
KENT TOPRAKLARINI KAMULAŞTIRMA
KONUSUNDA SOSYALİST VE KAPİTALİST

ÜLKELERDEKİ UYGULAMALAR VE TÜRKİYE
İÇİN ALINABİLECEK DERSLER ÜZERİNE

ELEŞTİRİ

Haldun Ö Z E N

«Devlet  ve  kamu  tüzel  kişileri,  kamu  yararının  gerektirdiği
hallerde,  karşılıklarını  peşin  ödemek şartıyla,  özel  mülkiyette
bulunan taşınmaz malların, kanunla gösterilen esas ve usulle-
re göre, tamamını  veya bir kısmını  kamulaştırmaya ve bunlar
üzerinde  idari  irtifaklar  kurmaya  yetkilidir.»  Ödenecek
karşılık, taşınmaz malın tamamının kamulaştırılması halinde o
malın  malikinin  kanunda  gösterilecek  usul  ve  şekle  uygun
olarak bildireceği vergi değerini, kısmen kamulaştırmalarda da,
vergi değerinin kamulaştırılan kısma düşen miktarını aşamaz.
..........................»
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, m : 38.

0 —G İ R 1 Ş

Sayın Çiğdem Berdi ile Tolga Erogan'ın kent topraklarının kamulaştı-
rılması konusundaki ortak bildirileri üzerinde önce genel olarak şu söyle-
nebilir : Bildiri, plânlama kararlarına uygun olarak kent topraklarının ka-
mu ve toplum yararına kullanılmasının mümkün olduğunu, dünyadaki çe-
şitli deneylerden özet açıklamalar yaparak, göstermektedir. Bunun yanın-
da, bazı açıklamalar yeteri ağırlıkta verilebilmiş  değildir.  Özellikle, Türki-
ye'deki  uygulamanın  kritik  noktalarına  yeterince  değinîlmemiştir.  Sonuç
bölümünde açıklanan önerilerin, zaman zaman, Türkiye koşullarda ne denli
uygun  olduğu  konusunda  tereddütler  tam  anlamıyla  giderilememiştir.
Buna rağmen, bildiri, farklı sosyo - ekonomik yapıdaki    ülkelerde, temel
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yaklaşımın, kentsel arazi ve arsadan sağlanmakta olan rant gelirinin en aza
indirilmesi veya tamamen yok edilmesi olduğunu açıklıkla ortaya koymak-
tadır.

1 — BAŞLANGIÇ VE DÜNYADAKİ ÇEŞİTLİ UYGULAMALARA
İLİŞKİN ELEŞTİRİLER

1970'ler dünyasında kentsel nüfus 1 milyar dolayındadır. Bu nüfus,
20 nci yüzyıl sona ermeden birkaça katlanacaktır. Kent toprakları soru-
nunu ve kamulaştırma olgusunu evrensel ölçekte ele alınca, öncelikle ka-
pitalist ve sosyalist toplumların kentsel yapısı ile üretim biçimleri arasın-
daki ilişkilerin açıkça ortaya konulması uygun olurdu. Az gelişmiş ülkelerin
kentsel  nüfusunun  hızlı  artışı,  ekonominin  dışa  bağımlılığı  ile  kent
toprakları sorununun bağıntıları, kapitalist üretim biçiminin kent toprak-
larında yüksek gelir gruplarının egemenliğini desteklemekte olduğu ve sos-
yalist üretim sürecinin kapitalist dönemden kalan toprak sorunları mira-
sını çözerken karşılaştığı uygulama sorunları, genel çerçevede, büyük önem
taşımaktadır.  Üretim  biçimlerinin  niteliklerine dayanmayan bir  analizden
sonra verilen öneriler, sadece, bir mümkün çözümler dizgesfne ulaşılma-
sını sağlar, bu da Türkiye için benîmsenebilecek uygun çözümler için ye-
teri kadar yol gösterici olamaz. Bu açıdan, bildirinin konuyu ele alış yön-
temi yerinde olmakla beraber, yeterince operasyonel ve uygulamaya dö-
nük görülmemektedir.

Bildiride de belirtildiği  gibi, özel mülkiyetin, sömürüye yol açtığı  za-
manlarda da hukuk kurallarının güvencesi altında tutulması, böylece hal-
kın konut gereksinmesinin «tapu alma» özlemine dönüştürülerek bir an-
lamda  kurulu  düzenin  korunmasına  çalışılması,  kurulu  düzenin  bütün
sakincalarıyla yaşaması ve güçlenmesinden başka bir anlam taşımaz. Sağ-
lıksız ve denetimsiz gelişmenin daha çok kamu elindeki arsalarda oluşma-
sı, bu politikanın bir sonucudur. Çünkü kent toprakları üzerindeki sınır-
sız özel mülkiyet, kentleşen nüfusun arsa gereksinmesini egemen güçlerin
düzenlediği bir «arz» mekanizmasına bağlamaktan başka bir anlama gel-
mez

«Kamu yararının iyi anlatılamadığı halk» tümcesi yanlış anlaşılabilir.
Kamu yararı  kavramı,  bazı  hallerde,  geniş  halk  topluluklarının  yararına
olmayan sonuçlar da verebilir.  Yasa koyarken, halkın temsilcilerinin, bu
rama halkın gereksinmelerini cevaplayabilecek bir içerik verememeleri ha-
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[inde, halkın kendi özlemleri doğrultusunda oluşmamış bir kavramı, ona
iyi anlatılsa da, benimsemesi düşünülemez.

Batı  Avrupa ve Kuzey Amerikadaki  uygulamalarla  ilgili  olarak,  bil-
diriden  çıkarılabilecek  sonuç;  üretim  araçları  üzerinde  özel  mülkiyetin
varlığını temel kural olarak benimseyen bu ülkelerde dahi, kent toprakları
üzerindeki özel mülkiyeti kamu yararına kısıtlamak ve denetlemek gere-
ğinin anlaşılmış  olduğudur. Bu kısıtlama ve denetlemenin, az gelişmiş ül-
keler bakımından etkin bir toplumsal içeriğe kavuşturulmasının önceliği-
ne ve önemine değinmekte yarar vardır.

Kapitalist ülkelerde, kent plânı uygulaması için arsa stoku yapılması,
bazı belediyelerin .kent topraklarını sürekli elde tutma gayretleri; kapita-
list dünyayı edebilecek oranda yaygın görünmemektedir. Arsa bankaları
arz talep dengesizliğinden doğan fiyat yükselmelerini ortadan kaldırıcı de-
ğil  azaltıcı  özellikler  taşımaktadır.  Örneğin  İngiltere'de  imar  hakkının
uluslaştırılamaması,  özel  toprak  mülkiyetinin  kamu  ve  toplum  yararına
yeterince  sınırlanamaması,  kapitalist  üretim  biçiminin  doğal  bir  sonucu
olarak  görülmelidir.  Kapitalist  toplumlarda kent  topraklarının,  uzun bir
süre sonunda dahi,  kamu kurumlarının elinde toplanması  sistem gereği,
mümkün olamaz. Ancak bazı ayrıcalıklı uygulamalardan söz edilebilir.

Sosyalist  toplumlardaki  ulusallaştırma  uygulamasının,  bildirinin  bir
yerinde Türkiye için benimsenebilecek önerilerin dışında tutulması,  sonuç
bölümünde ise batı  ülkelerinde ulusallaştırmanın daha çok uygulanmaya
başlamasından sonra Türkiye'de ulusallaştırmanın daha kolay benimsene-
ceğinin belirtilmesi,  açık bir çelişki  gibi görünmese de üzerinde tartışıl-
maya muhtaçtır.

Geri kalmış  ülkelerde, mülkiyeti sınırlayıcı tasarrufların çok güç ko-
şullar içinde gerçekleştirilebildiğini belirten gözleme katılmak için, sadece
Türkiye'ye bakmak bile yeterlidir.

