
  



 



Harita ve Kadastro Mühendisliği 

Her iki periyotta da ölçülerin geniş bir 
zaman aralığında yapıldığı görülmektedir. 
Bu nedenle, ölçülerde kabuk hareketlerinin 
sistematik etkilerinin bulunması doğaldır. 
Ancak, kabuk hareketleri dışındaki, 
refraksiyon, astronomik ve manyetik etkiler 
gibi etkiler de ölçülerden giderilememiştir 
(Ayhan v.d., 1992). 

Çizelge: 1      Değişik   Bölgelerde   Hesaplanan   WGS   84-ED   50   Arasındaki 
Dönüşüm Parametreleri (Molodenski-Badekes Modeli ile h=0 alınarak) 

Türkiye I. Derece Gravite Ağı 1956-
1958 yıllarındaki ölçmelerle oluştu-
rulmuştur. Bu ölçülerin değerlen-
dirilmesinden I. derece noktalarda ±0.07-
0.19 mgal doğruluk bulunmuştur. Bu ağa 
bağlı olarak sıklaştınlan nokta gravite 
değerlerinin doğruluğu ise ± 3 mgal olarak 
verilmektedir (Ayhan v. d. Ocak 1992, 
Temmuz 1992). Uluslararası Standart 
Gravite Ağı 1971 (IGSN71)'e bağlı olarak 
I. Derece Ülke Gravite Ağının yenilenmesi 
çalışmaları devam etmektedir. 

Türkiye'de gerçekleştirilen jeodinamik 
amaçlı jeodezik araştırma sonuçlan, 
Anadolu Plakasının Avrasya Plakasına göre 
yılda  ortalama  2-2.5   cm  batıya  doğru 

hareket ettiğini göstermiştir (Straus 1995, 
Altıner 1993). Türkiye'nin tektonik modeli 
diğer bölgelerde de kabuk hareketlerinin 
varlığını belirtmektedir (Devvey v.d, 1979). 

Konuya Türkiye açısından bakıldığında, 
GPS'ne ilişkin uygulama ve yatırımları 
1990'larda başladığı görülmektedir. 1996 
yılı sonu itibariyle 100'ün üzerinde GPS 
alıcısı karşılığı 2.5 milyon dolardan fazla 
bir yatırım söz konusudur ve yatırımlar 
katlanarak devam edecek görünmektedir. 
Buna karşılık bugünkü GPS çalışmalarının 
büyük bir çoğunlukla, teknik ilkeler ve 
altyapıdan yoksun olarak, mevcut Ülke 
Nirengi Ağına dayalı nokta sıklaştırmasına 
yönelik çalışmalar olduğu bilinmektedir ve 
ayrıca mevcut kapasitenin  ancak %25'i 
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kullanılmaktadır. 

Türkiye'nin mevcut Ülke Jeodezik 
Ağlarının GPS tekniğinden yararlanarak 
iyileştirilmesi ve böylece GPS tekniğinin 
yaygın ve rasyonel kullanımına altyapı 
hazırlanması ivedi çözüm bekleyen güncel 
bir sorundur. Bunun için Ülke GPS Ağının 
kurulması birinci hedef olarak alınmalıdır 
ve bu ağ ITRF veya EUREF ile bağlantılı 
olmalıdır. Çünkü, GPS ve geliştirilen 
teknolojilerle (Doris, Prare vb. sistemler) 
yapılan ulusal ve uluslararası uygu-
lamalarda bu ilkeye uyulmaktadır ve 
gelişmiş uydu teknolojisinden güncel 
sorunların çözümünde rasyonel yarar-
lanmayı sağlayabilmek için jeodezik 
altyapının bu ilkelerde hazırlanmış olması 
gerekmektedir. 

Ülke GPS ağının kurulmasında 
uyulacak ilke ve yöntemler saptanmalı ve 
yönetmelik haline dönüştürülmelidir. Bu 
bağlamda Büyük Ölçekli Haritaların Yapım 
Yönetmeliği, ağ sıklaştırması ve detay 
alımında, Ülke GPS Ağının teknik 
özelliklerine bağlı olarak, GPS uygu-
lamalarım içerecek biçimde güncel-
leştirilmelidir. 

Oluşturulacak Ülke GPS Ağı ile ülke 
nirengi ve nivelman ağlan arasındaki 
dönüşümler ortak nokta sayısına bağlı 
olacaktır. Ortak Noktalar zamanla 
artacağından bu dönüşümlerin sürekli 
izlenmesi ve uygulamaya aktarılması 
programlanmalıdır. 

Sürekli GPS istasyonlarının Türkiye'nin 
tektonik modeline uygun olarak seçilip 
işletilmeye  başlatılması  hedefler  arasına 

alınmalıdır. 

Teknolojinin gerektirdiği, tüm kullanı-
cıların rasyonel biçimde yaralanabilecekleri 
bir jeodezik altyapının tesisi kamusal bir 
görevdir. Bu kapsamlı çalışmaları yönlen-
direcek teknik ilkeler ve standartların 
belirlenmesinde, konuya ilişkin tüm kamu 
kurum ve kuruluşlarla meslek kuru-
luşlarının işbirliği yapması ve ekonomik 
kaynak, eleman ve donanım yanında 
süreklilik de isteyen çalışmaların kurumlar 
arası işbirliği ile yürütülmesi de yine yapıcı 
tutum ve mesleki sorumluluğun bir 
gereğidir. Güncel teknoloji disiplinler arası 
çalışmalarda işbirliğini zorlarken, aynı 
disiplin içinde ortak çalışmaların 
yürütülememesi teknoloji ile de 
çelişmektedir. 
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