
 



YAZARLARINADI-SOI'ADİ, UNVANI VE ADRESLERİ 

- Prof. Dr. Muzaffer ŞERBETÇİ 

- Prof. Dr. Ergün ÖZTÜRK 

- Doç. Dr. Ahmet YAŞAYAN 

Arş. Gör. Haluk KONAK 

KTÜ- Jeodezi Bölümü 

61080- TRABZON 

- Prof. Dr. Hüseyin DEMÎREL 

YÜ. Jeodezi ve Fotogrametri 

Mühendisliği Bölümü 

İSTANBUL 

- Prof Dr. Tevfik AYAN 

İTÜ. Jeodezi ve Fotogrametri 

Mühendisliği Bölümü 

İSTANBUL 



DERGİDEN MEKTUP 

33. Çalışma Döneminin İlk dergisini Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü'nün yaptırdığı Türkiye Yüzey Ağı Oluşturma Projesi 
(TÜRYAP)' nin eğitim konferanslarına ayırıyoruz. 

Bu konferanslar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde yalnız-
ca kurum merkez çalışanlarına verilmiştir. Bu nedenle tüm meslek-
taşlarımıza ulaştırma gereği duyulmuş ve 72. sayı dergimizin içeri-
ğini TÜRYAP eğitim konferansları oluşturmuştur. Yalnız Prof. Dr. 
Ahmet AKSOY'un sunduğu "Ülke Üçüncü Derece Yüzeyağı Sıklaş-
tırma, Tesis, Ölçü, Dengeleme ve Konum Belirleme" başlıklı konfe-
rans metni yayım tarihine kadar kurulumuza gelmediğinden yayım-
layamıyoruz. 

Yine bu sayıda yazıların, doğrudan orjinal metinlerinden baskısı 
yapılmıştır. 

Yazıların aynı standartta olması için; Yayın Kurulumuz bundan 
sonra gönderilen yazıların doğrudan basıma girecek standartta ol-
maması durumunda değerlendirmeye almama kararını almıştır. 

Saygılarımızla 

YAYIN KURULU 
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ULKB TEMEL J"30DBZİX AĞIII TARİHÇESİ, 

NİRENGİ, 3TİV3LMAN VE GRAVİTE AĞLARI 

M, ŞERBETÇİ 

1-GİRİŞ 

Ülke Temel Jeodeaik ağ ismi altında Ülke Nirengi, Niv^lman ve 
Gravite ağı gibi jeodezik çalışmalar için kurulmuş tüm ülkeyi 
kapsayan ağlar ıkla gelmektedir. Türkiyedeki ülke jeode-zik 
ağlara ilişkin tarihçeleri ile birlikte bilgiler kısaca 
özetlenmiştir. 

2-ÎTİREITGİ AĞI 

Nirenginin mucidi Hollandalı bilim adamı 'Yillebrord SîTELLİ'JS 
(1591-1626) dur. Gerçi Snellius'dan önce Gemraa 7RİSİUS (1533), 
Sebastian MOTSTER (1551), Tycho 3RAHE (158Q), J.PRATERİUS (1590), 
jobst BÜRGİ (1600) gibi bilim adamları grafik kestirme, grafik 
nirengi, Plançete gibi konularda çalışmalarda bulunmuşlarsa da 
bizim anladığımız anlamda airengi ağı kurarak ölçü re hesaplarını 
Snellius 1615 de gerçekleştirmiştir. Leiden'den gecen meridyen 
boyunca Alkmaar-Bergen op Zoom arasında 13 üçgenlik bir airengi 
ağı kurarak açıları 2?5 ayak (75 cin) yarıcaplı kuadrantlar-la 
ölçmüş 2 derece dakikasını direkt re 1 derece dakikasını ise 
tahmin etmiştir. Astronomik gözlemler için 5f5 ayak (165 cm) 
yarıçapiı kuadraatiaria kutup yıldızından yararlanmıştır. 330 m 
lik bir baz ölçerek baz büyütme ağı ile nirengi ağına ölçek yer-
miştir. 

