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"BU NOKTA HANGİ PAFTA 
İÇİNDEDİR?" 

PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN BİR 
ALGORİTMA 

Ahmet   YAŞAYAN 

GİRİŞ  
Bir harita proje alanındaki nirengi, poligon vb sabit noktaların ve diğer ayrıntı nokta-

larının hangi pafta içine girdiğinin saptanması problemi basit bir koordinat karşılaştırma 
olayı gibi görünmektedir. Yerel koordinatlarla çalışılırsa, pafla kenarları koordinat eksenlerine 
paralel olacağı için, gerçekten de bu bir koordinat karşılaştırma işlemidir. Büyük Ölçekli 
Haritaların Yapım Yönetmeliği yürürlüğe girdikten sonra, koordinatların ülke nirengi ağına 
dayandırılması ve pafta bölümleme sisteminin coğrafi koordinatlarla tanımlanması, durumu 
değiştirmektedir. Bu durumda, pafla kenarları koordinat eksenlerine paralel olamamakta ve 
kenarlar doğru çizgiler yerine eğrilerden oluşmaktadır. Pafta çerçevelerinin doğru parçaların-
dan oluştuğu varsayılsa bile bunların koordinat eksenlerine paralel olmayışı koordinat karşı-
laştırma problemini güçleştirmektedir. 

Pafta köşelerinin oluşturulması sırasında izlenen yol gözönünde tutularak, bu prob-
lemin çözümü için genel bir algoritma tasarlanabilir. Pafta köşe koordinatları coğrafi koordi-
natlarla tanımlandıkları için, önce noktalatın coğrafi koordinatları hesaplanır. Coğrafi kordi-
natlarla, pafta köşe noktalarının coğrafi koordinatları karşılaştırılarak noktaların hangi pafta 
içinde olduğu kolayca bulunabilir. Projeksiyon koordinatlarından coğrafi koordinatlara geçiş 
oldukça karmaşık serilerle hesaplamayı gerektiriyor ise de program denetimli çözümler için 
bu güçlük önemli değildir. Ne var ki, pafta köşelerinin coğrafi koordinatlarının doğru olarak 
tanımlanması gerekir. Oysa, uygulayıcıda, iş alanına giren paftaların yalnız köşe koordinat-
ları vardır. Bunlara karşılık gelen coğrafi değerleri, uygulayıcının kartoğrafya bilgilerini kul-
lanarak bulması gerekir. Bu durum, uygulamada bir ölçüde güçlük yaratabilir. 

Bu problem, diğer bir yaklaşımla, yan nokta hesabı ile de çözülebilir. İki ortak nok-
talı bir benzerlik, ya da ortogonal dönüşüm problemi olarak da düşünebilen yan nokta he-
sabında her pafta kenarı için bir dönüşüm parametresi bulunur, ilgili noktalar bu parametler-
le dönüştürülür. Böylece noktanın dönüştürülmüş koordinatlarından pafta kenarına dik 
yöndekinin işareti, bu noktaların bu pafta kenarının yukarısında, aşağısında, sağında ya da 
solunda olduğuna göre pafta içinde ya da dışında olduğu saptanır. Hesaplama kolaylığı 
açısından bir pafta kenarı yerine bu kenarların birleşmesinden oluşan daha uzun bir pafta ke-
narı alınabilir. Çok sayıda pafta ve nokta söz konusu ise diğer başka kolaylıklar da düşünü-
lebilir. 

Bu iki ekstrem çözüm dışında burada bir ara çözüm yöntemi önerilecektir. Bu yöntem 
de dönüşüm hesabı temeline dayandırılmıştır. Bu nedenle önce, projeksiyon koordinatları ile 
coğrafi koordinatlar arasındaki dönüşüm ilişkileri incelenecektir. 
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COĞRAFİ  KOORDİNATLARDAN PROJEKS İYON 
KOORDİNATLARINA,  PROJEKSİYON  KOORDİNATLARINDAN 
COĞRAFİ  KOORDİNATLARA DÖNÜŞÜM BAĞINTILARI 

