
NİRENGİDE KRONOLOJİK GELİŞME VE
TÜRKİYE'DE NİRENGİ SORUNU

Ahmet   A K S O Y
(İstanbul)

1 — Genel :

Bir taraftan yerin şeklini belirleme amacına yönelik bilimsel düzey-
deki  çalışmaların,  diğer  taraftan askeri,  sosyal,  ekonomik  ve benzeri  so-
runların gereksinmesi olarak ortaya çıkan jeodezik çalışmaların temel il-
kesi  olan  nirengi,  ilk  uygulamacı  Gemma  Frisius  (1508-1555)  [1]  dan
günümüze dek önemini artarak koruyan jeodezik bir sorundur.

ilk  nirengi,  yerin  şekli  olarak varsayılan elipsoidin  boyutlarını  belir-
lemek için kurulmuş ve giderek ülkeler arası genişleme kazanmış,  bu du-
rum  uluslararası  işbirliği  ve  örgütlenmeyi  zorunlu  kılmıştır.  Günümüzde
bilimsel çalışmalar yerin gerçek şekli  olarak alınan jeoidin belirlenmesini
amaç  edinmekle,  nirengi  çalışmaları  yapay  uyduların  getirdiği  yeni  ola-
naklarla da desteklenerek,  kıt'alar arası  bir genişleme göstermiştir.  Bu-
gün  bu  çalışmalarda  işbirliğini  sağlayan,  bir  anlamda  yürütücü  kuruluş,
Uluslararası Jeodezi ve Jeofizik Birliğidir. Bu Birliğe üye olan ulusların bir-
likteki  önemleri,  kuşkusuz ön görülen çalışmalara katkıları  ile  orantılı-
dır. Günümüzün bilim düzeyine uygun çalışmalar yapma yeteneğine ya da
zihniyetine ulaşamamış ülkelerin çağın gerisinden geldikleri izlenimini ver-
meleri  doğal  bir  sonuçtur.  Adı  geçen  bilimsel  çalışmalara  katkıda bulu-
namayan uluslar, yalnız Birlikteki önemlerini azaltmakla kalmamakta, aynı
zamanda Birliğin çalışmalarını  önemli derecede aksatmaktadırlar.  Çün-ki
Birlik  ancak  territorial  çalışmaların  toplamı  ile  amacında  ilerleyebil-
mektedir. Avrupa kesimindeki çalışmalar örneğin bir Lüksenburg'un yeter-
siz kalması sonucu önemli derecede aksayabilir.
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Çağın gereği düzeyde jeodezik hatta jeofizik çalışma yapabilmenin
ilk koşulu, yeterli doğruluk derecesinde bir ülke nirengi ağının kurulma-
sı, yaşatılması ve teknolojik gelişmelere paralel olarak sürekli yenilenme-
sidir. Çünki nirengi tüm çalışmaların değerlendirilmeleri ve yorumlanma-
ları için bir araç, bîr anahtardır.

Doğruluk  derecesi  yönünden güvenilir  bir  nirengi  ağının  kurulması,
yaşatılması ve geliştirilmesi askeri, ekonomik, sosyal ve kültürel hizmet-
lerin yürütülebilmesi için gerekli  harita ve sayısal jeodezik çalışmalar yö-
nünden de önemli  güncel  bir  gereksinmedir.  Gereğince  önemsenmemesi
sonucu yukarda adı edilen hizmetlerin yürütülmesinde dar boğazlar oluş-
turmaktadır.

2 — Batı Ülkelerinde Nirengi Durumu :

Jeodezik çalışmaların beşiği olan Avrupa ülkelerinde nirengi çalışma-
ları genel çizgileri ile şu amaçlar için başlatılmıştır:

a)Dünya elipsoidi boyutlarının belirlenmesi,

b)1/25000 ve daha küçük ölçekli, askeri gereksinmeleri karşılaya
cak topografik haritaların yapımı,

c)Kadastral ölçmeler ve toprak plânlaması,

d)Şehir plânlaması,

e)Yol, baraj, köprü, tünel yapımı gibi bayındırlık işlerinde gerekli
mühendislik ölçmeleri.

