
da bulunan eleman parsellere yalnız ilgililerin adlarını yazabilecektir. Bu durum-
da tutanak tutma işleri ancak büroda yapılabilecektir; dolayısıyla tahdit ve tesbit 
edilen parsel sayısı, bölgelerine göre farklılık göstermekle beraber bir haftalık ça-
lışma süresi için 2 ya da 3 günlük arazi çalışması olan sayıda olacaktır. 

Yersel metodla tapulama çalışmalarında, (edindiğim tecrübeye göre) bütün 
işlemleri tamamlanan parsellerde harcanan zaman:  (% olarak) 

Tasarruf  işlemleri   için %  50 

Ölçü  işlemleri  için %  30 

Tersimat işlemleri için %   10 

Yüzölçümü hesabları için %     7 

Çap ve örnek çıkarma için        %    3 şeklindedir. - ,s       

Karşılaştırma : 

,* Fotogrametrik metodla ayn ı sahanın harita ya da plânları düzenlendiğ i  
tak-, tîrde ölçü işlerinden % 25, tersimat işlerinden % 8, kopya işlerinden % 1.5 
tasarruf edilir ve böylece fen işlerinde % 34,5 bir tasarruf sağlamak mümkündür. 
Tasarruf işlerinde ise belirsiz sınır kırık noktaları «tesisler» le belli edildiğinden 
ve artık ölçü diye birşey kalmıyacağından elemanın biri arazide tahdit (sınırlan-
dırma) ve belirsiz kırık noktalarını işaretlerken, diğer elemanın ve yazıcının de-
vamlı olarak tutanak tutması mümkün olacağından, tasarruf işleri de hızlanacak 
ve ortalama olarak enazindan % 25 verim sağlanacaktır. Aynı zamanda köyün 
genel* sınırı da betonlarla arazi üzerinde belli edilerek yerleri fotoğraflara işaret 
edileceğinden, ancak havadan görünmeyen noktalar dışında hiçbir ölçü gerekmi-
yecektir. 

«         Sonuç : 

Görülüyor ki Fotogrametri metodu ile yersel metod arasında fotogrametri me-
todu lehine, ülkemiz koşullarına göre bütün işlemler gözönünde tutularak, aynı 
ekiple ortalama % 59.5 dolaylarında bir zaman tasarrufu sağlanacağı anlaşılır. 
Yersel metodla çalışan bir ekibin yıllık verimi a ise, fotogrametri metodu uygu-
landığında verim  1.60 a olacak demektir. 

D Ü Z E L T M E    :  

Nisan 1968 Sayısı 10 ncu Sayı olacağı yerde yanlışlıkla 11 nci 
Sayı olarak basılmıştır. Düzeltir özür dileriz. 

Tayın Kurulu 



ENDİREKT ÖLÇÜLER DENQELEMESİ VE ŞARTLİ 
ÖLÇÜLER DENÇELEMESİ ŞEKİLLERİNİN 

BİRBİRİNE ÇEVRİMİ 

M. ŞERBETÇİ 

Pratikte bazan endirekt ölçüler dengelemesi şeklinin şartlı ölçüler dengeleme-
si şekline veya şartlı ölçüler dengelemesi şeklinin endirekt ölçüler dengelemesi 
şekline dönüşümü arzu edilir. Aşağıda bu iki dengeleme şeklinin birbirine dönüş-
türülmesi ve böylelikle yeni dengeleme şeklinden çıkacak sonuçların eski şekilden 
çıkacak sonuçlarla aynı olacağı Matrisle gösterilecektir. 