Coğrafi koordinatlarla projeksiyon koordinatları arasında n. dereceden bir polinomsal 
dönüşüm bağıntısı yazılabilir. Bu dönüşüm bağıntısında her iki koordinat eşiüiğindeki para-
metreler birbirinden bağımsızdır. Parametre sayısı p = 2 (n+1)2 dir. Bu parametrelerin hesap-
lanabilmesi için her iki sistemde de koordinatları bilinen p sayıda ortak noktaya gerek vardır. 
Yüksek dereceden iki boyutlu enterpolasyon formülleri olarak da düşünülebilecek böyle bir 
polinomsal dönüşüm eşiüiğindeki polinomun derecesi noktalar kümesinin içinde bulunduğu 
alanın genişliğine, dilimdeki konumuna ve ilgilenilen duyarlığın büyüklüğüne bağlıdır. 
Başka bir deyişle, polinomun derecesi duruma uygun olarak serbestçe seçilebilir. (Bu konuda 
daha fazla bilgi edinmek isteyenlere /I/ yayını önerilir.) 

x,y coğrafi koordinatlar (boylam ve enlem), X,Y projeksiyon koordinatları (yukarı ve 
sağa değerler) olsun. Bu iki koordinat sistemi arasında ikinci dereceden bir dönüşüm eşitliği 

X = hu +h2ix +hi2y + h22xy +h3ix2 + hny2 + h32X2y + h23xy2 + h33X2y2 Y = kn + 
k2ıx + kj2y + k22xy + k31x2 + k13y2 + k32x2y +k23xy2 + k33x2y2   (1) 

veya ters dönüşüm eşitlikleri olarak 

x =aı ı + a2ıX + aı2Y + a22XY + a3ıX2 + aı3Y2 + a32X2Y + a23XY2 + a33X2Y2 

y=bıı+b2iX+b12Y+b22XY+b31X2+bi3Y2+b32X2Y+b23XY2+b33X2Y2  (2) 
 

yazılabilir. Bu eşitliklerde her koordinat için dokuz kat-j 
sayı (parametre) vardır. Bu katsayıların bulunabilmesi! 
için her iki sistemde de koordinatı bilinen dokuz nok-ı 
taya gerek vardır. Sözgelimi, Şekil l'de gösterilen 
biçimde, birbirine bitişik dört paftanın köşe koordinat-
larının bilinmesi durumunda bu katsayılar hesaplanabi-
lir. Bunun için, (1), ya da (2) dönüşüm eşitliklerinden 
her nokta için birer tane olmak üzere toplam dokuz 
denklem yazılır. Bu denklemler yardımı ile bilinmeyen 
dokuz katsayı bulunur. Bir ya da iki fazla nokta kulla-
narak katsayıların dengelemeli olarak hesaplanması 
daha mantıklıdır. 

Pafta kenarları coğrafi koordinat sisteminde eni boyuna eşit yay uzunlukları ile tanı- • 
mlandığından x,y koordinatlarını pafta kenarları birim uzunluk olacak biçimde seçilmesinde 
kolaylık olabilir. Buna göre, Şekil l'deki 21 numara ile gösterilen pafta köşesinin x,y koor-
dinatları (2,1) olarak alınırsa bu paftaların 1/5000,-ya da 1/1000 ölçekli olmasından 
bağımsız olarak dönüşüm parametreleri bulunabilir. 

Dönüşüm polinomunun derecesini olabildiğince küçük tutmakta pratik yarar olacağı 
açıkta. Aksi durumda dönüşüm parametrelerinin bir bölümü sıfır, ya da anlamsız olur. bu 
nedenle küçük alanlar için daha düşük dereceli dönüşüm formülleri seçilmelidir. 
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olarak alınabilir. Homojen olmayan bu polinomların ihmal edilen terimlerinin belirli bir 
alandan sonra etkisinin olmadığı gösterilmiştir. /I/. Bu durumda da her eşitlikte dört para-
metre vardır. Özel konumlu dört nokta ile bu dört parametre bulunabilir./l/. Daha da küçük 
alanlar için dönüşüm formüllerindeki doğrusal terimlerle yetinilebilir. Böylece, altı paramet-
reli bir dönüşüm formülü elde edilir ki bu da afin dönüşüm formüllerinden başka bir şey 
değildir. Yeniden düzenlenir ve daha sade simgelerle gösterilirse bu dönüşüm 

 
biçimindedir. 

Bu dönüşüm formülleri, dilim kenarında çeşitli büyüklükteki alanlara uygulanmış, 
elde edilen sonuçlar Çizelge l'de gösterilmiştir. Bu çizelgede m0 dönüşümden sonra bulunan 
bir koordinatın ortalama hatası, VJJ,^ ise aykırılık (artık hata) lann maksimum değeridir. 

