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BÜYÜK BARAJ PROJELERİNİN İNSAN VE 

ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN 
AZALTILMASI 

Mümtaz BAYRAM 

Türkiye'de 1950 yılı başına kadar 3, 1950 - 1959 sonuna kadar 6, 1960 -
1969 sonuna kadar 26, 1970 - 1979 sonuna kadar 30 ve 1980 - 1990 sonuna 
kadar 76 olmak üzere toplam 141 baraj inşa edilerek işletmeye geçilmiştir. 
Halen inşaatına devam edilen baraj sayısı ise 60 dır. Özelikle son yıllarda in-
şa edilen baraj adedinde ve bu barajların kapladığı alanlarda önemli gelişme-
ler oluşmuştur. İnşaatı tamamlanan Karakaya barajının göl alanı 331 km2 
halen inşaatı devam eden Atatürk barajının göl alanı ise 817 km2 dir. Büyük 
rezervuarlı bu barajların 1985 - 1995 yıllan arasında yer aldığı görülmekte-
dir. 
Dünya'da ise 1900 yıllarına doğru baraj inşaatında artış eğilimi görülmekle 
birlikte sayılan azdır. 1900 - 1845 yıllan arasında savaşlar ve bunlann yol 
açtığı ekonomik etkiler sonucu baraj inşaat faaliyetlerinde kayda değer bir 
gelişme olmamıştır. 1945 - 1971 yıllan arasında ise faaaliyetlerde büyük bir 
hız kaydedilmiş, 8140 adet büyük barajın inşaatı ikmal edilmiştir. Yapılan 
tahminlere göre dünyada hergün iki adetten fazla baraj işletmeye açılmakta-
dır. Bu barajlann ileride çevre ve insan üzerinde yaratacağı etkilerin azaltıl-
ması için gerekli tedbirlerin alınması önem arz etmektedir. 
Türkiye'de halen inşaatına devam olunan en büyük rezervuarlı Atatürk bara-
jının temelden yüksekliği 169 m, rezervuar hacmi 48,5 km.3 ve rezervuar 
alanı 817 km2 (81 700 ha) olup, dünyadaki diğer büyük barajlann aşağıdaki 
durumu ile kıyaslandığında çok ideal bir şekilde dizayın edildiği anlaşılmak-
tadır. 

REZER. 
KAPAS 

PROJENİN ADI  ÜLKESİ    YÜKSEK (m) REZER.ARAZİ.(ha) (km3) 
Asuan Mısır 111 400000 164,0 

Cabora 

Rassa Mozambik         171 380 000 64,0 

Furnas Brezilye 127 135 000 22,9 

Guri Venezüella        162 328 000 136,3 

IlhaSolteira         Brezilya 74 120 000 21,1 

Kariba Zimbabve/        131 510 000 160,3 

Zambia 
Sotdradinho         Brezilya 43 450 000 34,1 
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Kaynak : Goldsmith E, Hilyard N. "The social and environmental effects of 
large dams "Calf. USA 1985 

Uluslararası standartlar itibariyle bir kısım bilim adamları büyük barajları, 
gövde yükseklikleri 500 fcet ve üzerinde olan projeler olarak tanımlarlarken 
diğerleri, bu görüşün hatalı olduğunu, gövde yüksekliğinden ziyade rezervu-
arlann yayılımı ve etkileri itibariyle projelerin büyüklüklerinin belirlenmesi 
gerektiğini ileri sürmektedirler. 
ÇEVRE VE İNSAN KAVRAMI 

Bir yöredeki canlıların ekolojik şartlar açısından çevreleriyle olan ilişkileri 
ekosistem olarak tanımlanmaktadır. Başka bir yaklaşımla ekosistem, canlıla-
rın hayat dengesini ifade etmektedir. Örneğin topraktaki mikroorganizmalar 
belirli ısı, ışık, rutubet ve hava şartlarına alışmışlardır. Ekosistemde meydana 
gelen bir değişme sonucu bu canlılar üzerinde de değişiklikler meydana 
gelecektir. Değişik çevre şartlarına en kolay intibak edebilen insan organiz-
masında bile bu etkilerin müşahade edilmesi mümkündür. 
Yapılan tahminlere göre dünyamızdaki mevcut suyun miktarı 1,4 milyar 
km3'tür. Bunun % 0, 0087'si akarsular ve tabii göllerdeki yüzeysel sulardır. 
Yüzde 90'dan fazlası ise okyonuslardaki sulardır. Eğer yüzeysel suların dağı-
lımı eşit oranda olsa idi çevre ve canlılalann ihtiyaçları karşılanabilecekti. 
Ancak durum böyle olmayıp, bir tarafta feyezanlar söz konusu olurken diğer 
tarafta kuraklık hüküm sürmektdir. 
Nüfus artışı, şehir hayatının yoğunlaşması, endüstriyel gelişme ve teknoloji-
nin dev adımlarla ilerlemesi gibi faktörler enerji, sulama suyu, içme ve kul-
lanma suyu, taşkınların kontrol altına alınması gibi ihtiyaçları doğurmuştur. 
Bu ihtiyaçların temini amacı ile 20. yüzyılın başlarından itibarengiderek ar-
tan bir hız ile akarsular üzerinde projeler geliştirilmiştir. Ancak bu hızlı ge-
lişmeler, insan yapısı göllerin çevre, insan ve diğer canlılar üzerindeki etki-
lerinin neler olabileceğinin değerlendirilmesi çalışmalarına yeterli aman 
bırakmamıştır, diğer bir ifade ile su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi ça-
lışmalarının genelde inşai ve mimari zeminlerde yoğunluk kazanmıştır. Jeo-
morfolojik, ekolojik ve estetik sonuçların neler olabileceği üzerinde detaylı 
qçalışma yapılmamıştır. 
Çevre ve insan üzerindeki etkilerin fayda - masraf analizlerinde maddi de-
ğerlere dönüştürülmesi son derece güçtür. Ancak bu husus gelecek nesillere 
karşı bizleri sorumluluktan kurtaracak bir gerekçe olmamalıdır. Ayrıca, in-
san ve çevreyi planlamada ayn ayn ele almak veya birine öncelik vermek, 
ileriye dönük değerlendirmelerde ve risk analizlerinde hatalara yol açabilir. 
Zira her iki unsur biribirinin tamamlayıcı parçasıdır. İnsansız bir çevre, çevre 
olmaksızın insan hayatı düşünülemez. 
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İNSAN VE ÇEVRE ÜZERİNDE ETKİLER 