Türkiye'de Arsa Ofisinin amacı; bildiride belirtildiği gibi, arsa piyasa-
sını  düzenlemek  ve  çeşitli  fiziksel  plânlama  kararlarını  uygulamak  için
«kamulaştırma» yapmak değildir, kamulaştırma sadece arazi ve arsa sağ-
lama yollarından birisidir. 1164/1, 1164/9. Arsa Ofisi yasası incelendiğin-
de, kamulaştırmanın amaç niteliği taşımadığı,  bir araç olarak kullanıldığı
görülmektedir. Çünkü yasa, bu arasaların kamu mülkiyetinde sürekli kal-
masını değil, kamu arsaları da içinde olmak üzere, kereksinme duyan özel
ve tüzel kişilere satılmasını öngörmektedir. (1164/2).
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Değer biçme ile ilgili kuralların kimin yararına işleyeceğinin saptan-
ması  zorunluğuna, bildiride haklı  olarak  yer verilmiştir.  Fakat,  ödenecek
karşılık hakkında bir açıklama yapılması, bugünkü Türkiye uygulamasın-
daki çelişkinin belirtilmesi uygun olurdu. Buna karşılık, beyan edilen de-
ğerin denetlenmemesinin doğuracağı sakınca üzerinde önemle durulmuştur.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının, kamulaştırmada karşılığın beyan edilen
değerden fazla olamıyacağma ilişkin kuralına rağmen, birçok kamu kurumu,
rayiç değer (gerçek değer) üzerinden kamulaştırmaya devam etmektedir.

Arsa Ofisine verilen yetkiler içinde, kiraya verme yetkisinin de bulun-
duğu belirtilmemiştir (1164/2)

2 — SONUÇLAR ÜZERİNE ELEŞTİRİLER

Bildirinin  sonuç  bölümünde  yapılan  değerlendirmelerde,  önerilerde,
daha çok,  Türkiye'de egemen mülkiyet  sisteminin  zorunlu sonuçları  göz
önünde  tutulmadan,  kent  topraklarına  ilişkin  özlemler  dile  getirilmiştir.
Burada,  bir  temel  kuralın unutulmaması  gerekir.  O da,  kamulaştırmanın
kapitalist sürecinin bîr gereği  olarak ayrıcalık özelliği taşıdığı, buna kar-
şılık ulusallaştırmanın sosyalist üretim süreci ile bütünleştiğidir. Kapita-
list toplumda, kent topraklarının önemli bir bölüğü kamunun elinde bu-
lunsa  da,  bu  tutumun  kapitalist  üretim  biçiminin  yaşama gücünü  zayıf-
latmasına  izin  verilmez.  Dolayısıyla,  kamulaştırma  konusunda,  sosyal  sis-
temlerden ve üretim biçimlerinden bağımsız olarak, Türkiye için sonuçlar
çıkarmak yanılgı doğurabilir. Kamulaştırmanın Türkiye'de etkin bir ted-
bir  olabilmesi  için,  spekülasyon gelirini  kamuya  aktaran  bir  sürece  dö-
toprakları  reformu  bildiride  incelenmemiştir.  Az  gelişmiş  ülkelerde,  ulu-
sallaştırılması Türkiye gerçeklerine daha uygun olabilir.

Kent  topraklarının  denetimi  için  düşünülen  tedbirler  arasında  kent
toprakları  reformu  bildiride incelenmemiştir.  Az gelişmiş  üklelerde,  ulu-
sallaştırmanın yapılamadığı hallerde, kent topraklarındaki özel mülkiyetin
tavanının belirlenmesi de olasıdır. Türkiye'de uygulama kolaylığı getirebilir
ve toprak reformu uygulaması ile de bütünleşebilecek bir kent toprakları
politikası getirebilir.

Türkiyenin bugünkü  düzeni  içinde,  kamu arsalarını  elinde tutan ve
denetleyen kurumlar egemen güçlerin baskısı altındadır, hatta kimisi ege-
men  güçlerle  bütünleşmektedir.  Temel  politika  olarak  kamu  arsalarının
mülkiyetini elde tutarak spekülasyonu önlemek, kent plânlama kararlarını
etkinlikle uygulamak değil, tersine, kamunun edindiği  arsaları  güçlü
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kişilere ucuz fiyatla en kısa zamanda satmak geçerliğini sürdürmektedir.
Kıyılardaki arsa yağması, kentsel ve tarımsal alandaki kamu toprakları-
nın zilyetlik  hükümleriyle  kişilere  tapulanması,  sonra kamu gereksindi-
ğinde bunların yüksek fiyat ödenerek kamulaştırılması,  Türkiyede ege-
men olan toprak  mülkiyeti  sisteminin  bir  sonucudur.  Çözüm akçalı  kay-
naklarla, hukuksal tedbirlerle bulunabilecek kadar sade değildir, siyasal-
dır.  Geniş  halk  topluluklarının bilinçli  oylarına dayalı  demokratik  bir
halk  iktidarı  gerçekleşmedikçe,  kent  topraklarının  kamuya  mal  edilmesi
konusundaki kamu ve toplum yararına çabalar kısa sürede yozlaşabilecek-
tir. Kamulaştırma işlemleri kamunun akçalı kaynaklarının egemen güçle-
re aktarılmasına yarayacak bir araç olmakta devam edecek, bu yolla ge-
niş  halk  topluluklarının  zararına  olan  kısır  döngü  daha  da  güçlenerek
sürecektir.
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KENT PLANLAMASINDA UYGULAMAYI AKSATAN
KKİTİK NOKTALAR

«Herkes mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu hak-
lar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir.
Mülkiyet  hakkının  kullanılması  toplum  yararına  aykırı
olamaz.» Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.

Haldun   Ö Z E N  O.

G İ R İ Ş

Kent plânlamasında uygulamayı bir sorun biçimine dönüştüren baş-
lıca nedenler kent plânlamasının hangi amaca varmak için kullanılacağı-
nın zaman zaman gözden ırak tutulmasından doğmaktadır. Kent plânlama
çalışmaları sonunda ulaşılmak istenilen hedeflerin açıklıkla saptanmaması
ve uygulamayı düzenleyen hukuksal çerçevenin bu hedeflerle bütünleşme-
sinin sağlanamaması  yüzünden kent plânları toprak rantını  kamçılayan,
kamu kurumlarının ve dar gelirlilerin parasal  kaynaklarını  toprak  sahip-
lerine aktaran bir  araç biçimine dönüşmektedir.  Ayrıca, plâncı  ile uygu-
lamayı  üstlenenler arasında bilgi alış  verişi  ve işbirliği  yetersizliği  bulun-
maktadır.  Bu  durum  plânlama  kararlarının  uygulayıcılar  elinde  biçim
değiştirmesine, uygulamanın kamu ve toplum yararı hedeflerinden ayrıla-
rak kişisel çıkarlar doğrultusuna yönelmesine yol açmaktadır.

Türkiye'de kent plânlarının uygulanmasında zorluklarla karşılaşılma-
sının temel nedeni ülkede yürürlükte olan toprak mülkiyeti sistemidir.
Kent plânlama ve uygulama süreci içinde, bu toprak mülkiyeti sisteminin
etkilerinin arttığı  noktalar uygulamayı aksatan kritik  noktalar olarak or-
taya çıkmaktadır.  Bu  kritik  noktalara  gelindikçe  ya kent  plânı  kararları
değiştirilmekte,  ya uygulama  kamuya çok  pahalıya  mal  olmakta,  ya  da
uygulama kamu veya kişiler için olanaksızlaşmaktadır. Burada kent plân-
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lamasında uygulamayı aksatan kritik noktaların ortaya çıkmasına yol açan
toprak  mülkiyeti  sistemi  tanımlandıktan sonra uygulama sürecinin kritik
noktaları olan «kamulaştırma» ve «parselleme» hakkında bazı açıklama-
lar yapılacaktır.