Ülkemizde jeodezik çalışmalar basıaeri re diğer bazı konularda 
olduğu gibi 300 yıla yakın bir gecikmeyle başlanabilmişf 1895 yx-
lıada Pransadaıa Eleman, re mlet getirtilerek Yardar havzasında 
airengiye dayalı modern salamda bir harita yapımına başlanmış, bu 
yüzdea 1895 yılı aodsra Türk haritacılığınla başlangıcı olmrak 
kabul edilmiştir» Bu tarihten sonra Eskişehird® nirengiye d»ymlx 
İs10 000 ölçekli bir harita yapılmışt bir sür® duraklayaa bu 
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çalışmalar 1908 de 2«Meşrutiyetin ilam. ile yeniden hızlanarak 
Genelkurmayda Harita şubesine bağlı nirengi ve topografya kısım-
larımdan oluşan harita komisyonu kurularak 1909 da ülkaain Ii25 
000 ölçekli haritalarınım yapınıaa Bmkırköy paftası ila 
başlanmıştır. 1909 da harita hizaatlerijain teknik ©smslara göre 
yürütülmesine dair özel surett® hazırlanan Harita komisyonu ta-
limatı Genelkurmay Başkanlığına sunularak onaylanmıştır» Buna 
göre Osmanlı üikasiaıa alr®agly# bmgj.ı haritasının 10-15 yılda 
tamamlanması öngörülmüştür. Hmzırlanaa programa gör® 

1) Önemli Bölgelerin (Müstahkem mevki) Ii25 000 ölçekli hari 
tası 

2) Rumeli, Anadolu, Suriye ve Irak'ın İs50 000 ölçekli hari 
tası 

3) Arabistan yarımadası, Trablusgarp ve Bingazi'nin İs 100 000 
ölçekli haritası 

4) Asya kıtasındaki Osmanlı İmparatorluğu toprakları ile 
Trablusgarpın İs200 000 ölçekli haritası 

5) Balkan savaşından sonra Rumelide kalan toprakların Is25 000 
öiçekJ.i haritası 

yapılacaktır» -Hu haritaların yapılmasında Bonn projeksiyon sistemi 
uygulanacak^ boylam başlangıcı olarak Ayasofya camisinin kubbesi 
aiınacajcf pafta Dayutiarı 40xt?0 cm olacaktır. 

Harita komisyonu 1910 yılında 16 adet nirengi noktası ile İs-
tanbulun Bakırköy, Çamlıca, Kağıthane, Kilyoss Hisarlart Kavak* 
Maltepe, Kınalıada gibi bölgelerin 1Î25 000 ölçekli haritalarını 
yapmıştır® Kurtuluş savaşma kadar ülkenin çeşitli yerlerinde 
lokal olarak yapılan nirengilere bağlı olarak haritalar yapımına 
devam edilmiş, 1920 de 30 Subay ve 170 sandık malzemeyle Bu daire 
İstanbuldaa İnebolu üzerinden Ankarmya taşınmıştır,, Savaş sonrası 
1925 yılında 657 sayılı yasa ile Harita Genel Komutanlığı (o za-
manki ismi Harita Genel Müdürlüğü) kurulmuştur. 

Harita yapımına altlık olan nirengi işleri ihtiyaca göre dağı-
nık alanlarda yapılması icap ettiğinden^ çeşitli başlaagıçlarıa 
alınması re bunlara dayanarak lokal nirengi ağlarının yapılmasının 
ilerde doğuracağı sakıncalar dikkate alınarak ülke çapında tek 
başlangıca bağlı bir I.derece ağının kuruluşuna karar verilmiş ve 
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194-2 yılında Ankara yakınında Meşedağ başlangıç kabul edilerek 
1944 yılında ülkeyi kaplayan 7e zincirlerden meydana gelen poli-
gonlar halinde I,derece nirengi ağı kurulmasına başlanarak bu 
çalışmalar 1953 yılında bitirilmiştir. I.derece ağı ortalama 180 km 
uzunluğunda zincirlerden meydana gelen 27 poligon, 66 zincir v@ 
786 I»derece noktasından oluşmuştur. Üçgen kenarları 25-35 km 
civarındadır. Doğrultular Wild T3 ile 24 dizi olarak (1947 den öace 
bir kısım noktalarda Schreiber'in kombinasyon yöntemi il®) geceleri 
Zeiss'ın T«SeG8 pırıldaklarına, gUndüzleri ise Helyetrop'a bakılarak 
yapılmıştır» Zincirlerin baş? orta ve sonlarında 98 adet noktada 
(Laplace noktası) astronomik enlem, boylam ve Azimut ölçülmüştür. 
Zincirlerin kesim yerlerinde 40 adet baz ölçülmüştür* Bu ağ 1953/54 
yılında Uluslararası Hayford elipsoidi üzerinde, Lambert'in konik 
konform projeksiyon sisteminde bilinmiyenlsr arasında koşul 
denklemleri bulunan dolaylı ölçüler yönteminde ABD'de toptan 
dengelenmiştir. 

