur. Temele 
önemli olan unsur, laser veya mikro dalga kullanılan te 
dalgalı aletler için yayılma yolu boyundaki kırılma indis 
entegralinin hesabıdır. Aralarında elektro magnetik kena 
ölçmesi yapılan noktalardaki.meteorolojik ölçmeler sonuç 
belirlenen kırılma indisleri aritmatik ortalaması, ışı 
yolu boyunca geçerli kırılma indisine eşit değildir. B 
nedenle atmosferik etkiler üzerine çalışmak, uygulamal 
jeodezi için oldukça önemlidir. Bugün geliştirilmiş ola 
çevresel atmosferik modellerin hangisinin pratikte dar 
gerçekçi sonuç verdiği, test edilmesi gerekli bir kor 
olarak güncelliğini korumaktadır. 

Bu çalışmada,elektro magnetik olarak ölçülen kenarlar 
ait atmosferik düzeltmelerinin hesaplanmasında kullanıla 
atmosferik modeller ve kenar ölçme presizyonlarma ola 
etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla, atmosferik modelle 
genel olarak incelenmiş ve daha sonra çevresel modelle 
olarak adlandırılan Lineer Kırılma İndisi Modeli,Türbülar 
Transfer Modeli,Logaritmik Kırılma İndisi Modeli ve Linee 
kırılma İndisi Modeline göre düzeltilen kenar ölçülerir 
ait en uygun ağırlıkların belirlenmesi yöntemi bir tes 
ağında uygulanmıştır. 

Adı geçen her bir modele göre,atmosferik etkiler neden 
ile düzeltilen data grupları, serbest ağ dengelemesi içi 
data olarak alınmış ve her model için ayrı ayrı dengelerr 
hesabı yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar birbirleri il 
karşılaştırılarak, seçilen jeodezik test ağı için en uygu 
modelin belirlenmesi irdelemeleri  yapılmıştır. 
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2.Çevresel Atmosferik Modellerin Bir Test Aöına Uygulanması 

2.1.Test Ağının Tanımı Ve Yapılan Meteorolojik Ölçmeler 

Çevresel^ atmosferik model araştırmasında kullanılan 
jeodezik kontrol ağı, Bolu ili Mudurnu ilçesine bağlı 
Taskesti köyünde 1981 yılında, yerkabuğu hareketlerinin 
incelenmesi projesi amacıyla, îstanbul Teknik üniversitesi 
tarafından tasarlanmış ve pilyelerle tesis edilmiştir. 
Kontrol ağı,14 noktadan oluşmaktadır.Bu çalışma sırasında, 
ağ sadeleştirilerek 6 noktaya indirgenmiştir. 

1987 yılından bu yana periodik olarak yapılan tüm 
ölçmelerde»atmosferik yapıyı temsil eden değerler düzenli 
olarak- kaydedilmiştir.Bu çalışmanın data grubu 1989 - 1991 
yılı ölçülerinden oluşturulmuştur. Elektro magnetik kenar 
ölçmeleri için çok yüksek presizyon sağlayan(0.2 + 0.2ppm) 
Mekometre 5000 adlı,kırmızı laser ile ölçme yapan uzaklık 
ölçer kullanılmıştır. 

Test ağında,kenar ölçmeleri sırasında ölçülen atmosferik 
değerler,kuru ve ıslak sıcaklık ölçmeleri,basınç ölçmeleri 
ve bunlara ek olarak,kaydedilen rüzgar hızı,ölçme anındaki 
gökyüzü bulutluluk oranı ve ışın yolunun üzerinden geçtiği 
bitki örtüşüdür. Bu değerlerden kuru ve ıslak sıcaklık 
ölçmeleri ile basınç ölçmeleri, Bonn üniversitesi jeodezi 
enstitüsünce geliştirilen, otomatik hava istasyonları ile 
yerden 10 m yukarıda gerçekleştirilmiş ve tüm bu ölçmeler 
bilgisayar aracılığı ile zamana bağlı olarak kaydedilerek 
kaydedilen bu değerler ve kenar ölçmelerinin aynı zaman 
diliminde eşleştirilmesi ilkesiyle işlenecek data grupları 
oluşturulmuştur.(AKSOY,DEN İZ,YALIN,1991),(ALANKO,1992) 

