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TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE
ORTAK ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

TAPU ve KADASTRO
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN
YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı'nın

17.09.2004 tarih ve B.02.0/GB/542-720 sayılı yazı-

larıyla, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün

Yeniden Yapılandırılması ve Bürokratik İşlemlerin

Azaltılması konusunda yapılacak çalışmalara ilişkin

Odamızdan bir temsilci istenmiştir.

20/09/2004 tarihinden itibaren başlatılan söz

konusu bu çalışma, Odamızın da katılımıyla Başba-

kanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı'nda devam et-

mekte olup, gelişmeler ayrıca üyelerimize duyuru-

lacaktır.

TAPU PLANLARI TUZUGU
08.12.2001 tarih ve 24607 sayılı Resmi Gazete-

de yayımlanan 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun
1003 üncü ve 4722 sayılı Türk Medeni Kanununun
Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun
22 inci maddesi hükümleri gereğince hazırlanması
öngörülen "Tapu Planları Tüzüğü" ile ilgili olarak,
Odamız ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
(TKGM)'nce ortak bir çalışma başlatılmıştır.

Odamız Kadastro Komisyonu Başkanı Prof. Dr.
Hüseyin ERKAN başkanlığında, Odamız Kadastro
Komisyonu üyeleri ve TKGM Temsilcilerinin katılı-
mıyla sürdürülen bu çalışmaya yönelik ilk toplantı,
23/09/2004 tarihinde yapılmış olup, bu güne kadar
5 toplantı gerçekleştirilmiştir.

Odamız mekanında devam eden bu çalışmanın
Ocak 2005 tarihinde sonuçlandırılması beklen-
mektedir.
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AVRUPA SOSYAL FORUMU (ASF)
15-17 Ekim 2004 Londra

A. Fahri ÖZTEN

Avrupa Sosyal Forumu (ASF)P 2001 'de Porto Aleg-
re'de buluşan Dünya Sosyal Forumu'nun bir kıtalar
temsilcisi olarak etkinliklerini sürdürmeye başladı. Av-
rupa Sosyal Forumu'nun ilk toplantısı Kasım 2002'de
Floransa'da yapıldı. ASF'nin ikinci toplantısı 2003 yılın-
da Paris'te, üçüncüsü de 15-17 Ekim 2004 tarihlerin-
de Londra'da gerçekleştirildi. Londra buluşmasında
yaklaşık 70 ülkeden 20.000'in üzerinde katılımcı ile
gerçekleştirilen etkinlikte; 2500 konuşmacı 500
civarındaki toplantılarda görüşlerini açıkladı,
tartışmalar yapıldı, ortak görüşler oluşturuldu.

Emperyalist küreselleşmenin; açlığa, yoksulluğa,
sefalete, emperyalist işgalci savaşın; işkencelere, yok
olmalara, insanlık dışı davranışlara ve yaşamı kana
boğduğu bir sürece ve dünyaya itiraz eden, direnen
ve "başka bir dünya1' olduğunu ifade edenler, Avrupa
Sosyal Forumu -ASF -adı altındaki platformunda bir
araya geldiler.

Avrupa'nın her tarafından o ülkelerde oluşan Fo-
rumların temsilcileri Avrupa Sosyal Forumuna katıla-
bilmektedir. Avrupa Sosyal Forumu'nun dördüncü
buluşması -toplantısı- Mart 2006'da Atina'da yapıla-
cak olup, toplantılara katılmak için ulusal düzeydeki
her Sosyal Forum şimdiden çeşitli hazırlıklar yapmak-
ta, bir önceki ASF buluşmasında alınan kararlar çerçe-
vesinde bölgesel etkinlikler gerçekleştirmekte, görüş
ve önerilerde bulunmaktadır.

Kapitalizm kendi gelişimini "küreselleşme1' ile sür-
dürürken, doğal olarak oluşan muhalefette küresel bo-
yutta örgütlenme olanağı buluyor. Bu süreç; kapitalizm
açısından sermayenin sınırsız dolaşımını, pazarların

açılmasını, hızlı iletişimi ifade ederken, üzerinden geç-
tiği ülkeleri tek tipleştiriyor, yarattığı tahribatla ezilen-
leri, yoksulları birbirine benzeştiriyor, yakınlaştırıyor.