1.    TÜRKİYE'DE TOPRAK MÜLKİYETİ SİSTEMİ

Türkiye'de toprak  mülkiyeti  sisteminin  temel  dayanağı  Anayasa ol-
makla beraber yürürlükte olan sistem ile Anayasa arasında sistemiçi çe-
lişkiler vardır.  Anayasaya göre; toprak mülkiyeti  sınırsız değildir.  Toprak
mülkiyeti kamu yararı amacıyla yasayla sınırlandırılabileceği gibi mülkiyet
hakkının kullanılması  toplum yararına aykırı  olamaz. (Anyasa, m : 36)
Yine Anayasa, kamu yararı amacıyla özel mülkiyette bulunan toprakların
kamulaştırılması  yetkisini  devlete  ve  kamu  tüzel  kişilerine  tanımıştır.
(Anayasa, m : 38) Kent topraklarının kullanımını düzenleyen bir araç olan
kent plânlamasının Anayasadaki toprak mülkiyeti anlayışına uygun ola-
rak, kent topraklarını kamu ve toplum yararı amacını göz önünde tuta-
rak düzenlemesi yerindedir. Fakat bazı yasalar Anayasa'nın getirdiği sis-
temi çarpıtıcı  hükümler taşımaktadır.  Kent plânı uygulamasını,  kamu ve
toplum yararını bir tarafa bırakarak, özel kişilerin çıkarını kollayan bir
araç derederekesine düşüren bu hükümler kısaca şu biçimde özetlenebilir :

a)İmar Yasası   1605 sayılı yasayla  1972 yılında değiştirilerek ka
mulaştırmanın yönetici plâna (nazım plân) göre yapılacağını gösteren
hü
küm yasadan çıkarılmıştır.  Böylelikle kamulaştırmanın, spekülasyon
he
nüz artmadan yapılması yolları bir kerte kapatılmıştır.

b)Arsa Ofisi kurulmuşsa da, mali olanakları  kısıtlı  tutulmuş, bu
Ofise kent plânı uygulaması için gerekli toprağı edinme ve elinde
tutma
olanağı verilmemiştir.

c)Kamulaştırma süreci çok uzundur ve belediyelerin    satın alma
güçleriyle oranlanamayacak biçimde pahalıdır.

ç) İmar yasası uyarınca yapılacak hamur işlemlerinde alınacak %
25 düzenlemeye katılma payı azdır; kamu görevleri ve tesisleri için ayrıl-
ması gereken alanlar için yetmemekte, kamulaştırmayı zorunlu kılmakta-
dır. Düzensiz parselleme, özel kişilerin spekülasyon yoluyla edindiği ka-
zancı arttırmakta, hamur işlemi ise bu spekülasyon gelirinin bir kesiminin
belediyelerce ödenmesi zorunluğunu doğurmaktadır.
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Kent plânı uygulamasının sorunlarını ortadan kaldırabilmek için Ana-
yasanın  getirdiği  mülkiyet  sistemi  ile  kent  topraklarına  egemen  olan  ve
Anayasayla tam uyuşmayan kent  toprakları  alt  sistemini  bütünleştirmeye
ihtiyaç vardır. Toprak reformu uygulamasında olduğu gibi, kentlerde de
her ailenin ihtiyacına yetecek arsa miktarı saptanabilir. Bu arsa tavanını
aşan topraklar üzerindeki özel mülkiyet sınırlandırılabilir veya bu topraklar
doğrudan  doğruya  kamuya  mal  edilebilir.  Böylece  kent  toprakları  alt
-sistemi ile tarım toprakları alt-sistemi ülke toprak mülkiyeti sistemi için-
de bütünleştirilmiş olur. Bu bütünleşme olmadıkça kent plânlaması çeliş-
kili  bir  toprak  mülkiyeti  sisteminin aracı  olmaktan kurtulamaz ve uygu-
lamadan beklenen yararlar sağlanamaz. Bu sistemleştirme sağlanıncaya ka-
dar,  mevcut  çelişkili  durumda yapılabilecek şey, sistem -  içi  çelişkilerin
bağlantı  noktaları  olan  kritik  noktalarda  bulunan  «kamulaştırma»  ve
«parselleme» işlerinin düzenlenmesidir.

2.    KAMULAŞTIRMANIN VE PARSELLEMENİN KAMU VE TOPLUM
YARARI AMACINA YÖNELTİLMESİ

Kent plânını, kent dışı ilişkilerini ihmal ederek, kendi içinde bir bü-
tün sayarsak; kent belediyesine yasalarla yüklenmiş olan görevleri yapar-
ken karşılaşılan kamulaştırma işlemleri için üç seçenek (alternatif) or-
taya çıkar :

1)Kamulaştırmayı özel  kişilerin yararının maksimum olduğu sıra
da yapmak,

2)Kamulaştırmayı özel kişilerin yararıyla kamu ve toplum yararı
nın dengede olduğu sırada yapmak,

3)Kamulaştırmayı kamu ve toplum yararının özel kişilerin yararı
nı aştığı sırada yapmak.

Genellikle  kent  toprağının fiatı,  tarım toprağının kent  sınırları  içine
alınmasından başlamak üzere kent plânlamasının başlaması, .kent plânla-
ma  kararlarının  verilmesi,  kent  plânının  uygulanmasına  başlaması,  kent
topraklarının parsellenerek yapı arsasına dönüştürülmesi, alt  yapı tesisle-
rinin yapılması vb. aşamalarında derece derece yükselmekte; toprağın yapı
arsasına dönüşmesinden sonra da yüksek fiatla satılabilmektedir.  Bu fiat
yükselmesi kamulaştırma fiatlarında etkilemektedir.

Halen belediyeler  kamulaştırma  işlerini  parça parça yapmaktadır.
İmar tüzüğü uyarınca dört yıllık programlara alınması gereken bu kamu-
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(aştırmalar  için  imar  uygulama plânlarının  veya parselleme haritalarının
yapılmış  olması  koşulu vardır. (İmar tüzüğü, m: 23) Dolayısıyla, beledi-
yeler, kıt  kaynak olan arsa üzerinde arz-talep ilişkilerinin yoğunlaştığı,
arsa fiatlarmın arttığı bir zaman aralığında kamulaştırma yapagelmekte-
dir. Bu, birinci seçeneğe uygundur. Belediyenin parasal kaynaklarının özel
kişilere aktarılması anlamını taşır.

Kamu ve toplum yararının özel kişilerin yararını aştığı nokta ise, yö-
netici  plânını  kabul  edeceği  noktadır.  Yönetici  plânın kesinleşmesinden
sonra, yeni yerleşime açılacak bölgelerin ve kamu yatırımlarının yoğunla-
şacağı alanların topluca kamulaştırılması gerekir. İmar yasasının 27. mad-
desi gereğince belediyeler yetkili olduğu halde, bu aşamada hiç kamulaş-
tırma yapılmamış, kamulaştırmanın bu aşamada yapılacağını gösteren hü-
küm 19,72 yılında yürürlükten kaldırılmıştır. Fakat, bu hükmün kaldırıl-
ması  belediyelerin bu aşamada kamulaştırma yapmasına engel değildir.
Kamu ve toplum yararına bir düzen değişikliğini benimseyen belediyelerin
bu yönde uygulama yapması mümkündür. Böyle bir uygulama üçüncü se-
çeneğe uygun bir uygulamadır. Anayasanın mülkiyet hakkı ile ilgili hüküm-
lerinden gücünü alır,  kent  plânlamasının amacına ve hedeflerine de uy-
gundur.

Belediyeler, kamulaştırmayı hamur işlerinin yapıldığı aşamada da ele
alabilirler. Bu durumda arsa fiyatları yükselmiş  olacak, fakat henüz mak-
simum spekülasyon doğmadığı için kamu ve toplum yararı ile özel kişile-
rin yararı arasında bir denge kurulması  mümkün olabilecektir.