Projelerin insan üzerine olan doğrudan ve kısa vadeli etkisi projenin uygula-
ma programına parelel olarak yapılan kamulaştırmalar sonucu o insanın yeri-
ni terk ederek hayatını bir başka ortamda sürdürmek zorunda kalmasıdır. Bu 
durumdaki insan, yer değişimi esnasında ekonomik, sosyal, kültürel, sağlık 
ve diğer açılardan bir takım problemlerle karşılaşabilecektir. Ayrıca, o kişi-
nin yaşadığı yerle ilgili koparılması manevi açıdan güç olan bağlan olduğu 
gibi maddi açıdan fırsat maliyetleri de söz konusu olabilir. 
Bilindiği üzere, iklim şartlan çok değişik özellikler gösteren ülkemizde ta-
nm o yöre ile ilgili tecrübelere dayanılarak yürütülür. Bu itibarla iskana tbi 
tutulan ailenin gittiği yerde prodüktif hale gelebilmesi zamana bağlıdır. 
Projelerden etkilenerek yer değiştirmek zorunda kalan aileler kendi başlarına 
ve plansız olarak başka yerlere yerleştiklerinde, o yörede önceden beri yaşa-
yan nüfusun ihtiyaçlan göz önüne alındığında, sonuçta orman ve mera arazi-
sinden kayıplar dolayısıyla çevre tahribatının ortaya çıkacağı kolaylıkla tah-
min edilebilir. 
Aynca, kentlerde bilhassa gecekondu semtlerine plansız yerleşim sonucu 
mevcut altyapı yetersizliğinin giderek artması ve dolayısı ile insan sağllığına 
elverişsiz bir çevrenin genişlemesine neden olunmaktadır. 
kon ailenin ekonomik drumu açısından ele alındığında, burada göze çarpan 
husus, ailenin üretkenliğinde azalma meydana gelmesi sebebiyle daha önceki 
hayat standartının altına düşmesidir. 
Dünyada edinilen tecrübelere göre çeveresel etkiler özetle aşağıdaki başlık-
lar altında sıralanabilir. 
- Ekosistemde denge değişimi 
- Hora üzerindeki etkiler 
- Fauna üzerindeki etkiler 
- İklim üzerindeki etkiler 
- Mahsaptaki fiziki değişmeler 
- Tarihi eserler ve sit alanlan üzerindeki etkiler 
- Milli parklar ve diğer özel alanlar üzerine olan etkiler 
- Suda yaşayan canlılann, sivrisinek, çeşitli parazitler ve diğer canlılann ye 
ni ortamda çoğalarak yol açtıklan zararlar 
- Deltalarda ortaya çıkması muhtemel etkiler (balıkçılığın azalması vb.) 
- Siltin tutulması 
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- Tuzlanma 
- Sedimentasyon 
ETKİLERİN AZALTILMASI 
Büyük baraj projelerin insan ve çevre üzerindeki etkilerinin azaltılmasında 
en önemli husular, kamulaştırmanın optimizasyonu, tüm aileleri kapsayan 
planlı iskan ve arazi toplulaştırmasıdır. 
Optimizasyon işleminde, planlama aşamasında ele alman projenin rezervua-
nnda, sosyo - ekonomik anketleri müteakip, gövde yüksekliğinin, kotlar iti-
bariyle tespit edilecek her bir birim bazında değişimi ile rezervurda insan ve 
çevre üzerinde ortaya çıkacak kümülatif etkilerin, uzun ve kısa vadeli olmak 
üzere, etki haritası ve grafikle belirlenmlidir. Daha açık bir ifade ile rezervu-
ar kot alan grafiği üzerinde birim bazda uzun ve kısa vadeli etkiler değerlen-
dirilmelidir. 
Bu işlemi müteakip birim yükseklik bazında tespit edilen etkiler, projenin o 
birime isabet eden faydalan (enerji, sulama taşkın, iskan, toplulaştırma vb.) 
ile fayda - masraf analizine tabi tutulmalıdır. Yani bir taraftan olumsuz etki-
leri minimize ederken, diğer taraftan faydayı da aynı zamanda göz önünde 
bulunduran analizlerin yapılması sonucu üretilecek optimal değerin elde 
edilmesi sağlanmalıdır. 
Rezervuarm topografık özelliklerine bağlı olarak, bazen gövde yüksekliğin-
deki küçük bir artış, etkilenecek aile sayısını büyük çapta artırabileceği gibi 
bunun aksine olarak, gövde yükseliğindeki küçük bir azalma bu sayıyı 
önemli ölçüde azaltabilecektir. Çevre konusundaki etkilerde aynı şekilde ele 
alınabilir. 
Karar üretme aşamasında ise, alternatif analizleri yapılmalı, ileride ortaya çı-
kacak problemler cetvel üzerinde (problemtiqve) değerlendirilerek ne gibi 
çözümler getirilebileceği ortaya konulmalıdır. Daha sonra mevcut doneler, 
karar üretme sisteminde (decision support system) uzmanlarca ele alınarak 
bilgi işleme alınmalı ve elde edilecek, çıktıların incelenmesini müteakip ka-
rar verilmelidir. Yukarıda sözü edilen uzmanların çeşitli mühendislik dalları-
nın yamsıra ekonomist, sosyolog ve sosyal antropologlardan oluşması alına-
cak kararların isabetliliği bakımından faydalı olacaktır. 
Sonuç olarak bu yöntemin uygulanması ile en az seviyede alienin ikanı duru-
mu ortaya çıkacaktır. Ayrıca, yapılacak planlı iskan ve arazi toplulaştırması 
çalışmaları sonucu insan ve çevre üzerindeki etkilerin minimize edilmesi 
sağlanmış olacaktır. 
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ÖZET 

Toprakla ilişkili her türlü tasarım planlama ve hizmet toprağa ilişkin sağlıklı 
bilgileri gerekmektedir. Bu bilgilerin oluşmasında temel dayanak, güvenilir 
ve ülke bütününde tanımlı koordinattan ile kontrol noktalandır. 
Kartal Belediyesi bu görüşü benimsemiş ve belediye sınırlan içinde, kalıcı 
olması için her çabanın sarfedilmesini ön görerek, ülke sisteminde her türlü 
hizmet için yeterli sıklıkta kontrol noktalannın oluşturulmasına karar vermiş 
ve işleme koymuştur. 
Bu çalışmanın amacı, gelişme hızı çok yüksek Kartal Bölgesi'nde değişik za-
manlarda ve sistemlerde oluşturulan kontrol noktalanna dayalı olarak sürdü-
rülmeye çalışılan haritacılık hizmetelrini tek sistemde birleştirmek, bu konu-
daki noksanlıklan, yetersizlikleri ve tutarsızlıklan gidererek imar ve belediye 
teknik hizmeterinin çağdaş gereksinmeleri karşılayabilecek şekilde yürütüle-
bilmesi için gerekliliği gün getikçe daha çok görülen "Çok Amaçlı Toprak 
Bilgi Sistemi"nin oluşturulabilmesine altlık hazırlamaktır. 
Anılan kontrol noktaları, yine isabetli bir kararla yakın tarihte Ülke Sistemin-
de oluşturulmuş İstanbul Metropolitan Nirengi Ağı'na bağlanmıştır ve Büyük 
Öçekli Haritalann Yapım Yönetmeliğine göre " Alım İçin Sıklaştırma Ağı" 
kapsamındadır. 
198 noktadan oluşan ağda 1068 doğrultu açısı ve uygnu dağılmış 250 kenar 
ölçülmüştür. 
Minarelerin ağ içine alınmasına özen gösterilmiş ve alemlerde alet kurulan 
noktalarla, şerefeler tümden dengeleme ile koodinatlandmlmıştır. Dengele- 

* Soyadı Alfabetik sırasında 
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me sonucu en büyük konum hatası ± 2.60 cm., dengeli kenarlar için en bü-
yük karesel ortalama hata ± 1.25 cm. olarak bulunmuştur. 
Eski mevcut sistemlerin yeni sisteme dönüştürülmesi için kısmen her iki sis-
temde koordinatları belirlenebilen noktalar, kısmen de sasıysallaştıncılarda 
koordinatları okunan noktalar kullanılmıştır. Bu yöntemle alınan sonuçlar 
çok doğruluklu değildir. 
1. Giriş 

Kartal Belediyesi sınırlan içinde 90 km2 alanda "Alım İçin Sıklaştırma nok-
talarının Oluşturulması" işi, anılan belediyece ihtale sonucu, yüklenici fir-
ma" Ekin Mühendislik Ltd. Şti. "nce sonuçlandırılmış, Belediye adına kont-
rollük ve danışmanlık hizmetlerini ise İstanbul Teknik Üniversitesi 
üstlenmiştir. 
Bu çalışmanın amacı, gelişme hızı çok yüksek Kartal Bölgesi'nde değişik za-
manlarda ve sistemlerde oluşturulan kontrol noktalarına dayalı olarak sürdü-
rülmeye çalışılan haritacılık hizmetlerini tek sistemde birleştirmek, bu konu-
daki noksanlıkları, yetersizlikleri ve tutarsızlıkları gidererek imar ve 
belediye teknik hizmetlerinin çağdaş gereksinmeleri karşılayabilecek şekilde 
yürütülebilmesi için gerekliliği gün geçtikçe daha çok görülen "Çok Amaçlı 
Toprak Bilgi Sistemi'nin oluşturulabilmesine altlık hazırlamaktır. 
Oluşturulacak sıklaştırma noktalan, daha önce ülke koordinat sisteminde 3. 
derece sıklaştırma noktalan olarak belirlenen "İstanbul Metropoliten Ağı"na 
dayalı olacaktır [1]. 
Çalışmanın kapsamında, 
a) Anılan bölgede ortalama 1 km. aralıklarla yüzey ağı biçiminde "Alım İçin 
Sıklaştırma Ağı" kurulması, ağ noktalanndan komşu noktalara doğrultu açı- 
lannın ve yeterince kenar uzunluklarının ölçülmesi ve tümden dengeleme. 
b) Nirengi zemin işaretlerinin yerde pilye, bina üstünde ve minare şerefele 
rinde bronz çivi, zemine indirme noktalannda demir kapaklı beton çivi ola 
rak inşa edilmesi, 
c) 3. derece sıklaştırma noktalan dışında, bölgede bulunan eski ve değişik 
kurumlarca tesis edilmiş tüm nirengi noktalannın ağ içine alınmalan, 
d) Bölgede mevcut değişik koordinat sistemlerinin ülke sistemine dönüştü 
rülmesini sağlayacak dönüşüm parametrelerinin hesaplanması, 
öngörülmüştür. 
Görüldüğü gibi, bu çalışmada iki önemli hedef gözetilmiştir. 
Bunlar: 
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1) Çok Amaçlı Toprak Bilgi Sistemini oluşturabilmek için gerekli nicel ve 
nitel özellikleri taşıyan kontrol noktalarını belirlemek, 
2) Değişik sistemlerde var olan harita bilgilerini, düşünülen bilgi sisteminde 
kullanabilmek için mevcut sistemleri yeni oluşturulacak sisteme dönüştür 
mek. 
olarak özetlenebilir. 
Bu nedenle "Yüzey Ağı" olarak kurulacak sıklaştırma noktalarına ek olarak, 
dönüşüm amaçlı noktalar tesis edilmiş ve ağ noktalarına dayandırılmıştır. 
Çalışmanın kapsam, içerik ve uygulanan yöntemler açısından alışılmışın dı-
şında özellik göstermesi ve Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği-
nin ödünsüz bir uygulaması olması ve gelecekteki benzeri çalışmalara örnek 
olabileceği düşüncesi ile, tanıtılmasının faydalı olacağı umulmaktadır. 
2- Kartal Nirengi Ağına İlişkin İstatistik Bilgiler 

