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ÖZET'. 
Uydu Jeodezisinde/d gelişmeler, hızla klasik jeodezik uygulamaların yerini almafaadır. Üç 

boyutlu yerseljeosentrik referans sistemleri tanımlanmış ve bu sistemlerde klasik jeodezik yöntemlerle 
başarılması çok güç olan yülesek doğruluklu referans ağları koordinatlandınlmıştır. Bu ağların 
sıklaştırma çalışmaları sürdürülmektedir. 

Uydu tekniklerinin ve özellikle Global Yer Konum Sistemi Global Ppsitioning System (GPS) in 
sağladığı olanaklar, global yersel ağlara bağlı bölgesel ağlar ve ülke ağlarının oluşturulmasını 
kolaylaştırmıştır. Ülkeler bu gelişmelere paralel olarak jeodezik altyapılarını gözden geçirmekte ve 
yeni telmolojiye uyumlu hale getirmektedir. 

Bu yazıda, değişik ülkelerdeki uygulamalar yönünden, Global Bölgesel Jeodezik Ağların mevcut 
durumu özetlenmekte ve Türlüye'deki mevcut altyapı göz önünde tutularak yapılması gereken 
çalışmalar haldanda görüş ve düşünceler alctarümaktadır. 

1    Tl?nnF7Îlf      KFFFIÎAMS b0yUtlU            koordinat            sistemleri 
^ 1. JJ!,Uimi,lK     K&f&KANb tanımlanabilmiş ve bu sistemlerde referans 

SİSTEMLERİ  VE BU SİSTEM- ağlan oluşturulmuştur (Miller, 1990). 
LERDE  OLUŞTURULAN AĞ -  Doğm ^^^ koordinat sistemleri 
LARIN GÜNCEL DURUMU: ve y^k doğruluklu uydu gözlemleri 

Yüzyıldan uzun süredir, global üniform ^^^     Masik     Jeodezinin     belirleyip 
üçboyutlu bir referans ağı jeodezyenlerin demekte sınırlı kaldığı Yerkabuğu Plaka 
özlemi  olmuştur (Seeber,  1993).  Çünkü Hareketlen ve yenn içindeki kitlelerin yer 
jeodezinin görevlerini gerçekleştirebilmek değiştirmesi    sonucu    oluşan,    referans 
için uygun tanımlanmış göksel ve yersel noktalarının konum ve gravite değişimini 
koordinat  sistemlerine  ve  bu  sistemleri belirlemeye    yönelik    geniş    olanaklar 
uygulamaya dönüştüren referans ağlanna getirmiştir.    Bu   değişimlerin   belirlene- 
gereksinim vardır. bilmesi için bu- taraftan yüksek doğruluklu 

ve güvenilir referans ağlan, diğer taraftan 
Jeodezik uzay tekniklerinin günümüzde anılan nitelikteki referans ağlan için 

sağladığı olanaklar ile göksel ve yersel üç 
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değişimlerin yeterince doğru belirlenmesi 
gerekmektedir. Bu döngü, jeodinamik 
araştırmalarda Jeodezi ile Jeoloji, Jeofizik 
ve Yer Mekaniği gibi yerbilimlerinin 
birlikte çalışmalarını gerektirmektedir (Sigl, 
1989). 

Jeodezik ve Jeodinamik araştırmaların 
sonuçlan, Statik Jeodezik Ağlar yerine 
Dinamik Jeodezik Ağların oluşturulmasını 
jeodezinin güncel sorunu yapmıştır. 
Uluslararası Yer Dönme Servisi 
"International Earth Rotation Service 
(ÖRS)" tarafından 1988'de Çok Uzun 
Bazlı Enterferometri "Very Long Baseiine 
Interferometry (VLBI)", Uydulara Laser 
Ölçmeleri Şatellite Laser Ranging (SLR), 
Ay'a Laser Ölçmeleri "Lunar Laser 
Ranging (LLR)" ve GPS olarak jeodezik 
uzay teknikleri ile oluşturulan Standart 
Yersel Referans Ağı "Internationa! 
Terrestriaî Reference Frame (ITRF)" bu 
bağlamda gerçekleştirilen bir çalışmadır. 
Bu ağ, nokta koordinatları ve noktaların 
hareket hızlarının, yerkabuğundaki tüm 
plakaların hareket ettiği varsayılan bir 
modele göre belirlenen bir Dinamik Ağ 
dır. Halen 30'un üzerindeki ağ noktasında, 
yukarda sayılan tekniklerle gözlemler ve 
değerlendirmeler devam etmektedir. IERS' 
nin d ış ında NASA, IFAG, IGS 
(Uluslararası GPS Servisi) gibi kuruluşlar 
Küresel ve Bölgesel Yersel Referans 
Ağlarının oluşturulması çalışmalarına 
katılmaktadırlar (Ma vd., 1994). 1995 yılı 
itibariyle 50'nin üzerindeki ITRF 
noktasında sürekli gözlemler yapılmakta ve 
verilere internet aracılığ ı  i le 
ulaşılabilmektedir. 

