
mlgtir. Paftalar kıymetlendirildikten sonra araziye çıkılarak kadastro tekni-
ğinin gerektirdiği sön çalışmalar- (parsel sınırlarının tesbiti, numaralanması 
ve ilh.) tekemmül ettirilmektedir. Bütün sınır noktalarının işaretlenip signal-
lendiğini ve hatta bunların tasarruf krokisine benzer bir krokide gösterildiğini 
kabul edersek bir ön îdendifikasyondan belki vazgeçilebilir. Fakat bizde olduğu 
gibi sınırlama ve işaretleme yapılmadığı takdirde, kıymetlendirmeye başlama-
dan evvel sıhhatli bir idendifikasyon yapılması birçok hataları ve lüzumsuz 
çizimleri önlemesi cihetinden lüzumludur kanaatindeyim. Bunun için havadan 
alınmış resimler yaklaşık 40 X 60 Cm. boyutlarına büyültülerek arazi ekiplerine 
dağıtılır. Bu resimlerle bölgeyi dolaşan ekipler tasarruf sınıflarını, parsel,nu-
maralarını da vermek suretile büyültülmüş fotoğraflara işlerler. Kadastrosu ilk 
defa yapılan memleketimizde ekipler esasen tasarruf durumunu da tesbit et-
mekle görevli oldukları için, bu iş bir külfet sayılmaz. Arazi durumuna ve parsel 
yoğunluğuna göre bir ekip günde 80 - 200 parselin idendifikaşyonunu rahatça 
yapabilir. Halbuki ayni ekibin tasarruf durumunun tesbiti ve tutanak 

,    tanzimindeki verimi günde 5-10 parseli geçmemektedir. Bu idendifikasyon kro-
kileri diğer taraftan tutanak tanziminde de faydalı olabilen bir tasarruf krokisi 

j gibi de mütalâa edilebilir. Yetkililerin ve bilirkişilerin imzalamasıyla resmî bir 
hüviyet kazanır. îdendifikasyon krokilerinde resme çıkmamış veya görünme-
yen sınırlar röperlenmek suretiyle belirtilir. Kıymetlendirmedeki kontrol için 
bazı ara tuller çekilir. Toprağın kültür cinsi (Bağ, bahçe, tarla, v.ş.) notedilir. 
Eğer harita toprak dağıtımı veya toplulaştırma için almıyorsa kıymet sınırları 
ve sınıfları da bu krokiye geçirilebilir. Dikkatli ve noksansız yapılmış bir iden- 

/  difikasyon başarılı bir fotoğrametrik uygulamanın en önde gelen etkenidir. 
♦ ■        '  ■ ■          ■  ■         ■        ..................................................        ■ ■ ■ ' ■ ' ■ '  

4 — Kıymetlendirme: - 

Kıymetlendirme sayısal (nümerik) veya grafik yapılır. İkisinin birden ya 
pılması hali de varittir. Bugün sayısal ve grafik kıymetlendirme 1. ve II. sınıf 
aletlerle yapılabilmektedir. -" 

Grafik kıymetlendirmeler cam plâk üzerine veya sun'i folyeler üzerine sü-
rülmüş bir folyeyi kazımak suretile yapılır. Detay ve yükseklik eğrileri ayrı 
ayrı folyelere çizilir. Bu çizim tarzı reprodüksiyon için çok dajtıa müsaittir. 
Kurşun kalemle yapılan çizimlerde aluminyumlu paftalar tercih edilmektedir. 
Sayısal kıymetlendirmede noktaların makina koordinatları iki devirde ölçülür. 
Elektrikli bir kayıt cihazı yardımıyle (Ecomat veya EK 5) delikli karta, delikli 
şerite veya magnetik şerite geçirilir. Bir taraftan da elektrikli yazı makina -sıyla 
net olarak yazılır. Transformasyon, Heİmert veya Affin metoduyla ve elektronik 
hesap : otomatlarıyla yürütülür. 

Cihetlendirme ve Transformasyon hakkında bir fikir sahibi olabilmek için, 
sabit noktaların transformasyon bakiye hataları vektöriel olarak bir plâna çi-
zilir. Sınır noktalarının memleket koordinat sistemine transformasyonu için 
Af m transformasyonu tercih edilmektedir. Bölgesel bir Afin transformasyonu 
kritik model kenarlarındaki komşu nokta hassasiyetini arttıracaktır. 

