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VII.BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI
HARiTA,TAPU,KADASTRO SEKTÖRÜ
ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

S U N U Ş

Son yõllarda hõz!a gelişmekte olan ülkemizde, tum yatõnm hizmetlerinde alt yapõyõ
oluşturan.Harita Tapu ve Kadastro hizmetlerinin önemi de artmõştõr.
Diğer yönden gelişen teknoloji, tüm hizmetleri etkilediği gibi Harita Tapu ve Kadastro
hizmetlerinde önemli gelişmelere neden olmuş ve klasik anlamdaki hizmet anlayõşõ, yerini 21.
nci yüzyõla uygun modern bir yapõya dönüştürmüştür.
Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnõn hazõrlanmasõ amacõyla Başbakanlõk Makamõnõn 2.4.1993
tarih ve 93/7 sayõlõ Genelgesi uyarõnca Devlet Planlama Teşkilatõnõn koordinatörlüğünde
Harita Tapu ve Kadastro Özel ihtisas Komisyonu oluşturularak 22.7.1933 tarihinde
çalõşmalarõna başlamõştõr.
Üniversitelerimiz,Kamu ve Özel Kurum,kuruluşlarõn uzman yetkilileri ile Harita Kadastro
Mühendisleri Odasõnõn katõlõmmõ ile çalõşmalarõna devam eden Komisyonumuz yoğun ve
verimli bir çalõşma sonucunda bu raporu hazõrlamõştõr.
Sektördeki gerçekleşmeler ile Yedinci Plan döneminde beklenen gelişmeler ve bununla ilgili
sorun ve politikalara raporda yer veriImiştir.
Harita Tapu ve Kadastro sektörü için önemli bir çalõşma olan bu raporun hazõrlanmasõnda
emeği geçen değerli Komisyon Üyelerine teşekkürü bir borç bilirim. 28.2.1994

Doç.Dr. Nadir N.ÜNAL
Komisyon Başkanõ
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VII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI
HARİTA, TAPU, KADASTRO SEKTÖRÜ
ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU ÜYELERİ
A. GİRİŞ
1995-1999 dönemini kapsayan Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnõn hazõrlõk çalõşmalarõna
Başbakanlõk makamõnõn 2.4.1993 tarih ve 93/7 sayõlõ genelgesi uyarõnca Devlet Planlama
Teşkilatõnõn koordinatörlüğünde Harita, Tapu ve Kadastro Özel İhtisas Komisyonu
oluşturularak 22.7.1993 tarihinde başlanmõştõr.
Harita, Tapu ve Kadastro Özel İhtisas Komisyonu ilgili kurumlardan uzmanlarõn katõlõmõ ile
çalõşmalarõnõ yürütmüştür.
İlerideki çalõşmalarõn usül ve esaslarõnõn belirlendiği ilk toplantõda Harita, Tapu, Kadastro ve
Değerlendirme olarak dört ayrõ çalõşma grubu oluşturulmuştur. Bu çalõşma gruplarõ
hazõrladõklarõ raporlarõ verilen süre içerisinde değerlendirme komisyonuna sunmuşlar
değerlendirme komisyonu da bu raporu belli bir formatta ortak bir rapor haline getirmiştir.
Çalõşma gruplarõnõ meydana getiren alt komisyonlar ve değerlendirme komisyonu şu
üyelerden oluşmuştur.
Adõ Soyadõ
:
Ahmet ACAR
Zeki ADLI
Yunus AKAY
Atilla AYDIN
Prof. Dr. Gürol BANGER
Üni.
Ünsal BAŞARAN
Şinasi BAYRAKTAR
Mümtaz BAYRAM
Nahit BİNGÖL
Özkan CERİT
Kadir CEYLAN
Kemal ÇİFTÇİ
Ali Osman DEMİRER
Yb.Ömür DEMİRKOL
Mehmet DOĞAN
Ahmet DÜĞÜNCÜ
Orhan ERCAN
Dr.Ali ERDİ
Vakõf ERDOĞAN
Namõk GAZİOĞLU
Ayhan KALYONCU
Zeki KARAHAN
Yener KARATAŞ
Hüseyin KAVLAK
Ramazan KOŞDERE
Hüseyin ÖKSÜZ
Yb.Mustafa ÖNDER

Ünvanõ
:
Şube Müd.
Şube Müd.
Dai.Başkanõ
Dai.Başkanõ
Böl.Başkanõ

Kurumu
:
Tapu ve Kadastro Gn.Md.
Tapu ve Kadastro Gn.Md.
Tapu ve Kadastro Gn.Md.
İller Bankasõ Gn.Md.
Karadeniz
Teknik

Şube Müd.
Dai.Başkanõ
Dai.Başkanõ
Uzman Yrd.
Şube Müd.
Şube Müd.
Uzman
Böl. T.Sekr.
Şube Müd.
Dai.Başkanõ
Şube Müd.
Şube Müd.
Öğr.Üyesi
Dai.Başkanõ
Şube Müd.
Onur Ku.Üy.
2.Başkan
Müfettiş
Başmüfettiş
Şube Müd.
Başmüfettiş
Dai.Başkanõ

Tapu ve Kadastro Gn.Md.
Tapu ve Kadastro Gn.Md.
DSİ Genel Müdürlüğü
Devlet Planlama Teş.
Tapu ve Kadastro Gn.Md.
Tapu ve Kadastro Gn.Md.
Devlet Planlama Teş.
Harita ve Kad.Müh. Odasõ
Harita Genel Komutanlõğõ
Tapu ve Kadastro Gn.Md.
Tapu ve Kadastro Gn.Md.
Tapu ve Kadastro Gn.Md.
Selçuk Üniversitesi
Tapu ve Kadastro Gn.Md.
İller Bankasõ Gn.Md.
TMMOB
Harita ve Kad.Müh. Odasõ
Tapu ve Kadastro Gn.Md.
Tapu ve Kadastro Gn.Md.
DSİ Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Gn.Md.
Harita Genel Komutanlõğõ
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Zeki SAGAY
S.Gökşin SEYLAM
Nihat ŞAHİN
Şükran ŞAHİNER
Mustafa TURHAN
Beşir TÜRKKAN
Yrd.Doç.Dr.Enver ÜLGER
Doç.Dr.Nadir N. ÜNAL
Reşat ÜNAL
Prof.Dr.Mehmet YERCİ
Metin YEŞİL
Erdal YILDIRIM
Prof.Dr.Nazmi YILDIZ
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Genel Müd.
Müdür
Dai.Başkanõ
Müd.Yrd.
Genel Müdür
Bşk.Yrd.
Böl.Bşk.Yrd.
Genel Müdür
Genel Sek.
Böl.Başkanõ
Tapu S.Müd.
Tapu S.Müd.
Öğr.Üyesi

Özel Sektör
Harita ve Kad.Müh. Odasõ
TKGM
Orman Genel Müdürlüğü
Enerji İşleri Gn.Md.
İller Bankasõ Gn.Md.
Yõldõz Teknik Üniversitesi
Arsa Ofisi Gn.Md.
Harita ve Kad.Müh. Odasõ
Selçuk Üniversitesi
TKGM
TKGM
Yõldõz Teknik Üni.

(*) İsimler alfabetik soyadõna göre yazõlmõştõr.
ÇALIŞMA GRUPLARI
Komisyon Başkanõ
Raportör
Koordinatör

Doç.Dr.Nadir N. ÜNAL
Nihat ŞAHİN
Kemal ÇİFTÇİ
Harita Alt Komisyonu

Adõ Soyadõ
:
Yb.Ömür DEMİRKOL
Yb.Mustafa ÖNDER
Prof. Dr. Gürol BANGER
Üni.
Ünsal BAŞARAN
Nahit BİNGÖL
Orhan ERCAN
Vakõf ERDOĞAN
Namõk GAZİOĞLU
Ramazan KOŞDERE
Zeki SAGAY
Şükran ŞAHİNER
Beşir TÜRKKAN
Yrd.Doç.Dr.Enver ÜLGER
Reşat ÜNAL
Prof.Dr.Mehmet YERCİ

Ünvanõ
:
Şube Müd.
Dai.Başkanõ
Böl.Başkanõ

Kurumu
:
Hrt. Gen.Kom.(BAŞKAN)
Hrt. Gen.Kom.(RAPORTÖR)
Karadeniz
Teknik

Şube Müd.
Uzman Yrd.
Şube Müd.
Dai.Başkanõ
Şube Müd.
Şube Müd.
Genel Müd.
Müd.Yrd.
Bşk.Yrd.
Böl.Bşk.Yrd.
Genel Sek.
Böl.Başkanõ

TKGM.
DPT.
TKGM.
Tapu ve Kadastro Gn.Md.
İller Bankasõ Gn.Md.
DSİ Genel Müdürlüğü
Özel Sektör
Orman Genel Müdürlüğü
İller Bankasõ Gn.Md.
Yõldõz Teknik Üniversitesi
Harita ve Kad.Müh. Odasõ
Selçuk Üniversitesi

Tapu Alt Komisyonu
Adõ Soyadõ
:
Şinasi BAYRAKTAR
Özkan CERİT
Zeki KARAHAN
Hüseyin ÖKSÜZ
Metin YEŞİL
Erdal YILDIRIM

Ünvanõ
:
Dai.Başkanõ
Şube Müd.
2.Başkan
Başmüfettiş
Tapu S.Müd.
Tapu S.Müd.
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Kadastro Alt Komisyonu
Adõ Soyadõ
:
Yunus AKAY
M.Zeki ADLI
Mümtaz BAYRAM
Kadie CEYLAN
Yb.Ömür DEMİRKOL
Mehmet DOĞAN
Dr.Ali ERDİ
Hüseyin KAVLAK
S.Gökşin SEYLAM
Prof.Dr.Nazmi YILDIZ

Ünvanõ
:
Dai.Başkanõ
Şube Müd.
Dai.Başkanõ
Şube Müd.
Şube Müd.
Dai.Başkanõ
Öğr.Üyesi
Başmüfettiş
Müdür
Öğr.Üyesi

Kurumu
:
TKGM. (BAŞKAN)
TKGM. (RAPORTÖR)
DSİ Genel Müdürlüğü
TKGM.
Hrt.Gen.Kom.
TKGM.
Selçuk Üniversitesi
TKGM.
Harita ve Kad.Müh. Odasõ
Yõldõz Teknik Üni.

Eğitim Alt Komisyonu
Adõ Soyadõ
:
Prof. Dr. Gürol BANGER
Orhan ERCAN
Ahmet ACAR
Ali Osman DEMİRER
Ahmet DÜĞÜNCÜ
Yener KARATAŞ
Yb.Mustafa ÖNDER
Nihat ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.Enver ÜLGER
Prof.Dr.Mehmet YERCİ

Ünvanõ
:
Böl.Başkanõ
Şube Müd.
Şube Müd.
Böl. T.Sekr.
Şube Müd.
Müfettiş
Dai.Başkanõ
Dai.Başkanõ
Böl.Bşk.Yrd.
Böl.Başkanõ

Kurumu
:
KTÜ.
(BAŞKAN)
TKGM. (RAPORTÖR)
TKGM.
Harita ve Kad.Müh. Odasõ
TKGM.
TKGM.
Harita Genel Komutanlõğõ
TKGM
Yõldõz Teknik Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi

Değerlendirme Alt Komisyonu
Adõ Soyadõ
:
Doç.Dr.Nadir N. ÜNAL
Nihat ŞAHİN
Kemal ÇİFTÇİ
Zeki ADLI
Yunus AKAY
Atilla AYDIN
Prof. Dr. Gürol BANGER
Şinasi BAYRAKTAR
Özkan CERİT
Yb.Ömür DEMİRKOL
Orhan ERCAN
Ayhan KALYONCU
Yb.Mustafa ÖNDER
S.Gökşin SEYLAM
Mustafa TURHAN
NOT:

Ünvanõ
:
Genel Müdür
Dai.Başkanõ
Uzman
Şube Müd.
Dai.Başkanõ
Dai.Başkanõ
Böl.Başkanõ
Dai.Başkanõ
Şube Müd.
Şube Müd.
Şube Müd.
Onur Ku.Üy.
Dai.Başkanõ
Müdür
Genel Müdür

Kurumu
:
Arsa Ofi.GM.(BAŞKAN)
TKGM
(RAPORTÖR)
DPT.
(KOORDİNATÖR)
TKGM
TKGM
İller Bankasõ Gn.Md.
KTÜ.
TKGM
TKGM
Hrt.Gen.Kom.
TKGM
TMMOB
Hrt.Gen.Kom.
Harita ve Kad.Müh. Odasõ
Enerji İşleri Gn.Md.