Özet olarak; 

İstasyon sayısı 786 
Gözlenen doğrultu sayısı 3538 
Laplace noktası 98 
Baz 40 
Normal denklem sayısı 1432(786x2-98-40-2) 
üçgen sayısı 1027 

II 
Gözlenen bir doğrultunun ort. hatası  0.681 
Ferrero bağıntısından 0.670 
Üçgenlere ait ort. kapanma hatası     0,907 

B^u ağ daha sonra batıdaki 8 nokta bağlantısı ile ED-50 sembolü 
ile gösterilen Avrupa.datumuna dönüştürülmüştür» Daha sonraki 
yıllarda bu ağda 155 baz Tellurometre MRA III ve 359 baz Rang® 
Master III ile ölçülmüş, birçok noktalarda doğrultu gözlemleri 
yenilenmiştir. Bu çalışmalar çerçevesinde 432 adet I. ve II.de-
rece noktaları iyileştirilmiştir* Birçok noktalarda da Doppler* 
GPS,- SLR ve astronomik ölçüler yenilenmiştir» Diğer taraftan 
Hormal denklemlerin ters matrisi hesaplanmış olup ağın yeniden 
dengeleme çalışmaları devam etmektedir. 
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II»Derece Nirengi: Geniş olan I.derece poligonlarx karşılıklı 
I.derece zincirlerine bağlanarak ikiye veya dörde bölünmek sure-
tiyle kenarları 20-25 km uzunlukta II, derece 1.kademe ağı ku-
rulmuş * bu hesaplamalarda I»derece ile bağlantı noktalarının 
koordinatları hatasız kabul edilmiştir. Bunların aralarına da 
kenarları 15-20 km uzunlukta olan II«derece 2.kademe noktalarla 
doldurulmuştur» II«derece noktaları ^7ild T 3 teodolitleri ile 
uzaklıklarına göre 8-12 dizi ölçülmüşlerdir» 

III.Derece Hirengi: Üst derecedeki v® kendi derecesindeki nokta-
lardan çıkış alarak kenar uzunluklarına göre 3-6 dizi ölçülürler 
ve kestirme dengelemesi ile koordinatları hesaplanır. 

17. Derece Nirengi; Genellikle üzerlerine alet kurulmadan önden 
kestirme ile hesaplanan noktalar olup fazla ölçülerde bulunan 
koordinatların aritmetik ortalaması alınır. 

Ülke nirengi ağına ait noktaların sayısı aşağıda verilmiştir: 
I.Derece noktalar 786 adet 
II.Derece noktalar        3 320  " 
III«Derece noktalar       55 000  " 
17.Derece noktalar      120 000  " 

Astronomik çalışmalar 

Bu ağ üzerinde 1953 yılı sonuna kadar ölçülen 99 Laplace nok-
talarından başka Jeoid kesiti için Batı-Doğu doğrultusunda orta 
zincirler boyunca 19 astronomi noktasının daha ölçü ve hesapları 
yapılmıştır» 1947 den önce Azimut gözlemleri Hildebrand Ohiversal 
teodoliti,    Enlem ve Boylam gözlemleri için Passage aleti 
kullanılmış olup bu tarihten sonraki gözlemler ise Wild T4 aleti 
ile yapılmıştır* Astronomik noktaların sıklaştırılması çalışma-
larında 131 noktada enlem ve boylam ölçüleri ve 33 noktada enlem, 
boylam ve Azimut gözlemleri yapılmıştır. 1978-1990 arasında yapı-
lan bu çalışmalar ile 

1) Türkiye TîTD-54 (1954 Türkiye Ulusal Datum) ve ED-50 (1950 
Avrupa Datumu) üzerinde astrojeodezik jeoid hesabı, 

2) Doğrultu gözlemlerinin çekül sapmasından dolayı redüksiyonu 
için prediksiyonlar» 

3) Ağın yeniden dengelenmesi ile nirengi ağının yönetilmesi 
planlanmaktadır» 
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Sonuç olarak 194-2-1990 yılları arasında 290 noktada astronomik göz-
lem yapılmış olup bu rakam 400 e yükseltilerek 50 km aralıklarla 
nokta elde edilmesi planlanmaktadır» 

Boylam Tayini s Yıldızların meridyen geçişleriyle yapılan ölçülerde 
boylamlar hesaplanmıştır» Ölçü ve saman sinyalleri kronoğraflar 
üzerine otomatik olarak kayıt edilmiştir» Her istasyonda 4 gece re 
her gecede Zenitin kuzey ve güneyindeki 15 zaman yıldızı ile, 
deklinasyonları 75-30 derece olan 3 yıldıza ölçü yapılmıştır. 