III — Kadastro tekniği ile ilgili kapanış işleri : 

Arazi kontrolü  (Verifikasyon)  ve noksan kalmîş: kısımların arazi ölçüle-
riyle bütünlenmesi bu döneme girer. Verifikasyöndaki tecrübelere göre işaret-   . 
lenmiş noktaların %'$* 10 kadarı kıymetlendirme sırasında, değişik sebeblerden 



dolayı koordinat alamamaktadır. Verifikasyon sırasında bilhassa fotoğramet-
rîk ölçülmüş binaların cephe tülleri çekilir, çatı tashihleri getirilir. Ada, Pafta, 
Mahalle, Bölge bölümü yapılır. îdendifikasyon krokisine uygun parsel numara-
ları paftaya geçirilir. Plânların topoğrafik işleri de bu dönemde ikmal edilir. 
I}iğer teknik teferruat, ve kartografik çalışmalar hususunda fotoğrametri ile 
ilgisi olmadığı için daha derine gitmek yersiz olacaktır. Yalnız enterasan oluşu 
bakımından. yüzölçümü hesaplarına kısaca değinmek isterim. Sayısal metotda 
bütün sınır noktaları koordinatlarına göre hesaplandığına göre, yüzölçümünde 
bu koordinatlara göre ve Gauss formülleriyle hesaplanması iktiza edecektir. 
Gerçekten de hesaplar programlı hesap makinelerinde sürekli bir şekilde yapıl-
makta ve parsellerin dakik yüzölçümleri elde edilmektedir. 

Kadastro plânlarının bugün, Prezis - Stereokomporatorlarla yapılıp yapılma-
yacağı sorusu üzerinde de durulmaktadır. Bu soruya ilgili çalışmalar değişik 
kurumlarda ve komisyanlarda incelenmekle beraber bugün bizim için henüz 
üzerinde eğilinecek kadar bir önem kazanmamıştır. 

Sırası gelmişken fotogrametride verim konusuna da kısaca temas etmek 
$ isterim. Bazı literatürde (10) tesadüf ettiğim kadastral kıymetlendirmelerde 
bir C 8 in senelik verimi için 25 - 50 Km2, verilmektedir. Bad Godesberg'de 
verim olarak bana verilen değer 100 saat/Beher paftadır. Bu verim Alman paf-
taları 4 Km2, olduğuna göre, 4 ha./saat'a karşıt olmaktadır. Arazi ıslahı için ya-
pılan çalışmalarda (sayısal kıymetlendirme)  (12) verim için verilen bilgi, 

(   .... 1,5 model/gündedir . 
Schwidefsky'nin verdiği 
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verini formülü ile hesaplandığında 1/5000 ölçeği için 5 ha./saat bulunur. Buna 
göre günde 6 saatlik bir mesai ile senelik verim 75 Km2., iki ekiple 150 Km.2, 
dört ekiple 300 Km2, olabilir. 

Buna mukabil, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1/5000 ölçekli ha-
ritaların kıymetlendirilmesindeki mutasavver verimi bir aletle 960 Km2, kabul 
e'dilmekde, gerçekleşen:'yeriJMn ise İ963' için 334 Km2. 1964 yılı için 569 Km2, 
olduğu açıklanmaktadır. Tasarlanan hedefe varamamakla beraber bu verim 
tarafımdan takdir ve hayretle karşılanmıştır. Hayretim, verimin yüksek olu-
şunun nedenlerini kendi kendime izah edememekten ileri gelmektedir. Bizde 
ya insan üstü bir gayret sarf edilmektedir yahut da kıymetlendirme sırasında 
büyük ölçekli haritaların gerektirdiği kadar dikkat ve ihtimam serfedilmemek-
tedir. Bu sorunun kesin cevabını yapılan kıymetlendirmelerin verifikasyonunda 
elde edilecek sıhhat hakkındaki sonuçlar, verecektir. 

Fotoğrametride kıymetlendirmenin hassasiyeti araştırılırken izlenen yol, 
klasik , ölçülerle - fotoğrametrik ölçülerin kıyaslanmasıdır. Kıyaslamada klasik 
metotla elde edilen değerler hatasız kabul edilir. Bu, gerçekte yanlış bir ka 
buldür. Böyle bir kabul yapabilmek ve değerleri mukayese edebilmek için arzi 
ölçülerin son derece sıhhatli yapılması ve ölçüdeki ortalama hatanın verilmesi 
gerekir. Hassasiyeti bilinen arzi ölçülerle yapılan mukayesede bu ortalama ha 
ta da göz önünde tutularak fotoğrametrik kıymetlendirme sonuçlan hakkında 
güvenilir bir yargıya ulaşmak mümkün olur.     ' . ..   ;     ' 



îdendifikasyon, işaretleme, signallerae ve hassasiyet hakkında genel bir 
fikir verebilmek için OEEPE tarafından yaptırılan bir çalışmaya bu konfe-
ransta kısaca değinmeyi faydalı buluyorum.   (20) 

Deney bölgesinde işaretlenmiş ve işaretlenmemiş sınır noktalarının fotoğ-
rametrik tayini için, resimde iyi teşhis edilen noktalar (Bina köşeleri, havai 
hat direkleri gibi) bir grupta toplanmış, iyi teşhis edilemiyen noktalar (Tarla 
köşeleri, kültür cinsi farkı, kontrast farkıyla beliren sınır noktaları ve B.b) 
diğer  bir  grupta  toplanmıştır.  İşaretlenmemiş  noktalar  kıymetlendirilmeden 

önce, büyültülmüş bir fotoğraf üzerinde tesbit edilmiş ve dört hafta zaman aralığı 
ile iki ayrı ölçü ekibi tarafından önden kestirilmiş noktalar olarak ± 2 Cm. lik bir 

iç ölçü hassasiyetinde ölçülmüştür. Klasik ölçü ile elde edilen koordinatlar 
fotoğrametrik kıymetlendirme ile mukayese edildiğinde varılan sonuç şöyle 

olmuştur;  îki klasik ölçüdeki kıyaslamada,  iyi teşhis edilen noktaların orta-
lama konum hassasiyeti ± 13 Cm., iyi teşhis edilemeyen noktaların hassasiyeti .   