3.    S O N U Ç

Eğer kent plânlaması, kentin tümü için toplam bir yararı amaçlıyor-
sa ve bu amaca varmak için kentsel toprak kullanma kararlarını veriyor-
sa, uygulama aşamasında yapılacak bütün işler gibi, kamulaştırma ve par-
selleme haritalarının düzenlenmesi aşamalarında da aynı amacı benimse-
mek zorunludur. Bu zorunluğu tanımamak, kent plânı uygulamasında plân
kararlarına aykırı durumlar doğurur. Kent plânı uygulamasının belediyelere
ve  devlete  maliyeti  yükselir.  Kent  plânları  sık  sık  değiştirilir.  Bu  de-
ğişiklikler daima toplumun zararına, bazı özel kişilerin yararına olur. Yer-
leşme standartları  minimuma indiği  halde dahi  ihtiyaç sahiplerine toprak
maliyeti çok yükselir.  Kent plânlaması işlevini yapamaz; kent plânı uygu-
laması  da toprak rantını  artıran, kamunun ve dar gelirli ihtiyaç sahiple-
rinin parasal  kaynaklarını  toprak  tekelini  elinde tutanlara aktaran bir
araç biçimine dönüşerek kendi görevlerinden uzaklaşır.
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TRİGONOMETRİK DOLGU AĞLARININ KURULUŞU
VE HESABINDA ELEKTROMANYETİK BOY

ÖLÇMESİ (II)

K. Stadler E. U Ğ U R

3.    Elektronik İşlem Merkezleri

3.1.    Tek Nokta Kestirmesi mi Ağ Dengelemesi mi?

Ölçme  sonuçlarının  hesapla  değerlendirilmesinde,  elektromanyetik
uzaklık  ölçerlerin  gelişimini,  elektronik  işlem merkezlerinin gelişimi  izle-
miştir. Bu sayede boy ve açı ölçmelerini hesap içine birlikte sokmak ve
en yüksek dengeleme etkisini elde etme olanağı doğmuştur. Şimdiye ka-
dar uygulanan yöntemlerin büyük bir bölümü, elle hesaplamanın olanak-
ları ölçüsünde, yaklaşık yöntemler niteliğinde kalmıştır. Bu nedenle şim-
diki elektronik hesap işlemlerinde, eski yöntemlerle sınırlı kalmamak, iş-
lem merkezleri için daha tutarlı ve daha doğru yöntemleri geliştirmek ge-
rekmektedir.

Burada önce şimdiye kadarki yöntemlerin kısa bir analizini yapmak
ve sonra bunların, elektronik işlem yönünde geliştirilmesine girmek isti-
yoruz.

Başta  değinildiği  gibi,  Helmert  tarafından  ortaya konulan  Rasyonal
Ölçme  temel  ilkesi  veya bir  diğer  deyimle,  nokta  sıklaştırma  görevinde
optimasyon, şimdiye kadar eldeki olanaklarla, alt kademe ağlarda triyan^
gülasyonun bilinen yollarından yürütülmüştür, Eski noktalardan çıkarak
ve doğadaki görüş  olanaklarından yararlanıp yeni noktalara ölçmeler  ya-
pılmış  ve bu ölçmeler En Küçük Kareler Yöntemiyle dengelenmiştir. An-
cak  saptanan  büyüklüklerin  hepsi  aynı  ağırlıkta  varsayılabilecek  şekilde
seçimler yapılmış  ve ölçmeler yürütülmüştür. Burada çıkış  noktaları ha-
tasız ve gözlem değerlerinin hepsi (merkezlenmiş doğrultular, birleştiril-
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miş  dizi  grupları,  yardımcı  noktalardan  aktarılmış  doğrultular)  birbirle-
rinden bağımsız ve aynı kesinlikte varsayılmıştır. Bir sıklaştırma basama-
ğının bütün yeni noktaları bu yoldan hesaplanmış ve bu arada çıkış nok-
tası  olarak daima, ya daha yüksek veya aynı dereceden noktalar seçil-
miştir.

Bu şekil basamaklı bir yöntemde, alt kademe noktaların saptanması
için  yürütülen  gözlemlerde,  önceden  saptanmış  noktaların  karşılıklı  du-
rumları hakkında edinilen bilgilerin kullanılamaması, başlibaşma bir sakın-
ca olmaktadır. Çok sayıda noktanın birlikte dengelenmesi ile eski yönte-
min bu sakıncası büyük ölçüde giderilmektedir. Ayrıca bu hesap şeklin-
de, çıkış  noktalarının konum hatalarından vazgeçmek,  dengeleme tekniği
yönünden daha kolay olmaktadır. Noktalar arasındaki korelasyon ise bü-
tünüyle göz önünde tutulabilmektedir.

Bir normal denklem sisteminin çözümü için gerekli hesap hacmi, bi-
linmiyenler sayısının üçüncü kuvveti  kadar artmaktadır.  Bu durum çok
nokta dengelemesinde, el ile hesaplamayı büyük ölçüde masraflı kılmak-
tadır. Elektronik işlemdeki kapasite ve hesap hızı artışı, çok sayıda nok-
tayı birlikte kestirmeyi veya «Ağ Kestirmesi» işlemini olasılı kılmıştır.

Ağ  Kestirmesi  bir  yandan tek  nokta  kestirmesine göre kesinliği  art-
tırırken, diğer yandan istikşafı  ve gözlemi de kolaylaştırmaktadır. Kesin-
liğin  artmasını,  basit  olarak  (Şekil  :  2)  ye  benziyen bir  model  üstünde
inceliyebiliriz.

(Şekil : 3) de tek nokta kestirmesi ve çok nokta dengelemesindeki Ka-
resel  Ortalama  Nokta  Hataları  verilmiştir.  Özellikle  9  numaralı  merkez
noktadaki kesinlik artışı ilgi çekicidir. İkincide uzak doğrultular ölçülme-
diği halde, hata ± 3,1 cm. den ±1 ,8  cm. ye düşmüştür. Her iki halde
de çıkış noktaları hatasız varsayıldığı için, kıyı noktalardaki kesinlik ar-
tışı çok fazla olmamıştır.

Bu basit örnekten aşağıdaki sonuç çıkarılabilir : Ağ dengelemesinde
uzun, nokta  aşırı  doğrultuların ölçülmesi  gereksizdir;  bu sayede istikşaf,
işaretleme ve gözlem kolaylaşır.  Nokta  kestirmeleri  île  kurulan bir  ağın
istikşafı  daha zahmetlidir;  çünkü burada ağ  kuruluş  ilkelerine (her  tek
noktanın  hangi  noktalardan  çıkacağının  incelenmesi,  büyükten  küçüğe
doğru çalışma v.b.)  bağh kalınmak istendiğinde, yereyin yapısı  ile ilgili
birçok zorluklarla karşılaşılır. Uzun doğrultular, uzun gözlem zamanları-
nı da gerekli kılar; çünkü bunların büyük ağırlıklarla, yani daha çok di-
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zilerde ölçülmelerî gerekir. Bu durumda ayrıca arazi çalışmalarının yöne-
timi de zorlaşır.

Doğrultu Ağları

Ortalama Nokta Hatast mp

a)    Tek Nokta Kestirmesi b)    Çok Nokta  Dengelemesi
Nokta    9 :   ±  3,1 cm. Nokta    9 :  ±   1,8 cm.

10:         2,5 10 :        2,0
11:         2,4 11   :        2,1

3.2.    Kombinasyon Âğları

Burada örnek olarak, her noktası üzerinde gerekli üç doğrultunun öl-
çüldüğü, eşkenarh bir ağı alıyoruz (Şekil :  4 a ) .  Nokta sıklığı 2 km. ye
bir nokta düşecek şekilde düzenlenmiştir.