a)  Dünya elipsoidi  boyutlarının belirlenmesi  için  öngörülen nirengi
ağları önceleri bir meridyen boyunca kurulan genellikle ortalama 30 km.
kenar uzunluklu üçgenlerden oluşan zincir ağlardır. Bu çalışmalara örnek
başlangıç, Snellius'un 1615 de Hollanda'da Alkmar  ile Bergen op Zoom
arasında kurduğu nirengi ağıdır.  Bu ağ  ile 122.098 km. uzunluğunda bir
meridyen boyu hesaplanabilmiştir.  Picard'ın 1670 de Paris-Amiens ara-
sında başlattığı ve J. O. Cassinî tarafından Dünkerk ve Bourges'e kadar
uzattığı üçgen zinciri de ilk nirengi çalışmalarına örnek çalışmalar olarak
sayılabilir. Bu çalışmaları  yine Fransızların Laponya (1736/37) ve Peru-
daki (1735/44) Manpertius, Clairaut, Laplace ve Leğendre gibi ünlü kişi-
lerin katıldığı çalışmaları, Lacaillenin Güney - Afrika - Kapstadt'ta Bosco-
vich ve Maire'nin Roma ve Rimini arasında, Beccaria ve Canonica'nın To-
rino daki çalışmaları sayılabilir. Bu ağları yine yerin şeklini belirlemeyi
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amaç  edinen  ancak  bu  defa  paralel  daireler  boyunca  uzanan  zincir  ağları
izlemiştir.  Bunların  ilki  1734  de  Cassini  tarafından  Paris  paralel  dairesi
boyunca  Strassburg  ve  Brest  arasında  kurulan  ağdır.  Bu  arada  1811  de
Laplace'in  önerisi  ile  Bordeaux ve  Fiume  arasına  Brousseau  ve Henry  ta-
rafından  kurulan  ağ,  Struve tarafından 1857 de 52°  enlemde kurulan ağ,
İngilizlerin  Hindistanda  kurduğu  üç  ayrı  ağ  ve Fransızların Casablanca  ve
Tunus  arasına  kurdukları  ağ  örnek  çalışmalar  olarak  verilebilir.  Bu  ça-
lışmalar  Almanların,  Fransızların,  İngilizlerin  ve Rusların ortaklaşa işbir-
liği  î le  İrlanda'da Valanciadan Ural'da Orsk arasında 1646 üçgenli  bir ağın
oluşmasını sağlamıştır.

Daha sonra  meridyenler  boyunca  ağların kurulmasına  devam edilmiş,
Lambton  ve  G.  Everest  tarafından  Hindistanda  Corcmandel  kıyılarından
Himalayelara  kadar  2340  km.  uzunluklu  ağ,  ayrıca  Struve  ve  Tenner  ta-
rafından Don'dan Kuzey Buz denizine kadar uzanan 295 üçgenli  diğer bir
ağ  kurulmuştur. Bu ağlardan yararlanılarak hesaplanan çok sayıda elipsoit
boyutları  yanında Bessel'in 1840 yılında hesapladığı  değerler, zaman için
en iyi  değer ler  olarak al ınmaktad ır  [2] .

Yukarda  adı  geçen  ve  özellikle  elipsoit  boyutlarının  belirlenmesini
amaç  edinen  çalışmaları  izleyen  nirengi  çalışmaları,  çok  yönlü  amaçlara
yöneltildiği  için,  bu arada elipsoit  boyutlarının Bessel  değerlerine  göre dü-
zeltilmesini sağlayan verilerin elde edilmesinde de kullanı lmış lardır.

b)  Harita  yapımı  için  kurulan  nirengi  çalışmaları  da  yakın  zamana
kadar  nirenginin  ilk  bulucusu olarak kabul  edilen  Snellius  zamanına rast-
lar.  1620  yıllarında  Schickhart,  V/ürttemberg  eyaletinin  ölçümü  için  bir
nirengi  ağı  kurmuştur.  Bu ilk  denemeden sonra 1710 da Roermond Bişof'u
kendi  topraklarının  doğru  bir  haritasını  yapmak  üzere  Nicolas  Leclercq'i
görevlendirmiş, Leclerc de araziyi önce Kuzey ve Güney bölgesi olmak üze-
re iki  bölgeye ayırarak,  her biri  üzerine büyük kenarlı  bir  nirengi  ağı  kur-
muş  ve sonra  bu ağları  küçük  üçgenlerle  sıklaştırmıştır.  ([3]  S.  16).  Sözü
edilen ağ bir zincir biçiminde Güneyden Kuzeye uzanmaktadır.