Alım için sıklaştırma ağı olarak kurulan ve kısaca "Kartal Nirengi Ağı" ola-
rak isimlendirilen ağ, İstanbul Metropoliten Nirengi Ağı'na dayalıdır. Dola-
yısıyla, Ülke Temel Nirengi Koordinat Sistemindedir. Tümden dengelemeye 
esas olan ağda, 12 adedi İstanbul Metropoliten Nirengi noktası, 186 adedi 
yeni nokta olmak üzere toplam 198 nokta vardır. Yeni noktalardan 22 adedi 
bölgede bulunan minarelerin alemleridir. Ayrıcı bu minarelerden 4 tanesinin 
şerefelerinde birer, kalan 18 tanesinin şerefelerinde de ikişer nokta tesis edil-
miştir. Şerefelerde tesis edilen toplam 40 noktada nirengi ağının noktalan 
olarak alınmıştır. 
Nirengi ağında doğrultu açılan Wild T.2 saniye teodoliti ile 6 şar seri, kenar-
lar ise İTÜ Ayar Bazında [2] kalibre edilmiş olan Sokkisha Set. 2 elektronik 
aleti ile karşılıklı olarak ölçülmüştür. 
Nirengi ağında ölçülen toplam doğrultu açısı 1063 dür. Aynca 250 adet uy-
gun dağılmış kenar ölçülmüştür. 
Minare alemleri ile şerefelerde tesis edilen noktalar arasında toplam 39 adet 
kenar, zeminde oluşturulan yardımcı üçgenlerle, açı ve kenar ölçülerine da-
yalı olarak dolaylı yoldan yüksek doğrulukta hesaplanmış, şerefelerdeki iki 
nokta arasındaki toplam 18 adet kenar da ölçülmüştür. 
Alışılmışın dışında bir uygulama olarak, minare alemleri ile şereferelerdeki 
noktalar, yüzey ağının birer noktası olarak, tümden dengeleme içinde belir-
lenmiştir. Bunun için bu noktalardan diğer noktalar ve diğerlerinden bu nok-
talara yapılan açı ve kenar ölçüleri ağ dengelemesine alınmış, ayncı bu den-
gelemede şerefe noktalan arasında ölçülen ve bu noktalarla minare alemi 
arasında dolaylı yoldan belirlenen uzunluklar, komşuluk prensibinin korun- 
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ması için, değişmez büyüklükler olarak dengelemeye sokulmuştur. 
3- Hesap İşlemleri 

Ölçmelerin değerlendirilmeleri iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Bunların ön-
ce "Kesin dengeleme" için değerlendirilebilecek duruma getirilmesi ilk aşa-
mayı oluşturur. Bu aşamada, gerekli olarak aşağıdaki işlemler söz konusu ol-
maktadır. 
- Elektronik uzaklık ölçerlerin, 
* alet hatalarından arındırılması [2] (kalibrasyonu), 
* meteoroljik etkilerden arındırılması 
* geometrik rediksiyonu. (ölçmelerin hesap yüzeyine indirgenmesi), 
- Her peryotta ölçmelerin ağırlıklarını belirlemek için açı ve kenar ölçmeleri 
nin dengeleme öncesi karesel ortalama hatalarının tutarlı bir şekilde tahmin 
edilmesi ve bunun için, 
* ağın açı ve kenarlarla ayrı ayn dengelenmesi, 
* uyuşumsuz ölçü testi, 
* açı ve kenar ölçmelerinin birlikte dengelenmesine esas olacak stokastik 
modelde ölçmelerin ağırlıklarının belirlenmesi. 
* Açı ve kenarlarla serbest dengeleme, 
* Serbest dengeleme ile bulunan koordinatlar ile verilen koordinatları sabit 
alınarak kesin dengelemenin yapılması. 
3.1 - Elektro - Optik Ölçülen Uzunlukların Meteoroljik düzeltiîmeleri ve 

Geometrik İndirgeme: 

Elektro - Optik ölçerlerle ölçülen uzunluklara, normal atmosfere (ısı : T = 
273 K, basınç : p = 760 mmHg, CO2 miktarı: % 3) göre değişiklik gösteren 
meteoroljik koşullar nedeniyle ölçü değerlerine 1. ve 2. hız düzeltmesi ile 
ışın yolu eğriliği düzeltmesi getirilir [3]. Ölçülen uzunluklar 2 km yi geçme-
diği için, 2. hız düzeltemesi ve ışın yolu eğriliği düzeltmesi, ihmal edilebile-
cek küçüklüklerde olduğundan, dikkate alınmamıştır. 1. Hız düzeltmesini 
ise, meteorolojik değerlerin kullanılan alete kaydedilerek otomatik dikkate 
alınması yeterli bulunmuştur. Meteorolojik etkilerden arındırılmış ve 
kalibrasyon düzeltmeleri getirilmiş eğik uzunluklar, deniz seviyesine 
indirgenmiş, projeksiyon düzlemine indirgeme ise dengeleme programı 
içinde ele alanmıştır. 3.2- Ağ Dengelemesin ve Uyuşumsuz Ölçü Testinde 
Uygulanan 

Teorik Esaslar 

Ağ dengelemesi, Gauss - Krüger projeksiyon düzleminde En Ktiçük Kareler 
Yönteminde Dolaylı Ölçüler Dengelemesi, diğer adı ile Gauss - Markoff 
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Modelinde dengeleme ile yapılmış ve ön dengelemede, açı ve kenar ölçüleri 
kendi aralarında ayrı ayrı serbest dengelenerek, 
* doğrultu açılan ve kenar ölçülerinin dengeleme öncesi karesel ortalama 
hataları tahmin edilmiş, 
* ölçüler içinde varsa uyuşumsuz olanları POPPE'ye göre belirlenip ölçü kü 
mesinden ayıklanmıştır [4]. 
Serbest dengelemede, bilindiği gibi, ağın konum, yön ve ölçeğini belirleye-
cek bir dışparametre (Datum parametresi) verilmemektedir. Yani tüm nokta 
koordinatları bilinmeyen parametre olarak seçilmektedir [5], [6]. Bu durum-
da, uygulanan "Gauss-Markoff Modelinde En Küçük Kareler Yöntemi İle 
Dengeleme" de, doğrultu açılan için yöneltme bilinmeyenleri ortalama dü-
zeltme denklemleri yolu ile elimine edilmiş olarak, matematik model; 
E(l) = Ai ; D(1)=GQ  P"1 (1) 

olmaktadır. 
Burada, 

E(l) =     Ölçülerin nxl boyutlu ümit değerleri vektörü 

2L =     uxl boyüu bilinmeyen parametreler vektörü 

A =     nxu boyutlu verilen katsayılar Matrisi 
D (1)    =     ölçülerin nxn boyutlu disperziyon matrisi 

2 o0    =     Birim ölçünün aranan 
varyansı 
E   =     Ölçülerin nxn boyutlu verilen ağırlık matrisidir. 