TKGM : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
KTÜ
: Karadeniz Teknik Üniversitesi
DPT
: Devlet Planlama Teşkilatõ
TMMOB : Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği
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Harita, Tapu ve Kadastro alt lomnisyonlarõ çalõşmalarõnda sektörün bu
güne kadar olan gelişmesini incelemiş sorunlarõnõ ortaya koymuş,
önümüzdeki yõllarda gelişen teknolojinin sektöre getireceği şekli,
beklentileri tesbit ederek ileriye yönelik ilkeleri hedefleri önlmeleri
belirlemiş bu paralelde öneriler getirmiştir.
Özel İhtisas Komisyonu bu çalõşmalarõn yaõn sõra Harita hizmetleri ile ilgili
kurumlarla bilgi alõş verişinde bulunarak bu kurumlara air donanõm, teknik
eleman durum, üretim gibi istatistiki bilgileri de edinmiştir.
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1. ÇALIŞMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
1.1. Amaç
Bu çalõşmanõn amacõ, VII nci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde Harita, Tapu ve Kadastro
sektörünün gelişen teknik ve teknolojiler paralelinde almasõ gereken şekli ve sektörden
beklentileri ortaya koymak, ilke, hedef, önlem, sorun ve bu kapsamda ülke kalkõnmasõ için
yapõlmasõ gerekli hizmetler ile bu hizmetlerin gerçekleştirilmesinde gerekli olan çözüm
önerilerini belirlemektir.
1.2. Kapsam
1.2.1. Harita Hizmetlerinin Kapsamõ
1.2.1.1. Hizmetler Açõsõndan
Ülkemizde, harita hizmetleri, savunma ve kalkõnma amaçlarõna yönelik tüm yatõrõm ve
mühendislik hizmetlerinin altyapõsõnõ oluşturmaktadõr. Türk Medeni Kanununun öngördüğü
anlamda tapu sicil düzeninin kurulmasõ, diğer özel kanunlarda ifade edilen arazi kullanõmõnõn
denetimi ve düzenlenmesi, imar planlarõnõn yapõmõ ve uygulanmasõ, kentleşme ve yerleşim
sorunlarõnõn çözümü, çevre düzenlemeleri, turizm ve kõyõlarõn planlanmasõ, tarõma yönelik
sulama, kurutma ve õslah çalõşmalarõ, toprak ve tarõm reformu, baraj, demiryolu, karayolu,
hava meydanlarõnõn tasarõm, proje ve uygulamalarõ, kentsel alanlarda (PTT, kanalizasyon,
elektrik, su vb. gibi ) teknik alt yapõ tesislerinin planlanmasõ, bakõm ve onarõmõ, enerji ve
iletişim hatlarõ geçiş yerlerinin seçimi, deniz ve göllerin harita yapõmõ, yeraltõ maden
galerilerinin belirlenmesi, toplu konut ve gecekondu alanlarõnõn düzenlenmesi, toprağa bağlõ
kaynaklarõn doğru tahmini, gibi kalkõnma amaçlõ ve Türk Silahlõ Kuvvetlerinin

özel

kanunlarõnda belirtilen savunma amaçlõ faaliyetler ile bilgi sistemi oluşturma gibi faaliyetlerde
temel altlõk olarak kullanõlan harita ve harita bilgileri, devlet tarafõndan oluşturulmakta ve bu
konudaki ilgi talepleri devletçe karşõlanmaktadõr.
Buna göre, konu yalnõz sosyo-ekonomik açõdan değil, ülke kalkõnmasõ ve savunmasõ ile
yatõrõm ve mühendislik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi açõsõndan ayrõ bir önem taşõmaktadõr.
Kaynaklarõn en uygun bir şekilde kullanõlmasõ, mühendislik projelerinin geometrik sonuçlarõnõn
çeşitli biçimlerde tanõmlanmasõ, ekonomi, yönetim ve planlama gereksinmeleri için kentsel ve
kõrsal gelişme alanlarõnda toprağa ve alt yapõya ilişkin verilerin belirli bir sistem içinde
toplanmasõ, güncelleştirilmesi ve hizmete sunulmasõnda harita hizmetlerinin çağdaş bir
yaklaşõmla sürdürülmesini gerekli kõlmaktadõr.
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UNESCO tarafõndan yayõnlanan bir raporda, dünyanõn kara bölgelerinin yeterli nitelikte
haritalarõnõn yapõlmadõğõna, buna karşõlõk 2000 yõlõnda dünya nüfusunun iki misline çõkacağõna
ve bu artõşa paralel olarak; yerleşim ve gõda gereksinmesinin de aynõ şekilde artacağõna
değinilmekte, bu artõşa paralel olarak gerekli kalkõnma hizmetlerinin yerine getirilmesi için,
dünya üzerinde yapõlmasõ gereken haritacõlõk faaliyetlerinden, nirengi noktalarõnõn tesisinde
varolan yõllõk %40 'lõk artõşõn yedi katõna, yõllõk % 1.5 olan orta ölçekli planlama amaçlõ harita
üretim artõşõnõn %2.5'a çõkarõlmasõnda mutlak zorunluluk bulunduğu belirtilmektedir.
1.2.1.2 Üretim Açõsõndan
Harita hizmetlerinin kapsamõnõn belirlenmesi açõsõndan, ülkemizde üretilen haritalarõn ölçek ve
amaçlara göre irdelenmesi yararlõ olacaktõr.
a) 1/25 000 Ölçekli Haritalar : Cumhuriyet ilanõndan hemen sonra, öncelikle yurt savunmasõ
amacõyla, Harita Genel Komutanlõğõ tarafõndan yapõmõna başlanmõş ve 5547 adet pafta olarak
tüm Türkiye için bitirilmiştir. Sözkonusu paftalarõn birinci revizyonlarõ da tamamlanmõş olup,
bölgelerin gelişme düzeylerine bağlõ olarak ikinci ve üçüncü revizyon çalõşmalarõ devam
etmektedir.
b) 1/5 000 Ölçekli Standart Topoğrafik Haritalar (STH): Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
(TKGM) ve bir bölümü de Harita Genel Komutanlõğõ (HGK) tarafõndan fotogrametrik yöntemle
üretilen bu haritalar gizlilik derecelidir. Bu haritalar, ülkemizde tüm kurumlarca mühendislik
projelerinin etüd tasarõm ve uygulamalarõnda temel altlõk olarak ve kõrsal alanda yapõlan
kadastro faaliyetlerinde kullanõlmaktadõr.
c) Halihazõr (Topografik) Haritalar: Belediyelerce ve İller Bankasõnca şehir ve kasabalarda
imar planõ ve belediye teknik hizmetlerinin proje planlamasõ, tasarõmõ, uygulamasõ ya işletme
amacõyla yapõlmakta, ya da yaptõrõlmaktadõr.
d)

Özel Amaçlõ Haritalar: Karayollarõ Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, Devlet

Limanlarõ ve Hava Meydanlarõ İşletmesi Genel Müdürlüğü, TEK Genel Müdürlüğü, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ, Devlet Demiryollarõ Genel Müdürlüğü tarafõndan yapõlan ya da
yaptõrõlan güzergah haritalarõ ve kamulaştõrma haritalarõ ile Köy Hizmetleri Genel
Müdürlüğünce köy bazõnda birçok hizmetlerin gerçekleştirilmesine yönelik haritalardõr.
e)

Ortofoto Haritalarõ: 1982 yõlõndan bu yana Harita Genel Komutanlõğõ tarafõndan

üretilmektedir. Ankara, İstanbul, Bursa, Adana, Mersin gibi büyük kentlerin yanõ sõra GAP
projesini kapsayan bazõ alanlarõn 1/5 000 ölçekli ortofoto haritalarõ üretilmektedir.
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f) Orta ve Küçük Ölçekli Topografik Haritalar: 1/25 000 ölçekli temel topoğrafik haritalardan
genelleştirme yöntemiyle Harita Genel Komutanlõğõ tarafõndan üretilen 1/50 000 ve 1/100 000
orta ölçekli haritalar ile 1/250 000, 1/500 000, 1/1 000 000 ve daha küçük ölçekli haritalardõr.
g) Kabartma Haritalar: Çeşitli ölçeklerde ihtiyaca bağlõ olarak Harita Genel Komutanlõğõnca
üretilen haritalardõr.
h) Atlaslar ve Tematik Haritalar: Harita Genel Komutanlõğõnca gerek Türkiye gerekse çeşitli
yeryüzü bölgelerine ait fiziki ve siyasi bilgileri içeren küçük ölçekli haritalardõr.
i) Sayõsal Haritalar: Gelişen teknolojiye bağlõ olarak istekli kuruluşun belirleyeceği ölçekte ve
formatta manyetik ortamlara aktarõlan kayõtlardõr.
1.2.2. Tapu Hizmetlerinin Kapsamõ
Başlangõçta, avcõlõk ve madencilikle

yaşamlarõnõ sürdüren insanlarõn toprağõ işlemeyi

öğrenmeleri göçebe toplumdan yerleşik hayata geçilmesi sonucunu doğurmuş ve insanlarõn
işledikleri topraklara sahip olma düşüncelerini ortaya çõkarmõştõr. Diğer bir ifadeyle, insan
toprak ilişkileri ve toprağa sahip olma istek ve ihtiyacõ devlet hayatõndan önce başlamõştõr.
Devletlerin kuruluşu ile birlikte insanlarõn yaşamõnda çok önemli bir yeri olan toprakla ilişkileri,
toplumsal barõş ve sosyal düzenin sağlanmasõ amacõyla düzenlenerek, belirli yazõlõ kurallara
bağlanmõştõr.
Esasen, insanlarõn düşünce ve çabalarõ sonucu elde ettikleri birikimleri güven altõna alma ve
geleceğe aktarma ihtiyacõ mülk edinme isteğini ortaya çõkarmõş ve bu istek tarihi gelişimin
esas unsurlarõndan birini oluşturmuştur.
Tapu hizmetlerinin kapsamõnõn belirlenmesi için bu hizmetleri akde yönelik hizmetler, tescile
yönelik hizmetler, arşive yönelik hizmetler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarõna yönelik
hizmetler olarak dört ana başlõk altõnda toplamak mümkündür.
1.2.2.1 Akde Yönelik Hizmetler
Borçlar Kanununun 1 nci maddesi ile akit, taraflarõn karşõlõklõ ve birbirine uygun rõza bildirimleri
olarak tanõmlanmõştõr. Aynõ kanunun 11'inci maddesinde ise, kanun ile belirli bir şekil şartõna
bağlõ

kõlõnan akitlerin, bu şekil şartõna bağlõ kalmaksõzõn düzenlenmesi halinde geçersiz

olacağõ belirtilmiştir.
Medeni
Tüzüğünün
tasarrufa

Kanunun

634 üncü,

19 uncu
yönelik

Tapu

maddeleri

Kanununun

26 ncõ

uyarõnca,

işlemlerin

tapu

13

ve

Tapu

gayrimenkule
sicil

müdürlüklerince

Sicil
ilişkin
resmi
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senet düzenlenmek suretiyle karşõlanmasõ gerekmektedir. Ancak, 2644 sayõlõ Tapu
Kanununun 26. maddesine 3000 sayõlõ Kanunla eklenen ek fõkra ile; konut