±65 Cm. dir. Havai kıymetlendirme, sonuç kontrollan birbirini gayet iyi sağ-
layan üç ayrı merkezde yürütülmüş ve kesin sonuç üç ayrı kıymetlendirmenin 

.* ortalaması alınarak bulunmuştur. Buna göre, 1/4700 ilâ 1/6000 resim ölçeğin-, 
de birinci grup noktalar için hassasiyet ±25 Cm., ikinci grup noktalar için ± 

54 Cm., 1/8600 ilâ İ/10900 resim ölçeğinde birinci grup iğin ± 23 Cm., ikinci 
grup için ± 48 Cm. elde edilmiştir. Ayni modellerde işaretlenmiş (Yeryüzünde 
işaretlenmiş ve signallenmiş) noktalar için elde edilen hassasiyet ise konum 

hatası olarak ±8 Cm. dir. 

''• Dr. Harry'nin de yazısında belirtiği gibi bu sonuçlar «Stereomodelde işa-
retlenmiş veya işaretlenmemiş yer noktalarının idendifikasyon sıhhati hakkında 
güvenilebilir bir kıyaslama ölçeği vermektedir. Hiçbir zaman fotoğrametrik 
ölçü hassasiyetini göstermez». Kesin olarak denilebilir ki, fotoğrametri kuralları 
olan bir metoddur. İstenilen bir hassasiyete erişmek için bu kurallara ,« 
uymak zorundayız, örneğin, yer noktalarının hassas tayini için muhakkak 
işaretlenmesi ve signallenmesi gerekir. 

Konferansıma son verirken şu inancımı tekrar tebarüz ettirmek isterim. 
Bu konuda yapılan araştırmalar ve deneyler f otoğrametrinin lehinde görünmek-
tedir. Potoğrametrinin diğer uygulama alanlarındaki aştığı merhalelerden bu-
rada hiç söz edilmedi. Bütünüyle fotoğrametri başarı göstermiştir ve geleceğin 
metodudur. 

Dr. Harry'nin bir konferansında belirttiği gibi «Potoğrametri metodunun 
uygulanmasında başarıya ulaşmak için, başlangıçtan itibaren bütün teknik 
dönemlerin doğru, düzenli ve usulüne uygun yapılması lâzımdır». (20) 
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Türkiye Ana Nirengi 
Şebekesi [*]

Dr.  Yük.  Müh.  Alb.  Mâm EKOKAN 
Harita Genel Müdür Teknik Muavini 

Sayın meslekdaşlarım: 

Türkiye nirengi şebekesi, yapılışı ve sonuçları hakkında bu güzide meslek-
daş topluluğu önünde konuşmak benim için büyük bir şereftir. Sözlerime, bana 
bu fırsatı verenlere teşekkür etmekle başlamayı borç biliyorum. 

Mesleğimizle ilgili dünya otoritelerince de kabul edildiği gibi, bugün Türk 
Haritacılığı en olgun seviyeye ulaşmıştır. Bu seviyeye gelene kadar Türk Ha-
ritacılığı muhtelif safhalardan geçmiştir. Bilindiği gibi Türkler Milâttan birkaç bin 
yıl önce basit usullerle Harita ve Plân yapımına başlamışlardır. Sümer ve * 
Akadlardan artakalan kilden yapılmış bazı plânlar bunun birer delili sayılabilir. 
Bugünkü anlamda olmamakla beraber zamanında en mütekâmil harita örneğini 
teşkil eden Piri Reis tarafından yapılmış olan Harita XVI mcı yüzyılda Türklerin 
Harita sahasında oldukça ileri gittiğini göstermektedir. Bundan sonra hari-
tacılığımız çeşitli zamanlarda askerî teşkilâtlar tarafından ele alınmış, Erkânı-\ 
hârbiye'ye bağlı Harita Şubesi bugünkü Harita Genel Müdürlüğünün nüvesini 
teşkil etmiştir. 657 sayılı Kanun gereğince, Harita Genel Müdürlüğü kurulduktan 
sonra modern haritacılığa geçmek için büyük gayretler sarfedilmiş ve bugünkü 
gayeye ulaşılmıştır.     - ■ ■ . < '  

Hepimizin bildiği gibi bir haritanın doğruluk ve incelik derecesi haritaya 
temel olan nirengi şebekesiyle ölçülebilir. Memleket çapında yapılmış olan 
1/500.000 ve 1/800.000 haritalara mesnet teşkil eden nirengiler zamanın imkân 
ve şartlarına uyularak kaba bir şekilde yapılmıştır. Bununla beraber, bu hari-
talar sonraki yıllarda yapılan çalışmalarda önemli rol oynamışlardır. 