Çizelge 1 - Dönüşüm sonuçlan 
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Bu sayısal sonuçlar, bir kaç bin km2'ye kadar olan alanlarda (1) numara ile gösterilen 
2. derece genel dönüşüm formülünün tam uyuşum sağladığını göstermektedir. 5-10 km2 

büyüklüğündeki proje alanlarında ise afin dönüşümün yeterli olabileceğini göstermektedir. 
Dilim kenarlarında ortaya çıkabilecek 20 cm'lik bir artık hatanın 1/1000 ölçekli haritaların 
çizim duyarlığı içinde kalacağı varsayılabilir. 

"BU NOKTA HANGİ  PAFTA İÇİNDEDİR?" 

PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN BİR ALGORİTMA 

Bir önceki bölümde, paftaların köşe değerlerinden oluşan noktalar kümesinin birim 
aralıklı gridlere dönüştürülebileceği gösterilmiştir. Öyleyse pafta köşe noktaları dışındaki 
noktalar da bu kareler ağı sistemine dönüştürülebilir. (Matematiksel anlamda bu bir, bire-
birlik tasviridir. İki nokta kümesi bire-bir karşılık getirilmektedir. İki nokta kümesinin aynı 
uzayda olduğu düşünülerek bir dönüşüm gibi ele alınması olanaklıdır.) 

Kenarları eğri çizgilerden oluşan paftalar, içerdikleri noktalar ile birlikte birim karelere 
aktarılabildiğine göre, noktaların hangi karede, dolayısiyle hangi pafta içinde bulunduğunun 
saptanması kolaylaşmaktadır. Buna dayanarak bir algoritma oluşturulabilir. Bu algoritma üç 
aşamalıdır: 

1-Proje alanına karşılık gelecek biçimde, kenarları birim uzunlukta kareler ağı oluş 
turulması 

2-Pafta köşe koordinatları yardımı ile projeksiyon koordinatlarının kareler ağı siste 
mine dönüştürülmesi 

3-Kareler ağı sisteminde koordinatları hesaplanan noktaların hangi birim kare içinde, 
dolayısiyle hangi pafta içinde bulunduğunun saptanması. 

Proje alan ında kareler ağ ı  tasar ım ı  

Şekil 2'de bir iş bölgesi, ya da proje alanı örneği gösterilmiştir. Bu alan genellikle 
pafta sınırlan ile tanımlanır. ŞeMl 2'deki pafta bölümlemesi 1/500 ölçekli paftaları göste-
riyor olsun. Bu alandaki her pafta özel kodları ile bilinir. Söz gelimi taralı olarak gösterilen 
1/500 ölçekli paftanın adı G25-d-01-d-3-b-2 dir 

Şekil 3'te ise bu proje alanına karşılık gelecek ve tüm alanı içine alabilecek bir kare-
ler ağı gösterilmiştir. Bu ağdaki her kare, karenin sağ üst köşesinin koordinatları ile adlandı-
rılabilir. Örneğin, Şekil 2'deki taralı kareye karşılık gelen Şekil 3'teki taralı karenin sağ üst 
köşesinin koordinatları x =5, y =3 tür. Bu karenin numarası da 53'tür. Öyleyse, G25-d-01-d-
3-b-2 paftası oluşturulan kareler ağında 53 karesine karşılık gelmektedir. Diğer paftalar da 
benzer şekilde karşılık getirilebilir. Kısaca hangi karenin hangi paftaya karşılık geldiği belir-
lenebilir. 

Proje alanın dışında da noktalar bulunabileceği düşünülürse, oluşturulacak kareler 
ağının dört yönde de birer kare genişletilmesi, dış noktaların tanımlanması açısından da ya-
rarlı olur. Şekil 3'te böyle bir önlem de görülmektedir 
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Şekil 2- Pafta Bölümlenmesine göre      Şekil 3- Proje alanı için kareler ağı 

tanımlanan proje alanı 

Projeksiyon koordinatlarının    kareler ağı 

sistemine   dönüştürülmesi 

Bundan sonra yapılması gereken işlem, ilgili noktaların kareler ağı sistemine dönüş-
türülmesidir. Yukarıda açıklanan dönüşüm formüllerinden birine göre, önce dönüşüm para-
metreleri hesaplanacak, daha sonra da parametreler ile dönüşüm formülleri uygulanarak 
dönüşüm yapılacaktır. 