Halen kullanılmakta olan Dünya 
Jeodezik Sistemi 1984 (WGS84) ile diğer 
yersel sistemler arasındaki dinamik 
dönüşüm parametreleri hesaplanarak 
sistemler birbirlerine bağlanmaktadır. 

2. BÖLGESEL AĞLAR VE 
ÜLKE AĞLARI 

Global üç boyutlu yüksek doğruluktaki 
üniform bir referans ağının, navigasyon 
kolaylıkları ve global jeodezik ve 
jeodinamik araştırmalardan ve uydu 
tekniklerinden rasyonel yararlanma 
yanında, bilgi sistemlerine altlık 
oluşturacak yüksek doğruluklu, güvenilir ve 
birçok noktada bu ağa dayalı bölge ve ülke 
jeodezik ağlarının oluşturulmasını da 
sağlayacağı görülmüş ve ITRFnin 
gerçekleştirilmesini izleyen yıllarda, bu ağa 
dayalı bölgesel ve ülke ağlarının 
oluşturulması çalışmaları başlatılmıştır. 
Buna bir örnek Avrupa Kıtası için Avrupa 
Referans Ağı (EUREF) dır. 

Avrupa Birliğini oluşturan ülkeler, 
jeodezik çalışmalarını kendi Jeodezik 
Datum, Koordinat ve Yükseklik 
Sistemlerine göre yürütüyorken, aynı 
ölçekteki harita paftalarının bile, farklı 
Datumlu nirengi ağlarına, farklı referans 
elipsoitlerine dayalı olmaları ve ayrıca pafta 
sınırlan olarak farklı coğrafi koordinatlara! 
kullanılması nedeni ile, kenarlaştırmalann 
mümkün olmaması uzun vadede önemli bir 
sorun olarak algılanmış ve ortak bir 
jeodezik sistem oluşturma zorunluluğu 
duyulmuştur. Sistemlerin birleştirilmesi'için 
Avrupa Datumu 1950 "European Datum 
195© (ED50)", Avrupa Datumu 1970 
"EuropeaB Datum 1970 (ED70) " ve 
Avrupa Birim Nivelman Ağı "Uniform 
Europeaiî Leveling Nets 1973 (UELN73) 
" gibi daha önce yapılan çalışmalar ülke 
sınırlannı aşan çalışmalar olmakla birlikte, 
bir taraftan eski ölçülere dayanmalan, diğer 
taraftan yeterince geniş alanı kapsamlarına 
almamış olmalan nedeniyle yukarda 
sayılan amaçlar için yetersiz görülmüş ve 
Avrupa için bir birim sistemde jeodezik ağ 
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sorununun, bilimsel ve teknik yönlerden 
incelenmesi, Uluslar Arası Jeodezi 
Topluluğu (IAG) de oluşturulan bir alt 
komisyon tarafindan ele alınmış ve o güne 
dek yapılan uygulamalardan alınan tatmin 
edici sonuçlar göz önünde tutularak, 1987 
de GPS tekniği ile bir Avrupa Referans 
Ağı, "Europeae Reference Frame 
(EUREF)" in kurulmasına karar verilmiştir 
ve bu ağın ITRF ağına dayandırılması 
öngörülmüştür. Ancak, yapılan 
araştırmalardan, Avrupa Karasının ITRF'ye 
göre yılda yaklaşık lcm kuzeydoğuya 
kaydığı ortaya çıkarılmış olmakla , önce 
Avrasya Plakasının stabil kesimindeki 
ITRF noktalarının 1988.0 tarihindeki 
koordinattan değişmez alınarak, Avrupa 
Yersel Referans Sistemi 1989 "European 
Terrestrial Reference System (ETRS 
1989)" tanımlanmış, aynı yıl GPS tekniği 
ile 90 istasyonun konumu bu sisteme göre 
belirlenerek, bu ağ EUREF89 olarak 
adlandırılmıştır. Daha sonra ETRS 90, 
ETRS 91 olarak adlandırılan daha 
doğruluklu güvenilir sistemler 
gerçekleştirilmiştir. 