1/25.000 ölçekli memleket haritalarının yapımına ilk olarak başlanıldığı ta-
rihlerde eleman, alet ve diğer imkânsızlıklar sebebiyle mevzii nirengiler tesis 
edilmiştir, örnek olarak Balıkesir ve Eskişehir'de ölçülmüş olan bazlara da-
yanmak suretiyle tesis edilen nirengi şebekeleri gösterilebilir. Tabiatiyle, geo-
metrik ve geodetik şartlarla birbirine bağlı olmayan bu şebekelere dayanılarak 
yapılan haritalar birbiriyle çatıştıkları yerlerde bindirmeler olmuş ve dolayısiy ■ 
le haritaların bu şekilde Memleket çapında yapılmasının faydasız olduğu mey-
dana çıkmıştır. Bu sebeple, Memleket çapmda yeni bir nirengi şebekesinin tesis 
edilmesi zarureti kendini göstermiştir. 1944 yılında bu önemli konu ele alın-
mış ve şebekeler tesis etmek ve bu şebekeleri birbirine eklemek suretiyle mem- 

*   «Harita ve Kadastro Semineri» nde yazarı tarafından verilen konferanstır. 
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leket nirengisinin üretilmesi tezi yüksek mühendis Mehmet Ali ERKAN tarafın-
dan ileri sürülürken, yüksek mühendis İslâm EROKAN tarafından diğer bir 
nirengi sistemi teklif edilmiştir. Uzun tartışmalardan sonra uygulanması öngö-
rülen bu nirengi şebekesi Şekil 1 de görüldüğü gibi takriben Doğu Batı ve Kuzey 
Güney istikâmetinde olmak üzere nirengi zincirleri ve bu zincirlerin kesişmesi 
ile meydana gelen poligonlardan ibarettir. Görüldüğü gibi bu suretle 64 zincir 
ve 27 poligon teşkil edilmiştir. Modern nirengi olarak vasıflandırılabilen bu çe-
şit bir nirengi şebekesinin Türkiye arazisine çok uygun geldiği aşikârdır. Çün-
ki memleketimiz Doğu ve Batı istikametinde uzanan oldukça muntazam bir 
coğrafi şekil arzettiği gibi bu sistem, arazi ve hesap işlerine çok elverişli gel-
mektedir. 

Herhangi bir memleket nirengi şebekesinin tesisine başlanacağı vakit çıkış 
noktası olarak Astronomik noktalar ve bazların ölçülmesi gerekmektedir. Bu 
maksatla; Türkiye nirengisi için temel olacak Astronomik noktalar ve bazlar 
şu şekilde tertiplenmiştir: Zincir başlarında en müsait yerlerde baz istikşafları » 
yapılmış ve baz yerleri tesbit edildikten sonra peyderpey bu bazlar ölçülmüştür. 
Bazların herbiri invar telleri ile ve altı tel kullanılmak suretiyle gidiş -ı geliş 

olmak üzere 24 defa ölçülmüştür. 

Her türlü düzeltmeler getirildikten ve porteler bir nevi muvazeneye tabi 
tutulduktan sonra bazların kesin uzunlukları hesaplanmış ve Deniz yüzeyine 
irca edilmiştir. Bâzların uzunlukları 3 -11 kilometredir. Ortalama incelikleri 
1 : 5,000,000 olarak hesaplanmıştır. Bazların uzunluk ve incelikleri Cetvel: 1 de 
/gösterilmiştir. Bu cetvelin tetkikinden anlaşılacağı gibi bazlar her türlü mak-
sada kifayet edecek şekilde ve en ileri memleketlerdeki nirengi bazlarından 
daha üstün niteliktedir! 

Astronomik- Noktalar ; 
İ Geodetik  maksatlarla astronomik  olarak yerleri  tesbit  idilen  noktalara 

Laplace noktası (istasyon) denir. 
Laplace istasyonlarında arz, tûl ve semt tayini yapılmaktadır. 
1947 yılından evvel arz tûl rasatları için ASKANIA pasaj aleti, semt ölçü-

leri için de Hildebrandt Ünlversal teodoliti kullanılmıştır. 
1947 yılından buyana, her üç ölçü için elverişli olan Wild T4 Ünivers*. te 

odoliti kullanılmaktadır. ;

Tûl rasatlarını yapmak için pilye veya ayakları çimento ile sağlam bir 
şekilde tesbit edilmiş bir sehpa üzerine yerleştirilmiş bulunan alet, evvelâ bu-
lunulan yerin meridiyen istikâmetine tevcih edilir. Bu iş için kutup yıldızının 
meridyenden geçiş anı veya belli bir andaki semti yani kutup noktasına olan 
açısal mesafesi hesaplanır. 