yapanlara,

ihracatçõlara, turizm tesisi yapanlarla, işletmecilere, sanayicilere, esnaf ve sanatkarlara
konularõ ile ilgili olarak bankalarca veya kamu kurum ve kuruluşlarõnca (ordu yardõmlaşma
kurumu dahil) açõlacak kredilere karşõlõk teminat gösterilen gayrimenkullerin ipotek işlemleri,
alacaklõ, borçlu ve varsa kefilleri arasõnda yapõlan kredi ve borç sözleşmelerine istinaden
tapuya tescil edilmektedir.
Ayrõca, tapu sicil müdürlüklerince akit düzenlenmeden önce, talepte bulunanõn hak sahibi
olup olmadõğõ, akit taraflarõnõn medeni haklardan
taleplerde vekilin

yararlanma ehliyetleri, yetkiye dayalõ

yetki ve temsil hususu, yasa ve mevzuat ile

takyitlere göre talebin karşõlanmasõnda bir engel bulunup

sicillerde kayõtlõ

hak ve

bulunmadõğõ titiz bir

şekilde

araştõrõlarak sonucuna göre işlemlere yön verilmektedir.
1.2.2.2 Tescile Yönelik Hizmetlerin Kapsamõ
Taşõnmaz mal mülkiyetinin edinilmesi, tapu siciline tescil kuralõna bağlõdõr. Kanuni istisnalarõn
dõşõnda, tescil yapõlmadan gayrimenkule ilişkin mülkiyet hakkõnõn edinilmesi mümkün değildir.
Tescil işleminde amaç, bir hukuki işleme sõhhat kazandõrmak, onun devamlõ

olmasõnõ

sağlamak ve bu işlemle ilgili kişileri böyle bir olayõn varlõğõndan haberdar etmektir. Tescil
işleminin asõl fonksiyonu, belgelendirme, alenileştirme ve güven yaratmaktõr.
Medeni Kanunun, mülkiyet hakkõnõn edinilmesine ilişkin maddelerinde (m.633-634), taşõnmaz
mal mülkiyetinin iktisap için tapu sicilinde kaydõn

şart olduğu, ancak işgal, miras,

kamulaştõrma, cebri icra veya mahkeme ilamõ ile bir taşõnmaz malõ iktisap eden kimsenin
tescilden öncede ona malik olacağõ, fakat tescil işlemi tamamlanmadõkça bunlar üzerinde
temliki tasarrufta bulunamõyacağõ belirtilerek, mülkiyet hakkõnõ nakleden akitlerin resmi
şekilde yapõlmadõkça geçerli olamõyacağõ hükme bağlamõştõr.
Gayrimenkul mülkiyetinin

edinilmesinde, tescilin lüzumu kuralõndan bazõ hallerin istisna

edilmesinde kanun koyucu yarar görmüş ve bunu malikin iradesi dõşõndaki yollarla mülkiyetin
başkasõna geçişini sağlayan belli bazõ muameleler için kabul etmiştir ki, bu istisnai hallerde
tescil, iktisabõn oluşturucu şartõ değil, kazanõlmõş bu hakkõn açõklayõcõ yönüdür.
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1.2.2.3 Arşiv hizmetleri
Arşiv hizmetleri, herhangi bir konuyu aydõnlatmaya, düzenlemeye ve tesbite yarayan tasnif
edilmiş döküman olarak tanõmlanmaktadõr. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde halen
mevcut arşivler, taşõnmaz mala ilişkin mülkiyet ve diğer ayni haklarõn tesbit ve korunmasõnõ
sağlamakta, imar, kamulaştõrma, toplulaştõrma, vergi toplanmasõ gibi toplumsal faaliyetlerin
altlõğõnõ teşkil etmekte, ekonomik, sosyal ve tarihi konularda bilimsel çalõşmalara kaynak
oluşturmaktadõr.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün görev ve faaliyetleri sonucu teşekkül eden arşivlerde
güncelliğini kaybetmemiş olarak bulunan milletlerarasõ antlaşmalar, tapu tahrir defterleri, tapu
ve nüfus kayõtlarõ, aynõ özellikteki vakfiyeler, il, ilçe, köy ve belediyelere ait sõnõr kağõtlarõ gibi
belgeler bulunmaktadõr.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde, merkezde ve taşrada olmak üzere ikili arşivleme
sistemi bulunmaktadõr.
Merkez Arşivinde;
1- En eski belge olmak üzere İstanbul'un fethinden 7 sene sonra düzenlenmiş 1460 tarihli,
ceylan derisi üzerine yazõlmõş 65.30 metre uzunluğundaki " Ayasofya Camii Vakfiyesi" nin de
aralarõnda bulunduğu 2322 cilt tahrir tefteri,(15 ila 19 uncu y.y.lara ait)
2- Mülkiyet hakkõnõn tanõnarak kayõt altõna aldõğõ 1847 tarihinden 1933 tarihine kadar, milli
sõnõrlar dahilindeki yerlere ait 14023 cilt Tapu-Zabõt Defterleri,
3- 1847 tarihinden 1914 tarihine kadar, milli sõnõrlar haricindeki yerlere ait 8.277 cilt Tapu-Zabõt
defteri,
4- 1934 tarihinden günümüze, kadar 232864 cilt ikinci nüsha Tapu Senedi, ipotek belgesi ve
ipotek terkini cetveli,
5- 291697 cilt ikinci nüsha tapu kütüğü,
6- 1000 cilt tablo mahzen defteri,
7- 1925 - 1967 yõllarõ arasõndaki döneme ait köy sõnõr kayõtlarõ ve Mer'a tahsis kararlarõ,
Taşra teşkilatõnda ise;
1- Parsel dosyasõnda, istem belgesi, tapu harç tahakkuk fişi, föy dosyasõ(işlem ile ilgili
belgelerin yerleştirildiği dosya), harita, proje ve benzeri evrak,
2- Resmi senet,
bulunmaktadõr.
1.2.2.4 Diğer Kamu Kuruluşlarõna Yönelik Hizmetler
Tapu hizmetleri taşõnmaz mal mülkiyetinin korunmasõ ve kullanõlmasõnõn yanõsõra, sosyal ve
ekonomik ilişkilerde önemli bir yer oluşturmakta, gayrimenkullere ilişkin haklarla, işlemleri
düzenleyici ve yönlendirici bir role sahip bulunmaktadõr.
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kalkõnmasõnda çok önemli rolleri bulunan, toprak düzenlemeleri ve

toplulaştõrma, kamulaştõrma, yol-su-baraj ve elektrik hizmetleri, konut ve bankacõlõk, sanayi
yatõrõmlarõ, yargõ hizmetleri, vergi düzenlemeleri ve benzeri özel ve kamusal faaliyetlerin
temelini teşkil etmektedir.
Esasen akit ve tescil işlemleri dõşõnda, kamu kurum ve kuruluşlarõna yönelik diğer hizmetler,
tapu hizmetleri içerisinde çok büyük bir yer teşkil etmektedir.
Bu hizmetleri aşağõdaki şema ile genmel olarak tasnif etmek mümkündür.
BELEDİYELERE
YÖNELİK HİZMETLER

MALİYE BAKANLIĞINA
YÖNELİK HİZMETLER

YÖNELİK

İSTATİSTİK
ENSTİTÜSÜNE YÖNELİK
HİZMETLER

BAYINDIRLIK VE İSKAN
BAKANLIĞINA YÖNELİK
HİZMETLER

ENERJİ
VE
TABİİ
KAYNAKLAR
BAKANLIĞINA YÖNELİK
HİZMETLER

TURİZM BAKANLIĞINA
YÖNELİK HİZMETLER

SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞINA YÖNELİK
HİZMETLER

ULAŞTIRMA
BAKANLIĞINA YÖNELİK
HİZMETLER

BANKALARA
HİZMETLER

YARGIYA
HİZMETLER

YÖNELİK

TAPU
TARIM VE KÖY İŞLERİ
BAKANLIĞINA YÖNELİK
HİZMETLER

HİZMETLERİ

ORMAN BAKANLIĞINA
YÖNELİK HİZMETLER

MİLLİ
SAVUNMA
BAKANLIĞINA YÖNELİK
HİZMETLER

KÜLTÜR BAKANLIĞINA
YÖNELİK HİZMETLER

KOOPERATİFLERE
YÖNELİK HİZMETLER

SENDİKALARA YÖNELİK
HİZMETLER

DERNEKLERE YÖNELİK
HİZMETLER

VAKIFLARA YÖNELİK
HİZMETLER

ŞİRKETLERE
HİZMETLER

DİĞER TÜZEL KİŞİLERE
YÖNELİK HİZMETLER

YÖNELİK
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Bu hizmetler içinde yargõya yönelik hizmetler yoğunluk teşkil etmektedir. Bunun yanõsõra, yerel
yönetimlerin teknik hizmetlerinden yeşil kart uygulamasõna kadar ilk bakõşta göze çarpmayan
bir çok hizmetin yerine getirilmesi tapu hizmetleri ile ilişkilidir.
1.2.3 Kadastro Hizmetlerinin Kapsamõ
Bilgi sistemlerinden bahsedilen günümüzde her türlü yatõrõm ve mühendislik projelerinin
sağlõklõ bir şekilde sonuçlandõrõlmasõ ancak iyi bir kadastral çalõşma ile mümkün olacaktõr.
Kadastronun önemi ve yapõlmasõnõ zorunlu kõlan sebepler, ona ihtiyaç duyan hizmetlerin
önemi ile ilişkilidir.
Aşağõda belirtilen hizmetlerin sağlõklõ yürütülebilmesi için kadastroya ihtiyaç vardõr.
1- Tarõm reformu uygulamalarõ,
2- Arazi toplulaştõrma çalõşmalarõ,
3- Sulama ve su tesisleri inşaatlarõ,
4- Orman alanlarõnõn belirlenmesi,
5- Hazine arazilerinin belirlenmesi,
6- Vakõf arazilerinin belirlenmesi,
7-İmar planõ yapõmõ ve uygulamalarõ,
8- Taşõnmaz mallardaki sõnõr, mülkiyet ve diğer hukuki ihtilaflarõn çözümlenmesi,
9- Taşõnmaz mallardan ve bunlarõn tasarrufundan harç ve vergi alõnmasõ,
10- Şehirlerin su, kanalizasyon, elektrik, havagazõ, telefon vb.teknik altyapõ tesislerinin yapõmõ
ve yaşatõlmasõ,
11- Yollarõn ve her türlü binalarõn yapõmõ ,
12- Taşõnmaz mal varlõğõ ve değerlerinin tesbiti,
13- Kamulaştõrma işleri, gibi hizmetler sayõlabilir.
Ülkemizde yürütülmekte olan kadastro çalõşmalarõ ile, tapulu gayrimenkullerin tapularõ
yenilenmekte, tapusuz taşõnmaz mallar ise tapuya bağlanarak Türk Medeni Kanununun ön
gördüğü anlamda tapu sicilleri oluşturulmaktadõr. Gayrimenkullerin geometrik ve hukuki
yapõsõnõ belirleyen bu çalõşmalar, halk arasõnda gayrimenkullerin mülkiyetinin devletçe
güvence altõna alõnmasõnõn bir belgesi olarak değerlendirilmektedir.
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1.2.3.1 Kadastro İle Gerçekleştirilen Hizmetler
- Tapulu gayrimenkullerin tapularõnõn yenilenmesi
Kadastro çalõşmalarõndan önce mevcut olan tapularõn büyük çoğunluğunun haritasõnõn
bulunmadõğõ