I999'da Seattle'da başlayan küreselleşme karşıtı
hareket, Washington, Melbourne, Prag ve Cenova'da
sokaklara döküldü. Dünya Ticaret Örgütü, IMF ve
Dünya Bankası başta olmak üzere, uluslararası serma-
yenin temsilcileri nerede bir araya gelse, dünyanın
dört bir yanından gelen insanlar, karşılarına dikildi.
Küreselleşme ve savaş karşıtlarının buluşmaları, dire-
nişleri ve haykırışları bütün dünya halklarını ilgilendi-
ren bir olgu olarak kendini gösterdi. ASF kendini glo-
bal saldırıya, global sermayeye karşı global direniş ola-
rak nitelemekte ve bu küresel direniş içinde, kendini
burada hisseden herkesin bu platformda yer alabile-
ceği belirtilmektedir.

Bu yıl 15-17 Ekim tarihlerinde ASF'nin Londra bu-
luşmasında temel gündemi; ABD ve İngiliz emperya-
lizminin Irak işgali, İsrail Siyonizminin Filistin işgali ile
Irkçı Duvar Projesi'nin yanı sıra neoliberal saldırılara
karşı "başka bir dünya1' söyleminde odaklandı.

ASF etkinliği sürecinde çok sayıda ülkeden binler-
ce katılımcı konular üzerine görüşlerini sunarak tar-
tışma sürecini işletti, sorunları irdeledi, ortak bir dil
geliştirmeye çalıştı. Bu yanıyla ASF ezilenlerin ulusla-
rarası ortak mücadelesinin ve ortak mücadele dilinin
gelişmesi için zemin oluşturdu.
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ASF'nin üçüncü buluşmasında bir çok ülkeden
isimleri bilindik konuklar bir araya geldiler. Özellikle
ASF'ye ev sahipliği yapan Londra Belediye Başkanı
Ken Livingstone ile Che Guevara'nın kızı Dr. Aleida
Guevara konuşmalarında büyük alkış aldılar. Ülkemiz-
den ASF buluşmasına TMMOB Başkanı M.Soğancı,
Kesk Genel Başkanı S.Evren, Küresel Barış ve Adalet

r| Koalisyonu (BAK) adına
T.Mater, Diyarbakır Yenişe-
hir Belediye Bşk. F.Anıl, İs-
tanbul Sosyal Forumu adına
N. MERT, katılarak ve çeşitli
sempozyum ve toplantılarda
yer alarak görüş ve önerile-
rini sundular.

"ABD Emperyalizmini
Dize Getir" Sepozyum'una
konuşmacı olarak katılan
Dr. Aleida Guevara "... siz-
ler, yeryüzünün bu kısmında
yaşayan halklar olarak, yer
yüzünün diğer kesimlerinde
yaşayan üçüncü dünya ülke-

Dr. Aleida Guevara ' lerinin haklarına karşı so-

rumluluklarınız var. Onların onurlu ve daha iyi koşul-
larda yaşamlarını devam ettirebilmeleri için dayanışma
gösterecek kapasiteye ve güce sahipsiniz. Ama bunu
sadece sözlü olarak değil, pratikte de göstermenizin
oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. (1979 Nobel
Barış Ödülüne hak kazanan katolik rahibe MotherTe-
resa'dan alıntı yaparak ... Hayat bir firsattır. Kullan! Ha-

yat bir rüyadır. Gerçekieştir! Hayat bir aşktır. Tadını çıkar!

Hayat bir söz vermektir. Yerine getir! Hayat zordur. Ka-

bul et! Hayat mutluluktur. Yaşa! Hayat hayattır. Savun!...

Che'yi anladığınızı söylüyorsunuz. Haydi kanıtlayın o
zaman! Zafere kadar savaşın..." diyerek alkışlar ve slo-
ganlar arasında konuşmasını bitirdi.(l)

ASF'nin Londra'da düzenlenmesi nedeniyle İngiliz
muhafazakarlar tarafından yoğun eleştiri alan Ken Li-
vingston ise konuşmasında kendisini eşleştirenlere
sert bir yanıt verdikten sonra Irak savaşına dikkat çe-
kerek "... Ortadoğu'da yaşanan savaşa sessiz kalma-
malıyız. Amerikanın en ırkçı, en düzenbaz ve en sah-
tekar kişisi olduğunu düşündüğüm George Bush
Irak'a sadece petrol kaynaklarını ele geçirmek için git-
medi. Aynı zamanda dünyadaki dolar hükümdarlığını