Her istasyonda 4 gece tûl ölçüsü yapılmaktadır. Bir gecelik rasat, evvelce 
hazırlanan rasat programına göre 3 grupta 18 adet yıldızla yapılmaktadır. Bir 
grup 5 adet normal deklinasyonlü 1 adet kutba yakın (75° den fazla) deklinas-
yonlu yıldızdan teşekkül eder. Yıldızların geçişi banda kaydettirilir. 

Yıldız rasatlarından evvel ve sonra, muhtelif radyo istasyonlarından verilen 
zaman sinyallferi de özel tertibatiyle bant üzerine kaydettirilir. Böylelikle eldeki 
kronometrenin durumu tesbit edilir ve astronomik olarak bulunulan istasyon-
da zaman tayini yapılmış olur. 
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Yine meridiyen istikâmetine sokulmuş olan aletle Harrebow - Talcott ismi 
verilen bir metodla, yıldızların meridiyenden geçişlerine ait zenit açılarını ke-
sin olarak okumak suretiyle arz (enlem) tayin edilir. Bu maksatla her istasyon 
için önceden hazırlanan bir rasat programı yapılır. Zenit noktasının kuzey ve 
güneyinden aynı açıklıkla geçecek olan 2 ilâ 6 kadirli yıldızlardan birer çift 
teşkil edilir. Metodun esası, yıldız çiftlerinin deklinasyonlarının toplamı, bulu-
nulan yerinin arz değerinin iki katı olacak şekilde bir programın hazırlanma-
sından ibarettir. 

Her gece 12 çift yıldıza rasat yapılmak suretiyle, böylece 2 gece de 24 enlem 
rasadı yapılmaktadır. 

Laplace istasyonlarında semt tayini için Kutup yıldızından faydalanılmak-
tadır. 

Bu maksatla; arz üzerinde semti tayin edilecek noktada bir ışık bulundu-
jrulur -ve, aletle bu nokta ve }Kutup yıldızı arasındaki açı o suretle okunur ki 
aletin orta kılı yıldızın üzerine  tam intibak ettiği anda 0,1 saniye sıhhatle * 
zaman takabül ©eler. 

Her gece en az 6 silsile (2 şer tatbikli 12 yarım silsile) rasat yapılarak 
3 gece de 18 silsile yapılmak suretiyle semt rasadı tamamlanır. 

Laplace noktaları genellikle baz büyütme uçlarında bulunur: Şekil :   2. 

 

Türkiye Laplace noktaları Milletlerarası inceliklerde tayin edilmiştir. Cetvel 
:   2. 
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Baz Büyütmeleri: » . 
Uzunlukların elverişli olmamalarından ötürü doğrudan doğruya ölçülerek 

elde edilen bazlar 1 inci derece nirengi şebekelerinde kullanılamazlar. Bu se-
beple; ölçülen bazları içine alacak ve 1 inci derece nirengi şebekelerine elve-
rişli kenar verebilecek şekilde baz büyütme şebekeleri tesis edilir. Tesis edilen 
bu şebekeler iki katagoriye ayrılabilir. 

1. Üçgenli baz büyütmeleri Şekil :   3. 
2. Dörtgeni! baz büyütmeleri Şekil :   2. 

 

Başlangıçta, üçgenli baz büyütme şebekeleri tesis etmek suretiyle bazlar 
büyütülürdü. Bir çok üçgenleri ve büyüklü küçüklü bir çok açıları içine alan bu 
şebekelerin rasat ve hesaplan güç ve zaman kaybına sebebiyet verir. Şekil: 3 de 
görüldüğü gibi bu çeşit büyütmeler muhtelif tiplerde olabilir. Büyütülen kenarın 
istenen incelikte olmasını sağlamak amacıyle önceden Schreiber metoduna ' göre 
rasat Plânları hazırlanır. Bu plânlar gereğince bazı açılar hiç ölçülmemek-te 
bazıları ise 40 - 50 veya daha yüksek sayıda ölçülür. Elde edilen sonuçlar işin 
gerektirdiği sıhhatin üstündedir. Bu çeşit baz büyütmelerinin rasatları Hildeb-rand 
teodolitleri ile yapılmıştır. 

Bir yandan fazla zaman alması, bir yandan sadece bir istikamette çıkış, 
vermesi sebebiyle zaten aranan inceliğin üstünde bir incelik veren üçgenli bü-
yütmeler mahzurlu görülmüş bunların yerine iç içe iki basık dörtgen almak 
suretiyle bazların büyütülmesi maksadı karşılamıştır. Şekil: 2 te görüldüğü 
gibi bu büyütme şekilleri bir kaç istikamette nirengi zincirlerinin üretilme-
lerini mümkün Kılmaktadır. Bu tip baz büyütmelerdeki rasatlar 48 silsile olmak 
üzere WÎLD T, 4 teodolitleri ile yapılmıştır. Bu baz büyütme şekilleri seçiminde 
dikkat edilen en önemli husus çıkış açılarının 33 dereceden küçük olmamasını 
sağlamaktır. 
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Ayrıca, şekiller tesbit edildikten sonra, baz büyütmelerinin istenen incelik-
ten düşük olmamasını temin etmek için şekil kuvvetleri hesaplanmış ve gere-
kirse yeniden şekil seçimi cihetine gidilmiştir. 