1  — Endirekt ölçüler dengelemesi şeklinin şartlı ölçüler dengelemesi şekli no 
çevrimi : 

Verilen u bilinmiyenli n sayıdaki hata denklemleri (n> u), birincide u ka-
dar, ikincide n - u  = r kadar olmak üzere iki gruba ayrılır. 1. gruptan bilinmiyen-
ler V ler cinsinden çözülerek ikinci grupta yerlerine konur, böylelikle r sayıda şart 
denklemleri' elde edilir.  ( * )  

Hata denklemleri : 

Vl = Anfuxu, l  + wn, l  (i) 

yukarda izah edildiği gibi iki gruba ayrılırsa, 

V^       =   A4         X +w* (2) 

1,1       i,u    ufl       1,1 (  } 
Vp     = Ap       x         +w« 

f , 5         rfu     u , l         r , l         bulunur. (3) 

Bu sistemi önce endirekt ölçüler dengelemesi esasına göre çözelim. (2) ve (3) 
denklemlerinden P = E kabul edilerek kurulacak normal denklemler (bak. [2)] 
S. 63, [3] S. 140)  

{A^k^¥A^k2)jL   +   A^W^   +   A^W2   =   O      dır. 
Buradan bulunacak 

x =  «-(^^A1+A^A2)">1(Â5?W1+A^W?) (4) 

(*)    Bak, (1), S. 156, (3), S. 88 
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ve 

-A2(A^A1+A^A2^(AJW1+A|W2)+W2= -(A2(AÎAı")A^+E)"f(A2(AjAınTWı_W2)    . . ( 1 2)  

l s b a î ;  A^wı+ApW2=A^wı+A2W2 nm  sol tarafını  

E  =--(A^A ı+A2A2)(A^A ı+A2A2)~        ]     i l e  soldan çarparsak 

( A'JA-J + ApA2) ( A^A1 +A2A2 )-1 ( A^v^ +A^ ) =A Jv^+A^g (13) 

ve   A?w.      v' so' tarafa geçirip bütün terimleri soldan   ^   (A^A   )~"^ 

ile çarparsak 

* T1        Tl      rp m         ~l         rp m nı m         ~7        m rp 
-A ? (A | A- ] )    A^Vp+A^C/^Aj)   (A2Ap+AlAl^A]Al+A2A2^   (A^vz-j^+A^)   = 

i m "1     rp 

= A?(Apı)~l-A]v/ı 
ve her iki tarafa —w2 ilâve ederek paranteze alınırsa: 

(A2(A^Aı)"1A^+E)^A2(A^Aı+A|A2)~1(A^wı+A|w2)-w2}=A2(A^ı)"1â^wı-w2 vey,a 

her iki tarafı soldan    -(Ap(A-,A-, )    A?+E)~      le çarparsak: 

-A2(A^A1+A2A2)"1(A^W1+A|W2)+W2=-(A2(A^A1)"1A2
:+E)~1(A2(A^A1)"1A^W1-W2) 

böylelikle 
V02  =  Vı2 bulunur   (12)    ile  karşılaştır. 

Yine ayni şekilde ( 1 3 )  ten :  

A2w2+A^wı=(A^Aı+A2A2)(A^Aı+A2A2)"-L(A^wı+A2w2) veya, 

Al ^AlAl)"1A2w2+wı=Aı( (A^A^'^-A^Ag+E) (A^Aı+A^A2)"1(A^wı+A^w2) sağ 

taraftaki  Parantez açılarak düzenlenirse : 

-A1(AJAİ+A|A2)-1(A^W1+A^W2.)+W1=A1(A^A1)"1A^A2(A^A1+A^A2)-1(A^W1+A|W2) 
-Aı(A^Aı)-1A^w2 

veya, 

~A1 ^AİAİ+A|A2)™ (AJWİ+A^W2)+wı=A]_(A^A1)A||A2(A^+A^) (A^Wı+A^w2)-wJ ve 

( 1 5 )   in yardımı  ile : 

Vei  =  Vfı bulunur.  (11)  ile  karşılaştır. 
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2 — Şartlı ölçüler dengelemesi şeklinin endirekt ölçüler dengelemesi şekline 
çevrimi : 

İ ç l e r i n d e  n  s a y ı d a  v  b u l u n a n  r  ş a r t  d e n k l e m i n d e n  s e ç i l e n  r  ( =  n - u )   k a d a r  
v  l e re  s ı r a s ı  i l e  :  

V ı    =    X  
v2 =      y 
v3  = z ........(16)  

V ü    =  U 

? konularak r denklemden geri kalan r adet v ler x, y, z, ......... , u cinsinden çözülür. 
Bu suretle bulunan r sayıdaki hata denklemleri ile (16)  daki u sayıda hata denk-
lemlerinden  normal denklemlerin kuruluşuna gidilir. 