Şekildeki fazla ölçüler, çevreyi saran çıkış noktalarına ait dış doğrultular
ve  ortadaki  bazı  kenarlarda  ölçülen  boylardır.  Bu  uzunlukların  ölçül-
mesine, düzgün ağda nokta konumunun belirli  kılınması  için gereksinme
duyulmuştur.  Bu  ağda  tek  nokta  kestirmesi  olanağı  kesinlikle  ortadan
kalkmış  bulunuyor.  Çok  nokta  dengelemesi  ise  burada ±  5  cm.  lik  bir
maksimum hata vermektedir  ki,  bu mx = my = ± 3,5 cm lik bir koor-
dinat hatasına karşılıktır.  (Bu da ± 7 cm lik  tesadüfi  koordinat hata-
sının yarısı olmaktadır).
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Bu ağda ayrıca (Şekil :4 b) de belirlenen dîyangona! boylar da ölçü-
lürse, maksimum ortalama koordinat hatası  ± 2,0 cm ye düşmektedir.

Bu örnek göstermektedir ki, noksan ölçülmüş bir doğrultu ağında, di-
yagonal  konumlu  ve bütün ağı  boydan boya katederek  bağlıyan boyların
ölçülmesi ile, yeterli kesinlikte bir nokta saptamasına erişilebilmektedir.
Bu durum özellikle zor arazîde önemli bir kazanç sağlamakta; herhangi
bir  doğruluk  kaybından korkmaksızm doğrultuların sayısı  azaltılabilmek-
tedir.  Burada her nokta için sadece 3 doğrultu gerekli  olmaktadır.  Bunu
izleyen işlem, her noktada üçüncü doğrultuyu dışarda bırakan bir poli-
gon ağı kurmak oluyor. Yalnız bu poligonun mümkünse bütün kenarları
ölçülmelidir.

Daha ileri bir yalınlaştırma, yani birçok noktanın, enine bir bağlan-
tıya gerek  duyulmaksızm,  poligon ağları  yardımıyla saptanması,  trigono-
metrik  ağlarda  ancak  zorunlu  durumlarda,  yanına  varılması  olanaksız
vadilerde, başvurulması gereken bir yol olmalıdır.

3.3.    Doğrultu ve Boy Ölçmelerinin Âğırliklarındaki İlişki

Dengelemenin ilkesi, hataların kareleri toplamını-veya çeşitli ağırlıkta
ölçmelerin elde bulunması halinde [pvv] toplamını - minimum yapmaktır.
Doğrultu  ve boy ölçmeleri  ile  elde edilen büyüklükler,  değişik  türlerde
ölçme  büyüklükleridir.  Buna  göre  gözlem  değerlerinin  dengeleme  ile
saptanan vR vevs düzeltmeleri ile ölçme dizilerinden hesaplanan mR ve ms

Karesel Ortalama Hataları değişik birimlere sahip bulunurlar.
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Bilindiği  gibi iki büyüklüğün mo ve mı Ortalama Hataları ile bunların
ağırlıkları arasında

Pı     _      m2
o

po     ~      m2!

bağıntısı bulunmaktadır. Yani ağırlıklar, hataların kareleri ile ters oran-
tılı  olmaktadır.  O halde ağırlıklar,  yalın orantı  sayılarıdır  ve bunlardan
birisi  keyfi  olarak  seçilebilir.  Buna göre ölçü değerlerinden birine  po = 1
ağırlığını verirsek

mz
o P ı

=  - ^ -

bulunur.  Bu bağıntıya göre mo, ağırlık biriminin karesel  ortalama hata'
sidir.  Bu  bağıntıdan  yararlanarak,  ölçülen  doğrutuların  ağırlığına  pR =1
dersek, boylar

m \  m s

ağırlığına  sahip  olurlar.  Fakat  bu  değer,  Açı2/Boy2 gibi  bir  birime  sahip
olmaktadır.  O halde  bu ağırlık,  kullanılan  ölçme birimlerine  göre,  çeşitli
değerler alabilecektir. Bu ağırlık değerine göre,Kombinezona aît [pvv] bü-
yüklüğü hesaplanırsa,

m2
H

[pvv]  = [v R  vR  ]  +  [  —T-  •    vs   v s ]
m   s

bulunur. Burada her iki terim de açı birimindedir.

3.4.    Direkt Doğrultu Gözlemlerinin ve Boy Ölçmelerinin Dengelemeye
Sokulması

Şimdiye kadarki  açıklamalarda, bütün doğrultu gözlemlerinin ve boy
ölçmelerinin eşit kesinlikte oldukları ve birbirlerinden bağımsız bulunduk-
ları  varsayımından  hareket  edildi.  Bu  durum  ancak,  bütün  birlikte  den-
gelenecek  noktalarda,  doğrultuların  eşit  kesinlikteki  dizi  grupları  içinde
gözlenmesi  ve  bütün  kenarların  eşit  uzunlukta  bulunması  koşuluyla  sağ-
lanabilir. Pratikte bunu sağlamak elbette olanak dışındadır. Çeşitli zaman-
larda  ölçülen  doğrultu  dizileri,  çeşitli  atmosfer  koşullarından  ötürü,  her
zaman aynı  kesinlikte  değildir.  Ayrıca çoğunlukla,  gerekli  görüşlerin  ta-
mamı, tek durak noktasında sağlanamıyabilir. Bir durak noktasındaki bü-
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tün doğrultuların bir kerede ölçülemediği de olur. Ve nihayet zor arazide,
komşu noktaları  birbirine bağlamak için, yardımcı  ara noktalara gerek-
sinme duyulabilir. İşte bütün bu zorluklara bağlı olarak geliştirilmiş bulu-
nan ölçme yöntemlerine ayrı  ayrı  hesaplama tekniklerini  uygulamak  ge-
rekecektir. Bu amaçla, elle hesaplama için geliştirilmiş yaklaşık yöntem-
ler,  gözlemlerin birbirinden bağımsız bulunduklarını  göz önünde tutama-
maktadır.

Örneğin dizi gruplarının birleştirilmesi  ile ortaya çıkan doğrultu de-
ğerleri, elbette bağımsız olarak ele alınamazlar. Fakat el ile hesaplama için
yalınlaştırılmış  varsayımlarda yapılan hatalar,  kesin  çözümün büyük zor-
luğunun  göze  alamıyacak  kadar  önemsizdir.  Fakat  şimdi  elektronik  he-
saplamada, büyük hesap zorluğu artık söz konusu değildir. O halde artık
herbir  dizi  grubu,  bağımsız  gözlemler  niteliğinde,  direkt  olarak  den-
gelemeye sokulabilir. Modern hesap düzenleri artık, bütün eski ihmalleri
ve varsayımları, İndirekt Gözlemlerin Dengelenmesi Yönteminde, kesin bir
dengeleme hesabı ile çözümleyebilmektedir.

Bu yöntemin, organizasyon yönünden de kolaylıkları  bulunmaktadır.
Temelde artık sadece direkt olarak ölçülmüş  doğrultu ve boylar kullanıl-
maktadır.  İndirekt  Gözlemlerin Dengelenmesinde ölçü değerleri,  bilinme-
yen yeni  nokta  koordinatlarının  ve  gerektiğinde  oryantasyon bilinmiyen-
lerinin ve bir ölçek faktörünün fonksiyonları olarak yazılabilmektedirler.

3.5.    Doğrultu ve Boy Ölçmelerinde Ayrı Ağırlıkların Kullanılma Ge-
rekliliği

Eğer çeşitli  uzunluklardaki boylar, birlikte dengelemeye sokulacaksa,
yukarda açıklanan nedenlerle, doğrultu ve boy gözlemleri kendi aralarında
da eşit ağırlıklarda varsayılamazlar. Kolayca görülebilir ki, 1 m uzaklıktaki
bir merkezleme doğrultusunda yapılan 6° lık bir hata, merkezde 1 mm
lik bir enine kaymaya neden olurken, aynı hata 1 km ötede 1 m lik bir
sapmaya yol açar.  Bu yüzden, merkezleme doğrultusu ve uzak doğrultu
aynı ağırlığa sahip olamazlar.