3,Çevresel Atmosferik Modellerin Tanımlanması 

3.1.Lineer Kırılma îndisi Modeli 

Lineer kırılma indisi modelinin ana prensibi, elektro 
magnetik olarak ölçülen kenarın, uç noktalarında yapılacak 
atmosferik ölçmelerle,ortam kırılma indisini, temsil edecek 
bir kırılma indisi belirlemektir. Uygulamada oldukça sık 
kullanılan şekli ile ortamın kırılma indisini veren ve bu 
çalışmada  kullanılan eşitlikler şu şekilde özetlenebilir; 

P 
e = E'-0.43(t-t') --    [Torr] 

755 
9,.5+t (3.1) 

E'~  ( ----------- 0.6609 ) 
273.3+t' 10 burada, 
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E';(torr)biriminde ıslak termometre değerinde su üzerinde 
doğmuş su buharı basıncı 

e ;'kısmi su buharı basıncı (Torr) 

t ;kuru sıcaklık ölçmesi (°C) 

t";ıslak sıcaklık ölçmesi (°C) P 

;basınç ölçmesi (Torr) 

dir. 

(3.1) eşitliğinin kullanılması ile hesaplanacak olan, 
kısmi su buharı basıncı değerinin(3.2) eşitliğinde yerine 
konması ile ; 

 

olarak ortamın kırılma indisi belirlenir.Burada; 

n  ;ortamın kırılma indisi 
t 

Ngr;kullanılan elektro-optik ölçere ait dalga grup kırılma 
indisi 

 

(3.2) eşitliği ile,aralarında kenar ölçülen noktalarda 
yapılan atmosferik ölçüler yardımı ile,her noktada ortamın 
kırılma indisi hesaplanır, daha sonra bu iki ortam kırılma 
indisinin aritmetik ortalamasının alınacağı gibi, ölçülen 
atmosferik parametrelerin ortalamalarından elde edilecek 
değerler ile bir ortam kırılma indisi hesaplanması da 
mümkündü r.(KERNSWISS,1984) 

Atmosferik etkiler nedeni ile meydana gelen, kenardaki 
uzunluk düzeltmesi, 

dn = d ( n -n  )     ;  d'= d + dn 
0  t şeklinde 

hesaplanır.Burada, 

d'; düzeltilen kenar 

no;kullanılan elektro-optik kenar ölçme alete ait alet içi 
kırılma indisidir. 

59 



o. Jİ.. İ uroujıans ı ransier rıoaeıı 

Türbülans transfer modelinde amaçlanan, ölçme anındaki 
rüzgar hızı, bulutluluk oranı, ışın yolu altında kalan 
arazinin bitki örtüsü ve noktalar arasıdaki profillere ait 
yüksekliklerin de dikkate alınması yolu ile,lineer kırılma 
indisi modeli ile belirlenen atmosferik etkiye ek bir 
düzeltme getirilmesidir."de" olarak gösterilen bu düzeltme 

 

 

60



entegrali, uygulamada aralarında ölçme yapılan noktalar 
arasındaki ortalama profil yüksekliği olarak kullanılır ve 
"hm" olarak  ifade edilir.(ALANKÖ,1992) 

Ortalama potansiyel sıcaklık gradyenti Au'nun hesabı 

H = 450 C W sina (3.5) 

(2/3) 
Au=0.027*H 

(3.6) 
şeklinde gerçekleştirilir.Burada, 

H ;ısı akışı 

C ;ölçme anındaki bulut durumu 

W ;ölçme anındaki rüzgar hızı 

a ;ölçme zamanına karşılık gelen güneşin yüksekliğidir. 

Rüzgar hızı ve bulutluluk oranı ile ilgili değerler 
tablo(3.1) yardımı ile saptanabilir.Güneş yüksekliğinin 
hesabı , jeodez,ik astronomi eşitliklerinden ; 

Sin(a)=5in5 Cos0 + Cosö Cos0 Cost (3.7) 

güneş yüksekliğini  veren bağıntı ile hesaplanır. Burada, 

0 ; ölçmelerin yapıldığı bölgeye ait ortalama enlem 5 ; 

ölçme zaman aralıgmdaki güneşe ait deklinasyon 

t ; ölçmelerin yapıldığı zaman aralıgmdaki güneşin saat 
açısıdır. 