Söz gelimi, alanının küçük olması nedeni ile afin dönüşüm uygulanacaksa, proje 
alanının köşelerine gelecek şekilde dört pafta köşesi değeri alınarak ve bunlara karşılık gelen 
karelerin ilgili köşelerinin x,y koordinatları kullanılarak dönüşüm parametreleri buluna-
caktır. Şekil 2 ve Şekil 3'te gösterilen pafta köşe noktaları kullanılacaksa, bunların kareler 
ağı sistemindeki koordinatları (1,1), (7,1), (8,5) ve (l,4)'tür. 

Dönüşüm parametrelerinin gereğinden fazla ortak nokta ile bulunması, verilerin dü-
zenlenmesi sırasında yapılabilecek yanlışların ortaya çıkarılması açısından yararlıdır. Daha 
önemlisi, uygulanan dönüşümün yeterliliği ve duyarlığının saptanması ancak fazla ortak 
noktanın bulunması ile olanaklıdır. Ortak noktalardaki artık hatalar uyuşumun düzeyi 
hakkında tam bir fikir verir. Ancak, burada bir küçük sorun ortaya çıkmaktadır: Çift numa-
ralı formüller kullanıldığı için, artık hatalar birim kareler ağı birimindedir. Bunları gerçek 
uzunluklara dönüştürmek gerekir. Bunun için vx, vy Sfft± hatalarını, sırası ile, birim olarak 
alman paftaların doğu-batı ve kuzey-güney kenar uzunlukları ile çarpmak gerekir. Ya da önce-
tek numaralı dönüşüm formülünü uygulayarak artık hataları gerçek büyüklükleri ile elde 
etmek gerekir. Bunu için de hesaplama programında verilerin yerlerini değiştirmek, (x,y 
koordinattan ile X,Y koordinatlarının yerlerini değiştirmek) yeterlidir. Afin dönüşüm uygu-
lanması durumunda bu sorun dönüşüm parametrelerinden, ters dönüşüm formüllerindeki pa-
rametrelerin doğrudan elde edilmesi ile de çözülebilir. (Afin dönüşümün geometrik anlamı, 
parametrelerin bulunması, ters dönüşüm parametrelerinin bulunması için ayrıntılı bilgiler, 
söz gelimi, Kaynakça Listesi'nde gösterilen /2/ ve /3/ yayınlarında bulunabilir) 
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Dönüştürülen noktaların han^i birim    kare içinde bulunduğunun 

saptanmas ı  

Parametreler bulunduktan sonra dönüşüm formülleri ile noktaların projeksiyon koor-
dinatları kareler ağı sistemine dönüştürülür. Böyle bir noktanın dönüştürülmüş koordinatları 
x = 3.21446 ve y = 2.69943 ise bu nokta x = 4 ve y = 3 karesindedir. Yani 43 karesinde-
dir. Bu kare G25-d-01-d-3-b-l paftasına karşılık geldiğine göre bu nokta (P) bu pafta içinde-
dir. Kısaca dönüştürülmüş koordinatları en yakın tam sayıya yükselterek önce kareler ağındaki 
ilgili kare, sonra da bu kareye karşılı gelen pafta bulunur. 

İRDELEMFXRR 

1. Önerilen yöntem uygulayıcıdan şu bilgileri islemektedir: proje alanının pafta 
bölümlemesini, sağ alt köşeden başlayarak 11,21, ..... 12,22, ......biçiminde nu 
maralaması, bu köşe noktaları paftaların sağ üst köşesi olacak biçimde bu kodlara 
kar- şılık gelen pafta adlarının listelenmesi. îkinci olarak da hangi dönüşüm uy- 
gulanı-yorsa, bu dönüşüm parametrelerinin hesaplanmasına yetecek sayıda pafta 
köşe koordinatlarının ve bunlara karşılık gelen kareler ağı koordinatlarının veri 
olarak girilmesi. Pafta köşelerinin coğrafi koordinatlarının bilinmesine gerek 
yoktur. 