Ağırlıklar, karesel ortalama hataların deneysel değerlerinden, önceden
verilen bağıntılar yardımıyla hesaplanabilirler. Ancak bu hesaplarda, Gott-
hardt tarafından da belirlenen (5),  küçük ağırlık değişimlerinin, denge-
leme sonucuna önemli  bir  etki  yapmıyacağı  gerçeği  uyarınca bazı  düzen-
lemelere gidilebilir.

113



3.51.    Doğrultu Ağırlıkları

Dengeleme hesabının olurunca tam otomatik  bir  yapıya kavuşmasını
sağlamak üzere, doğrultu ağırkkları  için bir  formül  bulmak gerekecektir.
Formülün kuruluşu, hem durak noktasına çok kısa uzaklıklarda, hem de
uzak  hedeflere  çok  sayıda dizilerle  ölçülen  doğrultularda,  İndirekt  Göz-
lemlerin Dengelenmesi için kullanılabilir olmalıdır.

Dengelemeden sonra bulunan karesel ortalama doğrultu hatası mR in,
aşağıdaki bölümlerden oluşmuş olduğu düşünülebilir :

m2
R   = m\ +   m2

ref + mst +   m2
z +m2

n Burada;

mr    : Ortalama Tesadüfi Doğrultu Hatası (Gözlem Hatası)

mref : Yan Refraksîyon nedeniyle ortalama doğrultu hatası

mst    : Durak noktasındaki  merkezleme hatasından doğan ortalama
doğrultu hatası

mz    :  Hedef noktasındaki merkezleme hatasından    doğan ortalama
doğrultu hatası

mn    Çıkış ağındaki gerilmelerden doğan hata payı

Aşağıda bu çeşitli hata paylan ayrı ayrı ele alınacak ve bunlarla ilgili
formüller geliştirilecektir.

3.511.    Ortalama Tesadüfi Doğrultu Hatası mr

Bilindiği  gibi,  doğrultu gözlemlerinde her durak noktası  için, ölçül-
müş bir doğrultunun karesel ortalama hatası hesaplanmaktadır. Fakat doğ-
rultu ağırlıklarının hesabı  için, bu hataların doğrudan doğruya kullanıl-
ması uygun olmıyacaktır. Çünkü özellikle az sayıdaki dizilerde bu değer-
lerin kesinliği  oldukça kuşku götürür. Ayrıca her doğrultu gözlemi için
bir başka ağırlık parametresi vermek, data hazırlamada büyük zorluklara
yol açar. Bu nedenle trigonometrik ağların ayrıldıkları sınıflara göre belli
bir sıralama ile, gözlem kesinliklerini önceden saptamak daha uygun olur.
Arazi çalışmaları pratiğinde bu değerler, ortalama hedef uzaklıklarına uy-
gun olarak belirlenen dizi sayıları ile de bîr uyum gösterir.

Ortalama tesadüfi doğrultu hatası mr için, deneysel değerlerden yarar-
lanarak, aşağıdaki sınıflama içinde, karşılarındaki değerler saptanmıştır.
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Saniye Teodoliti ile
Sınıf      Kullanılma Alanı Dizi Sayısı mr

2II. Derece Nirengi Ağı Ortalama 20 I,!00

3III. Derece Nirengi Ağı 5 — 1 0 2CO

4IV. Nirengi Ağı 3 —  4 3°°
5Merkezleme Ölçmeleri 1 —   2 4°°
6Kadastro Ölçmeleri Dakika Teodaliti 13,3°°

veya Reg Elta ile

3.512. Yan Refraksiyon Nedeniyle Ortalama Doğrultu Hatası

Yukarda  açıklanan  ortalama tesadüfi  doğrultu  hatası,  ölçme sırasında
gözlemleri  sistematik    olarak bozan refraksiyon etkisini  içermemektedir.

Yan  refraksiyon  ilk  ağızda,  hedef  ışınları  bölgesindeki  -özellikle  du-
rak  noktası  çevresindeki-  hava  durumu  ve  E'UZ İ yapısına  bağlı  bulunmak-
tadır.  Hata  etki lerinin  büyüklükleri,  çevre  koşullarına  uygun  olarak  çok
oynak  nitelikte  bulunduklar ı  için,  bunları  presizyonlu  bir  biçimde  sapta-
mak olasılı  değildir.  Ancak  çok sayıda üçgen kapanmalarının incelenmesi
ile,  doğrultu  hataları  içinde  yan  refraksiyon  etkilerinin  aşağı  yukarı  orta-
lama tesadüfi  hataların büyüklüğünde oldukları  saptanm ış tır.

Refraksiyon  gerçekte,  tesadüfi  doğrultu  hatalarından büsbütün  bağım-
sızdır.  Tesadüfi  hatalar,  arttırı lan  dizi  sayı ları  i le  küçültülebîl ir.  Fakat  bu
da uzun gözlem süresini  gerekli  kılar.  Zamanın uzunluğu ölçüsünde,  atmos-
ferin  sistematik  etkisi,  tesadüfi  nitelik  kazanmaya başlar.  İşte  bu koşut  ni-
telik,  yan  refraksiyonun,  tesadüfi  doğrultu  hataları  değerinde  olduğu  var-
sayımına götürmüştür.  Bu nedenle  II.,  111.  ve  IV.  dereceler  ve merkezleme
ölçmelerinde mref = mr      konulur.

Dakika  teodolitleri  ile  ölçmede  (Kadastro  ölçmelerinde)  ortalama  te-
sadüfi  hatalar  yanında,  yan refraksiyon ihmal  edilebilir.

3.513. Durak ve Hedef Noktalarındaki Merkezleme Hatalarından Do
ğan Ortalama Doğrultu  Hataları

Bir doğrultunun  toplam hatası  içinde,  alet durak  noktasında veya he-
def  noktasındaki  merkezdışı  konumları  hata  etkileri  de  bulunacakt ır.  İz-
lenen  merkezleme  ve  işaretleme  yollarına  göre  merkezleme  kesinliği,  aşa-
ğıdaki  dört  sınıf  içinde,  deneysel  yollardan  saptanm ış  bulunmaktad ır.
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Merkezleme Kesinliği
Durakta Hedefte     z'2=q2

8t+q2
2

Merkezleme Şekli (cm) (cm) (cm2)

1.Zorunlu Çeküllerime ± 0,03 ± 0,03 0,002
2.Milimetrik Çekülleme
(Çekül Çubuğu, Optik

Çekülleme v.b.) ±    0,1 ±    0,1 0,02
3.Çekülle Merkezleme ±    0,3 ±    0,3 0,2
4.Grafik Merkezleme ±    0,3 ±     1,4 2,0

Son sütunda verilen z'2 değeri, durak ve hedef noktalarındaki merkez-
leme yanılmaları  nedeniyle oluşan enine sapmaların karesel  toplamıdır.
Buna karşılık gelen doğrultu hataları, s uzaklıklarına bağlı olarak,

m2
6t + m2

z = z12   (--------------)2

s ile
hesaplanabilir.

Burada gene de bir  dizi  gurubu içindeki  doğrultuların, durak nokta-
sındaki merkezleme hatasına bağımlılıkları  ayrı ayrı göz önünde tutulma-
mıştır. Ancak bunun önemli bir etkisi olmıyacaktır.

3.514.    Çıkış Ağındaki Gerilemelerden Doğan Hata Payı

Çıkış noktalarının koordinat hatalarının etkisi genellikle dengelemede
ihmal edilir. Fakat bazı durumlarda, çıkış ağındaki gerilmeleri göz önünde
tutmak zorunlu olmaktadır. Bu payın saptanması için, çıkış ağının herhan-
gi  iki  noktası  arasındaki  Rölatif  Konum  Hatasının  önceden  belirlenmesi
gerekir. Bavyera I. Derece Ağı için Ortalama Rölatif Konum Hatası olarak
mL    (cm)  =  ±  V  1  + s (km) yaklaşımı bulunmuştur.

