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DERGİDEN MEKTUP 

Sayın üyemiz, amacımız üyelerimize mesleki sorunlara cevap veren, güncel bil-
gileri aktarmaktır. Ancak, bütün çabalarımıza rağmen, dergimizde zaman zaman 
dizgi hatalan olmakta bütün titizliğimize karşın bunlardan kaçımlamamaktadır. 

Bu hatalardan kaçınmanın en uygun yolu, gönderilen yazıların belli formatlar 
içinde olmasıdır. Bir yılı aşkın zamandır bu format dergimizde tanımlandığı halde, 
gelen yazıların buna uygun olmaması doğrudan baskıya geçmemizi engellemekte-
dir. 

Yayın Kurulumuz son olarak dizgi hatalarının en aza indirilmesi ve hataların ya-
zana ait olması için, dizgileri yazı sahiplerine gönderilmesine ve ilk düzeltmelerin 
yazı sahipleri tarafından yapılmasına karar vermiştir. Elimizdeki dergi bu yöntemle 
basılmıştır. 

Ancak, uygulamada büyük aksaklıklar olmuştur. Şöyleki; 

- Bazı yazı sahipleri, düzeltme yapıp yazılarını geri göndermemişlerdir. 
- Yazılar genellikle çok geç geri gönderilmiştir. 
- Orjinal metin dışına çıkılarak düzeltmeler yapıldığı gözlenmiştir. 
- Düzeltme için kullanılan semboller de standart birliği olmadığı için düzeltme 

yapılan bütün yazıların yeniden elden geçirilmesi zorunluluğu doğmuştur. 
Açıkladığımız nedenlerle, deneme olarak yapılan bu uygulamadan vazgeçilmiş-

tir. Dizgi hatası olmayan bir dergi ancak siz yazarların, dergimizde yayımlanan for-
mata uygun yazı göndermesi ile olanaklıdır. 

Türkiye'nin gündeminde olan bir konu "Bilgi Sistemlerl"dir. Bu konuda çok 
şey söylenmekte, yazılmakta ve yapılmaktadır. En son örnek Ankara Belediyesinin 
yapmış olduğu ihaledir, ihaleye göre kentsel Bilgi sistemi pilot bölgede bile olsa ku-
rulacaktır. Bu sayımızda "Bilgi Sistemlerinin Kurulmasıyla ilgili" bir yazı da yer 
almaktadır. Siz üyelerimizden istediğimiz dergide yayımlanan yazılarla ilgili görüş-
lerinizi bildirmenizdir. Özellikle "Bilgi sistemleri" konusundaki görüşlerimizi ya-
yımlamak üzere bekliyoruz. 

Yine 69. sayımızda çağımızın mesleki devrimlerinden olan GPS konusunda iki 
yazımız olmuş ve bu konuda sizlerden yeni yazılar istemiştik. Ancak bugüne kadar 
GPS ile ilgili hiç bir yazı alamadık, dolayısıyla isteğimizi yineliyoruz. 

1992 yılında buluşmak üzere iyi günler dileriz. 

Saygılarımızla 
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AEAZÎ DÜZENLEMELERİ KONUSUNDA 
MATEMATİKSEL BÎR YAKLAŞIM 

Ahmet Yaşayan - Veysel Atasoy 

1. Giriş 

Bir ya da birkaç adadan oluşan bir alanda yapılacak bir arazi düzenlemesi problemi 
sayısal yöntemle ve koordinatlarla nasıl gerçekleştirilebilir? Konu bu yazı çerçeve-
sinde irdelenecek ve açıklanan çözüm yöntemine ilişkin sayısal örnekler verilecek-
tir. 

Kaynakça listesinde /I/ ile gösterilen yayında, alan bölmeleri konusu ele alınmış ve 
sayısal yöntemle problemin çözümü açıklanmıştır. Orada açıklanan yaklaşımla da 
bir çokgen birden fazla alt çokgene ayrılabilir. Başka bir söyleyişle, alan düzenleme 
problemi /I/ de açıklanan biçimi ile bir alan bölme problemi olarak ele alınabilir ve 
düzenleme, adım adım yapılarak alan bölmelerle gerçekleştirilebilir. 