(I), (2) Birgün 17 Ekim 2004

sağlamlaştırmak için de girdi. Amerika ve Biritanya
Emperyalizmi dünyada dolar ve sterlinin egemenliği-
nin sürmesi için aynı taktikle hareket ediyorlar... dün-
yada her zaman ezilen ve ezen, güçzü ve güölü zen-
gin ve yoksul arasında bir savaş olmuştur. Bu günde
aynı savaş devam etmektedir. Londra Belediye Başka-
nı olarak, Bush'a karşı olan ve değişimden yana olan-
larla birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Küba halkı
ABD Emperyalizmine karşı kahramanca direniyor.
Tüm izolasyonlara, tüm ambargolara, baskılara ve
tehditlere rağmen Küba halkı hala ayaktadır. Bu ülke-
de ABD'den daha kaliteli eğitim, daha kaliteli sağlık
sistemi var. Bu şehirde başkan olarak kalmaya devam
edersem Küba devriminin 50. yıl dönümünü de dün-
ya devrimcileri ile birlikte kutlayacağım Dünya ve Av-
rupalı muhalifleri bir araya getirmekten onur duyuyo-
rum" (2) diyerek alkışlarla konuşmasını tamamladı.

Avrupa Sosyal Forumu bu güne kadar kendisini
esas olarak çeşitli konularda yürütülen tartışmalarla
sınırlanmıştı. Ancak Londra buluşmasında gündemin
sıcak oluşu, yaşanılan savaş ve dünyanın kan gölüne
dönüşmesi vb. tüm olumsuzlukların değerlendirilme-
siyle sonuç bildirgesinde bir çok eylem çağrısında bu-
lunulmuştur. Bu yaklaşımla ileri bir yön olarak şekille-
nen ASF'nin daha "eylemci " bir konuma kaydığı söy-
lenebilir. ASF'nin dört gün süren Londra daki üçüncü
buluşması aşağıda belirtilen kararların alındığı sonuç
bildirgesi noktalandı.

«9-16 Kasım 2004, İsrail'in inşa ettiği Irkçı duvara
karşı eylem haftası ilan edildi.

• 10 Aralık 2004, Filistin halkıyla dayanışma günü
olarak kabul edildi.

« Şubat 2005'te Fransa-Nicte yapılacak NATO
toplantısına karşı ortak eylemler yapılacak.

• Haziran 2005'te İskoçya'da yapılacak G-8 Zirve-
si protesto edilecek

« 22/23 Mart 2005'te yapılacak AB zirvesi öncesin-
de Avrupa Anayasasına karşı bir çok eylem yapılacak.
İlk eylem 30 ekim'de İtalya'da gerçekleştirilecek.

• Irak işgali, Avrupa Anayasası ve neoliberal politi-
kalara karşı 19 Mart'ta Belçika'nın başkenti Brük-
sel'de merkezi eylem yapılacak

• 2 Nisan "Irkçılığa karşı göçmen halkları için mü-
cadele günü" olarak kabul edilecek.

• Kadınlar için Dünya Yürüyüşü'nün 27-28 Ma-
yıs'ta Fransa-Marseilles'de gerçekleştirilmesini öner-
diği Avrupa İnisiyatifi desteklenecek
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YOL PROJELERİNİN MODELLENDIRILMESI
İÇİN TASARLANAN

"SAYISAL ARAZİ MODELİ
PROGRAMI-SAM15" İN TANITILMASI

Dr. Ömer YILDIRIM1, Sümer SUCU2

Özet

ilk defa 19501i yıllarda başlanan Sayısal Arazi Mo-

delleri çalışmaları günümüze kadar, gelişen bilgisayar

teknolojisine paralel olarak çok büyük aşamalar kay-

detmiş ve bununla birlikte bu konuda ticari amaçlı CAD

tabanlı programlar üretilmiştir. Bu çalışmada Jieri Qu-

ick Basic programlama dili ile yazılmış ve SAM 15 adı

verilen program ana hatları ile tanıtılmış ve yapılan

programa ilişkin Trabzon-Ataköy Yoluna ait örnekler ile

ana programı oluşturan ait programlardan ana işlem-

lerin gerçekleştirildiği program satırları verilmiştir.

Anahtar Sözcükler
Sayısal Arazi Modeli, SAM 15

Abstract

Digital Terrain Modei's studies which were first car-

ried out in 1950's have been deveioped enermousiy,

paraiiei to progress in computer technoiogies and thus

commerciai CAD programs have been produced in the

reiated fıeld. The program called SAM 15 was written

with Advanced Quick Basic programming ianguage is

now introduced with its mainiines and sampies from

Trabzon-Ataköy road and the iines from sub programs

consisting the main program were aiso given which

main processes are fulfılled.