Şart denklemleri : 
%        ' 

,f: Br,n Vn,l  + Wr,l     =    Or,l .......(17) 

* olsun, v leri yukarda izah edildiği gibi iki kısma ayıralım : Bj    

VJL  + B2    v2    + w    =  0 

r,u u,l     r,r r,l         r,1     r,l .......(18) 

yjne P*=  E alınarak (18)  den Normal denklemler yazılacak olunursa: 

(B^+BgBgJk +w   =o .... (19) 
jburadan k^^B^B^r1*         ..(20) 

ve düzeltme,er ^ ^ ( B ^ ) ^        
 («) 

v2=B2k=-B^(BıBj+B2B2)'"1w     ....... (22) 

dir. Şimdide yukarda  izah  edildiği  gibi  Endirekt ölçüler dengelemesi  şekline ge-
tirelim : 

V!  =  x ...... (23) 

(18)   de yerinde konulsa, 

B ! X  +  B2V2 + W = : O  ........( 2 4 )  

veya B2 v2 = — (Bt x  +  w) .......(25) 

elde edilir. Buradan 

v2=-.(B^B2)"1B^(Bıx+w) .... (26) 
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bulunur. (23) ve (26) nın yardımı ile kurulacak Normal denklemler:  

{E+((B|B2)-1BfBj(B^B2)-^Bı]x+^B2B2>"İB2Bl)T(B2B2^İB2w=° veya 

/E+B^B2(B|B2)"1(B^B2)"1B^Bılx+B^B2(B2B2)~X(B^Bg)~1B^w=o ( 27) 

ve  buradan  bulunacak  

x=-|E+B^B2 (B^B2) -1 (B^B2) -1B^B1].-:LB^B2 (B^) -1 (B^B2) "1B^w (28) 

(23)   ve  (26)   da  yer ine konsa 

V1=-| E+B^B2(B^B2) -1 (B^B2 )~1B2BiyiB^B2(B^B2 )-1 (B^ )'1B^w ( 29 ) 

V2=(B^B2)"1B^BJ E+B^B2(B^B?)-1(B^B2)~1B^B1|"1B^B2(B^B2)-1(B^B2)"1B|W- 

-(B|B2)"1B^V (30) 

bulunur. 

Şimdide (21) ve (22) de şartlı ölçüler dengelemesine göre bulunan v lerin, (29) 
ve (30) da Endirekt ölçüler dengelemesine göre bulunan v lere eşit olduğunu is-
bat edelim. 

/   Yariî 

-BÎ(BıBJ+B2B|)1w=-fE+BÎB2(B^2y1 (B^2)1B^B2(B^B J1 (B^ B^w 

(31) -
BI<^4!Vl)1^(^27B^E+BÎB2(B|BjV(B|B2)1B|BıJlBÎB2(B|B25f

 

(B^B2)  B^w-(B^B.2)  B^w (32) 

İsbat : 

B2 =B2 den  

B2=B2(B^B2)"1(B^B2) 

veya M^B^)"^ 

her iki tarafı soldan BjT   ile çarpalım. Aynı zamanda E=(BOB9)     BOBO 

gözönünde tutularak : 

Ve iki  tarafa B^B2(B2B2)~1(B^B2)"1B2B1BJ1     ilavesıles 

.43 



B5>+B^B2(B^B2)"1(B^B2)"1B|B1BJ=B^B2(B^B2)-1(B|B2)-1B^B1B^+ 

+B^B2(B^B2)-1(B^B2)-1B^B2B^ 

Sağ taraf Paranteze alınırsa : 