2. Geniş proje alanlarının söz konusu olduğu uygulamalarda, (2) numaralı ikinci de 
receden bir genel dönüşüm uygulanması kaçınılmazdır. Bu durumda dokuz para 
metrenin cebrik olarak çözülmesi, ya da dolaylı ölçmeler yöntemi ile dengelemeli 
olarak bulunması gerekmektedir. Genel algoritma içindeki böyle bir dönüşüm bir 
kaç bin km2 lik alanlarda iygulanabileceği gibi küçük proje alanlarına da uygula 
nabilecektir. Tek sakınca, küçük alanlarda da dokuz ya da on pafta köşesinin veri 
olarak girilmesi zorunluluğudur. Buna karşılık hiç bir yanlış karar söz konusu ol 
mayacaktır. 

3. Daha küçük proje alanlarında, daha basit bir dönüşüm olması bakımından afin 
dönüşüm önerilebilir. Söz gelimi, 5-10 km2 lik proje alanları ile ilgilenen özel 
sektör firmaları için afin dönüşüm yeterlidir. Programın yazılımı son derece 
kolay olacaktır. Ancak, bir kaç bin noktada bir yanlış karar söz konusudur. Söz 
gelimi pafta köşesine, ya da kenar çizgilerine 3-5 cm yakınlıktaki bir nokta, pafta 
içinde olduğu halde dışında çıkacak, ya da tersi durum olacaktır. Bu fark çizim 
duyarlığının altında kaldığı için bazı problemlerde önemsenmeyebilir. 

4. Proje alanı iki projeksiyon dilimini içeriyorsa, her iki bölgenin ayrı ayrı ele 
alınması kaçınılmazdır. 

5. Bu problem bugün paftaların özet çizelgelerinin düzenlenmesi için gündeme gel 
miştir. Bu yaklaşım her ölçekten çalışmalar için uygundur. Örneğin, 1/5000 
ölçekli Standart-Topoğrafik-Fotogrametrik Haritalar için uygulanabileceği gibi, 
1/1000, 1/500 ölçekli çalışmalar için de uygulanabilir. Bunun dışında çizim sis 
temlerinde çizim kütüklerinin oluşturulmasında da başarı ile uygulanabilir. 

6. Bu yaklaşım daha genel amaçlı bir uygulama yazılımı içinde de yararlanılabilir. 
Böyle bir genel amaçlı programda pafta köşe koordinatları, pafta bölümleme sis 
temi en az veri girişi ile sağlanabilir. 
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SONUÇ 

Bu yazı çerçevesinde "bu nokta hangi pafta içindedir?" problemi için geliştirilen bir 
algoritma açıklanmıştır. Bu yaklaşım dönüşüm temeline dayandırılmıştır. Projeksiyon koor 
dinatları ile coğrafi koordinatlar arasındaki ikinci dereceden bir dönüşüm formülü, bir kaç bin 
km2 lik alanda, bu iki sistem arasındaki ilişkiyi mm düzeyinde sağlayabilmektedir. Pafta ke-^ 
narları coğrafi koordinatlarla tanımlandığına göre projeksiyon koordinatlarından coğrafi koor 
dinatlara geçilebilir. Coğrafi koordinatlarla tanımlanan pafta kenarları birbirine eşit olduğu 
için, coğrafi koordinat sistemi yerine kenarları birim uzunluklu karelerden oluşan basit bir 
koordinat sistemi alınabilir. Böylece coğrafi koordinatlardan bağımsız çalışılmış olur. 
Bunun için de proje alanının sağ alt köşesindeki pafta köşesinden başlayarak, cebrik eksen 
sistemine uygun olarak pafta köşelerine (1,1), (2,1), .......gibi koordinatlar verilerek ve bun 
lara karşılık gelen paftaların adlan belirlenerek listelenir. Pafta köşe koordinatları yardımı ile 
tüm noktalar birim kareler ağı sistemine dönüştürülür. Bu dönüştürülmüş koordinatlar nok 
taların hangi kare içine girdiğini, dolayısiyle hangi pafta içinde bulunduğunu saptamamızı 
kolaylaştırır. Bu algoritma için veri girişi olarak proje alanının kenarlarında en az dokuz, ter 
cihen on pafta köşe noktası koordinatı, bunlara karşılık gelen kareler ağı noktalarının basit 
cebirsel koordinatlarıdır. Bir de birim karelere karşılık gelen pafta adlandır. 