Key Words
Digital Terrain Model, SAM 15

1.Giriş

Yeryüzünde herhangi bir P noktasının belirli bir
koordinat sisteminde üç boyutlu koordinat değer-
lerinin (x, y, zyada h) belirlenmesi, bu noktanın ta-
nımlı olmasını sağlar. Bunun gibi, birden fazla Pn

nokta kümesinin tanımlanması ve bu noktaların
birbirleriyle olan ilişkilerinin sağlanmasıyla da, bu
noktaların oluşturdukları üç boyutlu yüzeyin mo-
deli tanımlanır. Ancak bir yeryüzü parçasının üç
boyutlu haritasını oluşturmak ekonomik olmamak-
la birlikte, profesyonel kartografya işlemlerini ge-
rektirir. Bilgi teknolojisindeki gelişmeler sayesinde
arazi modelleri olabildiğince gerçeği yansıtacak şe-
kilde üç boyutlu olarak bilgisayar ortamında kolay-
ca oluşturulmaktadır. (x, y, h) koordinatlarıyla üç
boyutlu olarak tanımlanan coğrafik yüzeylerin bilgi-
sayar ortamında oluşturulması ve bu yüzeylerde
yapılan konum analizleri Sayısal Arazi Modelleri
(SAM) olarak bilinmektedir.

Sayısal Arazi Modellerine ilişkin başlıca yüzey
analizleri; üç boyutlu görüntüleme, eğim hesabı, ba-
kı hesabı, kesit çıkarma, görünürlük analizi, hacim
hesapları vs. şeklinde sıralanabilir. Sayısal Arazi Mo-
dellerinin gerçekleştirilmesi için izlenmesi gereken
işlem süreci de, üç adımdan oluşmaktadır. Bunlar;
verilerin elde edilmesi, verilerin işlenmesi ve uygu-
lama işlemleridir.

'Trabzon - Araklı Kadastro Müdürlüğü,

'TCK 10. Bölge Müdürlüğü
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Verilerin elde edilmesi aşamasında, topografik
yüzeyin yeterli hassasiyette temsil edilebilmesi için
yeterli sayıda üç boyutlu konumları bilinen noktala-
ra ihtiyaç vardır. Bu noktalara örnekleme veya da-
yanak noktası adı verilir. Bu noktaların koordinat
bilgileri herhangi bir şekilde elde edilerek, istenilen
formatta kayıt ortamlarında kullanılmak üzere sak-
lanırlar. Sayısal Arazi Modelleri ilk olarak ABD'de
karayollarına yönelik olarak en-boy kesitlerinin he-
sap ve çizimlerinin yapılması uygulamalarında kulla-
nılmıştır. Ancak günümüzde ise daha geniş bir kul-
lanım alanı mevcuttur[1].

2.SAM15 Programı

Daha çok yol güzergahlarının geçirilmesine yö-
nelik olarak hazırlanmış olan SAM 15 Programı İleri
Quick Basic Programlama dili ile yazılmıştır. SAM 15
programının kullanıcı tarafından sorunsuz ve etkin
bir şekilde kullanılabilmesi için görsel olarak grafik
ekranda kullanım olanağı sunulmuştur. Her hangi
bir uygulamayı çalıştırmak için, şu anda piyasada
mevcut olan diğer CAD tabanlı programlar gibi,
görsel olan ana menü ekranından, ilgili buton seçile-
rek istenilen ara yüzeye kolayca ulaşılmaktadır. Aşa-
ğıdaki bölümlerde SAM 15 programının çalışma ilke-
leri ve gerekli görülen alt programlara ait örnekler
verilecektir. Bu program temel olarak *.XYZ uzan-
tılı veri dosyasının oluşturulması, *.UC3 uzantılı üç-
genleme dosyasının oluşturulması, optimizasyonun
gerçekleştirilmesi yani üçgenleme sonunda gereksiz
elemanların krokiye göre silinmesi, *.MNH uzantılı
münhani (eşyükseklik eğrisi) dosyanın oluşturulma-
sı, *.KKB uzantılı kurp dosyanın oluşturulması ve iş-
letilmesi aşamalarını içermektedir.