veya

haritalarõ

olanlarõn

günün teknolojisine uygun olmayõp, zemin

aplikasyonlarõnõn yapõlamadõğõ ve bunun yanõnda yüzölçümlerinin yeterli doğrulukta olmadõğõ
ve diğer teknik bilgileri de taşõmadõğõ bilinmektedir. Kadastro hizmeti ile bu tapular
yenilenmekte ve yeni kadastro haritalarõ üretilmektedir.
- Tapusuz gayrimenkullerin tapuya bağlanmasõ
Herhangi bir tapu kaydõ olmaksõzõn kullanõlan taşõnmaz mallarõn malikleri, sõnõrlarõ ve taşõnmaz
mala ilişkin ayni haklarõ ile toprağõn kimin tarafõndan kullanõldõğõ devlet tarafõndan
bilinememekte , vatandaşlar arasõndaki sõnõr anlaşmazlõklarõna çözüm bulunamamakta, arazi
planlamasõ, vergilendirme, kamulaştõrma gibi hizmetlerde darboğaz oluşturmaktadõr. Tapuya
bağlõ olmayan gayrimenkulleri elinde bulunduranlar, bu durumdaki taşõnmaz mallar üzerindeki
tasarruflarõnõ, herhangi bir şekilde belgeye bağlamak ihtiyacõ hissederler. Tapusuz
gayrimenkullerin üzerinde yapõlan işlemler, çoğunlukla devlet güvencesi dõşõnda kalmakta ve
devlet de harç ve vergilerini toplayamamaktadõr. Tapusuz gayrimenkullerin sõnõrlarõ, malikleri,
cinsleri ve ayni hak sahiplerinin devlet güvencesi altõndaki siciller üzerinde belirlenmesi ve
bunlardaki değişikliklerin düzenli bir şekilde izlenmesi ile harç ve vergilerin tahsil edilebilmesi
ancak kadastro hizmetinin yapõlmasõyla mümkün olmaktadõr.
- Yaşatma, Güncel tutma
Kadastro hizmetinin tamamlanmasõndan sonra, toprak üzerinde bir takõm hak ve fiziksel
değişiklikler meydana gelmektedir. Bu değişiklikler özetle, sõnõr değişiklikleri ve düzeltmeleri,
imar parseli oluşumlarõ, cins değişikliği, tesis inşaasõ gibi faaliyetler sayõlabilir. Kadastro
bilgilerini

doğrudan

ilgilendiren

bu

değişikliklerin,

kadastro

belgelerine

yansõtõlmasõ

gerekmektedir. Bu işlemler sürekli olarak takip ve güncel halde tutmakla sağlanabilmektedir.
Bu çalõşmalarõn tümü yaşatma ve güncel
tutma olarak tanõmlanmaktadõr.
- Yenileme
Önceki yõllarda tesis kadastrosu yapõlmõş olan bazõ yerlerde gününün teknolojisinin yetersizliği,
eleman ve bilgi eksikliği veya bazõ hatalardan dolayõ kadastro haritalarõ ile zemin arasõnda yeni
bir çalõşma yapmadan giderilmesi mümkün olmayan farklar görülmektedir. Bu gibi yerlerde
2859 sayõlõ Yenileme kanunu çerçevesinde bir çalõşma yapõlarak yeni kadastral haritalarõn
oluşturulmasõdõr.
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- Tescile konu her türlü harita ve planlarõn kontrolü ve arşivlenmesi
Harita üreten diğer kurumlar ve özel sektör tarafõndan yapõlan her türlü tescile konu haritalarõn,
tescil öncesi kontrol işlemlerinin ilgili kanunlarca kadastro müdürlükleri tarafõndan yapõlmasõ ve
bu haritalarõn arşivlenmesi yapõlmaktadõr.
- Taleplerin karşõlanmasõ
- Mülkiyet sõnõrlarõnõ gösteren harita taleplerinin karşõlanmasõ,
- Gayrimenkul sahiplerinin ihtiyaçlarõna göre sahibi bulunduğu araziye ait haritalarõn verilmesi,
- Yargõ organlarõnca taşõnmaz mal dava dosyalarõ ile ilgili harita ve örneklerinin verilmesi,
- Arsa ve arazi planlama çalõşmalarõnda altlõk teşkil edecek haritalarõn verilmesi,
- Mülkiyet sõnõrlarõnõn zemine aplikasyonu ve gösterilmesi,
- Halihazõr haritalar üzerine mülkiyet sõnõrlarõnõn işlenmesi,
- Taşõnmaz mallarõn sõnõrlarõnda yada üzerindeki yapõlarda meydana gelen değişikliklerin
izlenmesi,
- Yer kontrol noktalarõnõn koordinat değerlerinin verilmesi,
- İmar ve õslah planlarõ ile tescile konu her türlü harita ve planlarõn tescil öncesi kontrol ve
kabulü,
kadastro hizmetlerinin kapsamõnda bulunmaktadõr.
2. HARİTA TAPU VE KADASTRO HİZMETLERİNİN TANIMI
2.1. Harita Hizmetlerinin Tanõmõ
Harita
bilgi

yeryüzünün
sistemidir.

kullanõlmaktadõr.
yeterliliğinin
bilgi
üretimi

ve

sistemi

onun

yakõn

Günümüzde
Bununla

gelişen

kavramlarõnõn

bir yönüyle

harita

beraber,

teknolojiler
çizgisel

çevresinin
olarak

son

õşõğõnda

ön plana
veya

belirli

yõllarda

özelliklerini

çizgisel
harita

ve

modellendiren
sayõsal

bilgilerinin

içerik

bir

modeller
olarak

tartõşõlõr duruma gelmesi, coğrafi materyal ve
çõkmasõna

sayõsal

neden olmuştur. Coğrafi materyal

haritanõn

elde

edilmesi

için

gerekli

bütün çalõşmalarõ (ülke temel jeodezik ağlarõnõn oluşturulmasõ, yersel arazi ölçme
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çalõşmalarõ, yada hava fotoğraflarõnõn alõmõ ve kõymetlendirilmesi yoluyla arazinin benzer bir
modelinin oluşturulmasõ, çizim ve basõm vb. gibi çalõşmalarõ), diğer bir yönüyle de hem bu
çalõşmalara,

hem de toprağa yönelik planlama,

proje hazõrlama ve uygulamalarõn

gerçekleştirilmesi esasõna dayanan bilimsel ve teknik çalõşmalar ile bunlara ilişkin veri
tabanlarõnõn kurulmasõ, yaşatõlmasõ ve geliştirilmesi konularõnõ da kapsamaktadõr.
Yukarõdakilerine ek olarak harita üretim faaliyetlerini doğrudan veya dolaylõ olarak ilgilendiren
uzaktan algõlama, gravite, manyetik ölçü çalõşmalar sonucu elde edilen bilgilerin de coğrafi
bilgi kapsamõ içerisinde düşünülmesi gerekmektedir.
Bu çalõşmalar sonucu oluşturulan coğrafi bilgiler çok geniş bir kullanõm alanõ içinde ve ülke
çapõnda toplumsal, bilimsel ve teknolojik faaliyetlerin yararlanmasõna sunularak ülkenin
kalkõnma ve gelişmesinde de temel bir altlõk olarak önemli rol oynamaktadõr.
2.2. Tapu Hizmetlerinin Tanõmõ
Tapu hizmetleri gayrimenkuller ile ilgili akitlerle her türlü tescil işlerinin yapõlmasõ, Devletin
sorumluluğu altõndaki tapu sicilinin düzenli bir şekilde tutulmasõ, siciller üzerinde meydana
gelen değişikliklerin izlenmesi, sicil ve belgelerin ilgili mevzuata uygun olarak korunmasõ
şeklinde tanõmlanabilir.
2.3. Kadastro Hizmetlerinin Tanõmõ
Topraktan düzenli bir şekilde yararlanõlmasõnõ sağlamak, toprağa ilşkin yapõlacak planlara
altlõk

olmak,

taşõnmaz

mallardan

vergi

ve

harçlarõ

alabilmek,

mülkiyet

ve

sõnõr

anlaşmazlõklarõnõ çözümleyebilmek ve taşõnmaz mallarõ devlet güvencesi altõna alarak mülk
emniyetini sağlayabilmek gibi amaçlarla, devletçe yapõlmakta olan kadastronun çeşitli
tanõmlarõ bulunmaktadõr.
3402 Sayõlõ Kadastro Kanununda, kadastro " Memleketin kadastral topografik haritasõna dayalõ
olarak taşõnmaz mallarõn sõnõrlarõnõn arazi ve harita üzerinde belirterek hukuki durumlarõnõ ve
bu suretle Türk Medeni Kanununun ön gördüğü tapu sicilini kurmaktõr." şeklinde
tanõmlanmõştõr.
Günümüzde bilgisayar teknolojisinden yararlanan kadastro, yeryüzünde ve yeraltõnda
yapõlacak her türlü planlama ve düzenlemeler için kaynak veri hazõrlayan, verilere mekan
boyutu kazandõran ve topografik yapõyõ gösteren, ekonominin, hukukun, istatistiğin, yönetimin,
planlamanõn ve çeşitli bilimsel araştõrmalarõn ihtiyaçlarõna cevap verebilecek dinamik bir bilgi
sistemi olarak tanõmlanabilir.
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3. HARİTA TAPU VE KADASTRO HİZMETLERİNDE DÜNYADA VE TÜRKİYEDEKİ
GELİŞMELER

3.1. Yurtdõşõndaki Gelişmeler:
3.1.1. Yurtdõşõndaki Harita Çalõşmalarõ
Dünyadaki durum, haritacõlõk alanõnda ileri bir ülkenin değerlendirilmesinde esas alõnacak
kõstaslarla açõklanmaya çalõşõlacaktõr.
Bir ülke;
- Ülke Temel Jeodezik Ağlarõnõ(Nirengi, Nivelman, Gravite, Manyetik) kurmuş ve bunlarõ
yaşatõp iyileştirebiliyorsa,
- Kalkõnma ve savunma amaçlarõna yönelik standart harita serilerini üretip ve bunlarõ yeterli
sõklõkta güncelleştirebiliyorsa,
- Güncel teknik ve teknolojileri gerek temel jeodezik ağlarõn iyileştirilmesinde, gerek harita
üretimi ve revizyonunda kullanabiliyorsa,
- Harita ve harita bilgilerini yalnõz haritacõlarõn değil toplumun her kesiminde(sosyal, ekonomik,
mühendislik ve kalkõnma birimlerinde) etkin olarak kullanõmõna olanak veren bilgi sistemi
kavramõna geçmişse, o ülke haritacõlõk açõsõndan problemlerini çözmüş ve çağdaş anlayõşa
erişmiş bir ülke demektir.
- Yukarõda belirtilen hususlardan ; güncel teknolojileri denildiğinde;
- Uydular yardõmõyla konum belirleme,
- Uzaktan algõlama ve fotogrametride sayõsal görüntü işleme,
- Bilgi sistemlerini kurma ve yaygõnlaştõrma,
anlaşõlmaktadõr.
Yukarõda sõralanan ölçütler içerisinde genel bir değerlendirme yapmak gerekirse Kuzey
Amerika ile Batõ Avrupa ülkeleri haritacõlõk konusunda gelişmiş ülkeler statüsünde
gösterilebilir. Bu ülkelerde özellikle Navstar- GPS