Jeodezik kontrol ağının bulunduğu bölgeye ilişkin, 
ortalama bir çift coğrafi koordinatın ve güneş yüksekliği 
içinde,ölçmelerin başlangıç ve bitiş tarihlerde hesaplanan 
değerlerin ortalamasının alınarak kullanılmasının,hesabın 
doğruluk derecesine olan etkisi ihmal edilebilecek kadar 
küçük olduğundan ,her ölçme anındaki güneşin yüksekliğine 
ihtiyaç yoktur.(ALANKO,1992) 

Elektro magnetik dalganın kenar ölçmesi sırasındaki 
topoğrafik profil yükseklikleri hesaplanır.Bu yükseklikler 
bölgeye ait eşyükselti eğrili haritadan elde edilebilir. 
Aralarındaki kenar ölçülen iki noktayı birleştiren doğru 
üzerinde, alınacak eşit aralıklarda ve yeteri sıklıktaki 
noktalarda yapılacak enterpolasyon ile belirlenen nokta 
yüksekliklerinin aritmetik ortalaması "hm" olarak ifade 
edilir ve profil yüksekliği olarak isimlendirilir. 
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Atmosferik ölçmelerin yapıldığı yükseklik"hr"(noktadan 
ölçmelerin yapıldığı noktaya olan uzaklık)hm*in hesabında 
har noktaya ait kota ilave edilmelidir.(DENÎZ,1982) 

Model indirgemesi sonucu ölçülere getirilecek düzeltme 

dT = dn + de (3.8) 

dir."dn",lineer kırılma indisi modeli düzeltmesi,"de" ise 
Türbülans Transfer Modeli düzeltmesidir.Düzeltilmiş kenar 

d*=d + dn + de (3.9) 

olarak ifade edilir. 

 

Tablo 3.1 
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3.3.Logaritmik Kırılma İndisi Modeli 

Çevresel atmosferik modellerden bir diğeride logaritmik 
kırılma indisi modelidir. 

hA,hB aralarında elektro magnetik kenar ölçmesi yapılan 
noktalara ait yükseklikler , na ve nb'de bu noktalarda, 
lineer kırılma indisi modeline uygun olarak hesaplanan 
kırılma indisleri olmak üzere, ortam kırılma indisinin 
loaaritmik modeli ; 

 

3.4. Lineer Kırılma İndisi Modeli île Düzeltilmiş Elektro 
Magnetik Kenar Ölçülerine Ait En Uygun Ağırlıkların 
Belirlenmesi Yöntemi 

Yöntemin temel prensibi»elektro magnetik olarak ölçülen 
kenar uzunluklarına ait ağırlıklarm,alet yapımcı firma 
tarafından öngörülen değerlere bağlı kalmaksızın hesabıdır. 
Ölçülen kenar uzunluklarının söz konusu atmosferik modele 
uygun olarak düzeltilmesi sırasında, elektronik kenar 
ölçüsüne etkileyen atmosferik değişkenler ve aletin sıfır 
noktası eki hatasının belirlenmesinin doğruluğu hesaba 
katılmaktadır. Ölçülen kenarlar için belirlenecek olan 
ağırlıkların hesabında bu parametrelere ait diferansiyel 
katkılar göz önüne alımaktadır. 
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îki nokta arasında* elektro magnetik olarak ölçülen 
uzunluk ,diğer bir deyişle alette okunan değer, 

(3.12) 

dir.Burada; 

I ; iki nokta arasındaki dalga sayısı 

V ; standart atmosferdeki ışık hızı k 

; sıfır noktası eki 

n ; lineer kırılma indisi modeline göre hesaplanmış t 
ortamın kırılma indisidir. 

f ; uzaklık ölçerin kullandığı dalganın frekansıdır. 