2.1. XYZ Verilerinin Elde Edilmesi ve *.XYZ
Uzantılı Veri Dosyası

SAM 15 programında gerçek arazinin (yol gü-
zergahı vs.) bir modelini oluşturabilmek için, mo-
delin oluşturulacağı alanda, bir referans noktasına
göre yatay koordinat değerleri (x, y) ile düşey ko-
ordinat değerlerinin (z yada h) elde edilmesi gerek-
lidir. Bu değerler arazide tüm kritik noktaları da

kapsayacak biçimde olmalıdır. Yani tüm detay nok-
talarının üç boyutlu koordinat değerleri belirlen-
melidir. Elde edilen bu değerler aşağıdaki gibi örne-
ği verilen *.XYZ formatında bilgisayar ortamına ka-
yıt edilmelidir. Bu formatta, birinci eleman Nokta
Numarası, ikinci eleman noktanın y koordinat de-
ğeri, üçüncü eleman noktanın x koordinat değeri
ve dördüncü eleman noktanın yükseklik değeridir.

NN,Y,X,Z

1,589856.603,4525097.301,176.593
2,589848.969,4525104.908,176.45
3,589902.78 1,4525099.469,1 78.055
4,589900.595,4525106.349,178.1 18
5,589899.076,4525096.674,1 72.657

Modeli oluşturulacak arazinin tüm detay nokta-
larının koordinatları kaydedilen, yukarıdaki veri se-
ti, program tarafından görsel olarak düzenlenmiş
ekrana projenin kaydedilen adı ile çağrılır ve görün-
tülenebilir. Ayrıca nokta numaraları aktif hale de
getirilebilir. Noktalar programda okutulurken, di-
ğer alt programlarda kullanılmak üzere en küçük ve
en büyük koordinatlı noktalar da belirlenir ve bir
değişkene atanır. Bu alt programa ilişkin komut sa-
tırları EK l'de verilmiştir. Şekil l'de ise program
çalıştırıldıktan sonraki ekran görüntüsü ve *.XYZ
uzantılı bir dosyanın verileri ölçekli bir şekilde gö-
rüntülenmektedir.

Şekil I: SAMI5'in Ekran Görünüşü ve Noktaların
Okutulması
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2.2.Üçgenleme ve *.UC3 Uzantılı Dosyala-
rın Oluşturulması

Modeli oluşturulacak gerçek arazi parçası üze-
rinde elde edilen tüm detay noktalarına ilişkin üç
boyutlu koordinat bilgileri, Bölüm 2.1'de belirtilen
formatta bilgisayar ortamına kayıt edildikten sonra,
yine aynı bölümde belirtildiği gibi en küçük yatay
(x, y) koordinat değerlerine sahip nokta belirlenip
bir değişkene atanmaktadır. Bu aşamadan sonra,
program aşağıdaki işlem adımlarını takip ederek ça-
lışmaktadır.

I. Adım: Belirlenen en küçük koordinat de-
ğerlerine sahip A noktasına en yakın ikinci bir B
noktası

bağıntısıyla hesaplanır[2].

(i)

2.Adım: B noktası belirlenip bir değişkene atan-
dıktan sonra AB doğru parçasını saat ibresi yönün-
de yada tersi yönünde olmak şartıyla en geniş açı
ile gören bir C noktası aşağıdaki bağıntı ile belirlen-
mektedir^]. Burada belirlenen C noktası doğruyu
en geniş açı ile gördüğü için doğruya olan en yakın
nokta olarak tanımlanmaktadır.

3.Adım: Üçüncü nokta olan C noktası belirlenip
bir değişkene atanır, dolayısıyla ABC üçgeni oluştu-
rulur ve program tarafından kayıt edildikten sonra
bu üçgenin ilk kenarı, AB kenarı, işlem akışından çı-
karılıp saat ibresi yönündeki AC kenarı yada BC
kenarı işleme sokulup yine bu doğru parçasını en
geniş açı ile gören bir D noktasının belirlenmesi yu-
karıda açıklandığı şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu
işleme tüm noktalarda üçgenler oluşturulana kadar
devam edilir. Ek 2'de üçgenleme ile ilgili alt progra-
mın komut satırları verilmiştir. Şekil 2'de ise prog-
ram çalıştırıldıktan sonraki ekran görüntüsü ve
*.UC3 uzantılı dosyanın verileri görülmektedir.