Aranan parametreler vektörü, yukarda da işaret edildiği gibi, yalnız ağ nok-
talarının koordinaüanm içermekte ve noktalar için bulunacak yaklaşık koor-
dinatlar vektörü XQ olmak üzere, nokta koordinattan 

X=X0+x 2 

ile verilmektedir. 
I, nxl boyutlu ölçüler vektörü olmak üzere, (2) eşitliği ile verilen modelde, 
bilinmeyen x parametrelerinin en küçük kareler yöntemine göre tahmin de-
ğerleri, 
Y = A x - I  3 

eşitliği ile tanımlanan v düzeltmeleri vektörü ile hesaplanacak 
O = yJ£ _v İ ' • ■   .     . 4 

karesel formunu minimum yapan 
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eşitliği ile verilmektedir. Kenar ya da açı - kenar ağlarında matrisin son satırı 
ortadan kalkar. 
Kısmi yerleştirmede (11) matrisinin yalnız yerleştirme yapılan noktalara ilişkin 
sütunları dolu, diğer sütunlar 0 dır. 
n = ölçü sayısı, u = (yöneltme bilinmeyenleri ve koordinat bilinmeyenlerinin 
toplamı olarak) bilinmeyen sayısı, d,(l 1) matrisinin satır sayısı" =N matrisinin 
rang defekt'i" olmak üzere q= n - d denirse, (7) yada (9) eşitliği ile hesaplanacak 
x değerleri yanında, Birim ölünün varyansı için tahmin değeri, 

2 (12) 

mo=Q/(n-q) 

eşitliği ile verilmektedir. m0, bilindiği gibi, "Birim ölçünün karesel ortalama 
hatası" olarak isimlendirilmekte ve 
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oluyorsa, ilişkin ölçü "uyuşumsuz" sayılacak ve ölçü kümesinden atılacaktır. 
P Ağırlık matrisi, ölçülerin korelasyonsuz sayılmaları durumunda köşegen 
matristir. Ölçüler korelasyonsuz kabul edilmiş ve doğrultu açılan için, önce 
istasyon dengelemesi sonuçlarına göre tahmin edilen dengeleme öncesi kare-
sel ortalama hataları ile ağırlıklar, 
Pr=l/m2

r m 

eşitliği ile, kenarlar için pröspektüslerinde verilen a ve b katsayıları ile 

2 ı (20) 

ms=(a+(b ppm)2)2
 

eşitliği ile dengeleme öncesi tahmin edilen karasel ortalama hatalardan, 
Ps=l/m2 21 

eşitliği ile hesaplanmış, ağ yukarda açıklanan teorik esaslara uygun olarak 
geliştirilen programlarla bilgisayarda yalnız açılarla serbest dengelenmiş, 
uyuşumsuz ölçüler varsa ayıklandıktan sonra, ağırlıkların (19) ye göre he-
saplanmasına esas olan dengeleme öncesi karesel ortalama hatalar, iteras-
yonla dengeleme sonunda birim ölçünün karesel ortalama hatası m2 ~ 1. ola-
cak şekilde değiştirilmiştir. 
3.3- Uyuşumsuz Ölçü Testleri 

Uyuşumsuz ölçü testi için alınan ağ parçlarındaki noktalar ve ölçü sayılan 
aşağıda verilmiştir: 
1. Parça: 41 nokta, 184 doğrultu, 41 kenar, 10 baz (çok kısa kenar), 
2. Parça: 40 nokta, 174 doğrultu, 42 kenar, 10 baz (çok kısa kenar), 
3. Parça: 40 nokta, 200 doğrultu, 40 kenar, 16 baz (çok kısa kenar), 
4. Parça: 23 nokta, 101 doğrultu, 21 kenar, 
5. Parça: 45 nokta, 207 doğrultu, 43 kenar, 12 baz (çok kısa kenar), 
6. Parça: 47 nokta, 227 doğrultu, 53 kenar, 21 baz (çok kısa kenar), 
7. Parça: 43 nokta, 190 doğrultu, 55 kenar, 9 baz (çok kısa kenar), 
8. Parça: 47 nokta, 234 doğrultu, 56 kenar, 14 baz (çok kısa kenar), 
Bu parçalardan herbiri, POPE yöntemi ile uyuşumsuz ölçü testi için, önce 
yalnız doğrultu açılan ile, doğrultu açılannın ağırlıklan " pr = 1" alınarak 
degelenmiş ve dengeleme tekrarlanarak, çıkan uyuşumsuz ölçüler art arda 
ayıklanmıştır. Bu işlemler 8 parça için ayn ayn yapılmıştır. 
Her bölge için nokta sayısı, toplam doğrultu açısı sayısı, uyuşumsuz çıkan 



 
ö parça için ayrı ayrı yapılan ve uyuşumsuz olcunun bulunmadığı son denge-
lemelerden elde edilen birim ölçünün karesel ortalama hatası" m0" lann or-
talaması, m r = ± 7.03180 (cc.) olarak hesaplanmıştır. 
Açı - Kenar ağı dengelemelerinde doğrultu açılarının ağırlıkları, bulunan bu 
ortalama m r = ± 7.03180 (cc.) değeri ile "P + 1 m2" eşitliğine göre hesap-
lanarak, daha sonra kenarlarla birlikteki dengelemede P r = 1/ (7.03180)2 = 
0.02022 olarak alınmıştır. 
3.4 - Serbest Açı - Kenar Dengelemesi 

Açı ve kenarların birlikte serbest dengelenmesinde doğrultu açılarının ağır-
lıkları, daha önce söylendiği gibi, ortalama bir değer olarak m r = + 7.03180 
(cc.) ile "Pr = 1/rcr" eşitliğine göre hesaplanmıştır. 
Kenarların ağırlıkları ise, ölçmelerde kullanılan Sokkisha Set. 2 aleti için ya-
pımcı firma tarafından verilen m = ± 3± 2 ppm. eşitliği ile her kenar için 
hesaplanan karesi ortalama hatalara dayalı olarak P = l/m2 eşitliği ile bu-
lunmuştur. 
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Ancak, 1. parçanın uyuşumsuz ölçülerinin ayıklanması için yaplan serbest 
dengelemeler sonunda stokastik modelin uygun olmadığı, diğer bir deyişle 
ağırlıklar için yapılan kabulün isabetli olmadığı, kenar ağırlıklarının doğrultu 
ağırlıklarına oranla çok büyük alındığı görülmüştür ve stokastik modelin 
uygunluğunu sağlamak için kenar ağırlıklarının değiştirilmesi yoluna gidil-
miştir. 
Bu amaçla kenar ağırlıkları önce m s = ± 5 ± 5 ppm, daha sonra m s = ± 5 ± 
6 ppm eşitlikleri ile bolunan k.o. hatalara dayalı olarak hesaplanmış ve bu 
ağırlıklarla yapılan dengelemeler sonucunda, kenar ağırlıkları için, m s = ± 5 
± 6 ppm eşitliği ile bulunan kenar karesel ortalama hatalarından hesaplanan 
değerlerin uygun olduğu görülmüştür. Uyuşumsuz ölçülerin ayıklanması 
için her parçada yapılacak serbest dengelemelerde ve ağın tümden dengele-
mesinde kenar ağırlıklarının bulunmasında, m s = ± 5 ± 6 ppm eşitliği kulla-
nılmıştır. 
Her parça, minare şerefelerindeki noktalar arası ölçülerek, şerefedeki nokta-
lar ve alemler arasında hesaplanarak bulunan çok kısa uzunluklar, yukarıda 
söylendiği gibi değişmez alınarak, doğrultu açılan ve kenarlarla serbest ola-
rak dengelenmiştir. Dengeleme sonucu çıkan uyuşumsuz ölçülerden her de-
fasında yalnızca en büyük test değerini alan uyuşumsuz ölçü atılarak, denge-
leme, ölçü kümesinde uyuşumsuz ölçü kalmayıncaya kadar tekrarlanmıştır. 
Parçalardaki nokta sayılan,.kalan uyuşumsuz doğrultu ve kenar sayılan, sıra-
sıyla atılan ölçüler ve son dengeleme ile bulunan birim ölçünün karesel orta-
lama hatası m   aşağıda tablo halinde verilmiştir. 