BXB2<bİB2>"1<BIB2>"İBIBl^'!BîB2(BIB2Î"1^BIB2)"İB^BlBî+B2^) veya 

ve buradan 

■  „ -B|(B1B^+B2B|)-1=-{E+B^B2(B|B2)1(B|B2)   B^İB^BplBİBj   (B^BJ B|(33) *iki 

tarafın sağdan w ile çarpılması i l e  ( 3 1 )  No. lu denklem sağlanmış olur. (32)  

No. lu denklem içinde: 

. -^Ar^fl 

* veya       -B^B2B^=B|B1BJ-B^B1BJ-B^B2B| buradan    -

B|B2B|=B|BİB^-B2(B]LB^+B2B2) her iki taraf sağdan 

(B^B^+B^Bg)"1 ile çarpılırsa: '■   -̂ l (B̂ B̂ ) -̂ B̂ Bj ( 

B̂ +BJJBİ ) -1 -B| 

ve her iki taraf soldan (B^)"1 ile çarpılsa: 

-B^B^B.B^^^B^J-^B^CB^B.B^-^ÎB^)-^ 

sag tarafta B^B^J+BgB^)"1 yerine (33) deki değeri konursa s 

-^B2B|Î-(B^BKİ^2(B^2")1(B^  

-(B|B2)-1B| 

her iki taraf sağdan w2 ile çarpılırsa (32) denklemi bulunmuş olur. 

YARARLANILAN KAYNAKLAR : 

[1]  E. Ulsoy : Dengeleme Hesabı Teknik Okulu Yayın. No. 87 İstanbul. [2]  E. 

Ulsoy:  Pratik Matris Hesabı. Teknik Okulu Yayın. No. 91. İstanbul 

[3]  H. Wolf :  Ausgleichungsrechnung nach  der Methode der kloinsten quadrate, 
Bonn. 
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ŞEHİR iÇi YOLLARI 

Zühtü ÖNDER 

Bu yazımızda şehirlerde güzergâhları belli olan ana ve tali yolların profille-
rinin  hazırlanması  ve  imar  parsellerine  kot verilmesi  problemleri  incelenecektir. 

Şehirlerdeki ana trafik caddeleri, caddeler, yollar, sokaklar şehir içi yollar 
şebekesini meydana getirirler. 

Bilindiği gibi Türk İmar mevzuatında imar plânları nâzım plânlar ve tatbi-
kat plânları olarak düzenlenmektedir. Nâzım plânlar şehir genel trafik problemini 
halledecek ana trafik caddeleri ile önemli caddeleri tatbikat plânlan da ayrıca 
yollar ve sokakları göstermektedirler. 

İmar plânları hazırlanırken şehir içi yol güzergâhları, kurp yarı çaplarının 
tayininde, yol genişliklerinin tespitinde, çıkmaz yolların dönüş yerlerinin saptan-
masında, alt yapı ve şehircilik yönünden önceden tespit edilen bazı standartlara 
uyulması zorunludur. 

Şehir içi yollarını sadece trafik akımı yönünden değerlendirmek hatalı olur. 
Alt yapı (kanalizasyon, su, elektrik, telefon, gaz v.b.) tesislerinin yolların altında 
yapılacağı ve bu tesislerin bir sahanın imarında yapılan toplam yatırımın % 70 
ne mal olduğu dikkate alınırsa yolların genişlik ve eğimlerinin tespitinde, alt 
yapının çok önemli bir unsur olduğu anlaşılır. 

Yurdumuzda bu konuda henüz standartlar tayin edilmemiş olmakla beraber 
imar plânlarında gösterilen cadde ve sokakların yukarda bahsettiğimiz problem-
leri halledeceğini farzedeceğiz. Bu sebeple güzergâh tayini, genişliklerin tesbiti 
hususlarını incelemeden imar plânında gösterilen yolların zemine uygulanışlarını 
profillerinin hazırlanışını ve imar parsellerine kot verilmesi hususlarını iş sıra-
sına göre incelemeye çalışacağız. 