Cetvel : 3 deki cetvelde görüldüğü gibi baz büyütme kenarları milletlerarası 
inceliklerin üstünde olmak üzere 1 : 500.000 dir. Tabiatiyle, baz miktarınca baz 
büyütme şebekesi vardır. 

 



NÎRENGÎ ■ ZİNCİRLERİNİN  ŞEÇÎMt-VE'BAŞATLARI 

Başlangıçta nirengi zincirleri kenar şartı veren dörtgen veya santrallardan 
ibaretti. Bu tip geometrik şekillerin her kenarı istenen incelikte ve kontrollü 
olarak elde edilmekle teklif edilen zincirler ideal olarak kabul edilebilir. Ancak, 
gerek seçim, gerek rasatlardaki güçlüklerin doğurduğu mahzurları önlemek 
maksadıyle sonradan alman bir karar gereğince bu tip zincirler yerine kuvvetli 
üçgenlerden müteşekkil zincirler alınmıştır. 

Bu üçgenlerin seçiminde bilhassa açılardan herhangisinin 33 dereceden küçük 
olmamasına önem verilmiştir. Zincirlerin uzunlukları 100 - 200  kilometredir. 

Zincirler önce büroda haritalar üzerinde bir kaç ayrı yoldan olmak üzere seçimi  
yapılarak  proje  halinde  hazırlandıktan  bunların  ^ R  şekil  kuvvetleri 

hesaplanmış ve diğer özelliklerle birlikte mukayeseler yapılarak en uygun olanı 
esas proje olarak kabul edildikten sonra arazi seçimine gönderilmiştir. Yerinde 

yapılan keşifler neticesinde gerekli değişiklikler yapıldıktan ve noktalara yer-* 
altı ve yer üstü işaretleri dikildikten sonra rasat ekipleri rasat işlerine baş-
lamışlardır. Gözetleme istikametlerinin zemine yakın geçmesini, dolayısiyle ref-
ıraksiyonun azalmasını sağlamak gayesiyle birçok noktalarda 33 metre yüksek-
liğinde Bilbi çelik kuleleri dikilmiştir. Rasatlar kulelerden veya  kulelere  ya-*      

pılmıştır. 

Zincir ve poligonlar Şekil î de görülmektedir. 

/ 
•  , HESAP VE MUVAZENELER 

Astronomik «Laplace» noktalarındaki rasatlar büroda gereken şekilde dü-
zeltmeler yapıldıktan sonra kendi aralarında muvazene edilerek kat'i sonuçlar £    
ve ortalama hatalar elde edilmiştir. 

Cetvellerde, Cetvel : 4 de görüldüğü gibi ortalama hatalar yuvarlak olarak kutup 
yıldızı  (f) yüksekliğinde Ü 0,"191, tüllerde (\) ±0,"240 semtlerde (a) ± 
0,"350 dir. Azami hatalar ise sırasıyle ± 0,"440; ± 0,"660 ve ±0,"600dir. Bu 
hatalardan anlaşılacağı gibi semt hatasını dikkate alarak Laplâce semtinde bu 
yüzden herhangi bir düzeltmenin yapılması gerekmemiştir. 

Baz Büyütmelerinin Muvazene ve Hesabı: 

Daha önce açıkladığı gibi bazları büyütmek maksadıyle tesis edilen baz 
şebekeleri iki katagoriye ayrılmıştır. Birinci katagoriye giren şebekelerde rasatlar 
çeşitli vezinlerde olmak üzere açı usulüne göre yapıldığından bu büyütmelerin 
muvazeneleri vezinler hesaba katılarak açı usulü ile yapılmış ve cetvelin 
tetkikinden anlaşılacağı gibi büyütme inceliklerinde ortalama olarak 1/500.000 
gibi çok iyi bir netice elde edilmiştir. Cetvel :   3. " 

İkinci katagoriye giren iç içe iki mayınlı baz büyütme şebekelerinde istis-
nasız olarak rasatlar istikamet usulü ile ve 48 er silsile yapılmıştır. Bu itibarla 
bu şebekelerin muvazeneleri istikâmet metodu ile ve aynı vezinli olarak ya-
pılmıştır. Elde edilen baz büyütme kenarları inceliklerinin tetkikinden anlaşıla-
cağı gibi gerekli olan inceliğin üstünde bir incelik sağlanmıştır. Cetvel : .S. 
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Nirengi Zincirlerinin ve Poligonların muvazene ve Hesapları : 

Ana nirengi şebekesinin en önemli muvazene işini teşkil eden poligon ke-
narları ve poligonların muvazenesine başlanmadan önce, bütün memlekete şa-
mil bir başlangıç noktasının seçimi gerekmiştir. Bu noktanın seçiminde özel-
likle şu prensipler gözönünde tutulmuştur : 

a. Seçilecek noktanın şakul sapması mümkün olduğu kadar az olmalıdır. 
Bunu  tesbit  etmek için,   çeşitli  araştırma  metodları olmak la beraber diğer 
noktalardaki   astronomik  noktalarda henüz   rasatlar   yapılmadığına  göre   bu 
maksadı sağlamak için çevre topoğrafisi mütecanis olan bir nokta seçilmelidir. 

b. Seçilecek nokta mümkün olduğn kadar memleketin ortasında bulunma 
lıdır. 