Sisteminin son beş yõlda yoğun olarak

kullanõmõ ile üç boyutlu jeodezi kavramõna geçilmiş ve ülke jeodezi ağlarõnda hayal edilmesi
bile güç olan nokta konum doğruluk ve duyarlõklarõna erişilmiştir. Yine uydu tekniklerinin ortaya
getirdiği olanaklar daha önceleri ülke boyutunda oluşturulan jeodezik ağlarõn kõta boyutundaki
jeodezik ağlara dönüşmesine olanak sağlamõş ve dünyada jeodezik globalleşmeye doğru
gitme eğilimini gündeme getirmiştir.
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1970’li yõllarõn başõndan başlayarak uydular üzerine yerleştirilmiş çok bantlõ algõlayõcõlar
aracõlõğõyla elde edilen görüntülerin bilgisayar teknolojisine dayalõ işleme faaliyetini
gerçekleştiren sayõsal görüntü işleme sistemleri 1990’lõ yõllarõn başõndan itibaren fotogrametri
alanõnda da ağõrlõğõnõ hissettirmeye başlamõştõr. Bu bağlamda fotoğraflarõ sayõsallaştõran
donanõmlarõn yanõsõra doğrudan sayõsal görüntü alõmõnõ gerçekleştiren sayõsal kameralarla
birlikte GPS teknolojisini de beraberinde kullanan fotogrametrik nirengi teknikleri ve otomatik
detay tanõmlama yöntemlerinde büyük bir gelişim gözlenmektedir.
Diğer taraftan son yõllardaki gelişmeler gerek savunma ve gerekse kalkõnma amaçlõ
hizmetlerde yalnõzca grafik bilgileri içeren sayõsal haritalarõn yetersizliğini kanõtlamõş ortaya
çõkan yeni teknõolojilere koşut grafik olmayan verileri de içeren ve kullanõcõlar tarafõndan
sorgulanabilen “ Bilgi Sistemleri “ kavramõna geçilmiştir.
3.1.2. Yurtdõşõndaki Tapu Hizmetleri
Dünya ülkelerinde

benimsenen siyasi rejimlere paralel olarak bazõ değişik sistemler

uygulanmaktadõr. Son yõllarda grafik bilgilerle mülkiyet bilgilerinin beraber değerlendirildiği bilgi
sistemlerine geçilmesine yönelik çalõşmalar hõz kazanmõştõr. Bu ülkelerle karşõlaştõracak
olursak ülkemizdeki yönetimsel yapõnõn Tapu Kadastro Bilgi sistemi kurmak için çok uygun
olduğu görülecektir. Çünkü bir çok ülkede tapu sistemi ve kadastro sistemleri ayrõ
organizasyonlar olarak ve farklõ bakanlõklara (Adalet, Maliye vb.) bağlõ olarak çalõştõklarõ
görülmektedir. Bilgi sistemi için bu ülkelerin karşõlarõna çõkan en büyük zorluk farklõ
organizasyonlar şeklinde teşkilatlanmõş olan “Tapu” ve “Kadastro” sistemlerinin çok iyi bir
şekilde koordinasyona sokulmasõ ihtiyacõdõr.
Türkiyede ise bu iki sistemin aynõ şemsiye altõnda ve Başbakanlõğa bağlõ bir Genel Müdürlük
olarak bulunmasõ, kurulacak olan bir bilgi sistemi için çok uygun bir organizasyon yapõsõ olarak
oluşmaktadõr.
3.1.3 Yurtdõşõndaki Kadastro Hizmetleri
Gelişmiş ülkelerde tesis kadastrosunun tamamlanmõş olduğu bilinmektedir. Bu ülkelerdeki
çalõşmalarda; ileri teknelojiye dayalõ, iyileştirme ve yenileştirmeye dönük; arazinin değeri,
toprak sõnõfõ, bitki örtüsü, topoğrafik durum, teknik alt yapõ, ülke ekonomisi üzerinde büyük
önemi bulunan değerlendirme haritalarõnõn çõkarõlmasõna yönelik olarak arazi bilgi sistemleri
oluşturulmaktadõr.
Batõ

Avrupa

getirilmesinde

ülkelerinin
günün

hemen

teknolojisinden

hepsinde,

kadastro

en iyi şekilde

hizmetlerinin

yerine

yararlanõlmakta ve arazi bilgi

sistemlerinin oluşturulmasõnda hayli üretken olduklarõ bilinmektedir. Bu sayede kadastsro
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verileri bilgisayar imkanlarõ ile geliştirilmekte ve istenildiğinde grafik yada hukuksal bilgiler arzu
edildiği şekilde görülebilmekte, kullanõcõlarõn
istifadesine

sunulmaktadõr.

Bilgisayar

ortamõna

aktarõlan

bilgiler

kolay

bir

şekilde

arşivlenmekle (depolanmakta) birlikte istenilen şartlara uygun her türlü mühendislik plan ve
projelerinin hazõrlanmasõ, verilen bilgilerin geliştirme ve dönüştürülmesi mümkün olmaktadõr.
Oluşturulan arazi bilgi sistemleri sayesinde tüm kadastral bilgiler bilgisayar ortamõna
aktarõlmõştõr. Belli merkezde toplanan bu bilgiler, isteyen kurumlarõn kullanõmõna ücreti
ödenmek koşulu ile sunulmuştur.
Bu ülkelerdeki tüm kadastro faaliyetleri, kamu kanalõ ile yapõldõğõ gibi aynõ şartlar ile özel
sektör tarafõndan da yapõlabilmektedir. Örneğin; talebe bağlõ bir işlem, ister kadastro
müdürlüğü tarafõndan yapõlsõn ister özel sektör tarafõndan yapõlsõn vatandaşa aynõ paraya mal
olmaktadõr. Hatta bazõ ülkelerde özel sektörün canlandõrõlmasõ maksadõ ile belirlenen oranda
işin özel

sektöre yapõlmasõ prensip haline getirilmiştir. Yine bu ülkelerde, özel sektör

tarafõndan yapõlan her türlü kadastro
çalõşmalarõ ile ilgili (kontrolden geçse dahi) ilerde doğabilecek hatalarda işi yapan mütaahhitin
sorumluluğu devam etmektedir. Aynõ zamanda taşõnmazlardaki değişikliklerin kadastral
duruma geçirilmesi zorunluluğu getirilerek hem kadastronun güncelliği sağlanmõş hem de
taşõnmaz vergisinin ödenmesinde denetim kolaylõğõ getirilmiştir.
3.2 Türkiyedeki Gelişmeler
3.2.1 Türkiye’deki Harita Çalõşmalarõ
Yurdumuzda, Astronomi ve Haritacõlõk alanõnda, çok eski zamanlardan beri çalõşmalar
yapõldõğõ bilinmektedir.
1393-1449 yõllarõ arasõnda yaşayan büyük Türk Hükümdarõ ve Astronomi Bilgini ULUĞ BEY
1428'de Semerkant'ta bir gözlem evi kurarak, güneş ve gezegenlerin görünür hareketlerini
inceleyerek gök cisimlerinin en duyarlõ konum ve parlaklõk ölçümlerini yapmõştõr. 1018 yõldõzõn
parlaklõk ve konumlarõnõ içeren eden büyük bir yõldõz kataloğu yayõnlamõş olup çok değerli olan
bu katalog 1498'de Farsçaya çevrilmiş, 1665'de İngilizce basõlmõş, son olarak da 1917'de
Washington'da Carnegie Enstitüsü tarafõndan yayõmlanmõştõr.
Tüm dünyada bilim literatürlerinde adõndan söz edilen ULUĞ BEY'in ismi, ay üzerinde bir
kratere de verilmiştir.
Bugünkü

bilgilerimize

göre,

en

eski

Mahmud'un

DİVANÜ-LÜGAT-İT-TÜRK

adlõ

Ülkemizde

harita

yapõmõ

İmparatorluğunun son yõllarõnda

ile

ilgili

Türk Haritasõ, Büyük Türk Bilgini Kaşgarlõ
eserindeki
olarak

oluşmuştur.
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yapmõş, başta Türk modern haritacõlõğõnõn kurucusu ve ilk Harita Genel Müdürü Korgeneral
Mehmet Şevki ÖLÇER olmak üzere, Türk Subaylarõ ve Fransa'dan getirilen uzmanlardan
oluşan Genel Kurmay Başkanlõğõna bağlõ bir harita komisyonu kurulmuş ve ülke haritalarõnõn
yapõmõna başlanmõştõr. Türkiye'de ilk modern haritacõlõğõn kuruluş yõlõ olarak 1895 yõlõ kabul
edilmektedir. Konunun önemi nedeniyle 1909 yõlõnda harita komisyonu bağõmsõz duruma
getirilmiştir. Bu komisyonun 1909 yõlõnda yapõmõna başladõğõ 1/200.000 ölçekli haritalar 1928
yõlõnda bitirilmiştir.
Cumhuriyetten sonra, ülke savunmasõ ve kalkõnmasõndaki büyük önemi nedeni ile, haritacõlõk
hizmetleri yeniden teşkilatlandõrõlmõş ve 2 Mayõs 1925 tarihinde 657 sayõlõ "Harita Genel
Müdürlüğü Kanunu" çõkarõlarak bugünkü Harita Genel Komutanlõğõ kurulmuştur. Ülkemizde, ilk
haritacõlõk faaliyetlerinde, askeri amaçlar önde tutulmuştur. Harita Genel Komutanlõğõ
tarafõndan 1925 yõlõnda yapõmõna başlanan ve ülke savunmasõ amacõyla olduğu kadar
kalkõnma amacõyla da yoğun bir biçimde kullanõlan 1/25000 ölçekli haritalar bugün için ülke
çapõnda tamamlanmõştõr. Bu haritalarõn yapõmõna, basit plançete ölçme yöntemiyle başlanmõş,
başta Avrupa olmak üzere dünyanõn birçok ülkesinde görülen fotogrametrideki gelişmelere
paralel olarak 1929 yõlõnda yersel fotogrametri, 1937'de de hava fotogrametrisi uygulamasõna
başlanmõştõr.
Günümüzde ülke kalkõnmasõ ve mühendislik hizmetlerinin tasarõmõ ve projelendirilmesinde
temel olarak kullanõlan 1/5000 ölçekli standart topoğrafik haritalarõn, fotogrametri yöntemiyle
üretimine, Harita Genel Komutanlõğõnca 1945 yõlõnda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce
1955 yõlõnda başlanõlmõştõr. Halen adõ geçen bu iki kuruluşça 1/5000 ölçekli topoğrafik
haritalarõn fotogrametrik yöntemle üretimine devam edilmektedir.
Topoğrafik harita yapõmõnõn önemli bölümü olan 1/5000 ölçekli STH yapõmõ, 1992 yõlõ sonuna
2

2

kadar Türkiye’de 433.747 Km ‘ye ulaşmõştõr. Bu miktarõn 330.861 Km ’lik kõsmõ( %76 ) Tapu
ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafõndan yapõlmõştõr.
1993 yõlõ itibarõ ile 1/5000 ölçekli ST harita üretimi aşağõda verilmiştir.
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çõkarõlmõştõr. Bu Kanun ile Harita Genel Komutanlğõ ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
dõşõndaki diğer tüm kurumlarõn üreteceği haritalarõn ancak yersel ölçme yöntemleriyle ve
yalnõzca 1/2000 ve daha büyük ölçekte (1/1000, 1/500 gibi) olacağõ belirtilmiştir.
7.3.1990 tarih ve 3615 sayõlõ Kanun ile bu kõsõtlama ortadan kaldõrõlarak, Bakanlõklar veya
kamu kurum ve kuruluşlarõna mesleki ve teknik ihtiyaçlarõnõn gerektirdiği 1/5000 ve daha
büyük ölçekli haritalarõ yapma veya yerli gerçek ve tüzel kişilere yaptõrma imkanõ getirilmiştir.
657 Sayõlõ Kanunun 203 sayõlõ kanun ile değiştirilen 6.maddesi gereğince çõkarõlan bir
yönetmelikle