 



 
4 - Koordinatları Verilen Noktalar Kümesinde Uyuşum Testi 

Anılan uyuşum testi için, önce her parça ağın açı-kenar ağı olarak serbest 
dengelemesi ile bulunan ve yukarıda sıralanan uyuşumsuz ölçüler atıldıktan 
sonra 198 noktadan oluşan tüm ağ, 1047 doğrultu, 242 kenar ve değişmez 
olarak alınan 57 adet çok kısa kenarla serbest olarak dengelenmiştir. 
Dengelemeden   sonra  birim   ölçünün  karesel   ortalama  hatası   olarak 
mQ=± 1.19 cc. bulunmuştur. 
Kartal Nirengi Ağı'nın dayandırıldığı 12 adet İstanbul Metropoliten Nirengi 
Ağı noktasının verilen koordinatları ile Kartal Nirengi Ağının serbest denge-
lemesinden bu noktalar için bulunan koordinatlar arasında Helmert Benzerlik 
Dönüşümü yapılarak, [6] ve [7] de açıklanan teorik esaslara göre, verilen 
koordinatlar test edilmiştir. Test sonucu 34090 numaralı noktanın koordinat-
ları uyuşumsuz çıkmıştır. Ancak, Kartal Nirengi Ağı kanavası incelendiğinde 
bu noktaya yapılan bağlantının çok zayıf olduğu görülmüş, bu uyuşum-
suzluğun noktanın verilen koordinatlarından değil, yapılan bağlantının 
zayıflığından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Diğer bir deyişle bu noktanın şer-
bet dengeleme ile belirlenmesini sağlayacak ölçüler diğerleri tarafından iyi 
kontrol edilememektedir, yani güvenirlikleri zayıftır. Bu nedenle ağın Bağlı 
Dengelemesinde bu noktanın koordinatlarının da diğer verilen noktalarla bir-
likte değişmez olarak alınmasına karar verilmiştir. Test sonuçlan aşağıda 
gösterilmektedir: 

VERİLEN KOORDİNATLAR SERBEST DENGELEME İLE BULUNAN 
KOORDİNATLAR 

N.No Yukan(m.) Sağa (m.) Yukarı (m.) Sağa (m.) 
0 ...0557.77900 ...253.11500         ...0558.15700       ...252.75000 
1 ... 7683.99600    ... 127.59800   ... 7684.05200  ... 127.56200 
2 ... 4366.86100    ... 823.60300   ... 4366.89700  ... 823.54400 
3 ... 0982.52400    ... 021.55000   ... 0982.52800   ... 021.50800 
4 ...8661.80800    ...121.23900   ...8661.77900  ...121.25300 
5 ...4763.48100  .  ...291.90800   ...7842.62200   ...621.94600 
6 ...7842.60300    ...621.98000   ...7842.62200  ...621.94600 

 

0 ...8002.65500    ...488.89800   ...8002.68500  ...488.91700 
1 ...3407.69900    ...309.56800   ...3407.69700  ...309.65900 
2 ... 8873.62600    ... 126.67300   ... 8873.59300  ... 126.82800 

 

0 ... 4614.33400    ... 664.65400   ... 4614.33000   ... 664.70900 
1 ...1343.91600    ...727.34700   ...1343.90300   ...727.36600 

26 
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ORTAK NOKTA SAYISI = 12 

DÖNÜŞÜM KATSAYILARI: 
11 = 1.000020877157286940 
12 = - .000001418039145739 

 

1 = -95.2378 
2 = - 2.5843 
ÖU3.K KATSAYISI = 1.000020877158292130 
DÖNÜKLÜK = -0.000090 

HATA HESABI: 
TOPLAM VX = 0.000000 TOPLAM    V V = 0.14746303 
TOPLAM VY = 0.000000 KONTROL V V = 0.14746308 
ORTALAMA HATA = 0.0859 m 

ORTAK NOKTALAR İÇİN: 
VERİLEN KOORDİNATLAR DÖNÜŞÜMLE BULUNAN 

KOORDİNATLAR 
NOK.                ESKÎ                ESKİ            YENİ YENİ             YENİ              YENİ 
No.                  Y(m.)               X(m.)            Y(m.) X (m.)            Y(m.)             X(m.) 
0 ..5253J15  ..40557.779 ..5252.750 ..40558.157 ..5252.970 ..40557.938 
1 ..5127.598  ..37683.996 ..37683.996 ..5127.562 ..5127.455 ..37684.095 
2 ..5823.603  ..34366.861 ..5823.544 ..34366.897 ..5823.479 ..34366.892 
3 ..8021.550  ..30982.524 ..8021.508 ..30982.528 ..8021.476 ..30982.487 
4 .. 1121.239  .. 28661.808 .. 1121.253 .. 28661.779 .. 1121.233 .. 28661.727 
5 ..0291.908  ..34763.481 ..0291.890 ..34763.468 ..0291.876 ..34763.526 
6 ..9621.980  ..37842.603 ..9621.946 ..37842.622 ..9621.930 ..37842.712 

 

0 .. 4488.898  .. 38002.655 .. 4488.917 .. 38002.685 .. 4488.950 .. 38002.774 
1 ..7309.568  ..33407.699 ..7309.659 ..33407.697 ..7309.685 ..33407.726 
2 ..7126.673  ..28873.626 ..7126.828 ..28873.593 ..7126.793 ..28873.558 

 

0 ..4664.654  ..34614.334 ..4664.709 ..34614.330 ..4664.714 ..34614.382 
1 ..2727.347  ..31343.916 ..2727.366 ..31343.903  ..2727.371  ..31343.893 

TEST' 
NOKTA NO    VX(m.)     VY(m.) T    TAU= C    SONUÇ 
34090 -0.219         0.220    3.009         2.136    UYUŞUMSUZ 
34091 0.043        -0.107     1.070 2.136    UYUŞUMLU 
0 -0.005        -0.065     0.586 2.136    UYUŞUMLU 
1 -0.041        -0.032     0.457 2.136    UYUŞUMLU 
2 -0.052        -0.020    0.500 2.136    UYUŞUMLU 

 

0 0.058        -0.014     0.516 2.136    UYUŞUMLU 
1 0.090        -0.016     0.801 2.136    UYUŞUMLU 

 

0 0.089         0.033    0.848         2.136    UYUŞUMLU 
1 0.029         0.026    0.357         2.136    UYUŞUMLU 
34109 -0.035        -0.035     0.478 2.136    UYUŞUMLU 
34141 0.052         0.005     0.462 2.136    UYUŞUMLU 
34142 -0.010         0.005     0.095 2.136    UYUŞUMLU 
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5- Ağın Verilen Noktalara Bağlı Olarak Dengelenmesi 

Kartal Nirengi Ağı, uyuşumsuz ölçüler atıldıktan sonra kalan 1047 yatay 
doğrultu açısı, 242 kenar ve değişmez olarak alman 57 adet çok kısa kenarla, 
koordinattan değişmez olarak alman 12 adet İstanbul Metropoliten Nirengi 
Ağı noktasına dayalı olarak dengelenmiştir. 
5.1- Doğruluk Kriterleri: 

Doğruluk kriterleri olarak, Büyük Ölçekli Harita Yapım Yönetmeliği hü-
kümleri doğrultusunda; 

a)  nokta konum hataları, 
b) relatif hata elipsi elemanları ve 
c) dengeli kenarların karesel ortalama hataları 
hesaplanmıştır [ 1 ], [4]. 
Dengeleme sonucu birim ölçünün karesel ortalama hatası olarak m0 = ± 
1.36405 bulunmuştur. Nokta konum hataları incelendiğinde minimum nokta 
konum hatasının 4003 nolu noktada irip = ± 2.60 cm, olduğu görülmüştür. 
Ortalama nokta konum hatası nip = ± 1.07 cm., Kesin kenarların karesel or-
talama hataları max. 1.25 cm bulunmuştur. Relatif hata elipslerinin büyük 
yan ekseni de bu mertebededir. 
6. Değişik Yerel Koordinat sistemlerinin Ülke Sistemlerinin Ülke 

Sistemine Dönüştürülmesi İçin Parametrelerin Hesaplanması: 

Kartal Belediyesi sınırlan içinde, yerel sistemlern yeni sisteme dönüştürül-
mesi işlemleri iki bölümde ele alınmıştır: 

A) Bölgede var olan kadastral koordinat sistemlerinden, 
B) Bölgedeki İstanbul eski yerel koordinat sisteminden, 
metropoliten koordinat sistemine dönüşüm işlemleri. 
A) Kadastrol koordinat sistemlerinden metropoliten koordinat sistemi-
ne dönüşümler: 

Kartal Belediyesi sınırlan içinde, 6 farklı koordinat sistemi saptanmıştır. Bu 
sistemlerdeki bölgelerde, toplam 40 tane sabit nokta, dönüşüm amacıyla ağa 
bağlanmıştır, bu bölgelere ilişkin dönüşüm işlemleri aşağıda özetlenmekte-
dir. 
A. 1- Yakacık - Soğanlık Bölgesi 