. . - d
Şekil 2:Üçgenleme Yapılmış Ekran Görüntüsü

4.Adım: İlk üç adımda anlatıldığı şekilde gerçek-
leştirilen üçgenlerin oluşturulmasını takiben opti-
mizasyon aşamasına geçilmektedir. Program tara-
fından oluşturulan üçgenlerden gereksiz görülenle-
ri ile kullanıcı tarafından koyulacak kenar uzunluğu
sınırını aşan üçgenler kullanıcı tarafından silinerek
işlemden çıkarılmakta ve en uygun geometri oluş-
turulmaktadır. Bu aşamada kullanıcı tarafından ge-
rek tek tek seçilen üçgenler, gerekse belirlenen ke-
nar uzunluğu limitini aşan üçgenler ekranda kırmızı
renkte belirlenip, program tarafından onay veril-
dikten sonra topluca silinecektir. Ek 3'te optimizas-
yonu yapan alt program satırları verilmiştir. Şekil
3'te ise üçgenleme yapıldıktan sonra limitleri aşan
üçgenlerin belirlenmiş hali görülmektedir.

Şekil 3:Limitleri Aşan Üçgenlerin Belirlenmesi
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2.3. Münhani (Eşyükselti Eğrileri) ve

*.MNH Uzantılı Dosyanın Oluşturulması

Üçgenlerin optimizasyonu tamamlandıktan

sonra çalışılan arazi parçasının üçüncü boyutuna

ilişkin eşyükselti eğrileri bilgilerinin oluşturulması

için daha önce Bölüm 2. l'de oluşturulan dosyada-

ki noktaların üçüncü boyut bilgisi olan Z değerle-

rinden yararlanılmaktadır. Oluşturulan üçgenlerin

her üç noktasının yükseklik değerleri bilindiğinden,

üçgenin herhangi iki noktası arasındaki bir kenarı-

nın eğimi

tea =
Ah

(3)

bağıntısı ile belirlenir[2]. İki nokta arasındaki

eğim belirlendikten sonra, bu iki nokta arasında

tamsayı değerlerine karşılık gelen yükseklik değer-

leri farklı noktaları kullanarak doğrusal enterpolas-

yon yöntemiyle belirlenebilir. Programın bu bölü-

münde eşyükselti eğrilerinin hangi sıklıkta yada

hangi aralıklarla geçirileceği kullanıcı tarafından be-

lirlendikten sonra yukarıda belirtildiği gibi iki nok-

tanın yükseklik farkları ve S değerleri yardımıyla

doğrusal enterpolasyon yapılıp tamsayı yükseklik

değerleri belirlenmektedir. Bu tamsayı değere sa-

hip yeni noktalar aşağıda verilen formatta yüksek-

lik değerlerine göre MNH uzantılı dosyaya kayde-

dilmektedir.

KOT.401,-1

603862.0625,509360.4375,1 14

603858.8125,509364.5,114

603858.8125,509364.5,130

603854.9375,509371.1875,130

603854.4375,509372.34375,149

603859,509373.84375,149

KOT.402,-1

603844.5,509324.09375,58

603844.5,509330.28125,58

Yukarıdaki formatta 401 ve 402'nci metreler-

den geçen eşyükseklik eğrilerine ilişkin koordinat

bilgileri verilmektedir. Burada ilk iki sütun Y ve X

değerlerini üçüncü sütun ise hangi noktadan artı-

rımla bulunduğunu göstermektedir. Ek 4'te Eşyük-

selti eğrisi geçirilmesine ilişkin alt program veril-

miştir. Daha önceden gerçek arazide alımı yapılmış

detay noktalarından (bina, köprü vb.) eşyükseklik

eğrisi geçmeyeceğinden bu noktalar kroki yardı-

mıyla birleştirilip bu noktaların oluşturduğu kapalı

çokgenlerin içine rastlayan üçgenler seçilerek sili-

nip kolayca işlemden çıkartılmaktadır. Şekil 4'te üç-

genler oluşturulduktan sonra kroki tabakası eklen-

miş hali görülmektedir. Burada, üçgenlerin kırmızı

ile seçildiği yerler yol olarak algılandığından eşyük-

selti eğrileri geçmeyecektir.

Şekil 4: Üçgen Tabakası İle Kroki Tabakasının Bir-

leştirilmesi

Şekil 5'te eşyükseklik eğrileri geçmeyen yerler

temizlendikten sonraki son durum üzerinde, daha

önce belirlenmiş tamsayı yükseklik değerlerinden

tercihe göre seçilecek aralıklarda eşyükseklik eğri-

lerinin geçirilmiş hali görülmektedir.