Bu çalışmalar  daha o zaman bile  siyasal  sınırların saptanması,  askeri
hareketlerin  düzenlenmesi  ve  yürütülmesi,  kanal  ve  yol  yapımı  gibi  Ba-
yındırlık  iş lerinin  yapılması  için  arazi  durumunu doğru  bir  şekilde yansı-
tan haritaların yapımını  gerektirmekte,  bunun için de önce arazi  üzerin-
de  sabit  bir  ağ  oluşturacak  büyük  hassasiyette  birkaç  noktanın  belirlen-
mesiyle  işlerin  güveninin  sağlandığı  ve hataların tüm sistemi  kullanılmaz
hale getirebilecek şekilde yayılmasının ancak böyle önlenebileceği  ([4]. S.
36) gerçeğ inin anlaşılmış  olduğunu ortaya çıkarmaktadır.
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Çok yönlü istekleri karşılayabilecek bir harita yapımı için nirengi ağ-
larının  kurulmasının  ön  şart  olduğuna  meslek  çevrelerini  ve  idarecileri
inandırma görevini  Cassini  de  Thury yüklenmiş  ve  ilk  başarıya 1765 de
Avusturya  Kraliyet  Astronomu  Liesganig  nezdinde  ulaşmıştır.  Cassini  ve
Liesganig birlikte Viyanayı içine alan bir ağ  kurmuş  ve Viyana çevresinin
haritasını  bu  ağa dayalı  olarak  yapmışlardır.  Cassini  daha sonra  Paris'e
dönüşünde Bayreuth Prensi için Münih civarının harita yapımına esas ol-
mak üzere bir ülke nirengi ağı kurmuş ve ayrıca Alman Astronomu Mayer
ile  birlikte  Frankfurttan  Bazel'e  kadar  kurduğu  ağı  elîpsoid  tayini  için
kurulan  Ludwigsburg -  Ulm Münih-Oberhofen-Viyana paralel  daire zin-
cirine bağlamıştır. Bu çalışmalar yavaş yavaş derebeylerin ilgilerini çekmeye
başlamış,  derebeyleri  çok  ümit  vadeden  bu  yeni  sisteme  dayalı  kendi
mülkiyet  sınırları  içindeki  arazinin  haritasını  yaptırma  yarışına  girişmiş-
lerdir. Böylece 19. asrın ortalarında Avrupanın büyük bir kısmı parça parça
ülke nirengi ağları ile kaplanmıştır. Bu ağların kurulmasında uygulanan
yöntem, Fransa gibi arazisi geniş ülkelerde 1. dereceden üçgen zincirleri ile
ülkeyi  çevirmek,  çevre  zincirini  ara  zincirlerle  bağlamak  ve  böylece
oluşturulan  1.  derece  noktalar  arasını  daha  alt  kademedeki  noktalarla
doldurmak,  İsviçre  gibi  küçük  alanlı  ülkelerde  ise  1.  derece  yüzey ağı
kurmak ve bu ağa dayalı olarak alt kademeden noktaları  oluşturmak ol-
muştur.

Zincir ağı bugünkü anlayış ve teknik olanaklara göre ideal bir çö-
züm değildir. Fransanın öncülüğünde Rusya ve Amerika'da ve başka ülke-
lerde de uygulanmış ise de, o zamanki hesaplama olanaklarının kısıtlı ol-
ması ve bütün ülkeyi nirengi ağı ile donatmanın zaman alıcı oluşu sonucu
gelişmiş bir sistemdir ve bazı nedenlerle halâ önemini yitirmemiştir ([5], S.
T). Özellikle ülke nirengi ağını henüz tamamlayamamış ülkeler zincir ağ-
larla  öncelikle  harita  ihtiyacı  belirmiş  bölgelerin  isteklerini  zaman  kay-
betmeksizin karşılama olanağını bulmaktadır.