Bu prensiplere rağmen söz konusu noktanın mevcut nirengi şebekelerine 
yakın bir yerde bulunması gerekmekte idi. 

Bu maksatları karşılamak üzere Ankar-a civarında Meşedağı I inci derece $ 
nirengi noktasının memleket başlangıç noktası olması uygun ..görülmüştür. Diğer 
deyimle, bu noktada yapılan astronomik rasatlar ile elde edilen enlem, boylam ve 
semt, coğrafi koordine ve semt olarak kabul edilmiştir Hesaplara buna göre 
başlanılmıştır. Sonraları elde edilen neticelerden anlaşılacağı gibi Meşedağ noktasının 
millî başlangıç noktası seçilmesinde büyük bir isabet olmuştur. 

Bundan sonra zincirlerin ve poligonların muvazene işine başlanmıştır. Bu 
f    muvazenelerde aşağıdaki metod uygulanmıştır : 

»        . 
a.    Harhangi  bir  poligonla,   kenarları teşkil  eden zincirler  ardı   ardınca 

geometrik şartlar, baz şartı ve laplas şartı konulmak suretiyle muvazene edi-
lecek sonuncu zincir muvazenesine bu şartlara ilâveten arz (Enlem) ve tûl 
(Boylam) şartları da alınmıştır. 

b; Geçici hesaplar yapıldıktan sonra Laplace noktalarında bulunan semtler 
geddetik semt olarak hesaba alınmış ayrıca, laplas formülüne göre düzeltil-
miştir. 

îlmi ve Teknik yönü göz önünde tutulursa, poligonların dört zincirini bir 
arada muvazene etmek maksada en uygun gelen bir muvazene şekli olurdu. 
ITakat arazi işlerinin peyderpey yapılmış olması bu imkânı vermemiştir. Ayrıca, 
ilerde bütün memleket nirengisinin toplu bir şekilde muvazene edileceği düşün-
cesi ile muvazenenin bu şekilde yapılması yeterli görülmüştür. Bundan başka» 
yapılan muvazenelerle elde edilen nirengi değerlerinin 1/25.000 lik standart 
memleket haritaları için lüzumlu olan incelikte olması ön görülmüştür. Muva-
zeneler neticesinde elde edilen kapanma ve ortalama hatalar istenen maksadın 
sağlanmış olduğunu göstermektedir. Cetvel : 5 ve Cetvel : 6 dâki ortalama hata 
cetvellerinin tetkikinden anlaşılacağı gibi bu incelikler en ileri memleketlerdeki 
nirengi şebekelerinde elde edilen inceliklerden üstündür. Poligon teşkil etmek su-
retiyle yapılan nirengi şebekelerinin inceliği hakkında bir fikir edinmek için 
poligon kapanmaları ile elde edilen kapanma hatalarının poligon uzunluğuna 
olan oranlarının hesaplanması taammüldendfr. Türkiye niretigi şebekesinin bu 
esasa.göre hasaplanan incelik .oranları 1 : 200.000 nin üstündedir; Şekil 8. Diğer 
memleketlerdeki poligon incelikleri ile yapılan karşılaştırmada bu inceliğin daha 
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üstün olduğu anlaşılır. Poligon incelikleri hakkında daha esaslı bir fikir ver-
mek amacıyla şu neticeyi de belirtmek faydalı olur. Ankara başlangıç nokta-
sından itibaren ardı ardınca yapılan muvazeneler neticesinde Ankara - Hüseyinli 
- Tokat - Suşehri - Bayburt - Hasankale - Muş - Cizre - Derik - Urf a - Gaziantep 
- Ceyhan - Karapınar yolunu takip ederek bulunan netice ile yine Ankara - 
Yenice oba - Karapınar neticeleri birbiriyle karşılaştırılmıştır. Tüllerde (Boylam) 
85 cm. arzlerda 11 metre semtlerde 0,"001 saniye farklar görülmüştür. Bunun 
yakşalık olarak 2295-km uzunluğunda bir poligon olduğu düşünülecek olursa bu 
kapanmaların çok büyük bir incelikte olduğu aşikârdır. Cetvel :   7. 