Burada açıklanacak yöntemde ise adım adım alan bölme yerine tüm geometrik ko-
şulların aynı anda yerine getirilmesi esas alınmaktadır. Problemi basitleştirmek için, 
gerçeğe her zaman uygun düşmese de, düzenlenecek ve oluşturulacak alanların ke-
narlarının doğru parçalarından oluşan çokgenler olduğu varsayılacaktır. 

2. Alan Düzenleme Probleminin Geometrik Tanımı 

Şekil l'de yedi kınk noktalı (1,2, ......... ,7) bir çokgen sekiz küçük alana ayrılmakta 
dır. Bu çokgenin sınır kınk noktalarının koordinatları bilinmektedir. Yeni oluşturu 
lan küçük alanlara ilişkin köşe noktalarının (101, 102, ..........,116) koordinatları bu 
lunmak istenmektedir. 
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Problemle ilgili çok sayıda koşul da bulunabilir. Sözgelimi, Şekil l'deki düzenleme 
probleminde Aı, A2, Ag alanları; sı, S2 uzunlukları ile g genişliği verilmiş olabilir. 
Ayrıca doğru parçalarının birbirlerine paralellikleri ya da diklikleri söz konusu ola-
bilir. Kısaca, problemde yerine getirilmesi gerekli bir çok koşul bulunabilir. 

Öyleyse bu problem geometrik olarak tanımlanırsa; gerekli koşullar sağlanarak yeni 
noktaların koordinatlarının bulunmasıdır. Bu koşulların önemli bir bölümü /I/ de 
açıklanmıştır. Düzlem analitik geometri bu konuda gerekli bilgileri vermektedir. 
Koordinat bilinmeyenlerinin bulunması ise denklem çözümünden başka birşey de-
ğildir. 

3. Geometrik Koşullar ve Koşu! Denklemleri 

Burada ele alındığı biçimi ile alan düzenleme probleminde şu geometrik koşullar 
olabilir (Şekil 1); 

- Doğrudaşlık koşulu: Sözgelimi 111 numaralı nokta, 109 ve 113 numaralı noktalar 
dan geçen doğru üzerindedir gibi, 

- Alan koşulu: 1,101, 102 ve 108 numaralı noktaların oluşturduğu dörtgenin alanı 
Ag olmalıdır gibi, 

- Eğim koşulu: Sözgelimi 107 ve 103 noktalarından geçen doğru 1 - 7  doğrusuna 
dik, veya 1 - 2  doğrusuna paralel olmalıdır gibi, 

- Uzunluk (cephe) koşulu: 107 - 106 doğru parçasının uzunluğu verilen S3 değerine 
eşit olmalıdır gibi, 

- Genişlik koşulu: 101 - 105 ve 109 - 113 paralel doğru parçalan arasındaki genişlik 
g olmalıdır gibi. 

Bu geometrik koşulların matematik eşitlikleri ve bilinmeyen noktaların koordinatla-
rına göre türevleri alınarak bulunacak doğrusallaştınlmış denklemleri aşağıda veril-
miştir. Denklemlerin çıkarılmasında cebirsel koordinat ekseni kullanılmıştır. Bu 
problemde açı söz konusu olmadığına göre, aynı eşitlikler hiçbir güçlükle karşılaş-
maksızın jeodezik koordinat sistemi için de kullanılabilir. Yalnızca pozitif alan oluş-
turmada noktaların eksen sistemine uygun sırada alınması gerekir. 

3.1. Doğredaşlik Koşulu 

Pİ . 1, Pİ ve Pı +1 noktaları bir doğru üzerinde bulunuyorsa şu koşul yazılabilir. 

D = (X İ .X İ-1)(Y İ  + İ-Y İ)-(X İ+1-XO(Y İ-Y İ- İ)  = 0 (1) 

Bu noktaların koordinatlarına göre, (1) eşitliğinde kısmi türevler alınarak Taylor Se-
risine açılırsa aşağıdaki doğrusalaştırılmış denklem elde edilir. 

DD = - (Yİ + j - YO odxi -1 + (Xı + 1 - X0 odyı -1 + (Yâ + 1 - Yİ - 0 odxı 

-(Xi + ı-Xi- ı)odyi-(Yi-Yi- ı)odxi+ı + (Xi-Xi- ı)odyi + ı + Do=   0         (2) 
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şeklinde yazılır. Doğrusallaştınlmış uzunluk koşulu da, 
 

dır. Burada, so, so = { (X{ + ı - X0 o
2 + (Yİ +1 - Yİ) O

2 } 05 ve Uo ise, Uo = so - s dır. Bu 
koşul, verilen bir s uzunluğu olmaksızın, iki doğru parçasının birbirine eşit olması 
biçiminde de ele alınabilir. Buna uygun bir koşul denklemi de benzer şekilde 
oluşturulabilir. 