Bakanlõklararasõ

Harita

işlerinin

Koordinasyon

ve

Planlama

Kurulu

oluşturulmuştur. DPT, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Harita Genel Komutanlõğõ,
Karayollarõ Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, M.T.A. Genel Müdürlüğü, İller Bankasõ
Genel Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve Bayõndõrlõk
ve İskan Bakanlõğõndan gelen temsilcilerden oluºan bu kurul, yõlda iki kez yaptõğõ toplantõlarda
çeşitli kurumlardan gelen 1/5000 ölçekli STH isteklerini gözönüne alarak üretim için
planlamalar yapmaktadõr.
Bugün için ölçme teknolojisindeki evrensel gelişmelere paralel olarak gerek jeodezik (yersel)
gerekse fotogrametrik yöntemlerle harita yapõmõnda bilgisayar destekli sistemlerden
yararlanõlmaktadõr.
Son yõllarda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde "Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi"
HGK'lõğõnda coğrafi bilgi sistemi, İstanbul, Ankara,İzmir, Bursa gibi büyük kentlerimizde kent
bilgi sistemi oluşturma faaliyetleri halen sürmektedir. Bu çalõşmalar sonucu oluşacak coğrafi
veri tabanlarõ için 3 boyutlu veri toplama işlemlerinde fotogrametrik yöntemler yoğun bir
şekilde kullanõlmaktadõr.
Ülke Jeodezik ağlarõnõn iyileştirilmesi ve doğruluğunun artõrõlmasõ, sõklaştõrõlmasõ, koordinat
birliği ve standart getirilmesi harita ve harita bilgilerinin üretiminde tekrarõ önlemekte, kadastro,
arazi ve arsa düzenleme faaliyetlerini ilişkilendirebilmek, kenarlaştõrabilmek, coğrafi bilgi
sistemini oluşturabilmek amaçlarõ ile Harita Genel Komutanlõğõnca;
- Ülke temel jeodezik ağlarõnõn (Nirengi, Nivelman, Gravite, Manyetik) kurulmasõ, iyileştirilmesi,
yaşatõlmasõ ve ağlarla ilgili bilgilere hõzla ulaşõlabilmesi,
- Türkiye jeoidinin (Astrojeodezik, Astrogravimetrik, Gravimetrik, Doppler, GPS) belirlenmesi,
- Depremlerin önceden belirlenmesi ve deprem zararlarõnõn azaltõlmasõ,
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- Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulmasõ,
- Dünya Jeodezik Sistemi 1984 (WGS-84), GPS, Doppler IERS-89 jeodezik koordinat
sistemleri arasõndaki dönüşümlerin yapõlmasõ,
- Doppler, Uydu Laser Ranging ve Global Positioning System(GPS) tekniklerinin ülke temel
jeodezik ağlarõnda kullanõlmasõ,
- Uzaktan algõlama ve uydu görüntüleri ile harita üretimi ve revizyonu projeleri başlatõlmõş olup,
bu kapsamda uluslararasõ ilişkiler sürdürülmektedir.
Tapu ve Kadasro Genel Müdürlüğünce 1990 yõlõnda bir Türkiye Yüzeyağõ Oluşturma Projesi
yaptõrõlmõş ve uygulanmasõna geçilmiştir. 3. Derece yüzeyağõ sõklaştõrmasõ ve alõm için
sõklaştõrma

işlerinin

tamamõ

1993

yõlõndan

başlayarak

özel

sektöre

yaptõrõlmasõna

başlanmõştõr. Bu faaliyetlerde GPS tekniği kullanõmõ amacõ ile çalõşmalara başlanmõştõr.
Türkiye'de belediye teşkilatõ bulunan şehir ve kasabalarõn imar planlarõnõn tasarõm, yapõm ve
uygulanmasõ, teknik alt yapõ çalõşmalarõ ve kentleşmenin denetim ve kontrol altõna alõnmasõ,
dolayõsõyla, belediye hizmetlerine yönelik 1/1000 ölçekli topoğrafik (durum) haritalarõn yapõmõ
için 1933 yõlõnda 2290 sayõlõ Belediyeler Kanununun yürürlüğe girmesiyle bir zemin
hazõrlanmõştõr. Sözkonusu kanunun 1.maddesi, şehir ve kasabalarõn yerleşim alanlarõnõn
1/500, yerleşim olmayan alanlarõn 1/1000, 1/2000 ölçekli haritalarõn yaptõrõlmasõnõ zorunlu hale
getirmiştir.

1945 yõlõnda, Belediyeler Bankasõ, İller Bankasõ Genel Müdürlüğü haline getirilince İmar Fen
Heyetinin İşleri, İller Bankasõ Fen Heyetine devredilmiştir. 1949 yõlõnda İller Bankasõ Fen
Heyetinde oluşturulan Müdürlüklerden birisi de Harita İşleri Müdürlüğü olmuştur. Gerçek
anlamda büyük ölçekli topografik harita yapõmõna 1959 yõlõnda başlanmõştõr.

Günümüzde

kentsel

alanlarda

planlama,

proje,

için

olarak

kullanõlan

1/1000

ölçekli

altlõk

tamamõna

yakõnõ

özel

sektöre

yaptõrõlmaktadõr.

alt

yapõ vb.

gereksinmeler

halihazõr (topoğrafik) haritalarõn
1985

yõlõnda

yürürlüğe

giren

3194 sayõlõ imar kanunuyla, tüm belediyelere 1/1000 ölçekli halihazõr harita yapma ve yaptõrma
yetkisi verilmiştir. Özel sektör eli ile

yaptõrõlan
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yapõmõnõn büyük oranda tamamlanmasõna karşõlõk %20’sine yakõnõnõn güncel hale getirilmesi
gerekmektedir.
İller Bankasõ Genel Müdürlüğü tarafõndan 2260 Belediyenin ihtiyacõ için bugüne kadar 21083
2

Km ’lik alanda 1/1000 ölçekli harita üretilmiştir.
Günümüzde, TCK Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, DLHİ Genel Müdürlüğü, TEK
Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ, TKİ Genel Müdürlüğü tarafõndan bu
kurumlarõn ihtiyaçlarõna göre yaptõklarõ veya özel sektöre ihale suretiyle yaptõrdõklarõ güzergah
haritalarõ ve kamulaştõrma ile Köy Hizmetleri genel Müdürlüğünün köy bazõnda sulama, imar
planõ, içme suyu, proje ve arazi düzenleme araçlarõna yönelik harita yapõm çalõşmalarõ da
halen sürdürülmektedir.
1970’li yõllarda konulan bir prensip gereğince İller Bankasõ Metropolitan nirengiler yapmaya
başlamõş bu arada 50*80 Km’lik bir alanda Ankara Metropolitan nirengisini tamamlamõştõr.
Bazõ dar boğazlarõn aşõlamamasõ nedeni ile yapõmõna ara verilen Metropolitan nirengilerin
yapõmõna 7 nci plan döneminde tekrar devam edilecektir.
3.2.2 Türkiyedeki Tapu Hizmetleri
Osmanlõ Devleti kurulduğu sõrada henüz devlet işlerinde yeterli bir teşkilat bulunmamaktadõr.
II. Osmanlõ Padişahõ Orhan Gazi' nin kardeşi Alaattin Paşanõn vezirliği sõrasõnda kanunlar
çõkarõlmõş, halk ve devlet

işleri

tanzim edilmeye, idare ve askerlik işlerinin durumlarõ

düzeltilmeye

Daha

sonraki

başlanmõştõr.

padişahlar

döneminde

ise

bu

gelişmeler

sürdürülmüştür.
Osmanlõ Devlet teşkilatõnda eskiden beri mevcut olan kalemlerden başlõcalarõ, Defterhane-i
Amire ve Hazine-i Amire ve Divanõ Hümayun kalemleri idi. Defterhane-i Amire ünvanõ,
sonradan Kuyudu
Hakanõ, Cumhuriyetin ilanõndan sonrada Kuyudu Kadime adõnõ almõş olup, halen kayõtlarõ ile
birlikte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşivinde bulunmaktadõr.
İkinci Mahmut zamanõnda Zilkade 1251 (1836) tarihli Hattõ Hümayun ile merkezi hükümette
yeni birtakõm değişiklikler getirilerek taşrada eyalet, liva ve kazalardan oluşan yeni bir mülki
teşkilat oluşturulmaya çalõşõlmõştõr. Bu sõrada arazi işlerinin idare ve tasarrufu da dikkate
alõnarak tõmar ve zeamet usulü ihdas olunmuştur. Arazinin idare ve tasarruf işlerine bakma
yetkisi aynõ zamanda askeri bir teşkilat olan tõmar ve zeamet sahiplerine verilmiştir.
Araziler,
hayrat

padişah
kurumlarõna

hasõlatõndan

alõnan

tarafõndan

zeamat,

vakfolmak

üzere

öşür

vergisini

tõmar

veya

has

veyahut

tahsis

edilmişti.

Bu

toplamaya

hakkõ

olanlara

şekilde

bazõ
arazi

"Sahibi Arz"

denilmiştir. Ziraat hakkõna sahip olan ahali arasõnda yapõlan tarla satõşlarõ, bunlar huzurunda
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takrir vermek ve bunlarõn iznini almak suretiyle mümkün olmuştur. Sahibi Arz sahipleri, dirliği
dahilindeki ziraat yapõlmayan boş araziyi değer bedeli üzerinden talep sahiplerine vermiştir,
kendi üzerine alõp tasarruf edememiştir. Tõmar ve zeamet sahiplerinin; arazi, tefviz ve ihalesi
alõm, satõm ve intikal gibi işlemleri yapma yetkisi, 1255 ve kõsmen 1263 yõlõna kadar devam
etmiştir.
Tõmar ve zeamet usulünün kaldõrõlmasõndan sonra bunlara ait görevler, Mültezim ve
Muhasõllara tevdi edilerek arazi alõm, satõm, tefviz ve ihalesi işleri bunlar vasõtasõyla
yürütülmüştür. Bu suretle, bunlar sahibi arz sõfatõnõ almõşlardõr. Bunlarõn yetkileri de 7
Ramazan 1274 (1858) tarihinde yürürlüğe giren Arazi Kanununun çõkarõlmasõna kadar devam
etmiştir.
7 Cemaziyel evvel 1263 (Nisan 1847) tarihinde çõkarõlan Kanunla milli araziye ilişkin tasarruf
işleri için verilecek senetlerin Defterhaneyi Amire kaleminde kaydõnõn tutulmasõ, mühürlü tapu
senetleri verilmesi esasõ getirilerek, 5 Cemaziyelahir 1263 (21 Mayõs 1847) tarihinde çõkarõlan
nizamname ile bugünkü tapu teşkilatõnõn kuruluşunun esasõnõ teşkil eden sistem getirilmiştir.
Yapõlan bu düzenleme ile taşradaki araziye ilişkin tasarruf işlerinin kaydõ, senetlerin yazõlõp
mahallerine gönderilmesi ödevi Defterhaneyi Amire kalemine verilmiştir. Bu teşkilat taşrada,
vilayet, sancak ve kaza merkezlerinde zaman içerisinde kurulmuştur.
7 Ramazan 1274 tarihinde yürürlüğe giren arazi kanunu ile
a) Arazii Memluke(Mülk topraklar)
b) Arazii Miriye (Miri topraklar)
c) Arazii Mevkufe(Vakõf topraklarõ)
d) Arazii Metruke(Kamunun kullanõmõna bõrakõlmõş topraklar)
e) Arazii Mevat (Ölü topraklar)
olmak üzere araziler beş ayrõ grupta toplanarak her birine değişik hükümler uygulanmasõnõ
benimsemiş, uygulama yetkisi de ayrõ ayrõ mercilere tanõnmõştõr. Bunlardan mülk arazinin
kayõtlarõ Şer'i Mahkemelerce tutulmuş, sahiplerine Şer'i Hüccet denilen belgeler verilmiştir.
Askeri gayeye tahsisli miri araziye ilişkin işlemler sahibi arz yetkisi ile, sipahi mültezim ve
muhasõllarca yürütülmüş ve vakõf arazi içinde mütevellilerce Temessük Senetleri verilmiştir.
1872 yoklamasõyla gayrimenkullerin kayõtlarõ yapõlarak sahiplerine tapu senedi verilmiştir. 1874
yõlõndan itibaren de her türlü araziye ilişkin işlemlerin tapu dairelerince yürütülmesi ve tutulmuş
olan bütün kayõtlarõn bu dairelere devredilmesi öngörülmüştür. (1276) 1860 yõlõnda çõkarõlan bir
tarifname ile, tasarruf belgelerinin kazalarda hakim, mal müdürü, sandõk emini ve katipten
kurulu, sancakta ise; hakim, mal memuru, sandõk emini ve katipten oluşan komisyon
tarafõndan mühürlenip sahiplerine verilmesi öngörülmüştür.
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Değişik hükümler taşõyan talimatname, nizamname ve tarifnamelerle görev ve yetkileri
düzenlenmeye çalõşõlan tapu daireleri 17 Temmuz 1323 (1907) tarihli Nizamname ile sahip
olmasõ gereken hüviyet ve yetkilerine yaklaşmõştõr. Bu nizamname ile, taşõnmaz mal intikal ve
ferağ muamemeleri İstanbul'da Senadat İdaresince, vilayetlerde Defteri Hakani idaresince
yapõlmasõ, emredici bir kural olarak konulmuştur. Tapu idareleri dõşõnda adi senetle alõm satõm
yapõlmasõ yasaklanmõştõr.
17 Mayõs 1332 (1916)