Enlem Tayini : Genelde Harrebow~Talcott yöntemine göre her istas-
yonda 2 gece ve her gecede 12 çift yıldıza ölçü yapılarak saptan-
mıştır. 

Azimut Tayini s Kutup yıldızı ile I.derece semt noktasının doğrul-
tuları 3 gecede 18 dizi ile Zeiss TSG işaret fenerlerine bakılarak 
yapılmıştır. 

Baz Ölçüleri s Uzunlukları 4-11 km arasında değişen 41 adet baz 
ölçüsü 1952 yılında bitmiştir. Bazlar genellikle eğimi %8 i geçmeyen 
düz arazilerde seçilmiş, baz büyütmeleri ise baz karşısındaki 
açıları 40^ dan küçük olmayan ve baz büyütme kenarına oranı 1/3 den 
küçük olmayacak şekilde köşegenli dörtgen biçimindeki ■ şekilden 
meydana gelmiştir» Baz karşısındaki küçük açılana doğrultuları 48 
dişi,diğerleri 24 dizi gözlem yapılmıştır. Baz başındaki gözlemler 
10 m yüksekliğinde Bilbj çs^ik kulelerind«H yapılmıştır. Bazlar 24 m 
lik invar telleri ile 10 kg lık germe il® ölçülmüştür» Eğim 
düzeltmesi için 24 m lik portrelerin yükseklik farkları 1 mm 
incelikl® ölçülmüştür» Baz ölçmelerinde Eğim, gergi,, tel ucundaki 8 
cm lik bölümlü cetvellerin ağimi, Aiignmaa, ısıs tel ayar 
düzeltmeleri getirilerek daniz yüz@yin@ indirilmiştir„ Baz 
incelikleri İs2 000 000 dan daha yüksektir» Har arazi ölçüsünden 
öne® re sonra iamr telleri Ankara eırarıadalci ayar bazında ayar 
edilmiştir,. 

3- ÜLKE IÎYE1MAH AĞI 

Daha önceleri bölgesel olarak yürütül@a nivelmaa çalışnaları 
1935 de Antalyada kurulaa Mar@ograf istasyonundan sonra Türkiye 
çapıada genelleştirilmiştir» Böylelikle İzmir/Karşıyaka (1936) 
Kdz. Erağlisi (1949), İskenderun (1952), Trmb^oa (1956), 
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Samsun (1961), Bodrum (1967) gibi Akdeniz, Karadeniz v© Eğe deni-
zindeki Maraograf istasyonlarına bağlı 162 ad®t I» dereca nivelnajı 
hattında 20260 km re 88 adet II. derece nirelman hattxnda 8386 km 
lik nâ.wmlm&a yapılmıştır® Ana yollar v® demiryolu g®çkilerind# 2,5 
- 3 la d@bir yapılaa I. r® II. derece niT@lman noktaları arm-
smdaki ölçüler gidiş-döaüş olmak üz®r@ yapılarak aradaki fark 
için 4 VST ma formülü aınır kabul edilmiştir. I®derac@ nivtlman 
halkaax garresi 650-1400 km T« bunların kapanma artıkları 10-15 cm 
dir# Xl#dax®c« aivslmatt aoktaxarx l»derac® geçüj.«rıa abalarını 
doldurmak w» bunları Mrbiria© bağlamak am»cı ile yapxlmışlardxr8, 
III» âerac* airalaan noktaları 0iklaştxrmm amacx il@ ympxlmxştxr. 
(Ek 2) 

1965 yılında Ulk® nivelman ağı için dengeleme çalışmalarında 
Mareograf istasyoaları arasında çıkan bazı farklılıklar dolayısı 
il@ ülkunin ortasxndaki bir noktaya Mar@ograf istasyonlarından 
yükseklik taşınarak bunlarxn ortalamaax ülk® nirelman ağxnxn baş-
langıç kotu (H-N) olarak seçilmiştir. 

Dengeleme etüdlerinda y©rç@kimi ölçtîleriniıı önsmi anlaşıldxğxn"-
daa 1966 yxlından itibaren nirslman batlarında grafite ölçüleri 
yapılmağa başlanmıştır. 1973 yılxndan sonra I»ve II. deree® nokta-
larımdan oluşaa ülke temel nivelman mğınm iyileştirilmesi ve 
uluslararası standartlara uygun turuma getirilmeBİ çalışmalarxna 
hx^ verilmişs bu amaçla eski ffiareegraf istasyonları iptal ediie-
reic bunların yerine Antakya, Izmir/menteş, Bodrum ve Erdekte 4 
yeni istasyon kurulmuştur. Bu istasyonlar 1985 yılında çalışmalara 
Daşiaaış olup 1986 yılından sonra saatbaşı alınan denisyüzeyi 
verileri yıllık bültenler halinde yayınlanmıştir. 