3.5. Genişlik Koşuta 

Paralel iki doğru arasında belirli bir g genişliğinin bulunması istenebilir. Analitik ge-
ometrideki, bir noktanın bir doğruya olan uzaklığını veren eşitlikten yararlanarak Pj 
noktasının, Pİ ve Pİ + İ noktalarından geçen doğruya olan uzaklığı yazılabilir. Pj 
noktasının üzerinde bulunduğu doğrunun Pİ, Pİ + ı doğrusuna paralelliğini, eğim 
(paralellik) koşulu ile sağlandığı düşünülürse istenilen genişlik koşulu şu şekilde el-
de edilir. 

 
dir. Burada, Go, (11) eşitliğinde yaklaşık değerler yazılarak bulunur, ao ise, a<, = g/so 

dır. 

(11) eşitliğindeki mutlak değer işareti içindeki ifade pozitif; yani |» | > 0 ise (12) 
eşitliği aynen korunur, I» I < 0 ise Go dışındaki tüm terimlerin işaretleri değiştirilir. 
Genişlik koşulu, verilen bir g genişliği olmaksızın, iki çift paralel doğru arasındaki 
genişliğin birbirine eşit olması biçiminde de geçebilir. Buna uygun bir koşul denkle-
mi de benzer şekilde yazılabilir. 

(1), (3), (5), (7), (9) ve (11) eşitliklerinde kullanılan noktalar içinde koordinatları bi-
linen ya da değişmez olduğu varsayılan noktalar bulunuyorsa, bu noktalarla ilgili 
koordinat bilinmeyenlerini içeren terimler doğrusallaştınlmış denklemlerden çıkarı-
lır. Bilinen noktalar terimi ile, düzenlemeye giren çokgene ilişkin kırık noktalan ta-
nımlanmaktadır. 

4. Koşul Sayısı 

Pi (i = 1, 2, ......... ,n) koordinatları bilinmeyen her nokta için iki koordinat bilinme 
yeni olacağına göre toplam 2n bilinmeyen söz konusudur. Bu bilinmeyenlerin çözü 
lebilmesi için de birbirinden bağımsız 2n kadar koşul denklemi yazılmalıdır. Birbi- 
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rinden bağımsız olma koşulu karşıtı olarak, bağımlı bir denklem, diğer denklemler-
den türetebilen ve yeni bir bilgi içermeyen denklemdir. Örneğin, bir doğru üzerinde-
ki üç nokta için bir, dört nokta için de iki doğrudaşlık koşulu yazılabilir. Bu doğru 
ile ilgili olarak daha fazla yazılacak bir doğrudaşlık koşulu bağımlı bir denklem ola-
caktır. 
Şekil l'deki düzenleme örneğinde 16 adet koordinatı bilinmeyen nokta vardır. Öy-
leyse bilinmeyen sayısı 32'dir. Bu 32 adet koşul denklemi örneğin şu şekilde olabi-
lir. 

a) Doğrudaşlık Koşulu 22 tane 
(101 -102 - 105,101 -103 -105,101 -104 -105,109 - 110 -113, 
109-111-113,109 -112 -113,1 -108 - 7,1 -107 - 7,1 -106 - 7, 
3 -116 - 4,4 -115 - 5,4 - 114 - 5,1 -101 - 2,1 -109 - 2, 
108 -102 - 116,108 -110 -116,107 -103 -115,107 -111 -115, 
106 -104 -114,106 -112 -114, 7 -105 - 6,7 - 113 - 6) 

b) Alan Koşulu (As) 1 tane 
c) Eğim Koşulu 5 tane 

(101 - 105 // 1 - 7,109 - 113 // 101 - 105,108 - 11611 - 7, 
107 -115 11 - 7,106 - 114 11 - 7) 

d) Uzunluk (Cephe) Koşulu 3 tane 

(Sı, S2, S3) 

e) Genişlik Koşulu (g) 1 tane 

Toplam 32 denklem 

Doğrudaşlık koşullan dışında, diğer koşulların bir bölümü yerine başka koşullar da 
yazılabilir. Ne var ki sağlanması olanaksız ya da eksik koşullar, oluşturulacak denk-
lem sistemini tutarsız, dolayısıyla çözümü olanaksız yapacaktır. Bu nedenle oluştu-
rulacak koşullar yaklaşık bir çizimle önceden denetlenebilir. 
S. Denklem Sisteminle Çözümü 