EUREF'in sıklaştırılması suretiyle, 
Türkiye, Kuzey Kıbrıs ve Bosna-Hersek 
dışında, Güney Kıbrıs dahil tüm Avrupa 
Ülkeleri kendi ülke ağı noktalarından 
seçtikleri 30-50 km aralıklı noktalardan 
oluşan ağlan, EUREF noktalarına dayalı 
olarak, GPS tekniği ile ölçmüşler ve 
değerlendirmişlerdir. Bu ağlar genellikle 
"Ülke GPS Ağı" olarak (Gubler v. d., 1995) 
değişik isimler altında anılmaktadır. 
Örneğin Almanya'da bu sistemdeki Ülke 
ağı "DREF" olarak anılmaktadır. Benzer 
olarak bu sistemdeki ülke ağlanna 
Belçika'da "Belçika 0. Derece Ülke Ağı", 
ingiltere'de "National Control Netvrork", 
Hollanda'da "Hollanda Referans Ağı 
(NEMEF)",    Avusturya'da    "Jeodinamik 

Referans Ağı (AGREF)", Polonya'da 
"Polonya Rerefens Ağı (POLREF)" ve 
İsviçre'de "İsviçre Ülke Ölçmeleri 1995 
(LV95)" isimlendirmeleri örnek olarak 
verilebilir. 

Aynca Ülke GPS Ağlarının, bölgedeki 
yerkabuğu hareketlerinin belirlenmesine 
uygun noktalannda, sürekli ölçü yapacak 
GPS istasyonlan kurulmuş ve kayıtlara 
başlanmıştır. Örneğin Avusturya'da 5, 
Fransa'da 4 ve Almanya'da 10 sürekli kayıt 
istasyonu çalışmaktadır. Bu istasyonlardaki 
kayıtlar ITRF, EUREF ve IGSTRF 
ağlarının iyileştirilmesi, nokta konumlannın 
ve bunların zamana bağlı değişmelerinin, 
diğer deyişle hareket hızlann ın 
belirlenmesi, sistemler arasındaki dinamik 
dönüşüm parametrelerinin belirlenmesinde 
ve diferansiyel GPS uygulamalannda 
kullanılmaktadır. 

Ülke GPS Ağının kurulmasını izleyen 
çalışmalar, bunlann da sıklaştınknalandır. 
Bu sıklaştırmada dayanak noktalannın 
ETRS sisteminde to zamanındaki, örneğin 
ETRS 89 koordinatlan biliniyorken, önce 
bu noktalann dinamik dönüşüm 
parametrelerine dayalı olarak sıklaştırma 
zamanındaki koordinatlan hesaplanmakta, 
bu noktalarda ve sıklaştırma noktalannda 
yapılan GPS ölçmeleri ile sıklaştırma 
noktalannın gözlem anındaki koordinatlan 
bulunmakta ve bu koordinatlar daha sonra 
to zamanına dönüştürülerek arşivlenmek-
tedir (Boucher v.d, 1995) 

Ülke GPS Ağına dayalı sıklaştırma, 
GPS tekniği ile kısa sürede ve ekonomik 
olarak gerçekleştirilebihnektedir. Yeterli 
sıklığa ulaşmış böyle bir ağ, klasik ülke 
nirengi ve nivelman ağlannm yerine 
kullanılabilir görünmektedir ve bunun 
örnek uygulamalan vardır. Halen mevcut 
ülke nirengi ve nivelman ağlan ile Ülke 
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GPS Ağlan arasındaki dönüşümler yeterli 
doğrulukta gerçekleştirilebilirse, eski sistem 
gerektiğinde GPS ölçmeleri ile iyileş-
tirilerek ve sıklaştınlarak kullanımına daha 
bir süre devam edilebilir. Ancak klasik 
yöntemlerle oluşturulan nirengi ve nivel-
man ağ lan distorsiyonlu ağ lar  
olduklarından, söz konusu dönüşümler 
kolayca yüksek doğruluklarda gerçekleş-
tirilememektedir. Her ülke için uygun 
çözümün araştınlması gerekir. 