Her ülkenin genellikle topografik  haritalarının yapımı  için düşünülen
nirengi  ağları  birbirinden bağımsız ve değişik  doğruluk  derecelerinde ol-
duklarından,  özellikle  bilimsel  çalışmalar  yönünden  istenenleri  karşıla-
maktan çok uzak kalmışlar ve tek çıkış  yolu olarak bütün kıtayı kapsa-
yan yeni bir nirengi ağı kurmayı sağlamak zorunlu olmuştur. Bu amaçla
Prusya Generali  Baeyer'in yorulmaz çabası ile 1864 de ilgili ülkeler önce
«Mitteleuropaische Gradmassurg» = Orta Avrupa Yay Ölçmeleri ve 1867
de İspanya ve Portekiz de katılması  ile «Europaischen Gradmessung» =
Avrupa Yay Ölçmeleri örgütü kurulmuştur ([2], S. 154).
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Üye ülkelerin istekle çalışmaya girmeleri sonucu kısa zamanda yeni
ağlar kurulmuş ve bunlar General Baeyer'in ölümünden önce (1885) ken-
disi  tarafından  «Avrupa  Nirengi  Ağı» olarak birleştirilmiştir.

Bu örgüt  1.  Dünya savaşından sonra bugünkü Uluslararası  Jeodezi
Jeofizik Birliği «Union Geodasique et Geophysiqu Internationale» örgütü-
ne dönüşmüştür. Türkiye bu örgüte 1947 de katılmıştır [6].

Teknolojik  gelişmeye paralel olarak ülkelerin kendi ağlarındaki sü-
rekli çalışmaları sonucu bugünkü durumu ile Avrupa nirengi ağında bi-
limsel incelemeler halâ sürdürülmektedir [1].

c) Kadastro ve şehir ölçmeleri için kurulan ağlar önceleri topogra-
fik harita alımı için kurulanlardan ayrı tutulmuş ise de, bir ülkede deği-
şik amaçlar için değişik nirengi ağları kurmanın bilimsel, teknik, ekono-
mik ve sosyal sakıncaları  kısa zamanda anlaşılarak, her ülkede nirengi
ağının birim ağ olarak alınması fikri zaman geçtikçe güç kazanmıştır.

Bu gelişmelere örnek olarak Federal Almanya'da bugünkü Kuzey Ren-
Westfalya Eyaletindeki  nirengi  çalışmaları  tarihi  sırada  özetlenmeye çalı-
şılacaktır [3]. Avrupa ülkelerinde koordine edilmiş işbirliği aracılığı ile jeo-
dezik çalışmalarda bilgi araç ve yöntem alışverişinin kısa zamanda sağ-
landığı  düşünülürse,  verilecek örneklerin diğer ülkelerdeki  çalışmaları  da
kapsayacağı varsayılabîlir. Bugünkü Kuzey Ren - V/estfalya Eyaletini içine
alan bölgede ilk nirengi çalışmaları, yukarıda da değinildiği gibi, 1710 yı-
lında Roesmond Bişofluğu arazisinde harita yapımı için Leclercq tarafın-
dan uygulanmıştır.  Amaç topografi.k  haritadır.  1796/1801 yıllarında yine
askeri -  topografik  harita için Prusyalı Albay  V.  Lecoq tarafından Kuzey
-Batı  Almanya'da  nirengi  döşenmiştir.  Bu  ağ  Kuzeyde  Doğu  Friesland,
Oldenburg, Bremen, Danimarka ağlarına, Güneyde ise Fransızların daha
önce kurdukları Ren ağı ve Mark Prensliği ağına bağlanmıştır. Benzer ça-
lışmalardan sonra kadastral ölçmeler amacı ile nirengi ağlarının kurulması
1803 de başlar. 1.3.1803 yılında Fransızların yaptığı bir yönetmeliğe göre
kadastro ölçüleri için her mülki sınır içinde bir üçgen ağı kurulacak ve
ölçülecek bir baza dayalı olarak alım alanında dikilen işaretleri ve  komşu
bölgelerin  kilise  kuleleri  trigonometrik  yolla  belirlenecektir.  Bu  nedenle
1806/13 yılları arasında Ren nehrinin sol kıyısında Fransız topraklarında ve
Kuzey  V/estfalya  bölgesinde  yapılan  kadastral  ölçüler  küçük  bağımsız
bölgesel ağlara dayalıdır.