Yakacık ve Soğanlık bölgelerini kapsayan bu sistemde, 5 tane nirengi, 4 tane 
poligon noktası alım için sıklaştırma ağına bağlanmıştır. [7] de verilen eşit- 
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liklere göre yapılan dönüşüm ve uyuşumsuz ölçü testleri sonucunda, 2 poli-
gon noktası ile 1 nirengi noktası uyuşumsuz çıkmış, kalan 6 nokta ile dönü-
şüm katsayıları belirlenmiştir. Birim ölçünün karesel ortalama hatası, 4. de-
neme sonunda, mo= 12.02 cm. dır. 
A.2 - Atış Okulu Bölgesi 

Bu bölgede 4 tane nirengi noktası ana ağın noktalan olarak değerlendirmeye 
alınmıştır. 4 noktadan hiçbiri uyuşumsuzluk göstermemiş ve dönüşüm katsa-
yıları hesaplanmışlardır. Birim ölçünün karesel ortalama hatası 2.1 cm dir. 
A. 3- Orhantepe - Aşağı Mahalle - Yukarı Mahalle Bölgeleri 

Üç mahalleyi kapsayan bu bölgelerden orhantepe (Dragos) Mahallesindeki 
kadastro çalışmalarının tamamı, diğer 2 mahalledeki çalışmaların büyük bö-
lümü İstanbul koordinat sisteminde sürdürülmektedir. Bölge genelinde 11 
nokta dönüşüm amacıyla ağa bağlanmıştır. 4 deneme sonucu 4 nokta değer-
lendirmeden çıkarılmış, kalan 7 nokta ile hesaplanan dönüşüm katsayılarında 
+ 2.44 cmlik bir ortalara hataya inilmiştir. 
A. 4- Yeni Karye - Küçükyalı - Başıbüyük Bölgesi 

Üç bölgeyi kapsayan ve İstanbul koordinat sistemine benzer ekşili, ancak da-
ha küçük değerleri olan bu sistemde, 6 nirengi noktası ile 1 poligon noktası 
ağa bağlanmıştır. Noktalardan yalnızca bir tanesi uyuşumsuzluk göstermiş-
tir. Kalan 6 nokta ile yapılan hesaplama, 2. deneme sonucu + 9.48 cm'lik or-
talama hata ile sonuçlanmıştır. 
A.5- Maltepe Bölgesi 

Bu bölgede kurulan eski nirengi ağı, Maltepe yerleşiminin dışında yoğunlaş-
maktadır. Dragos Tepisin'de görülen 2 nokta da bulunamamıştır. Hesaba gi-
ren 9 nirengi noktasından 4 tanesi uyuşumsuzluk göstermiştir, kalan 5 nokta 
ile hesap sonuçlandığında, ortalama hata + 9.26 cm olmaktadır. 
A. 6- Çavuşoğlu Mahallesi (Kartal Pendik Arası) 

Bu bölgeye ilişkin olarak yapılan aramalar, sormalar ve incelemeler sonunda 
hiçbir sabit nokta (nirengi ve poligon) bulunamamıştır. Kartal Kadastro Mü-
dürlüğü'nde bir veriye rastlamlmaması üzerine, Ankara'da Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü arşivine başvurulmuştur. Burada Kartal-Pendik arasında 
uzanan ve bölgeye özgü koordinat sisteminin iskeletini oluşturan nirengi ağı-
nm ölçü ve hesaplan elde edilmiştir. Bu noktalann hiçbiri arazide bulunama-
mıştır. 
Bu ağın dışında, paftalarda görülen poligon noktalannm değerlerine ise hiç-
bir yerde rastlanmamıştır. 
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Bunun üzerine, kadastro paftaları ve arazide var olan sabit tesis köşeleri öl-
çülerek ağa bağlanmış ve aynı noktalariri pafta koordinatları sayısallaştırıcı 
ile okunup, yine sayısallaştırcı ile koordinatları jokunan kareler ağı nokta ko-
ordinatlannın verilen değerleri ile Atîn dönüşümü sonucu pafta deformasyo-
nunu kısmen dengeleyen dönüşüm katsayıları ile okunan noktalar için yeni 
koordinatlar bulunmuştur, bu koordinatlarla yeni sistemde belirlenen koordi-
natlar arasındaki dönüşüm sonucu; 

1/500 Kartal İstasyonu - Kartal Camii - Çarşı Camii Bölgesinde Ağa 
bağlanan 42 noktadan 22 si atılarak 20 nokta ile dönüşüm katsayıları 
hesaplanmıştır. Birim ölçünün karesel ortalama hatası + 23.49 cm dir. 
Yunus Çimento Fabrikası Çevresi: 

Bölgedeki paftalar 1/2000 ölçeğindedir. Bir önceki bölgede olduğu gibi pafta 
koordinatları okunan ve yeni sistem koordinattan bağlantı ölçüleri ile be-
lirlenen 47 köşe noktasından 21 nokta atılarak ± 33.06 cm karesel ortalama 
hata ile dönüşüm katsayıları belirlenmiştir. 
Diğer bölgeler için de benzer sonuçlar alınmıştır. Koordinatları paftadan, 
okunan noktalarla, büyük ölçekli paftalarda bile olsa sağlıklı dönüşüm yap-
mak olanaklı görülmemektedir. 
Gerek dengeleme, gerekse dönüşüm hesaplan, İTÜ Jeodezi Anabilim Da-
lı'nda üretilen bilgisayar programlan ile yapılmıştır 
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ALAN BÖLMELERİ VE SINIR DÜZELTMELERİ 

Ahmet YAŞAYAN - Veysel ATASOY 

Özet 

Alan Bölme ve sınır düzeltme problemleri daha çok grafik yöntemlerle, ya 
da özel sayısal yöntemlerle çözülür. Çokgen kırık noktalarının koordinatları 
ile çalışılırsa daha genel çözümler uygulanabilir. Bu yazıda, alan bölme ve 
sınır düzeltme problemlerinin genel bir çözüm yöntemi açıklanmaktadır. 
Açıklanan bu çözüm yöntemine ilişkin sayısal örnekler verilmiştir. 
Önerilen çözüm yöntemi, çokgeni bölen P doğrusunun oluşturduğu koşullar 
ile çokgenden ayrılan alanla ilgili koşulun gerçekleştirilmesine dayanmakta-
dır. Böylece isteğe uygun kurulacak denklemlerle bilinmeyenler çözülmek-
tedir. Bu denklemlerin bir bölümü bilinmeyenlere göre doğrusal olmadığın-
dan, çözüm doğrusal olmayan denklem sistemlerinin çözümü olarak ele 
alınmıştır. 
1. Giriş 

Alan bölme ve sınır düzeltme problemleri Ölçme Bilgisi ve Jeodezik Hesap 
kitaplarının önemli bir bölümünü oluşturur. Bu problemler, genellikle çizgi 
haritalar üzerinde ve grafik yöntemle çözüldüklerinden, yayınlarda da çoğu 
kez yalnız geometrik çözümler verilir. Oysa günümüzde parsellerin kırık 
noktalarının koordinatları ile çalışmak kaçınılmaz olmuştur. 
Pratikte genellikle büyük boyutlu düzenleme problemleri ile karşılaşılır. Ge-
lişmiş araçlarla ve yetkin yazılımlarla bu düzenlemeler isteğe uygun biçimde 
ve kolayca yapılabilmektedir. Çok yakın bir gelecekte uygulayıcıların bu Jüı__ 
araçları daha etkin ve yaygın biçimde kullanacağı kuşkusuzdur. Ne var ki bu 
çok gelişmiş çözümlerin temelindeki cebrik işlemlerin de bilinmesi, en azın-
dan kimi elemanter yaklaşımların eğitimde verilmesi gerekir. 
Kimi Türkçe yayınlarda koordinatlarla alan bölme ve sınır düzeltme proble-
mine değinilmekte ve daha çok özel çözümleri içeren yöntemler anlatılmak-
tadır. /!/. Ancak, açıklanan gerekçelerle genel bir yaklaşımın gerekli olduğu, 
koordinatlarla alan bölme ve sınır düzeltmesi problemi ve çözümü irdeleme-
sinin yararlı olacağı düşünülmüştür. 
Alan bölmeleri ve sınır düzeltmeleri kavramı genellikle bir doğru parçası ile 
sınırlandırılır. Bu yazıda da yalnız bir doğru parçası kullanılarak bölme ya 
da düzeltme yapılacağı varsayılacaktır. 
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2. Alan Bölme ve Sınır düzeltme Problemi 
Alan Bölme : Bir çokgenin alanı FT'den, FA parçasının ayrılması istenmek-
tedir. Bölme bir p doğrusu ile yapılacaktır (Şekil 1). Bölme işleminden sonra 
oluşacak FA alanı Önceden verilebilir. Bu alan, k bir pozitif tam sayı olmak 
koşulu ile, çokgenin tüm alanı FT'nin k da biri, yani FA = (l/k) biçiminde FT 
biçiminde olması istenebilir. Kimi durumlarda FA alanı diğer koşullarla be-
lirlenir. 