Ortamın kırılma indisini belirlemek için kullanılan 
eşitlik 1966 da Edlen'in önerisi eşitliğin Mekometre -5000 
(ME-5000) elektronik uzaklık ölçerinin özelliklerine uygun 
hale getirilmesi  sonucu : 

 

olup.burada  e5g,h, ve a sabit katsayılardır ve değerleri, 

e=959.760 ,  g=0.0100 , h=0.614 , a~0.003661 

dir ve t (°C), P (mbar) birimlerinde uç noktalarda ölçülen 
sıcaklık ve basınç değerlerinin ortalamalarıdır. Islak 
sıcaklık ölçmeleri ihmal edilmektedirler.(CROSILLA,1988) 

(3.12) eşitliğinde ,(3.13) eşitliğinin yerine koyulması 
sonucu elde edilen fonksiyona hata yayılma yasasının 
uygulaması sonucu,kenarın  varyansı (a 2); 

s 
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Burada xi'ler bağımsız değişkenler ve ( crxi ) ise 
uygun varyanslardır.Kenar ölçmesinde dikkate alınacak olan 
signifikant değişkenler f, k, t ve p dir.Bu değişkenlerin 
diferansiyel anlamdaki  etkileri; 
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şeklinde hesaplanır.(CROSILLA,1988) 

4. Uygulama 

Bu çalışmada, daha önce bahsedilen çevresel atmosferik 
modellerin Taşkesti mikro jeodezik test ağına teker teker 
uygulantnalari ve birbirleri ile sağladıkları presizyon 
yönünden karşılaştırılmaları amaç olmuştur. 

Yapılan  tüm  hesaplar sonucu, elde edilen değerler 
aşağıdaki  tablolarda görülmektedir. 

 

Tablo 4.1.Elektro Magnetik Olarak Ölçülen Kenarlara Ait 
Atmosferik İndirgeme Sonuçları 
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Tüm yapılan kenar ölçmelerinin,her bir atmosferik modele 
göre indirgenmesi ve en uygun ağırlıkların belirlenmesi 
yönteminin uygulanması sonrası elde edilen ölçü gruplarıyla 
jeodezik test ağı, serbest ağ dengelemesi prensibine göre 
dengelenmiştir. 

Aşağıdaki  tablolarda dengeleme sonrası  elde  edilen 
değerlere bağlı  yapılan  karşılaştırmalar özetlenmiştir. 

 

Tablo 4.2. Farkla. Modellerle İndirgenen Kenar Ölçmeleri 
île Dengelenen  Test Ağına Ait Dengelenmiş 
Koordinat Çiftleri 
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Tablo 4,3. Dengeleme  Sonrası  Elde Edilen Nokta Konum 

Presizyonları Ve Karşılaştırmalar 

SONUÇ. 

Her modelin sonuçlarının ayrı ayrı dengelenmesi ve bu 
şekilde elde edilen nokta konum presizyonları ve her bir 
modelle hesaplanan kesin nokta koordinatları arasındaki 
farklar birbirlerine oldukça yakındır. 

Sonuçlardan signifikant bir fark görülmemektedir.Bu 
anlamda söz konusu edilen ağda,hesaplanması en basit olan 
Lineer Kırılma îndisi Modelinin kullanılması daha uygun 
olacaktır. Ayrıca gözden uzak tutulmaması gereken sonuç 
ise,bu sonuçların ağın yapısı ile sıkı bir ilişki içinde 
olduğu ve bu sonuçların,farklı ağlarda farklı olacağıdır. 

Tüm bu bahsedilenlerden de  anlaşılacağı üzere, yüksek 
presizyon gerektiren jeodezik çalışmalarda bu  presizyon 
araştırmalarının kaçınılmazlığı açıkça ortaya çıkmaktadır. 
Bu  çalışmada, gözden uzak tutulmaması  gereken bir diğer 
nokta ise tüm kenar ve atmosferik paremetre  ölçmelerinin 
karşılıklı  olarak ölçülmüş olmasıdır. Özellikle ortam 
kırılma indisinin belirlenmesi sırasında,karşılıklı olarak 
yapılan atmosferik ölçmelerin kombinasyonunun kullanılmış 
olmasının sonuçlara olan etkisi dikkat© alınmalıdır. 
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