Fransız yöntemindeki kadastral alıma karşılık, Prof. Dr. Benzenberg,
Berg büyük derebeylik topraklarında kadastro ölçülerini ve topografik alı-
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mı  ortak  ilkelere  bağlı  yürütmek  üzere yeni  bir  yöntem ileri  sürmüş  ve
uygulamıştır (1805-1809). Buna göre tüm bölgede I,  II  ve  III.  dereceden
ağlar kurulmalı ve bunlar plânçete ile sıklaştırılmalıdır. Bu ağa dayalı ola-
rak önce kadastro plânları çıkarılacak ve bu plânlar da sonra topograf-
ya yönünden tamamlanacaktır.

Bu yöntem daha sonra  (1812-16) Eckhardt tararından VVestfalya De-
rebeyliği arazisi için uygulanmıştır. Bu arada savaş çıkmış,  savaş sonrası
Ren Bölgesi  ve  VVestfalya Prusyanın  birer  eyaleti  olduktan  sonra,  halkın
zorlâmasi  ile  savaş  yıllarında aksatılan kadastro ölçülerinin  tekrar  başla-
tılması zorunluğu doğmuştur. Fakat ölçü yönteminin saptanması için fikir
ayrılıkları  vardır.  Yani  parsel  ölçülerinin  bölgessl  bir  ülke  ağına  da-
yandırılması  zorunluğunun olup olmadığı  tartışılmaktadır.  Bir  gruba göre
vergi amacı  ile  yapılan kadastro alımı  ile geniş  bölgeyi içine alan askeri-
topografik  ölçmeler  arasında bir  ilişki  yoktur.  Yalnız askeri  -  topografik
ölçmeleri için geniş tabanlı nirengi ağına gerek vardır. İkinci grup ise ka-
dastro ölçmeleri için de geniş bölge sisteminde kademeli bir nirengi ağı-
nın zorunlu olduğunu savunmakta idi. Bu soruyu çözümlemek için kadastro
meslek  mensuplarınca  1817  de  Godesberg'de  bir  konferans  yapılmıştır.
Sonuçta öncelikle ekonomik nedenlerle birinci grubun görüşleri ağır bas-
mış  ve 1819 da çıkarılan bir kadastro yönetmeliği  ile kadastro ölçüleri
için küçük bağımsız bölge ağlarının kurulması, ancak bunların mevcut ülke
ağlarıyla ilişkisinin sağlanması  kabul edilmiştir.  Fakat  bu ilkelere uygun
olarak yapılan kadastro ölçmeleri,  gözetilen amaçtan gittikçe uzaklaşıyor,
öngörülen doğruluğa ulaşamıyordu.  Bütün ölçüleri  geniş  çapta düzeltmek
için kademeli bir nirengi sıklaştırması fikri gittikçe kuvvet kazanıyordu. Bu
durum 12.3.1822 de yeni bir kadastro yönetmeliğinin çıkarılmasına neden
oldu. Bu yönetmeliğe göre bağımsız her alım bölgesindeki III. ve IV. derece
nirengi  ağları  bundan  böyle  I.  ve  II.  derecedeki  ülke  nirengi  ağına
bağlanma zorunluğu getiriliyordu.

İlkede bir  değişiklik  olmamakla  beraber,  doğruluk  derecesinin artı-
rılması  isteklerine uygun olarak  gereç  ve yöntemdeki  değişikliklerle  yeni
ağların kurulması  ve eskilerin yenilenmesi ile 1879 yılına gelinmiştir.  Bu
arada ölçmelerin ortak  ilkelere göre yapılabilmesi  ve aynı  işlerin değişik
örgütlerce tekrarlanmasının kesinlikle önüne geçilmesi için 29.12,1879 da
çıkarılan bir  yönetmelikle,  tüm jeodezik çalışmaların kadastro ölçmele-
rinde kullanılan koordinat sisteminde yürütülmesi ve bütün trigonometrik
noktaların Prusya ülke nirengi ağına bağlanması esası getirilmiştir.
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Eski ve geçici sistemlerin yerini nihayet 1894/99 da kesin olarak ka-
dastro koordinatlar  sistemi  almıştır.  Bu sistem Prusya Harita  Dairesinin
yaptığı genel ülke nirengisine dayanmaktadır. Bu ağ 1880 den beri Gene-
ral Schreiber tarafından ülkenin tüm Batı kesimi için  I.  den  IV.  dereceye
kadar  bir  bütün olarak  yeniden ölçülmüş  ve hesaplanmış  ve hem yeni
1/25000 li.k topografik alımlar ve hem de kadastro ve diğer ölçmeler için
temel alınmıştır.  I.  dereceden ağın kısa zamanda tüm ülke için tek bir
birimde oluşturulması zaman alıcı ve o günkü hesaplama tekniği yönün-
den zor olduğundan önce Doğudan Batıya üçgen zincirleri  düzenlenmiş,
sonra bu zincirler ara ağlara doldurulmuştur. Ana noktalar arasına I.  de-
rece dolgu noktaları ilk kez bu ağlarda uygulanmış, bu sistem daha son-
raları Hollanda ve bazı diğer ülkelerde de kullanılmıştır.