tarihli bir Nizamname ile de takrir komisyonlarõ kaldõrõlmõş olup,

takrirlerin Defteri Hakani müdür

ve memurlarõ ile, tapu memuru

ve iki şahit huzurunda

olacağõ hükmü getirilerek tapu daireleri görev ve yetki bakõmõndan bağõmsõzlõklarõna
kavuşturulmuştur. Zamanla artan iş ve önemi nedeniyle defter eminliği olan kuruluş; Defteri
Hakani nezareti haline getirilmiş ise de 1913 yõlõnda Defteri Hakani Nazõrlõğõ, Defteri Hakani
Eminliğine çevrilmiştir.
Cumhuriyetin ilk yõllarõnda Yürürlüğe sokulan Türk Medeni Kanunu ile arazi rejiminde köklü
değişikliklere yönelinmiş ve bugünkü tapu sicil sisteminin temelleri atõlmõştõr. Bu Kanunun
916. maddesiyle getirilen hükümle tapu hizmetlerinin taşõdõğõ önem, ihtisas konusu olmasõ ve
gerektirdiği tarafsõzlõk özelliği dikkate alõnarak, tapu idareleri teşkilatõnõn özel statü ve kurallara
tabi olmasõ karar altõna alõnmõştõr.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün temelini oluşturan Defteri Hakani Nezareti, 1913
yõlõnda Defteri Hakani Eminliğine çevrilerek Maliye Nezaretinde, daha sonra Adalet Bakanlõğõ
bünyesinde faaliyet sürdürmüş ve nihayet 10.8.1951 tarih, 5840 sayõlõ Kanunla Başbakanlõğa
bağlanmõştõr. 25 Haziran 1932 tarih, 2015 sayõlõ “Tapu Sicil Müdürlüğü ve Tapu Sicil
Muhafõzlõğõ Teşkilatõna Dair Kanun” ile 29.5.1936 tarih ve 2997 Sayõlõ “Tapu ve Kadastro
Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkõndaki Kanun” hükümlerine göre, tapu
hizmetlerini ülke düzeyinde karşõlamak üzere tapu dairelerinin kurulmasõ kararlaştõrõlmõştõr.
Zamanla değişip gelişen toplumun ve çağõn ihtiyaçlarõna uygun olarak Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğünün idari yapõsõ

23.06.1984 tarih, 3045 sayõlõ

Kanunla yeniden

düzenlenmiştir. Halen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 3045 sayõlõ Kanunda sayõlan
görevleri yürüten, Başbakanlõğa bağlõ genel bütçe içinde ayrõ bütçeli bir kuruluştur.
Tapu hizmetleri ülke düzeyinde 15 bölge müdürlüğüne bağlõ olarak ilçe bazõnda kurulan 985
tapu sicil müdürlüğü tarafõndan yürütülmektedir.
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Tapu Sicil Müdürlüklerinin Bölgelere göre dağõlõmõ :
BÖLGE MERKEZİ
-----------------------1-ANKARA
2-ANTALYA
3-BURSA
4-DİYARBAKIR
5-ERZURUM
6-HATAY
7-İSTANBUL
8-İZMİR
9-KAYSERİ
10-KONYA
11-SAMSUN
12-TRABZON
13-EDİRNE
14-GAZİANTEP
15-VAN

BAĞLI İLLER
MD. SAYISI
-------------------------------------------------------------Ankara, Eskişehir, Çankõrõ, Bolu,
Kastamonu, Zonguldak, Kõrõkkale,
Bartõn.............................................................................122
Antalya, Burdur, Isparta...................................................42
Bursa, Çanakkale, Balõkesir, Bilecik,
Kütahya............................................................................72
Diyarbakõr, Elazõğ, Tunceli, Bingöl,
Muş, Siirt, Batman, Şõrnak, Mardin.................................79
Erzurum, Erzincan, Ağrõ, Kars, Ardahan,
Iğdõr.................................................................................54
Hatay, İçel, Adana............................................................50
İstanbul, Kocaeli, Sakarya................................................76
İzmir, Manisa, Aydõn, Muğla, Denizli,
Uşak...............................................................................108
Kayseri, Nevşehir, Kõrşehir, Yozgat,
Malatya, Sivas..................................................................78
Konya, Afyon, Niğde, Karaman, Aksaray..........................70
Samsun, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat,
Ordu.................................................................................78
Trabzon,Rize,Giresun,Artvin,Gümüşhane, Bayburt....................................................................63
Edirne, Tekirdağ, Kõrklareli..............................................26
Gaziantep, Şanlõurfa, Adõyaman,
Kahramanmaraş................................................................44
Van, Hakkari, Bitlis...........................................................23
TOPLAM : 985
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Tapu sicil müdürlüklerinde çalõşan personelin ünvan ve sayõsõ.
BÖLGESİ :

TSM
TSM
SİC.
AŞV. SİC
MÜD. MD.YRD. ŞEF MEM. MEM. KAT. HİZ. DİĞER TOPLAM

HATAY
ANKARA
ANTALYA
BURSA
D.BAKIR
ERZURUM
İSTANBUL
İZMİR
KAYSERİ
KONYA
SAMSUN
TRABZON
EDİRNE
G.ANTEP
VAN
GE.TOP.

40
88
31
63
30
32
67
88
44
35
53
41
20
28
7
667

52
95
24
40
17
5
86
l05
23
25
43
14
16
24
1
570

27
69
54 117
11
31
21
69
14
37
7
22
36 116
37 143
22
70
22
58
17
56
13
31
11
24
14
41
3
6
309 890

13
50
15
21
15
15
40
58
19
24
28
21
9
10
4
342

82
37
203 124
63
31
121
59
90
64
65
45
143
61
197
92
103
67
75
46
92
59
73
42
43
26
55
27
24
20
1429 803

4
324
13
744
3
209
5
399
3
275
0
191
11
560
1
721
0
348
1
286
0
348
0
235
1
150
0
199
0
65
42 5052

Ülkemizdeki ekonomik ve sosyal gelişim; yeni ve farklõ niteliklerde tapu hizmetlerini gerekli
kõlmakta, nicelik olarak da artõşlara yol açmõştõr. Aşağõdaki tablodan 6. Beş yõllõk plan dönemi
içerisinde tapu işlemlerinde meydana gelen artõşõn izlenmesi mümkündür.
Tablo 1: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Sicil Müdürlüklerince gerçekleşen
Yevmiye ve İşlem Sayõsõ (Bin adet)
Sõra No.
1990
1991
1992
1993
*1994
----------------------------------------------------------------------------------------------------(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------1- Yevmiye
2.112
2.257
2.188
2.500
3.000
Sayõsõ
2- İşlem
2.195
2.257
2.610
2.700
3.100
Sayõsõ
----------------------------------------------------------------------------------------------------Kaynak : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
(*) 1994 yõlõna ait değer tahmindir.
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Tablo 2: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Sicil Müdürlükleri, Personel ve
Müdürlük sayõlarõnõn karşõlaştõrõlmasõ
(Adet)
Sõra No.
1990
1991
1992
1993
*1994
----------------------------------------------------------------------------------------------------(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------1- Personel
4.954
5.004
5.052
5.242
5.300
Sayõsõ
2- Müdürlük
959
962
985
991
1.000
Sayõsõ
----------------------------------------------------------------------------------------------------Kaynak : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
(*) 1994 yõlõna ait değer tahmindir.

İş hacminde meydana gelen artõş ile birlikte yeni kurulan ilçelerde tapu sicil müdürlüğü
açõlmasõ zorunluluğu, müdürlük sayõsõnõn 6. Beş yõllõk plan döneminin ilk dört yõlõ içerisinde
önemli ölçüde artõşõna yol açmõştõr.

Tablo 3: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce tahsil edilen harç miktarõ
(Milyar) T.L.
Sõra No:
1990
1991
1992
1993
*1994
----------------------------------------------------------------------------------------------------(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------Harç
802
855
2.166
2.300
3.000
Miktarõ
----------------------------------------------------------------------------------------------------Kaynak : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
(*) 1994 yõlõna ait değer tahmindir.
Tablo 4: Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüneAyrõlan Cari ödenek miktarõõ
(Milyon) T.L.
Sõra No.
1990
1991
1992
1993
*1994
----------------------------------------------------------------------------------------------------(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------Ödenek
3.850
7.720
11.671
18.300
43.000
Miktarõ
----------------------------------------------------------------------------------------------------Kaynak : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
(*) 1994 yõlõna ait değer tahmindir.
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Tablo 5: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ayrõlan cari ödenek ve harç miktarõ
karşõlaştõrmasõ.
(Milyon) T.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Sõra No:
1990
1991
1992
1993
*1994
----------------------------------------------------------------------------------------------------(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------Ödenek
3.850
7.720
11.671
18.300
43.000
Miktarõ
Harç
802.000
855.000 2.166.000
2.350.000
3.000.000
Miktarõ
----------------------------------------------------------------------------------------------------Kaynak : T.K.G.M. Tapu hizmetleri için ayrõlan yatõrõm ödeneği yoktur.
(*) 1994 yõlõna ait değer tahmindir.
6. Beş yõllõk plan dönemi içerisinde Devlet tarafõndan tapu hizmetlerinden tahsil edilen harç
miktarõ, aynõ dönem içerisinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ayrõlan ödeneğin
yaklaşõk 70 katõna karşõ gelmektedir.
3.2.3 Türkiye’deki Kadastro Hizmetleri
Osmanlõ Devletinde arazi yazõmõ sonunda düzenlenen ve günümüze kadar ulaşan ilk kayõtlar
1535 yõlõnda Kanuni Sultan Süleyman tarafõndan başlatõlan ve yüz yõl süren çalõşma sonucu
düzenlenen 2320 cilt defterlerdir. 21 Mayõs 1847 tarihinde tapu teşkilatõ kurularak senetsiz ve
kayõtsõz tasarrufa son verilerek ve memleketin bütün taşõnmaz mallarõnõn tapuya tescilinin
yapõlmasõnõn temini amaçlanmõştõr.
1871 yõlõnda Defter-i Hakan-i Nazõrõ olan Kani Paşa zamanõnda, 1872 yõlõnda arazi yazõmlarõ
yaptõrõlarak yoklama kayõtlarõ tutulmuştur. Plana bağlõ mülkiyet ve taşõnmaz mallarõn gelir ve
kõymetinin tesbitine esas olacak kadastro çalõşmalarõnõn yapõlabilmesi için Defteri Hakan-i
Nazõrõ Mahmut Esat Efendi zamanõnda 5 Şubat 1912 tarih ve 1384 sayõlõ " Emval-i
Gayrimenkulenin Mallarõn Tahdit ve Tahrir-i Hakkõnda Kanun-u Muvakkat" yürürlüğe
konulmuştur. Bu kanuna istinaden Konya'nõn Çumra ilçesinde kadastro çalõşmalarõna
başlanmõş isede 1. Dünya Savaşõnõn başlamasõyla çalõşmalara ara verilmiştir.
Cumhuriyet

döneminde

474

Kanun

sayõlõ

Ardahan,

ile

Kulp ilçeleri

ilk

kadastral

başlanõlmõştõr.
ve

mallarõn mülkiyetinin saptanmasõ,

nitelikli
Bu

çalõşmalara
kanun

ile

10/04/1924
Artvin,

Hopa'nõn Kemalpaşa nahiyesinde

Kars

bulunan

tarih

ve

illeri

ile

taşõnmaz

gelir ve kõymetinin belirlenmesi ve geometrik durumunun

ölçülmesi amaçlanmõştõr. Buna dayanarak yapõlan yazõmlarda harita düzenlenmeyip, kroki
şeklinde gösterilmiş olmasõ nedeni ile kadastro niteliğinde kabul edilmemektedir. 1925 yõlõnda
çõkarõlan