 

Şekil 1. Alan Bölme Şekil 2. Sınır düzeltme 

Smır Düzeltme : Alan aynı kalmak koşulu ile, çokgenin bir kesiminde yer 
alan çok sayıdaki kırık çizgi yerine, yeni bir doğru parçasının yerleştiıilmesi-
dir (Şekil 2). Aslında bu problem alan bölmesinin özel bir durumu, yani k=l 
olmasıdır. Bu nedenle, her ne kadar smır düzeltme problemi olarak adlandı-
nlıyorsa da, bundan sonra bu irdeleme ayrıca ele alınmayacaktır. 
Bir çokgende, alanı FA olan bir parçanın bir doğru parçası ile ayrılması dü-
şünülürse sonsuz bir seçim olanağının bulunduğu kolayca anlaşılır. Çözümü 
bire indirmenin mantıklı yolu p doğrusu için bir koşul koymaktır. Şekil -
l'deki p doğrusu ile ilgili düşünülebilecek tüm koşullar şunlar olabilir. 
1. Alan koşulu : Bu doğru parçası çokgende FA alanını ayırmaktadır. 
2. ?! noktası, AB doğrusu üzerindedir. 
3. P2 noktası, CD doğrusu üzerindedir. 
4. eğim koşulu* : p doğrusunun eğimi m'dir. 
5. p doğrusu E noktasından geçmektedir. 
* Eğim, genel bir cebrik terim olmakla birlikte jeodezik koordinatlarla çalışıldığında "açıklık 

açısının tanjantı" yerine bu genel terim kullanılmıştır. 
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Gösterim ve işlem kolaylığı açısında FA alanı yerine, p doğru parçasının iki 
yanındaki en yakın dört çokgen noktası alınabilir. Ayrılacak bölümde kalan 
ve kullanılmayacak noktaların oluşturduğu FB alanı çıkarılırsa geriye kalan 
F alam F = FA - FB ile çalışılabilir. (Şekil-3). Böylece çokgen alanı dörtgene 
indirgenmiş olur. 

 

Bu indirgenmiş dörtgenin köşeleri A, B, C, D olarak adlandınlırsa F alam 
AP]P2D dörtgeninin alanıdır. 
Pj veya P2 noktası seçilen A, B ve C, D noktalarının sınırladıkları doğruların 
dışında olabilir. Noktalardan bîri ya da her ikisi bu doğru parçalarının dışın-
da ise gerekli denetimler yapılarak bu durum kolayca anlaşılabilir. 
3. Koşul Denklemleri 
A, B, C, D noktalarının bilinen jeodezik koordinatları, sırası ile (yA, xA) , 
(VB> XB)> (VC> xc)' (VD> XD)*' pı ve P2 noktalarının bilinmeyen koordinatları da (yls 
xx), (y2, x2) olarak gösterilirse; 
Alan koşulu : A, Ph P2 ve D noktalarının oluşturduğu dörtgenin F alanını 
veren formüllerden biri yardımıyla 

XA (yı-yo) + xı (y2 - YA) + x2 (YD - yi) + XD (YA - y2) - 2F = O (İ) 

Pl ve P2 noktalarının AB ve CD doğruları üzerinde olması koşulu : P1 

noktası AB doğrusu üzerinde olacağı için, 
(XB - XA) (Yİ - YA) - (YB " YA) (xı - XA) = 0 (2) 

P2 noktası da CD doğrusu üzerinde bulunduğundan 

(XC " XD) (Y2 " YD) " (YC - YD) (X2 " YA) = 0 (3) 

yazılabilir. 
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Eğim koşulu: p doğrusu, bilinen bir m eğiminde olması istenirse bu koşul; 
m (X! - x2) - yi + y2 = 0 (4) 

eşitliği ile sağlanabilir, p doğrusunun, koordinattan bilinen K ve L noktala-
rından geçen bir doğruya paralel olması istenirse, m eğimi m = (VL - TK) / 
(XL ~ XK) üe; N ve M noktalarından geçen doğruya dik olması istenirse de 
m = - (xM - xjsj) / (VM - yjsj) eşitliği ile hesaplanabilir. 
Bir E noktasından geçme koşulu : p doğrusu koordinatları bilinen bir E 
noktasından geçme koşulu da 

(YE - yi) (X2 - xı) - (Y2 - yi) (XE - xı) = ° (5) 

biçiminde yazılabilir. 4. 
Seçenekler 

(1), (2) (3) ve (4) eşitlikleri ile verilen koşul denklemleri, alanın eğimi belirli 
bir doğru ile bölünmesi anlamına gelir. Dört bilinmeyenli dört denklemden 
oluşan sistem çözülerek Pj ve P2 noktalarının koordinatları hesaplanır. 
(1), (2), (3) ve (5) denklemleri, alanının konumu bilinen bir E noktasından 
geçen doğru ile bölünmesi durumunda kullanılır. 
(2), (3), (4) ve (5) denklemleri ise, alanın E noktasından geçen ve eğimi m 
olan bir doğru ile bölünmesi anlamına gelir. Bu durumda doğal olarak FA 
alanı herhangi bir değer şeklinde olacaktır. 

Çizelge 1. Seçenekler 
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Pl ve P2 noktalanndan biri verilmişse, bilinmeyen sayısı doğal olarak ikiye 
iner. Uygun koşullara göre yazılacak iki bilinmeyenli iki denklemle çözüm 
daha kolay olmakla birlikte, daha sonra açıklanacak denklem sisteminin ge-
nel çözümü içinde düşünülebilir. Pratikte Pj ya da P2 noktasının koordinat-
ları yerine bir noktadan belirli bir uzaklıkta olması koşulu ile de verilebilir. 
Söz gelimi, Pj noktası için A noktasından s kadar uzakta olması gibi. Bu du-
rumda P\ noktasının koordinatı bilinen şekilde hesaplanır. Yine bu nokta, 
çokgenin kırık noktalanndan herhangi biri olabilir. 
5. Denklem Sisteminin Çözümü 

(1) ve (5) eşitlikleri ile verilen denklemler yi, xl ve y2 x2 bilinmeyenlerine 
göre doğrusal değildir. Diğer denklemler doğrusal olmakla birlikte oluşturu-
lacak dört bilinmeyenli dört denklemin çözümü, doğrusal olmayan denklem 
sistemlerinin çözüm yöntemlerinden birine göre yapılması gerekir. Doğrusal 
olmayan denklemlerin çözümü, bu uygulamada, bu denklemler doğrusallaş-
tınlarak ve doğrusal denklem sistemlerin çözümü yöntemlerinden biri uygu-
lanarak yapılmıştır. Bu amaçla tüm denklemler Taylor serisine açılarak doğ-
rusallaştırılmıştır. Doğrusallaştırılmış denklemlerde i üst indisi yaklaşık 
değerleri göstermektedir. Çözümün doğası gereği yinelemeli bir çözüm söz 
konusu olduğu için i = 0 ilk yaklaşık değer, i = 1, 2, 3,. . .  ise birinci, ikinci 
ve üçüncü iterasyondan sonraki yaklaşık değerlerdir. 
(1) denkleminin doğrusallaştmlmış biçimi; 

 



(4) denkleminin doğrusllaştırılmış biçimi; 

9 

(5) denkleminin doğrasallaştırılmış biçimi; 

10 

Bu denklemlerdeki bilinmeyenlerin çözümü için ilk yaklaşık değerler gereklidir 
ve A, B, C, D noktalarının koordinatlarından yararlanılabilir. 

11 

Denklemler çözülerek d*v dy\, dxî» dy^ ilk düzeltmeler elde edilir. İlk 
yaklaşık değerlere bu düzeltmeler eklenerek daha iyi yaklaşık değerler bulu-
nur. 