1922/23 de Almanya'da tüm trigonometrik noktaların 3° genişliğin-
de  dilimlerde  koordinatlandırılması  ilkesi  getirilmiştir.  Seçilen  koordinat
sistemi Gauss - Kruger Konform Koordinat sistemidir.

15.8.1940 tarihinde çıkarılan bir tüzükle, bugün nirengi işleri Fede-
ral Almanya da üç grupta ele alınmaktadır.

1 — Ülke nirengi ağı «Reichsdreiecksnetz» (I. ve II. dereceden nok-
talar, baz ölçmesi ve baz büyütme ağı) bütün Federal Almanya
içinde ülke Harita Dairesi ve 1949 dan sonra eyalet harita dai-
releri  tarafından yapılacaktır.

2 — Bölge nirengi ağı = Landesdreiecksnetz, (III. ve IV. derece nok-
talar). İlgili kurumlar tarafından ve 1949 dan sonra eyalet ha-
rita dairelerince yapılacaktır.

: 3 — Alım ağı = Aufnahmenetz (Kestirmeler ve poligonlar) ilgili  ku-
rumlar (Toprak ve tarım, kadastro, şehir ölçmeleri, kara yolla-
rı, demiryolları ve su yolları dairelerince) ya da onların talebi
ile eyalet harita dairelerince ve serbest çalışan harita mühen-
disleri tarafından yapılmaktadır.

Bugün uygulanan yönetmeliklere göre  II.  III.  ve  IV.  derece noktalar
Gauss Kruger konform projeksiyon düzleminde endirek ölçüler yönteminde
nokta dengelemesi ile tek noktalar halinde hesaplanacaklardır.  II.  derece
noktalar saniye teodoliti ile 6 tam silsilede, III. ve IV. derece noktalar ise
3 tam silsilede gözlenecek, noktaların koordinatlarındakî ortşlama hata 10
cm.  yi  geçmiyecek  ([7],  S.  151),  ya  da  silsileler  ortalaması  doğrultu
açıların ortalama hataları bölge nirengi ağında ± 3" yi, alım ağında ±
66" yi aşmıyacaktır ([8], S.  17).
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e) Özel amaçlara yönelik  jeodezik  çalışmalarda ülke nirengi ağına
dayalı bir  sistem ön görülmemektedir.  Çünki  özel çalışmalarda, örneğin
büyük köprü inşaatı, deformasyon ölçüleri, metro ve tünel inşaatları, bü-
yük çapta diğer inşaatlar gibi faaliyetlerde ülke nirengisinde sağlanama-
yacak bir doğruluk derecesi istenir. Bu çalışmalara örnek olarak Gotthard
tüneli nirengi ağı (1872-1880), Simplon tüneli nirengisi (1898), çok sa-
yıda köprü ve metro inşaatları için kurulan ağlar verilebilir.

Türkiyede Nirengi Çalışmalarında Durum :