Poligon için Nirengilerin Tesisi, Rasadı, Muvazenesi: 

Birinci derece nirengi şebekesini teşkil eden poligonların içini kapsayacak 
şekilde II inci derece nirengi noktaları tesis edilmiştir. Bu noktalar I inci derece 
poligonlarına dayanılarak ■ muvazene ve hesaplanacakları için rasatlarının aynı 
incelikte olmayacağı tabiidir. Kenarlarının da daha kısa olacağı düşüncesi ile 

■ ,, 16 silsile rasadının standart olması uygun görülmüştür. Bununla beraber kalan 
boşlukları  doldurmak  maksadıyle  Hinci  derece Hinci  kademe noktaları  da 

■*. Jtesis edilmek suretiyle daha düşük derecede nirengilerde vardır. Rasatlar genel 
•   olarak "VVÎLD T-3-teodolitleri ile yapmıştır.   ~~ 

Hinci derecede nirengi  noktalarının  muvazeneleri  başlangıçta  şu  şekilde .   
yapılmıştır :    Poligonları teşkil eden kenarların takriben ortalarına düşen kenarlar 

arasında birbiriyle kesişen doğu - batı kuzey - güney II inci derece zin-^.cİEİeri 
teşkil, edilmiştir. Buna göre I inci derece kenarlarının uzunluk, semt ve uç noktaları 
koordineleri sabit tutularak geometrik şartlar, baz şartları ve coğrafî koordine 
şartları kurmak suretiyle haç şeklindeki şebekeler muvazene edilmiştir. Muvazene 

neticeleri çok elverişli ve aranan incelikle olmuştur. Bu şekilde yapılan zincir 
muvazenelerin aralarında kalan boşluklardaki noktaların muvazeneleri nokta 

muvazenesi usullerine göre yapılmıştır. 

Sonraları, elektronik hesap tesislerinden faydalanmak suretiyle, I inci de 
rece poligon içlerindeki II inci derece noktaları, civardaki bütün I inci derece 
kenar ve noktaların. değerleri sabit tutulmak suretiyle topluca muvazene edil 
miştir. İdeal olan bu muvazene şekliyle varılan netice her türlü ilmî ye teknik 
maksatları karşılayacak niteliktedir. -.--     <..;■.:'■*. .   •       . 

I inci ve II inci derece nirengi şebekeleri, elde edildikten sonra teksif nirengi-
leri yapılmıştır. Muhtelif derecelere ayrılan bu nirengiler pek tabii olarak II inci 
derece teodolitlerle ve daha düşük vezinli olarak rasat edilmiştir. Hesaplar da, 
yerine göre, bazan nokta muvazenesi, bazen de basit hesaplarla elde edilmiştir. 

Bilindiği gibi, nirengilerin iki ayrı başlagıç noktasına göre değerleri var- 
dir. Memleket başlangıç noktası olan Meşedağ mebdei ve Avrupa mebdei. Meşe- 
dağ başlangıç noktasına millî mebde olarak isim verebiliriz. Bunun nasıl tesis 
edildiği yukarda açıklanmıştır. • 

Avrupa başlangıç mabdeine gelince bu da şu suretle tesbit edilmiştir r Av- 

rupadaki çeşitli memleketlerin millî nirengi şebekeleri olduğu malumunuzdur. 
'-"■ -Haritalar? nekadar sıhhatli olsalar bile NATO camiası olarak müşterek sevunma 
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plânları lojestik ve istihbarat işleri yapılırken çeşitli mebdelere dayanan birçok 
karşıklıklara sebebiyet verdiğinden müşterek bir Avrupa nirengi şebekesinin 
tesisi lüzumlu görülmüştür. Bu maksadı karşılamak için Avrupa nirengi şebe-
kelerinden faydalanılarak belli başlı nirengi noktaları alınmış ve bu noktalardaki 
astronomik değerler ile geodetik değerler arasındaki farklar asgari olacak şekilde 
topluca muvazene edilmek suretiyle Avrupa nirengi şebekesi değerleri elde 
edilmiştir. Buna göre NATO haritaları yapılmıştır. Avrupa şebekesi ile Türkiye 
şebekesi, arada zincir ve şebekeler tesis edilmek suretiyle, bağlanmıştır. Bu 
bağlantıda Avrupadan gelen koordine değerleri ile millî koordineleri-miz 
arasında 30 - 80 metrelik farklar çıkmıştır. Bu cüz'i farklardan anlaşılacağı gibi 
memleket nirengimiz çok sıhhatli bir niteliktedir. Denilebilirki memleket ni-
rengimiz Avrupa nirengi şebekelerinden «Finlandiya hariç» daha üstün kalite-
dedir. Bunun böyle olması tabiidir. Çünkü, Türkiye nirengi şebekesi tesis edi-
lirken en modern usuller seçilmiş en hassas rasat ve ölçme aletleri kullanılmış, 
rasat ve ölçülerde üstün vezinler hesaba katılmış ve muvazeneler her türlü ge-. 
odetik, astronomik ve geometrik şartlar nazarı itibare alınarak yapılmıştır. 
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