Avrupa'da (Gubler v.d, 1995) ve 
Amerika'da (Cain v. d., 1990) 30-50 km 
aralıklarla ortak noktalan bulunan ülke 
nirengi ağlan ile ülke GPS ağlan arasındaki 
dönüşümlerin yeterli doğrulukla sağlana-
bildiği bilinmektedir. 

3. ÜÇ BOYUTLU GPS AĞ-
LARINA NİVELMAN AĞLA-
RININ BAĞLANMASI: 

Üç boyutlu referans ağlanna mevcut 
düşey kontrol ağlannın entegrasyonu, 
nirengi ağlanna göre daha zordur. Çünkü 
üç boyutlu GPS Ağı geometrik bir sistem 
olmasına karşılık, mevcut yükseklik ağlan, 
düşey boyutun jeopotansiyel (W )ile ifade 
edildiği, tek boyutlu fiziksel bir sistemdir. 

GPS tekniği olanaklarından rasyonel 
yararlanmak, Jeodezinin tüm alanlarında 
GPS ile yatay ve düşey konumlann 
kesintisiz olarak belirlenmesini gerektirir. 
GPS ile geometrik sistemde ölçüler elde 
edilmesine karşılık, nivelman ile fiziksel 
sistemde ölçüler elde edilmektedir. Her iki 
sistemin birbirine bağlanabilmesini araş-
tıran, çok sayıda çalışma gerçek-
leştirilmiştir. 

Bu araştırmalara göre konuya ilişkin 
temel sorunlar aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

1. Asıl    amaç,    GPS    ile    pratik 

nivelmanın yapılabilmesidir. Bunun için 
birkaç santimetre doğrulukla Jeoid 
yüksekliği (N) değerlerine, yani jeoidin cm 
doğrulukta belirlenmiş olmasına gerek-
sinim vardır. Bilindiği gibi istenilen 
ortometrik yükseklik H, GPS ile elde edilen 
elipsoit yüksekliği h'dan yararlanarak, 
H=h- N eşitliği ile bulunur. 

2. Bu doğrulukta jeoid belirlemenin en 
uygun ve güvenilir yolu, GPS ağmın, ülke 
nirengi ağı ile ortak noktalı olması yanında, 
ülke nivelman ağı noktalanndan da uygun 
dağılmış yeterince nokta içermesidir. Bu 
durumda ortak noktalarda N = h - H temel 
bağıntısından yararlanarak jeoid yüksek 
likleri  belirlenebilir.   Bunun  için  yeterli 
doğrulukta   ve   güvenilir   bir   yükseklik 
sistemine  ve  en  azından jeoid yüksek 
liklerinin lineer değiştiği varsayılabilecek 
15-20 km aralıklarla ortak noktalara gerek 
vardır. GPS ile nokta sıklaştırması kolay ve 
ekonomik olmasına karşılık, presizyonlu 
nivelman pahalı  ve  zaman  alıcıdır.  Bu 
nedenle, yeterli sıklıkta ortak nokta üretimi 
pahalıdır ve zaman gerektirir. Presizyonlu 
trigonometrik nivelman, motorize nivelman 
veya astronomik nivelman gibi yöntemler 
de nokta yüksekliklerinin belirlenmesi için 
söz konusu olabilir. 

3. Presizyonlu  bir jeoidin  belirlen 
mesine destek amacı ile gravimetrik jeoid 
belirleme çalışmalan da hızlandınlmıştır. 
Günümüzde gravimetrik jeoidin; 

* Jeopotansiyel modelden (N'nin uzun 
peryotlu bileşeni), 

• Sayısal arazi modelinden (N'nin orta 
peryotlu bileşeni), 

® Noktasal gravite değerlerinden (N'nin 
kısa peryotlu bileşeni) 

elde edilen sonuçların kombinasyonunu 
öngören     Remove-Restore     yöntemiyle 
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belirlenmesi    önerilmektedir    (Duquenne 
v.d., 1996). 