Yapılan çalışmalarda noktaların Jeopotansiyel sayılar ila den-
geleme ya,pxlm§tax Te uydu tekaiğiaden yararlanılması planlanmıştır, 
1990 da Antalya Ssuaaua ve Îzair/Menteş mareograf istasyonlarında 
GPS gözlemleri yapılmış olup- bu yöntemle de düşey datum hesaplan-
maktadır. 

4- ÜLKE GRAYİTE AĞI 
<Je©idiH tayini re jeofizik çalışmalarında yararlaımak üzere 

1947-51 arasımda İstanbul, Ankara, İzmirs İskenderun* Konyas Sivas 
ve Erzuruada Steraeck sarkacı ile mutlak gravit@ler ölçülmüş r« bu 
değerler Kandilli-Potsdam bağlantısı ile Avrupa ağına bağlanarak 
kontrol edilmiştir. 1956-60 yılları arasında öncelikle Ankara-
Erzurum re daha Bonra Ankara-İstambul-Konya ayar bazı ve 24 adet 
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hava alanlarında seçilen I.derece gravite! noktalarından oluşan ağ 
ölçülmüştür. Ölçülsrde ITORGARD THK 428 ve THK 468 gravimetreleri 
kullanılmıştır» 1961-1990 yılları arasında 3718 adet II. derece 
gravite noktaları karayolları boyunca 5-10 km aralıklarla ölçülmüş, 
ölçüler WORDEN ve LA COSTE-ROMBERG gravimetreleri ile yapılmıştır. 
Ker İs25 000 lik paftada 6-10 nokta düşecek şekilde III» ve IV. de-
rece noktalar ölçülmekte olup şimdiye kadar 5400 adet III» ve IV» 
derece gravite noktaları ölçülmüştür. V, derece noktaları nivelman 
hatları boyunca seçilmekte olup şimdiye kadar 70 000 gravite noktas-
ölçülmüştür. Böylelikle 3-5 km aralıklarla tüm Türkiyede gravitesi 
ölçülmüş noktalar oluşacaktır. Bu şekilde' çekül sapmaları prediksi-
yonu ve Jeoid hesabı yapılabilecektir. (3k 3). 

.Doppler çalışmaları t 1983 den beri 3 adet MZ-1502 Doppler aletleri 
ile yapılan çalışmalar: 

D 3 boyutlu datum dönüşümüs 
2) Nirengi ağında homojen bir ölçek temini, 
3) Doppler jeoid hesabı 

amaçlarını gütmektedir» Bunun için 1983-84 yılları arasında 30 
noktadan oluşan sıfırmcı derece Doppler ağı ölçülmüştür. 3u ağın 
noktaları seçiminde sıra ile Laplace noktası, Astronomik nokta, 
I.derece nirengi noktası, nivelmaa. noktaları alınmıştır, Sıfırmcı 
derece Doppler gözlemleri için alıcılardan biri sürekli olarak ülke 
nirengi ağının başlangıç noktası olan Meşe dağı noktasında sabit 
tutulup diğer iki alıcı sıfırmcı derece noktalarında konum-
landırılarak eş zamanlı ölçüler yapılmıştır. Sıklaştırma ölçüle-
rinde ise alıcılardan biri çalışma bölgesine giren bir sıfırmcı 
noktada sabit tutulup diğer iki alıcı sıklaştırma noktalarında 
konumlandırılarak eş zamanlı ölçüler yapılmaktadır. 

1984-1990 yılları arasında 245 Doppler noktası homojen bir 
dağılımla sıklaştırılmıştır. Bu noktalardan 114 adedi I. ve II» 
derece nivelman noktalarından seçilmiştir» 1987 yılında 35 Doppler 
noktasından Doppler Jeoidi hesaplanmıştır. 

Sonuç olarak Ülke Jeodezik ağların kuruluştı ve yaşatılması 
çalışmalarını başarıyla yürüterek bu günkü duruma getirilmesinde 
payları olan Harita C-enel Komutanlığında emeği geçmiş meslektaş-
1&S1S1I1 ninaet ve şükranla, bu uğurda hayatlarını kaybeden bir 
çok meslektaşlarımızı da saygı ve rahmetle anıyoruz 
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