(1), (3), (5), (7), (9) ve (11) koşul denklemleri, bilinmeyen koordinatlara göre doğru-
sal değildir. Kimi özel durumlarda, söz gelimi Pj ve Pj + ı noktalarının koordinattan 
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bilinen noktalar olması durumunda, (5) veya (7) denklemi doğrusal olabilir. Bu 
denklemlerin kimileri doğrusal olsa bile bir bölümü doğrusal olmadığı için bunların 
çözümü de doğrusal olmayan denklem sistemlerinin çözüm yöntemleri uygulana-
caktır. 

Doğrusal olmayan denklem sistemlerinin çözümü Sayısal Analiz, Mühendislik Ma-
tematiği gibi yayınlarda bulunabilir. Örnekli bir açıklama /I/ de verilmiştir. Bu ne-
denle burada daha fazla açıklama yapılmayacaktır. Yukarıda sözü edilen koşul 
denklemleri yerine bunlardan hemen sonra gelen doğrusallaştmlmış (2), (4), (6)... 
denklemleri ile aranan çözümler yinelemeli (iteratîf) bir yöntemle elde edilebilir. 
Çözüm için doğrusal denklem sistemlerinin çözümüne ilişkin uygun bir algoritma 
kullanılabilir. 

Gerekli yaklaşık değerler herhangi bir şekilde, örneğin çok kaba bir çizimle sağlana-
bilir. Oluşturulan denklem sistemi tutarlı ise her durumda ilgili değere yakmsaya-
caktır. 

Yinelemenin durdurulması, dx ve dy düzeltmelerinin her birinin bir e x değerinden 
küçük olması koşluna bağlanabilir. Bu ölçütle birlikte ya da ayrı olarak doğrusallaş-
tırılmış denklemlerin Do, Fo, Po gibi sabit değerlerinin her biri bir e o dan küçük ol-
ması da istenebilir. 

Bir özel durum dışında, geometrik koşulların uygun seçilmesi durumunda yaklaşık 
değerler ne kadar uzak seçilirse seçilsin yeterli yinelemeden sonra istenilen değerler 
elde edilecektir. Özel durum, seçilen yaklaşık konumun tam kestirilmeyişinden do-
layı ortaya çıkabilecek yanlış varsayım ile ilgilidir. Örneğin Şekil l'de 115 numaralı 
nokta, alan koşulu nedeni ile 4 - 5 doğru parçası içine düşeceği yerde dışına da düşe-
bilir. Bu durumda söz konusu nokta 3 - 4  doğru parçası üzerinde olacaktır. Bu nokta 
ile ilgili doğrudaşlık koşulu ve varsa A2, A3 ile ilgili alan koşulunu buna göre dü-
zeltmek gerekir. 

Bunun için önce böyle bir durumun olup olmadığı test edilmelidir. Test için ilgili 
noktanın doğru parçasının uç noktalarına olan uzaklıkları ya da Ax, Ay koordinattan 
ile doğru parçasının uzunluğu veya Ax, Ay farkları ile karşılaştırılarak yapılır. 

Geometrik koşulların birinin ya da bir kaçının zayıflığı nedeni ile kötü koşul duru-
mu söz konusu olabilir. Bu durumda da yakınsama oldukça yavaş ya da olanaksız 
olabilir. Yapılacak basit bir çizimle kötü koşul durumu kolayca belirlenebilir ve ge-
rekli önlemler alınabilir. 

6. Sayısal Uygulamalar 

Yukarıda teorik olarak açıklanan sayısal yöntemle arazi düzenlemelerine ilişkin çok 
sayıda deneme gerçekleştirilmiş ve konunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmak 
amacıyla üç örnek burada özetlenmiştir. 