4. Dağlık bölgelerde Remove-Restore 
yönteminin    uygulandığı    test    çalışma 
larından; 

• Jeopotansiyel model, sayısal arazi 
modeli   ve   nokta   gravite   değerlerinin 
referans    sistemlerinin    farklı    olmaları 
nedeniyle, bulunan jeoid yüksekliklerinin 
sistematik bileşenlerinin olduğu, 

* Dağlık bölgelerde Remove-Restore 
yöntemiyle belirlenen jeoid yükseklikleri 
ile GPS Nivelman tekniği ile belirlenen 
jeoid   yükseklikleri   arasındaki   farkların, 
sistematik bileşenler giderildikten sonra ± 
10-25 cm civarında olabileceği 

gösterilmiştir. (Duquenne v.d., 1996). 

5. Gravimetrik    olarak    lokal    veya 
bölgesel cm jeoidinin belirlenebilmesi için 
birkaç km aralıklarla ve ortalama 12 mgal 
doğruluğunda   nokta   gravite   değerlerine 
gereksinim vardır. (Torge, 1992). 

4 DURUM DEĞERLENDİR-
MESİ VE ÖNERİLER 

Günümüz beklentilerine göre, Jeodezi 
ve Fotogrametri mühendisliğinin öncelikli 
görevi, her ölçekteki jeodezik çalışmalara 
dayanak olacak, yüksek doğruluklu, 
homojen ve güvenilir jeodezik ülke temel 
ağlarının, diğer bir deyişle jeodezik 
altyapının oluşturulmasıdır. Bunu, temel 
ağların sıklaştırılması ve böylece belirlenen 
kontrol noktalarına dayalı olarak elde 
edilecek, mevcut ise bu sisteme 
dönüştürülecek jeodezik verilerle bilgi 
sistemlerinin kurulması izlemektedir. 

Sıklaştırma çalışmalarında ve hatta 
kullanılabilirliği olan noktalarda detay 
alımında   GPS    tekniğinin   kullanılması 

birinci seçenek olarak gelişmektedir. 
GPS'nin yaygın ve rasyonel kullanımı için 
ulusal jeodezik altyapının bu teknoloji ile 
uyuşumlu olması gerekmektedir. Bu durum 
klasik ülke jeodezik ağlan ile yukarda 
tanımlanan ülke GPS ağının birbirine 
dönüşümünün sağlanmış olmasını gerek-
tirir. Klasik ülke jeodezik temel ağlan 
beklentileri karşılamakta yetersiz kalıyorsa, 
bunların iyileştirilmesi de anılan Ülke GPS 
ağı yardımı ile mümkün olabilmektedir. 

Konuya Türkiye açısından bakıldığında, 
mevcut ülke temel ağlannın durumu 
hakkında, yeterli ayrıntılı bilgi ve irdeleme 
çahşmalan olmadığı için, kesin bir 
değerlendirme yapmak mümkün değildir. 
Ancak Nirengi ağı noktalannın %40'ının 
tahrip edilmiş olduğu söylenmektedir 
(Turyap Projesi, 1990). Aynca Tüm klasik 
jeodezik ağlarda distorsiyon kaçınılmazdır. 
Türkiye Ülke Nirengi Ağındaki distor-
siyonlann varlığı ve büyüklüğü Gürkan, 
1979 da verilmektedir. Buna ek olarak 
değişik bölgelerde gerçekleştirilen GPS 
çalışmalanndan, WGS84 ile ülke nirengi 
ağı arasındaki çizelge 1 de verilen dönüşüm 
parametreleri, ülke nirengi ağındaki 
distorziyonlan deneysel olarak da kanıt-
lamaktadır (Ayan, T. v.d 1966a, 1966b). 

Halen kullanılmakta olan yükseklikler 
(Pratik Yükseklikler) 1930-1970 yıllan 
arasındaki nivelman ölçülerinden hesap-
lanmıştır. Bu peryotta gravite ölçüleri 
yapılamadığından, normal gravite ile 
normal ortometrik yükseklikler hesap-
lanabilmiştir. 1973-1991 arasında II. 
periyot ölçüleri ile birlikte gravite ölçmeleri 
de yapılmıştır. II. periyot ölçüleri 
değerlendirilerek Türkiye Nivelman Ağı 
1992 (TUTKA 92) hesaplanmıştır. Bu ağ 
Hehnert Ortometrik Yükseklik Siste-
mindedir ve Datum Antalya Mareograf 
İstasyonu' ndan alınmıştır. 
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