5-10 km2 lik proje alanlannda ikinci dereceden dönüşüm yerine afin dönüşüm uygula-
nabilir. Bu durumda veri girişi olarak gerekli pafta köşe noktası sayısı üç, tercjhan dörttür. 

Bu yaklaşım, her ölçekten özet çizelgeleri düzenlenmesinde uygulanabileceği gibi, 
çizim sistemlerinde her pafta için çizim kütüklerinin oluşturulmasında da uygulanabilir. „ 
Daha genel bir uygulama programı içinde de bu algoritmadan yararlanılabilir 

TEŞEKKÜR 

Uygulamada karşılaşılan bu problemi bize aktaran Müteahhit-Mühendis Andaç Kay-
nak'a ve gerekli yazılımların hazırlanmasında yardımcı olan Yüksek Lisans öğrencisi Ayhan 
Aktürk'e, katkılanndan dolayı teşekkür ederim. 

KAYNAKÇA 

/I/ Koçak-E-Yaşayan, E.: Pafta köşe koordinatlannın enterpolasyonla bulunması, Harita 
Dergisi, Sayı 103, Temmuz 1989, s.: 1-19 

/2/ Yaşayan, A.: Afin dönüşüm ve uygulamalan üzerine. Prof. Burhan Tansuğ 
Fotogrametri ve Jeodezi Simpozyumu, 8-9 Ekim 1987, s.: 349-365. 

/3/ Yaşayan, A.: Hava Fotogrametrisinde İki Boyutlu Doğrusal Dönüşümler ve 
Uygulamalan. KTÜ yaymı, 1978. 



56 

DÖRTGEN PARSELLERİN BİR 

KENARINA DİK İFRAZINDA 

YENİ BİR YÖNTEM 

Ümit   ARSLAN 
Har.Kad.Müh, 

ÖZET : 

Parsellerin istenen alanda ifrazı, oldukça sık karşılaşılan bir problemdir. 

Özellikle imar uygulaması çalışmalarında, imar adasının ifrazının, parsellerin müsta-
kil verilebilmesi açısından ve binaların yola dik olmasını sağlaması açısından, bir kenara dik 
ifraz problemleri oldukça önem kazanmaktadır. Klasik çözümde bilinmeyenler oldukça güç 
çözülebilmektedir. Birçok defa bu işlemin yapılması gerektiği düşünüldüğünde, klasik yön-
temin ekonomik olmadığı ortaya çıkacaktır. 

Yeni yöntemde adaya ilişkin ikinci derece denklem kolayca yazılabilmekte ve (c) sa-
biti değiştirilerek istenildiği kadar parsel ayrılabilmektedir. 

ÇÖZÜM :  

 

BİLİNENLER : 

A, B, C ve D noktalarının koordinatları biliniyor. 
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SONUÇ  : 

Herhangi dörtgen bir parselden, bir kenarına dik ifrazla, istenen alanının ikinci derece-
den bir denklemle ayrılması işlemi, örneklerden de anlaşılacağı üzere oldukça basittir. Klasik 
yönteme göre hata yapma olasılığı en aza indirilmiştir. 

Dörtgen parsellerin bir parçasının ikinci dereceden denklemle ifade edilebilmesi, 
düşünceme göre daha birçok konuda bu yöntemin çeşitlemelerinin yapılabileceğinin is-
patıdır. 

Bu formülü tüm ölçme araştırmacılanmn dikkatine sunuyorum. 
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PARSELASYONDA RASYONEL 
DAVRANIŞ    ,. 

Müh.Ali   AKTAŞ 
Amasya Kadastro Müdürlüğü 

Kontrol  Mühendis i  

imar adaları ile bu adada teşekkül ettirilecek imar parselleri arasında matematik bir 
ilişki kurulabilir. Bu matematik ilişkiyi kurmadan evvel imar adası ve imar parselini tarif 
edelim. 

İmar Adası: Çevresi yollarla yada park veya ormanla çevrili arazi parçasıdır. 
imar planlarında, imar adalarının üzerine yapılacak yapıların ayrık düzen mi, blok 

veya bitişik düzen mi olduğuna dair bilgiler vardır. Ayrıca taban alanı katsayısı belirtil-
miştir. (T.A.K.S.) Örnek: 

5 
a-3      T.A.K.S.= 0.30 

3     Bunun anlamı yapılacak binanın yoldan 5 m, komşulardan 3 m çekilmesini ve üç 
katlı olmasını ifade eder. Bir aynk nizamdır, imar adalarında ayrıca, ada bölüm 
çizgileri de çizilmiştir. 