Yatay Kurplar İ ■ . , . . .  

Tatbikat plânlarında yatay kurp yarıçapları belirtilmediği taktirde aşağıdaki 
standartlara uygun olmasına çalışılmalıdır. 

Proje hızı Minumum yarıçap  (m) 

40 40- 75 

60 120 

70 175 

80 250 

100 400 
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Yol  güzergâhlarının  zemine  uygulanması : 

Genel olarak yol güzergâhlarının ekseni zemine uygulanmaktadır. Ancak şe-
hir içinde imar adalarının zemine uygulanması sırasında aynı zamanda yollar 
zemine uygulanmış olmaktadır. Bu sebeple ilk anda yolların zemine kenarları 
uygulanmış bulunmaktadır. Bu gibi hallerde yollar zemine uygulanırken imar 
plânında aynen muhafaza edilecek hatlar, düz hatlar, yol genişlikleri dikkate alın-
malı ve uygulamanın imar planındaki esaslara sadık kalması sağlanmalıdır. 

Yol güzergâhları doğru ve kurplardan meydana gelmiş bulunduğuna göre 
aplikasyon için fazla bir şey söylemeye ihtiyaç kalmıyacaktır. 

Yo!  Profillerinin Hazırlanması : 

a) Boyuna  profilin  hazırlanması : 

Tatbikat;  plânları  1 /l000 ölçekli  halihazır haritalar üzerinde düzen lenmekte-«   'dir.   
Bu  haritaların  düzenlenmesine  ait  teknik şartnameye göre  münhanilerin  ge-,,. 

çirilmesine  ait  tafsilât  noktaları   takeametrik olarak  ölçülmektedir.  Böylece  elde j  
#dilen  münhanilerin  azami  kot  ve konum  için   kabul  edilen  hata sınırları  hatası 
mh  =  ± (0.60-0.60 tga) m. ve mi   = +  (0.60 + 0.60 cotg a)  m. formül le-
riyle hesaplanmaktadır. Görüldüğü gibi eğimin en uygun yerinde dahi kot ve ko-

num hatası 0.60 m. olarak kabul' edilebilmektedir. Pratik olarak alınan sonuçlarda 
ortalama hata mh  = 25-30 cm. bulunmuştur.  

/       Şehir içi yollarında- bu farklar profil için yeterli değildir. Bu sebepten profil-
ler arazi ölçmeleri  yapılarak hazırlanmalıdır. 

Bunun için yol ekseni boyunca meyil değiştiren yerlere ve profil çıkarmaya 
yetecek kadar aralıklarla kazıklar çakılır. Kazıkların araları çeiik şeritle ölçülüp 
başlangıç ve bitim noktaları dahil bütün kazıkların kotları şehir nivelman şebe-
kesine bağlı olarak kutlandırılır. Nivelmanın şehir nivelman şebekesine göre kotu 
belli  bir noktadan başlanıp belli bir noktaya bağlanarak kontrolü sağlanmalıdır. 

Başlangıç noktasına göre uzaklık ve kotları belli olan noktalar yardım ile bo-
yuna profil hazırlanır. (Şeki l :  1) profilde yatay uzunluklar 1/1000 yükseklikler 
1/100 ölçeğinde milimetrik kâğıda tersim edilirler. Yükseklik kıyas düzlemi du-
rumuna göre seçilir. Ancak bu düzlemin şehir nivelman şebekesine göre kotu 
profil üzerinde belirtilir. 

b) Kırmızı  hattın tespiti : 

Bilindiği gibi şehir içindeki yapıların yeri yatay düzlemdeki konumu ile ta-
yin edilmekte, tatbikat plânlarının hazırlanış amacı da buna yönelmiş gö-
rülmektedir. 

Bir yapının düşey düzlemdeki konumu da yolların kırmızı hatları ile tahdit 
edilmektedir. 