Yöntem, gereç ve doğruluk derecesi yönünden ileri bir düzeyde olsa
bile, sistem yönünden Türkiye'de nirengi çalışmaları Avrupa'nın 1819 yıl
larındaki görünümündedir. Türkiye'de nirengi çalışmaları ilk 1895 de baş
latılmış ise de ülke çapında günümüzdeki anlamda 1942 yılında başlatılıp
1953 yıllarında ölçmeleri tamamlanmış bir ülke I. ve II. derece nirengi
ağı vardır [9]. Fakat bu ağ daha çok 1/25000 ölçekli topogrefik harita
ların yapılmasında kullanılmıştır ve birkaç yıldan beri de 1/5000 lik stan
dart harita yapımında dayanak olmaktadır. Bu haritaların yanında şehir
kadastrosu, imar plânları, orman tahdidi ve benzeri hizmetler için bağım
sız ağlar kurulmakta ve hatta yakın zamana kadar bir tepenin üstünde de
ğişik kurumlara ait birkaç nirengi işaretine rastlanmak gibi garip durum
lar doğmakta idi. Ayrıca her kurum kendine uygun geldiğini sandığı doğ
ruluk derecesi kriterlerine göre çalışıyor, böylece bir kurumun yaptığı ça
lışmanın diğer kurumlarca da kullanılma olanağı bulunamıyordu. Yeni bir
yönetmelikle büyük ölçekli haritaların yapımında bütün kurumların top
tan uyacağı ilkeler getirilmiştir. Bu sevindirici, ileri bir adımdır. Fakat
asla yeterli değildir. Çünki örneğin kadastro hizmetleri ülke çapında bir
bütündür. Şehir içinde bağımsız bir sisteme dayalı, şehir dışında başka bir
sisteme dayalı kadastro hizmetlerinin yürütülmesi çok sakıncalıdır. Özel
likle büyük kentlerde, dün kent dışında kalan tarım arazisi, bugün yerleş
me bölgesi olmaktadır. İmar ve Bayındırlık hizmetleri de geniş bölge
birimlerinde harita yapımı zorunluğunu doğurmaktadır. Örneğin Ankara,
İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük şehirlerin kapladığı alanlarda, hele ge
nişleme bölgeleri de hesaba katılırsa, düzlem üzerinde bağımsız bir ağla
haritacılık  hizmetlerinin  yürütülmesi  düşünülemez.

:

Haritacılık  hizmetlerini  düzenleyen  yönetmeliklerde,  kurulacak  yeni
nirengi  ağlarının ülke  nirengi  ağına bağlanması  zorunluğu getirilmemiş,
olağan hallerde basit bağlantılarla yetinilme uygun görülmüştür. Harita
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yapımcısı kurumlar kurdukları ağları ülke ağına dayama yönünden istek-
sizdirler ve bunu üç nedene bağlamak yerinde olur :

1— Yeni ağın ülke ağına dayalı kurulması halinde ağ yapısı, ölçme
ve hesaplama yönünden süre ve maliyetin artmasından ve
alışmadıkları
bir sisteme göre çalışmaktan çekinmektedirler.

2— Ülke nirengisi koordinat değerleri ulusal güvenlik açısından giz
lilik taşıdığı için, bu değerlerden yararlanma olanakları  tamamen
kapalı
olmasa bile hem bürokratik güçlüklerle karşılaşılmakta, hem de
psikolo
jik  bîr çekingenlik doğurmaktadır.

3— Ülke nirengi ağının gerekli doğruluk derecesinde olduğu hak
kında kuşku vardır.

1. maddenin yarattığı çekimserlik özellikle geniş bölgelerde 1. dere-
ceden başlıyarak, büyükten küçüğe klâsik prensibi ile kademeli bir ağ kur-
maktan başka bir çözüm yolu olmaması karşısında, ortadan kaldırılabi-
lir. Fakat 2. ve 3. maddedeki sakıncalar için bir tartışma açmak ulusal
görev anlayışının bîr gereğidir.

Ülke  nirengi  değerlerinin  gizlilik  yönünden bir  anlamı  olabilmesi
için,  düşüncemize göre bu nirengilerin yerlerinin gösterildiği  1/25000 li,k
haritalara da birlikte sahip olmak gerekir. Ülke nirengi düzlem koordinat-
ları ve 1/25000 ölçekli haritalar UTM sistemindedir. Nirengi değerleri ay-
rıca değişik bir başlangıç meridyenine göre, deyim uygun düşerse ulusal
bir başlangıca göre, düzenlenecek dilimlerde hesaplanırsa, 1/25000 lik ha-
ritalarla ilişkileri önemli derecede kesildiği için bu değerlerin gizliliklerinin
kaldırılmasında hala bir sakınca olabilir mi?

Yapımcı  kurum olan Harita Genel Müdürlüğünce ülke nirengi değer-
lerinin doğruluk derecesine ilişkin bugüne dek hiçbir açıklama ve yayın-
dan bilgimiz yoktur.