Bu rölatif konum hatasını, rölatif enine hata olarak varsayıp, doğrul-
tu hatası içindeki payı için

m2
n =    (------------)2   .m2

L    ..a
s

bağıntısı kullanılabilir.

İki  çıkış  noktası  arasında kalan doğrultular  için a=l  alınmalıdır.
(1 )e göre, bir yeni  nokta ile bir çıkış  noktası  arasında a=1/2, iki yeni
nokta arasında a=0 olacaktır.
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Saniye Teodoliti ile
Sınıf      Kullanılma Alanı Dizi Sayısı mr

2II. Derece Nirengi Ağı               Ortalama 20 1,1°°
3III. Derece Nirengi Ağı              5—10 2C0

4IV. Nirengi Ağı                          3—  4 3°°
5Merkezleme Ölçmeleri               1 —    2 4°°
6Kadastro Ölçmeleri                   Dakika Teodaliti 13,3°°

veya Reg EI ta ile

3.512. Yan Refraksiyon Nedeniyle Ortalama Doğrultu Hatası

Yukarda açıklanan ortalama tesadüfi doğrultu hatası, ölçme sırasında
gözlemleri sistematik   olarak bozan refraksiyon etkisini içermemektedir.

Yan refraksiyon ilk ağızda, hedef ışınları bölgesindeki -özellikle du-
rak noktası çevresindeki- hava durumu ve e^cizi yapısına bağlı bulunmak-
tadır.  Hata  etkilerinin  büyüklükleri,  çevre  koşullarına uygun olarak  çok
oynak nitelikte bulundukları  için, bunları presizyonlu bir biçimde sapta-
mak olasılı değildir. Ancak çok sayıda üçgen kapanmalarının incelenmesi
ile, doğrultu hataları içinde yan refraksiyon etkilerinin aşağı yukarı orta-
lama tesadüfi hataların büyüklüğünde oldukları saptanmıştır.

Refraksiyon gerçekte, tesadüfi doğrultu hatalarından büsbütün bağım-
sızdır. Tesadüfi hatalar,  arttırılan dizi sayıları ile küçültülebilir. Fakat bu
da uzun gözlem süresini gerekli kılar. Zamanın uzunluğu ölçüsünde, atmos-
ferin sistematik etkisi, tesadüfi nitelik kazanmaya başlar. İşte bu koşut ni-
telik,  yan refraksiyonun, tesadüfi doğrultu hataları  değerinde olduğu var-
sayımına götürmüştür. Bu nedenle  II., III.  ve  IV.  dereceler ve merkezleme
ölçmelerinde mref = mr      konulur.

Dakika teodolitleri ile ölçmede (Kadastro ölçmelerinde) ortalama te-
sadüfi hatalar yanında, yan refraksiyon ihmal edilebilir.

3.513. Durak ve Hedef Noktalarındaki Merkezleme Hatalarından Do
ğan Ortalama Doğrultu Hataları

Bir doğrultunun toplam hatası içinde, alet durak noktasında veya he-
def noktasındaki merkezdışı  konumları  hata etkileri  de bulunacaktır.  İz-
lenen merkezleme ve işaretleme yollarına göre merkezleme kesinliği, aşa-
ğıdaki dört sınıf içinde, deneysel yollardan saptanmış bulunmaktadır.
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Merkezleme Kesinliği
Durakta Hedefte     z'2=:q2

(lt+q2z
Merkezleme Şekli (cm) (cm) (cm2)

1.Zorunlu Çeküllenme ± 0,03 ± 0,03 0,002
2.Milimetrik Çekülleme
(Çekü! Çubuğu, Optik

Çekülleme v.b.) ±    0,1 ±    0,1 0,02
3.Çekülle Merkezleme ±    0,3 ±    0,3 0,2
4.Grafik Merkezleme ±    0,3 ±    1,4 2,0

Son sütunda verilen z'2 değeri, durak ve hedef noktalarındaki merkez-
leme yanılmaları  nedeniyle oluşan enine sapmaların karesel  toplamıdır.
Buna karşılık gelen doğrultu hataları, s uzaklıklarına bağlı olarak,

m\ t + m\ = xn   (---------)2

s ile
hesaplanabilir.

Burada gene de bir  dizi  gurubu içindeki  doğrultuların, durak nokta-
sındaki merkezleme hatasına bağımlılıkları ayrı ayrı göz önünde tutulma-
mıştır. Ancak bunun önemli bir etkisi olmıyacaktır.

3.514.    Çıkış Ağındaki Gerilemelerden Doğan Hata Payı

Çıkış noktalarının koordinat hatalarının etkisi genellikle dengelemede
ihmal edilir. Fakat bazı durumlarda, çıkış ağındaki gerilmeleri göz önünde
tutmak zorunlu olmaktadır. Bu payın saptanması için, çıkış ağının herhangi
iki  noktası  arasındaki  Rölatif  Konum  Hatasının  önceden  belirlenmesi
gerekir. Bavyera I.  Derece Ağı için Ortalama Rölatif Konum Hatası olarak
mL    (cm) = ±  V  1 + s (km) yaklaşımı bulunmuştur.

Bu rölatif konum hatasını, rölatif enine hata olarak varsayıp, doğrultu
hatası içindeki payı için

m2
n =    (-------------Y   .m\    ..a

s
bağıntısı kullanılabilir.

İki çıkış noktası  arasında kalan doğrultular için a=1 alınmalıdır.
(1 )e göre, bir yeni nokta ile bir çıkış noktası arasında a=1/2, iki yeni
nokta arasında a = 0 olacaktır.
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3.515.    Ağırlık Birimi Hatası

Bir doğrultunun toplam hatası için şimdi
S2

m2
R = m'2   + (z'2 + a (1+s)  ).-------- 2-------

yazabiliriz.
Buradaki m'2, yan refraksiyonu da içeren   tesadüfi gözlem hatasıdır.

Ağırlık birimi, bütün dengeleme hesapları için geçerli olacak şekil-
de, en fazla uygulanan gözlem sınıfına göre saptanmaktadır. Buna göre
IV.  Derece doğrultu ölçmelerinde, aralarındaki uzaklık ortalama 1,4 km
olan yeni noktalar arasında geçerli olmak üzere, yukardaki bağıntı yardı-
mıyla bulunan değer

mo ~  ±  V 58 =  ± 7,6°° dir.
Artık  bütün dengelemeler için aynı ağırlık birimini kullanmakla, boyların
ağırlıklarını, yalnızca boy ölçmesi kesinliğine bağlı kılabiliriz.

3.516.    Ağırlık Formülü

Yukar ıdaki  aç ıklamalar  yard ım ıyla,  doğru l tular ın ağ ı r l ıklar ın iç in

mo
2_________________

pR     =   m'2 +  (z'2+all+s) ).   £_
s2

bağıntısı bulunur. Bu formül trigonometrik ağların dengelenmesinde, Bav-
yera Harita Dairesi  tarafından 1971 Ağustosundan bu yana kullanılmak-
tadır.

Buradaki m'2 ve z'2 parametreleri, gözlem protokolunda, sayısal değerler
yerine —m ve z simgesel sayıları ile belirlenirler, m. Gözlem kesinliğini
verir  ve  2  den  6  ya  kadar  sınıflar  içinde  simgelenir,  z,  (3.513)  deki
merkezleme şekline bağlı olarak 1 ile 4 arasındaki sayılarla programa
alınır.

Programa, verilen simge sayılarına bağlı olarak, doğrultu ağırlıklarını

kendiliğinden hesaplar.