Bu sebepten kırmızı hattın tespitinde parselasyon haritalarının hazırlanma-
sında gösterilen titizlik gösterilmeli ve belediye encümenince tasdik edilerek ke-
sinleşen yol, profilleri çok zorunlu sebepler olmadıkça değiştirilmemelidir. 

Siyah profili hazırlanan bir yolun kırmızı hattı aşağıdaki esaslar dikkate 
alınarak tespit edilir. 
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1 —■ Eğimler : Şehir içi yollarının eğimleri su, pis su kanalizasyonu, yağmur 
suları kanalizasyonları gibi tesisler ve aynı zamanda trafik emniyeti ve akışı yö-
nünden  çok önemlidir. Azami  eğimler  aşağıdaki  cetvelde  gösterilmiştir. 

Âzami Meyil 
Yol  çeşîdi Norma!  % En fazla % 

Şehirlerarası  bağlantı 3 4 
Ana trafik caddeleri 5 7 
Caddeler 6 10 
Sokaklar 8 12 

Bu  meyiller sağlanamadığı   taktirde trafik ve kamu  tesislerinin  işletmesi yö-
nündenı ilâve tedbirler alınması zorunluluğu ortaya çıkacaktır ki bunun açık ma-%    
naşı tesis ve işletme masrafları artacaktır. Yolların asgari meyli  %  0,5 den daha küçük 
seçilemez. 

» 2 — Düşey kurplar : 

Şehir  içi  yolların   her  yerinin  en   uygun   meyille  dahi  olsa  ayni  eğimle  in-
şaasının  mümkün olamıyacağı  aşikârdır. Arazinin  tabiî karakterine  uygun olarak 
kabul edilebilen azami meyil altında kalacak tarzda çeşitli eğimlerde inşa edilmek   , .  
zorunluluğu ortaya çıkar. Yolların değişik meyilli kısımları düşey kurplarla düzeltilir. 

Düşey kurpların trafik ve kamu tesislerinin çalışma emniyetini sağlayacak ni-
telikte olması gerekir. Bu sebeple düşey kurp yarı çaplarının aşağıdaki belirtilen 
minumum değerlerinden aşağı olmaması sağlanmalıdır. 

s 

Araçlar için kabul edilen Tepe için Çukur için 
Proje hızı km/h R. m. R. m. 

40 500 400 

50 1000 800 

60 2500 1500 

70 3500 2000 

80 5000 3000 

100 10000 5000 

40 km/h proje hızının sokaklarda, 50 ve daha büyüklerinin caddelerde kabul edi-
lebileceği hatırda tutulmalıdır. 

Keza düşey kurpların yatay uzunluklarının 

Gı — G2 
L  = -----------—. R formüllerinin verdiği sonuca uygun olması sağlanmalıdır. 

Yine aynı maksatla düzenlenen aşağıdaki cetvellerin de dikkate    alınması faydalı 
olur. 
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Kırmızı hattın tespitinde mevcut ve yapılacak yapı ve tesislerin biribiri ile 
olan kot bağlantıları uyuşturulmalıdır. Aynı yol üzerinde bazılarına merdivenlerle 
çıkılan bazılarına, köprü ile girilen bazılarına merdivenlerle inilen binaların sıra-
lanmış bulunmaları kamu tesisleri yönünden büyük mahzurlar ortaya çıkardığı gibi 
estetik yönden de sakıncalıdır. Bu sebeple bu unsurların da dikkate alınması gere-
kir. 

4 — Maliyet % 

Ön şart olarak kabul edilen eğimlerin ve düşey kurpların yapımı bazanl için-
den çıkılmaz mali problemler karşımıza çıkarabilir. Bu sebeple kırmızı hat geçiri-
lirken muhtelif alternatiflerin mali yönü de gözönünde bulundurulmalıdır. Bu ara-
da sadece projesi hazırlanan yolun durumu üzerinde durulmayıp yapılacak bağlantı 
yollarının ve imar parselleri üzerine yapılacak yapılar için gerekli hafriyat ve imlâ 
durumlarının da dikkate alınması gerekir, 

49 