Örnek 1: Şekil 2'deki çokgene ilişkin kırık noktaların koordinatları 
 

şeklindedir. Bu çokgen dört ayrı yeni çokgene bölünmek isteniyor. Burada oluşacak 
beş yeni nokta için 10 adet denkleme gereksinim vardır. Şeklin geometrisi gereği 6 
adet doğrudaşhk koşulu yazılacaktır. Geri kalan dört adet denklem de şu koşullan 
sağlayacak şekilde seçilebilir. 

a) 109 nolu nokta EF doğrusunu ikiye bölsün, 

b) 108 - 110 doğrusu BC doğrusuna paralel olsun, 

c) 109 -107 doğrusu EF doğrusuna dik olsun ve 

d) 1 nolu çokgenin alanı Al = 301.25 m2 olsun. 

Seçilen bu koşullara göre yazılacak denklemlerin yinelemeli çözümü soncunda, 

 
olarak elde edilir. 

Örnek 2: Şekil l'deki çokgenin kırık noktalarına ilişkin koordinatlar. 

Nokta No Y X 

1 112.50 m 202.50 m 
2 102.50 237.50 
3 107.50 240.00 
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4 132.50 250.00 
5 155.00 257.50 
6 165.00 257.50 
7 177.50 220.00 

olarak veriliyor. Çokgenin bu şekilde alt çokgenlere bölünmesi 4. bölümde verilen 
koşullara göre yapılması istenirse, yani; 

a) A8 = 230.00 m2 

b) g = 8.00 m ve 

c) 1 - 108 = 108 - 107 = 107 -106 = 16.83 m 

alınırsa, ilgili koşullara göre yazılacak denklemlerin yinelemeli çözümü sonucunda 
yeni noktaların koordinatları, 

Nokta No Y(m) X(m) Nokta No Y(m) X(m) 

101 108.768 215.561 109 106.433 223.735 
102 125.220 219.991 110 123.010 228.198 
103 141.472 224.366 111 139.262 232.574 
104 157.723 228.741 112 155.513 236.949 
105 173.198 232.907 113 170.505 240.985 
106 161.254 215.626 114 150.394 255.965 
107 145.003 211.251 115 134.400 250.633 
108 128.751 206.875 116 118.634 244.454 

şeklinde hesaplanır. 

 



Örnek 3: Şekil 3'deM arazi parçasının kırık noktalarına ilişkin koordinat değerleri. 
Nokta No Y(m) X(m) 

1 220.00 300.00 

2 342.00 285.00 

3 372.00 276.00 

4 364.00 205.00 

5 277.00 213.00 

6 215.00 225.00 

7 210.00 235.00 

dir. Şekildeki gibi yapılacak düzenlemede 54 bilinmeyen vardır ve şeklin geometrisi 
gereği bunun 35 adedi doğrudaşlık koşulu ile sağlanır. Geriye kalan 19 koşul da, 
a) 2 ve 3 nolu parsellerin alanları birbirine eşit ve 839.00 m2, 
b) Kimi parsellere ilişkin cepheler; 

4 - 33 = 32.00 m; 5 - 36 = 21.84 m; 36 - 35 = 21.84 m, 35 
- 34 = 21.84 m ve 37 - 5 = 24.00 m, 

c) Kimi parsel kenarlarına ilişkin koşullar; 
1 4 - 1 / / 7 - 1 / / 3 7 - 1 7 / / 5 -  18//36 - 19//35 - 20//34 -21, 
22-27/ /4-5 / /28-33vel4- l l±13-15;  14-11112-  16  

d) A yolunun genişliği gı = 12.00 m, B yolunun genişliği g2 = 10.00 m olması iste 
nirse, bu koşullara göre oluşturulacak denklemlerin yinelemeli çözümü sonunda ye 
ni noktaların koordinatları, 
Nokta No Y(m) X(m) Nokut No Y (m) X(m)  

11 253.352 295.899 25 305.159 252.672 
12 249.476 270.707 26 283.411 254.672 
13 245.678 246.018 27 259.485 256.872 
14 241.651 219.842 28 257.948 246.880 
15 212.481 251.125 29 281.874 244.680 
16 216.279 275.814 30 303.622 242.680 
17 265.264 294.435 31 325.370 240.680 
18 289.078 291.507 32 347.119 238.681 
19 310.724 288.845 33 367.583 236.799 
20 332.371 286.184 34 342.245 207.000 