1. ve 2. derece noktaların gözlemlerinde çok meşakkatli koşullar al-
tında bile gerekli titizliğin gösterildiği  inancı çok yaygındır ve bu nedenle
büyük  zorluklar  göğüslenerek  yapılan  bu  çalışmaları  kolayca  eleştirmek,
bazılarının aramızdan ayrıldığı bu kimselere karşı kadirşinaslık olmaz.

Ne varki gözlemler yeterli doğruluk derecesinde yapılmış olsalar bile,
durum  nokta  koordinatlarının  istenilen  doğrulukta  bulunmasına  yetmez.
Çünkü gözlemlerin indirgenmesi, Laplace azimutlarındaki sistematik hatalar
ve dengelemede homojenlik kurallarına uyulmaması gibi nedenler nok-
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ta doğruluk derecesini önemli derecede etkileyebilir. Ayrıca ağlarda bir
de ölçek  sorunu vardır.  Ağ,  ölçeğini  bilindiği  gibi ölçülen bazlardan alır.
Avrupa ağlarında bile baz ölçüsünde kullanılan gereçlerin  önemli  sayıla-
bilecek  derecede ayar (kalibrasyon) hataları  ile  yüklü oldukları  saptan-
mıştır  (5,  S. 8),  Ayar hatası  hatta ölçü hatası  kadar olmaktacır.  Bunun
yanında bazdan büyütülmüş kenarın doğruluk derecesi büyütme ağının ya-
pısı ile de yakından ilişkilidir ve büyütme kenarında baz ölçü hatasından
daha büyük hatalara neden olmaktadır.

Bugün eski ağlarda ölçek kontrolü için ölçmeler yapmak ağırlık ka-
zanmış  güncel  bir  sorundur  ve elektromanyetik  ve elektrooptik  dalgalar
yardımı ile uzaklıkların belirlenmesi yöntemindeki gelişmeler, sorunun çö-
zümünde büyük kolaylıklar getirmektedir. Örneğin Tellurometre ile belir-
lenen bir uzaklığın ortalama hatası,  uzaklığa bağlı olmaksızın ± 10 cm.
olarak verilmektedir. Bu durumda örneğin 21 km. den daha büyük bir ke-
narın teiiurometre  île ölçümünde mekanik  baz ölçüsünden daha hassas
sonuçlar alınmaktadır. Jeodimetre ile belirlenen uzaklıkların doğruluk de-
recesi ise daha da fazladır [5].

Sonuç ve Öneriler:

Büyük bölgeleri  kapsayan nirengi ağlan, bugüne dek düzlemde ba-
ğımsız ağlarda uygulandığı gibi  5 - 7  km. kenar uzunluklu 3. dereceden ba-
ğımsız ağlar olarak düşünülemez. Bu durumda noktaların doğruluk dere-
celeri gerektiği gibi elde edilemez ([10], S. 54). O halde 1. dereceden başlı-
yarak kademeli bir ağ oluşturmak zorunluğu vardır. Ülke nirengisine bağ-
lanmaksızın her büyük bölge için günlük işlerin aksatılmadan yürütülmesi
çabası ile bağımsız kademeli bir ağ oluşturulması düşünülse bile, 1. ve 2.
derece ağların gözlenmesi ve hesaplanması özel bilgi, tecrübe, yöntem ve
gereç gerektirdiği için 3. dereceden bir ağa gereksinme duyan her kurumun
1. ve 2. derece ağları  da kurması  beklenemez. Ülkede 1. ve 2. derece
ağları kurmakla görevli tek bir kurum olmalıdır.  Kaldıki 1. ve 2. derece
ağların da değişik  bölgelerde bağımsız kurulması halinde hemen olmasa
bile kısa zaman sonra bunların da birbirine bağlanması zorunluğu doğacağı
için yeni sorunlar ortaya çıkacak birçok işin tekrar edilmesi gerekecektir.
Bilimsel, teknik ve ekonomik görüş  açısından en uygun yol,  ülkeyi tüm
kaplayan 1. ve 2. derece homojen bir ağın oluşturulması, yani ülke nirengi
ağının  tüm  kuruluşların  3.  ve  4.  derece  nirengi  çalışmalarına  dayanak
olmasının sağlanmasıdır.
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