Eğer çıkış noktaları (3.514) de verilein kesinliklere sahiplerse ve var-
sayılan  ölçü  kesinlikleri  gerçekleşmiş  ise,  Ağırlık  Birimi  Hatası  olarak,
dengelemenin sonucunda m0 =  ± 10,4- kadar bir değer beklenebilir.
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3.52.    Boy Ağırlıkları

3.520.    Doğrultu Ağırlıkları ile İlişki

Boy ağırlıklarını,  doğrultu  ağırlıkları  pR lerle  orantı-lı  olarak  sapta-
mak üzere, önceden de değinildiği gibi,

m \ mo
2

Ps    =  P R    • -------------------/         Ps    = ■----------■------
m2s m2

s

yalın bağıntıları geçerlidir.

mR ve  ms burada,  ortalama  doğrultu  ve  boy  hatalarını  anlatırlar
ve hata denklemleri  katsayıları  ile uyumlu ölçü birimlerine sahip olmaları
gerekir.  Ölçü  birimi  olarak  programlarda  metre  (m)  ve  grad  (gon)  kul-
lanılmaktadır.

3.521    Ortalama Boy Hatası ms

Ortalama boy  hatası  da,  aynı  ortalama doğrultu  hatasından  olduğu
gibi,  çok  sayıda  bileşenden,  özellikle  yalın  ölçü  hataları  ve  merkezleme
hatalarından oluşmaktadır.  Ancak  boy ölçmeleri  çoğunlukla  statiften  sta-
tife yapılmakta,  hatta zorunlu çekülleme yöntemi  uygulanmakta,  yani  mer-
kezleme  hatası,  ölçü  hataları  yanında  ihmal  edilebilecek  kadar  küçük  kal-
maktadır.

Çıkış  ağındaki  gerilmeleri,  boy hatalarında göz önünde tutmak gerek-
sizdir.  Çünkü  çıkış  noktalan  arasındaki  boylar,  çıkış  noktaları  arasındaki
doğrultuların  tersine  (oryantasyon  doğrultuları),  yalnız  özel  durumlarda
ölçülmektedir. Örneğin bir kombinasyon ağında yürütülen poligonasyon bi-
çimindeki  ölçmelerde, çıkış  ağı boylarından bazıları da programa alınmak-
ta, ancak bunlar boy denklemlerinde ölçek bilinmeyenlerinin belirlenmesini
sağlamaktadırlar. Bu nedenlerle boy ağırlıklarının saptanmasında, yalnızca
ölçü kesinliğini göz önünde tutmak yeterli olacaktır.

3.522.    Boy Ağırlıklarının  İndirekt Saptanması

Triyangulasyonun özel  boy ölçmelerinde  2 m lik  baz lataları  kullanıl-
mış  ve kullanılmaktadır.  Küçük eksentrisiteler  için bunların yanında, ayar-
lanmış  ölçü şeritlerinden de yararlanılıyor.  2 m lik  baz lataları  ile ölçü-
len boylarla oluşturulan ağlarda kesinlik  çok çeşitli  faktörlere bağlı  bulun-
maktadır.  Bu nedenle burada ölçü kesinliğine  bağlı  bir  varsayımda bulun-
mak geerkmiştir. Bu hata ms    (m) =  ± 0,00088 s (m) değeri ile belir-
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58.10-8 0,75
Ps    =   8,82.10-8.S   ~    S (m)

genel bağıntısı bulunur.

Bu formül, şerit ölçmeleri için de kullanılabilir. Ancak program tek-
niği nedenleri ile, ağırlıkların  1 den büyük olmamalarını sağlamak üzere

0,75 Ps

=   S+ 0,75

alınmıştır. Bu durum bir yerde, gerçekle de uyum gösterir. Çünkü bir bo-
yun ortalama hatası içinde bir de sabit değer vardır ki, bu değer yukarki
varsayımdan 0,76 mm olarak bulunmaktadır.

Elektrooptik yoldan ölçülmüş    boylar için ise, hata formülü olarak
ms    (cm) =  ±  V  1,02 + 0,152.S2 (krVO

bağıntısı alınmaktadır.

Pratikte Geodemetreler ile maksimum 3 km ye varan ölçmeler yapıl-
maktadır. Formüle göre, 0 ile 3 km arasında, hatada ancak ± 1,0 ile ± 1,1
cm arasında değişim olmaktadır. O halde bu bölge içinde boyların mutlak
kesinliğini sabit varsayabiliriz. Eğer ölçülen bütün boylar için ± 1,1 cm
lik ortalama hata alınırsa

58.10-8

"» = ■ööîî î "= ° '0 0 5

bulunur. Elektrooptik yoldan ölçülen bütün boylar için o halde yalnız
0,005 ağırlığını kullanabiliriz (Bîrim : gon2/m2).

4.    Sonuç

Çıkartılan  ağırlık  fonksiyonları  yardımıyla,  pratiğin  bütün  kesinlik-
lerindeki gözlemler birlikte dengelenebilmektedir. Artık öyle ki  II.  derece
doğrultular,  merkezleme ölçüleri  ile birlikte dengeleme hesabına sokula-
bilmektedir. Buna göre, hâlâ trigonometrik ağların derecelere bölünmesi-
nin gerekip gerekmediği tartışılabilir. Prof. Gerke'ye göre, eski yöntemler-
le bir birinci derece ağın kurulması, hata teorisi açısından artık anlamını
yitirmiştir.  Bunun yerine,  5 - 7  km lik boy uzunlukları  ile sık boy ağları
kurmalı ve boy ölçme gereçlerinde gerekli konstruktif değişikliklerle, op-
timal boy uzunlukları olurunca sabit tutulmalıdır.
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u-tcmıı^ so = a/D ^DK. ı. fâoıum), ancak a nın büyütülmesi ile uzatılabilir
ki, bu da ölçü kesinliğini bozmakla eş anlamlı olmaktadır.

Hata teorisi yönünden optimal olarak bugün artık, kenarları 5 ile 10
km olan bir temel boy ağı kurulabilir ve ağın birbirinden uzak noktaların-
da astronomi ve satelit gözlemleri yardımıyla konum güvenliği ve oryan-
tasyon sağlanabilir. Bu ağ sonradan, herhangi bir derecelendirmeye gerek
duymadan, açı ve boy kombinasyonu ölçmeleri ile sıklaştırılabilir.

Ancak Gerke burada, hem hesap tekniği ve hem de çalışma organizas-
yonu ve ekonomik yönden uygulama olanaklarının incelenmesi gerektiğini
de belirtmektedir.

Dolgu ağlarının derecelendirilmesi konusunda da denebilir ki, belki
bu işlem hata teorisi yönünden gereksizdir ama, bu ağların açıklık ve ya-
lınlık yönünden kolay işlenme olanağı tanıdıkları ve hele ağlarımızın bü-
yük bir bölümünün bu şekilde kurulmuş bulundukları da unutulmamalıdır.

Kaynaklar :

(1)Peters K. : Tendenzen der Ausgleichsrechnung ÖZfV, 1971, S. 80

(2)Gerke - Pelzer : Netzverdichtung öder Netzaufbau aus Funktionen gemessener
Grössen AVN, 8/70, S. 309

(3)Helmert F. R.  :  Studien  über  rationale Vermessungen zeitschrift für Mathe-
matik und Physik,  1868.

(4)Wolf H. : Polaritaet und Optimîerung bei freien und eingeschalteten geodaetis-
chen Netzen AVN, 8/70, S. 291.

(5)Gottharcft E'. : Die Auswirkung unrichtiger    Annahmen über    Gewichte und
Korrelationen auf die Genauigkeit von Ausgleichunge ZfV, 2/62, S. 65.

(6)Steinich L : Untersuchungen zur Konfiguration und Beobachtungsgenauîgkeit
in trigonometrischen Aufnahmenetzen VT, 69, S. 225.

120