12 

yeni yaklaşık değerlerle doğrusal denklemlerin katsayıları ve eşitliklerin sağ 
yanlan yeniden hesaplanarak denklemler tekrar çözülür. Yeni düzeltmeler 
ve yeni yaklaşık değerler bulunur. İşlem bu biçimde yinelemeli olarak sürdü-
rülür ve dxj, dyı, dx2, dy2 düzeltmeleri mutlak değerinin e den küçük olma-
sı durumunda hesaplama durdurulur, e için koordinatların duyarlığı ile ilgili 
bir büyüklük tanımlanır. Söz gelimi verilen ve istenilen koordinatlar cm ba-
samağına kadar ise e = 0.001 alınabilir. Hesaplamalarda, yaklaşık değerlerin 
gerçek değerlere yakınlığı ile ilgili olmakla birlikte, genellikle 3-4 iterasyon 
adımı yeterli olmaktadır. 

 



37 

 

Şekü- 4. 

Şekil-4'deki çokgenin kırık noktalarının ilişkin koordinatlar; 
Nokta No. y (m) x (m) 

11 4605.100 5045.250 
12 4548.730 5380.140 
13 4746.200 5462.800 (A) 
14 5012.320 5502.150 (B) 
15 5120.400 5494.180 
' 16 5283.530 5502.300 

17 5280.730 5328.440 
18 5204.120 5333.250 
19 5289.180 5192.430 
20 5096.420 5090.250 (Q 
21 4816.380 5032.280 (D) 

1. Bu parselin sol tarafından FA =130 000 m2 lik bir alan ayrılacaktır. Ayır-
ma çizgisi 20 ve 21 noktalarından geçen doğruya dik olsun. 
Böyle bir ayırma durumunda ayırma doğrusu 13, 14 ve 20, 21 doğrularını 
keseceği varsayılırsa; 11, 12, 13 ve 21 dörtgeninn alanı çıkarılarak F inder-
genmiş alan 

F = FA - FB = FA - 80420.152 = 49 579.848 m2
 

6. Sayısal Örnek 
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2. Yine FA = 130 000 m2 lik bir alan, 11-12 noktalarının belirlediği doğruya 
paralel bir doğru parçası ile bölünmesi istenirse; Eğim, 
M = (Yı2 - Yn) / (Xı2 - Xn) = -0.168324 

ve aynı yaklaşık değerlerle yine (6), (7), (8) ve (9) denklemlerinin katsayıları 
ile sağ yanlan hesaplanır. Denklemler çözülerek üçüncü iterasyon sonucun-
da 

Pi (4858.406 m   ;   5479.391 m) P2 
(4927.717 m   ;   5055.741 m) olarak 
bulunur. 
3. Aynı alan, koordinatları yE = 4900.000 m, xE = 5225.000 m olan E nokta 
sından geçen bir doğru ile bölünmek istenirse (6), (7), (8) ve (10) denklemle 
ri ile çözüm yapmak gerekir. Aynı yaklaık değerlerle üçüncü iterasyon sonu 
cunda Pj ve P2 noktalarının koordinattan 

Px (4864.401 m   ;   5480.278 m) P2 
(4923.775 m  ;  5054.511 m) olarak 
elde edilir. 
Eğer E noktası, AB ve DC doğrulanmn açı ortayı üzerinde ise, P^ ve P2 nok-
talanna ilişkin çift çözümün, AB 11 DC ve E noktası bu iki doğruya eşit 
uzaklıkta bulunuyorsa, sonsuz sayıda çözümün olduğu unutulmamalıdır. An-
cak bu çok özel bir durumdur. 
4. Bu parsel, koordinattan yE = 4900.000 m, xE = 5225.000 m olan E nokta 
sından geçen vel 1,12 noktalanndan geçen doğruya paralel olan bir doğruy 
la bölünmek istenirse (7), (8), (9) ve (10) denklemlerinin çözülmesi gerekir. 
1. örnekteki ilk yaklaşık değerle 

Px (4857.210 m   ;   5479.215 m) P2 (4928.532 m  ;  5055.496 m) olarak 
elde edilir. Bu durumda aynlan alan FA = 129480.319 m2 olmaktadır. 
5. 130000 m2 lik alan 21 nolu noktadan 21.P2 = 100 m uzakta bulunan bir P2 
noktasından geçen bir doğru parçası ile bölünmek istenirse, önce P2 noktası 
nın koordinattan küçük nokta hesabı ile bulunur. 

P2 (4914.304 m  ;  5052.551 m) 

P2 noktası bir E noktası gibi düşünülerek 3. örnektekine benzer işlem yapı-
lırsa 

Pi (4873.936 m  ;  5481.688 m) 
elde edilir. 
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6. 16,17, 18, 19 noktalan yerine, 15-16 ve 19-20 kenarları üzerinde yeni iki 
nokta alınmak suretiyle sınır düzeltmesi yapılmak isteniyorsa; Bu durumda 
15, 16, 19 ve 20 noktalarını sıra ile A, B, C ve D olarak almak gerekir. Bu 
durumda F = 56888.572 m2 olarak bulunur. (11) eşitliği ile ilk yaklaşık de 
ğerler hesaplanır. 
6.a. Sınır düzeltme doğrusunun 11-12 kenarına paralel olması isteniyorsa 
(6), (7), (8) ve (9) denklemleri ile çözüm yapılır. Üçüncü iterasyon sonu-
cunda 

Px (5240.762 m  ;  5500.171 m) P2 
(5292.286 m  ;   5194.076 m) olarak 
bulunur. 
6.b. Sınır düzeltme doğrusunun koordinatları yE = 5289.180 m, xE = 
5192.430 m olan bir E noktasından geçmesi isteniyorsa, (6), (7), (8) ve (10) 
denklemleri ile çözüm yapılarak, 
Pi (5244.101 m   ;   5500.337 m) P2 
(5289.180 m   ;   5192.430 m) 

olarak bulunur. Bu örnekte P2 noktası ile E noktasının koordinatları aynı 
olup, aynı zamanda 19 nolu noktanın koordinatlarıdır. Böylelikle p doğrusu-
nun üzerinden geçmesi istenilen nokta, parselin içinde, parselin dışında, par-
sel kenarı üzerinde veya parselin bir kırık noktası olarak da seçilebilir ve yu-
karıdaki denklemler aynen kullanılır. 
7. İrdelemeler 

* Denklem sistemlerinin iteratif çözümlerinde en önemli sorun yakınsama 
dır. Doğrusal olmayan denklem sistemlerinin kısmi türevleri alınarak ve 
Taylor serisi yardımıyla doğrusallaştırılarak çözümünde böyle bir sorun 
söz konusu değildir. Her iterasyon sonunda bulunan düzeltmeler, genellik 
le bir önceki düzeltmeler göre daha küçüktür. Yakınsamama, ancak denk 
lem sistemlerinin bağımlı olması ya da indirgenmiş dörtgenin yanlış ta 
nımlanması durumunda ortaya çıkar. 

* Burada verilen çözüm yönteminde yakınsama oldukça hızlıdır. Bu nedenle 
yaklaşık değerlerin çok uzak seçilmesi iterasyon sayısını artırmakla birlik- 

o o o 

te yine yakınsama sağlanır. Verilen sayısal örneklerde y = 0, x  = 0, y = 
o 1 1 2  

0, x = 0 yaklaşık değerleri ile aynı çözüm takımları elde edilir. 

* Bu çalışmada jeodezik koordinat sistemi kullanılmıştır. Matematikte kulla 
nılan koordinat sisteminde çalışılmak istenirse, aynı denklemlerin geçerli 
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olabilmesi için indirgenmiş dörtgende A ile B ve C ile D noktalarının yer-
lerinin değiştirilmesi yeterlidir. 

* Burada verilen denklemlerde indirgenmiş dörtgen esas alınmıştır. Oysa, 
hesaplanacak Pı ve P2 noktalarının AB ve CD doğru parçalan üzerinde ol 
ması ile varsayımlar gerçekleşecektir, p doğrusu bu doğru parçalan dışın 
da da çokgeni kesebilir. Bu durumda A, B, noktalannm, ya da C, D nokta- 
lannın esas çokgenin komşu noktalanna ötelenmesi gerekir. Böyle bir 
durumun araştırması indirgenmiş F alanının en uygun seçilmesi ile baştan 
yapılabilir. Yine Pj ve P2 noktalannm elde edilen koordinatlanmn mutlak 
değerinin A, B ve C, D noktalan koordinatlannın değerleri arasında olma 
sı ile anlaşılır. 

* Aynı ilkelerle bir çokgen, birden fazla alt çokgene bölünerek düzenlemesi 
yapılabilir. Yine alan bölme ve smır düzeltmesi problemi bir doğru parçası 
yerine iki ya da daha fazla doğru parçası ile yapılmak istenirse, burada 
açıklanan çözüm yöntemi uygulanabilir. 
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