 

İmar Parseli: Üzerine bir bina yapılacak büyüklükteki arazi parçasıdır. Parsel Derinliği 
: Parsel ön cephe hattı ile arka cephe arasındaki ortalama uzaklıktır. 



 

L _a+b  
2 

Bina derinliği: Binanın ön cephe hattı ile arka cephe hattının en uzak noktalan 
arasın- dairi dik mesafedir. 
Parsel ile bu parsele inşaa edilecek bina arasında şu bağıntı vardır.(îmar planı teknik 
Yönetmelik Mad.18 bak.) 
• H 

I = L-(K + -----   ) 
2 

Burada: 
1= Bina derinliği 
L= Parsel derinliği 
K= Ön bahçe mesafesi = 5,00 m 
H= Bina yüksekliği. 
İmar adalarında, parsellerin derinliği, önbahçe mesafesi ve bina yüksekliği verilmiş-

tir. Önce bina derinliği hesaplanır. Bunun için; 

Şekil: 3 

I Ada bölümünün orta ye-
rinden duplüdesimetre ile 
ortalama parsel derinliği = 

1 L ort. ölçülür. Yukarıdaki 
formül ile bu adaya 
yapılacak n sayıdaki 
binaların ortalama derin-
liği hesaplanır. 

Iort = Lort-(K+2') 
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îmar planlarında, bu ada bölümüne yapılacak n tane binanın alanları toplamını 
T.A.K.S.(Taban alanı katsayısı) yardımı ile hesaplayabiliriz. 

(T.A.K.S.= Bina alanının, bu binanın ait olduğu parsel alanına oranıdır.) Önce ada 
bölümünün alanını hesaplarız. Bu alan T.A.K.S. ile çarpıldığında n tane binanın toplam 
alanı elde edilir. 

n= bina sayısı 
Fy= bina alanı olmak üzere 
F= ada bölümü alanı 

n-Fb= T.A.K.S. x F bağıntısı yazılabilir. 

Bina cephesine Sb denilirse yukarıdaki denklem, 
n-Fb= n-I-Sb= T.A.K.S.xF yazılır. 
Böylece bina cephesi ve bina sayısı bilinmeyen olmak üzere, iki bilinmeyenli bir 

denklem elde edilir. . 
İkinci denklem ada cephesine bağlı olarak yazılır. 

Ayrık nizamda, köşe başı parsel cephelerinden 2,00 m çıkarılacak olursa, n tane par-
selin cepheleri eşit olur. 

İmar Planı Teknik Yönetmeliğinde, ayrık nizam için bina, komşu parsellerden 3,00 
m yoldan 5,00 m içeri çekilerek yapılır. 

Sekil: 4 
 

Sp= parsel cephesi olmak üzere 
Sp=S^+ 6 yazılabilir. Sa= Ada 
cephesi 
n = Parsel sayısı olmak üzere 
Ayrık nizam için 
Sa= n( Sb+ 6) +4 yazılabilir. 

Böylece bina cephesi ve bina sayısı bilinmeyen olmak üzere ikinci iki bilinmeyenli' 
bir denklem elde edilir. Bu iki bilinmeyenli denklem çifti çözülürse; 



Dolayısıyle parsel cephesi elde edilebilir. Yani ada cephesinden 4,00 m çıkarılır ve 
parsel sayısına bölünürse parsel cephesi elde edilmiş olur. Not: Adanın bir tarafında yoldan 
5 m çekme varsa formüllerde 4,00 m yerine 2,00 m alınır. 

İkiz Nizam için Formüller 
n.I.Sb=T.A.K.S.xF 
n(Sb+3)=Sa-4    yazılır. 

 

Not: Örnekte olduğu gibi adanın bir tarafından yoldan çekme* varsa 4,00 yerine 2,00 m 
alınır. 

Bitişik Nizam îçin 

n.I,Sb=T.A.K.S.xF 
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Parsel cepheleri; ada cephesi üzerine tersim edilir ve bu noktalardan parsel cephelerine, 
ada eksenine kadar dikler çıkılır. 

Hiç bir zaman parsel cephesi 6.00 m den küçük olamaz. 

Örnek = Şekil: 5 
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