658 sayõlõ Kanun ile Tapu Genel Müdürlüğü bünyesinde bir kadastro teşkilatõ
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kurularak, taşõnmaz mallarõn mülkiyet ve sõnõrlarõn belirlenmesi konum ve ekonomik
durumlarõna göre sõnõflarõnõn tespit edilmesi amaçlanmõş ve kanuna göre bazõ büyük illerde
çalõşmalar yapõlmõştõr.
1926 yõlõnda yürürlüğe konulan Türk Medeni Kanunu'nun öngördüğü sicilleri oluşturmak amacõ
ile 1934 yõlõnda 2613 sayõlõ Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu ve 1935 yõlõnda da bu kanunun
nizamnamesi çõkarõlmõştõr. Bu kanun, şehirlere öncelik verilerek uygulanmaya devam ederken
il ve

ilçelerin belediye sõnõrlarõ dõşõnda kalan köylerde kadastroyu hõzlandõrma amacõyla

15.03.1950 tarih ve 5602 sayõlõ Tapulama Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Arazi kadastrosu
adõ ile bilinen 5602 sayõlõ Kanun, sõrasõyla 1964 yõlõnda 509 sayõlõ Kanun ve 1966 yõlõndada 766
sayõlõ Tapulama Kanunu olarak değişikliğe uğramõştõr. Kadastro çalõşmalarõna, şehirlerde ve
köylerde farklõ yasalarla devam edilmekte iken ortaya çõkan sakõncalõ durumlarõ gidermek ve
kadastroya ilişkin hükümleri tek yasada toplamak amacõ ile, 10.10.1987 tarihinde 3402 sayõlõ
Kadastro Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Ancak orman kadastrosu bu düzenlemeler dõşõnda
6831 sayõlõ kanuna göre Orman Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir.
Dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türkiye'de hizmetin otomasyonu için ilk olarak 1965
yõlõnda Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde bir Bilgi İşlem Merkezi kurulmuştur.
Ancak zaman içinde yeterince geliştirilememiştir. 1982 yõlõnda alõnan elektronik uzaklõk ölçerler
ilk olarak kadastral çalõşmalarda kullanõlmaya başlanmõş ve 1984 yõlõnda alõnan çizim sistemi
ile sayõsal çalõşmalara başlangõç yapõlmõştõr. Bu arada alõnan elektronik takeometreler ile
sayõsal çalõşmalar hõz kazanmõş ve 1989 yõlõnda ikinci bir çizim sistemi alõnmõştõr. 1993 yõlõnda
ihalesi yapõlan elektronik takeometerler ile birlikte tüm kadastro müdürlüklerine birer elektronik
alet verilmesi imkanõ sağlanmõş buna paralel olarak 100 kadastro Müdürlüğünede PC
bilgisayar Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü merkezinde geliştirilen grafik program ile birlikte
verilerek çalõşmalarõn sayõsal yapõlmasõna başlanmõştõr.
Tapu Kadastro Bilgi sisteminin kurulmasõnõn gecikmesi ile gerek alõm satõm gerekse emlak
vergisi toplamada gelir kaybõna uğranõlmaktadõr ve hazineye ait taşõnmazlarõn takibinde
sõkõntõya düşmektedir. Böylece devlete ait taşõnmazlarõn başkalarõ tarafõndan haksõz bir
şekilde kullanõlmasõ önlenememektedir. Aynõ şekilde taşõnmazlardaki değişiklikler vatandaşõn
talebine bağlõ olarak izlenmekte, buda kadastronun güncel olmasõnõ zorlaştõrdõğõ gibi büyük
ölçüde vergi kaybõna
sebebiyet vermektedir.
3402

sayõlõ

Kadastro

sektör

kanalõ

arasõ

8 ilçede

daha

sonraki

ile

Kanunu

yapõlmasõna
tesis

ile
izin

kadastrosu

yõllarda

tesis

kaynak

kadastrosu

verilmesinden

teknik

işi

yetersizliği

34

özel

teknik

işlemlerinin

özel

sonra

1987-1989

yõllarõ

sektöre

yaptõrlmõş,

ancak

nedeniyle
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hizmetler
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ihale edilmemiş, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafõndan bizzat yürütülmeye devam
edilmiştir.
Türkiye'de Kadastro hizmetleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlõ olarak hizmet
veren 15 Bölge Müdürlüğü ile 297 Kadastro Müdürlüğü ve 152 Kadastro Şefliği tarafõndan
yürütülmektedir. Bölgeler itibarõyla bu örgütlerde çalõşan toplam personel durumu kadrolarõyla
birlikte (Tablo 6) da gösterilmiştir.
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Tablo 6: Kadastro Müdürlüklerinin ve personelin Bölgelere dağõlõmõ

B
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S
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ANKARA

KM
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DD
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S
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İ
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AT
DE
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S
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T İ
R
S
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E
N

S
İ K
CA
İ T
L İ
B
İ

S
O
F
Ö
R

J
A
L
O
N
C
U

23

16

13

1

14

93

411

26

37

14

8

8

4

1

5

37

180

12

24

2

20

24

9

1

12

83

392

28

38

15

10

5

3

4

62

169

23

32

6

10

3

8

2

38

101

18

29

11

13

6

8

67

265

14

22

6

18

3

1

5

40

177

15

22

29

30

13

4

22

120

511

45

59

14

13

7

13

90

313

28

38

13

17

8

10

82

398

27

37

25

18

10

20

129

453

34

41

7

16

12

9

59

223

33

33

10

4

2

18

108

10

14

7

1

9

57

174

17

23

2

18

60
3935

3

12

137

993

333

461

I
M

H
I
Z
M
E
T
L
İ

ANTALYA

17

19

9

6

16

14

5

1

6

10

6

7

5

8

19

7

12

25

18

27

8

14

13

14

13

10

17

11

14

8

12

5

2

6

10

4

6

7

6

4

153

153

11
11

BURSA

26
28

D.BAKIR

11
16

ERZURUM

8
13

HATAY

14
14

İSTANBUL

17
17

İZMİR

38
41

KAYSERİ

23
26

KONYA

22
24

SAMSUN

23
27

TRABZON

18
21

EDİRNE

6
9

G.ANTEP

1

8
14

VAN

13
4

7

2

4

TOPLAM

1
10

297

256

S
A
Y
I
S
I

C
I
S
I

27
29

Ş
E
F
L
I
K

198

198

105

152

Kaynak : TKGM.
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Türkiye genelinde 31/12/1993 tarihi itibariyle, Genel durumu
BİTEN
durumu
MEVCUT
Toplam "il sayõsõ .....................................
76
66
Toplam "ilçe sayõsõ...................................
907
666
Toplam "köy sayõsõ................................... 36 469
21549
Toplam "mahalle sayõsõ.............................
8 040
7263
Toplam "kadastrosu yapõlacak alan (km2) : 417 000
bulunmaktadõr.
Gerçekleşme Durumu;
Tesis Kadastrosu tamamlanan il...............................:
66
"
"
devam eden "İl sayõsõ ...................:
10
"
"
tamamlanma yüzdesi.....................: %86.84
"
"
tamamlanan ilçe ...........................:
660
"
"
devam eden...................................:
201
"
"
yapõmõna başlanmayan ilçe ...........:
46
"
"
tamamlanma yüzdesi.....................: % 72.76
"
"
tamamlanan mahalle.....................:
6 948
"
"
kõsmi tamamlanan mahalle ...........:
170
"
"
devam eden mahalle.......................:
312
"
"
yapõmõna başlanmayan mahalle......:
552
"
"
tamamlanma yüzdesi......................: % 87.05

dõr.

Tesis Kadastrosu tamamlanan köy sayõsõ....................: 20 573
"
"
devam eden köy sayõsõ....................: 1 597
"
"
yapõlmamõş köy sayõsõ......................: 14 134
"
"
ormanla ilişkili köy sayõsõ................: 9 500
"
"
tamamlanma yüzdesi........................: % 56.67
Mahallelerde:
Tesis Kadastrosu tamamlanan parsel adedi..................: 5 263 283
“
“
“
alan ( Dönüm)..................: 32 677 589
Köylerde:
Tesis Kadastrosu tamamlanan parsel adedi.................: 23 139 937
“
“
“
alan ( Dönüm)................: 252 043 419
Köy ve mahalle toplam dikkate alõnõnca:
Tesis Kadastrosu tamamlanan parsel adedi.................: 28 403 220
“
“
“
alan ( Dönüm)..............: 284 721 088
“
“
yapõmõna başlanmayan ( Dönüm)....: 135 533 088
“
“
yapõmõ tamamlanma oranõ (alan or.): % 67.75 (Türkiye Geneli)
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Tablo : 7
YILI
ÜRETİM

VI. Beş yõllõk dönemde kadastro üretimi:
1990
1991
1992
PARSE
719.647
499.932
695.085
L
DÖNÜM
7.163.021
7.835.249
10.381.835
EKİP SAYISI
736
747
635
Kaynak : TKGM.
(*) 1994 yõlõ tahmindir.

1993
776.873

* 1994
-

14.233.106
867

950

Tablo : 8
YILI
ÖLÇÜLEN

2859 (YENİLEME) SAYILI KANUN UYGULAMASI ÇALIŞMALARI
1990
1991
1992
1993
* 1994
PARSE
9.620
9.554
3.023
6.870
7.550
L
DÖNÜM
78.463
105.316
31.537
27.147
29.850
Kaynak : TKGM.
(*) 1994 yõlõ tahmindir.

Tablo : 9
DEĞİŞİKLİK HİZMETLERİ
YILI
1990
1991
1992
DEĞ. İŞLEM SAYISI
330.776
328.757
344.579
Kaynak : TKGM.
(*) 1994 yõlõ tahmindir.

Tablo : 10
YILI
ÖLÇÜLEN

PARSE
L
DÖNÜM
Kaynak : TKGM.

1993
301.188

2981 SAYILI KANUN UYGULAMASI ÇALIŞMALARI
1990
1991
1992
1993
29.490
17.808
9.707
17.496
11.447

19.635
11.606
(*) 1994 yõlõ tahmindir.

5.616

Tablo : 11
ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI
YILI
1990
1991
1992
1993
PARSEL
2.216
1.222
512
DÖNÜM
8.631
20.407
1138
Kaynak : TKGM.
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-
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Tablo : 12
AFET KADASTROSU ÇALIŞMALARI
YILI
1990
1991
1992
PARSEL
901
824
251
DÖNÜM
968
1245
289
Kaynak : TKGM.
(*) 1994 yõlõ tahmindir.

39

1993
1515
1519

* 1994
1670
1670

http://ekutup.dpt.gov.tr/harita/oik476.pdf

Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

Harita Tapu ve Kadastro Özel İhtisas Komisyonu Raporu

4. MEVCUT DURUMUN ALTINCI PLAN HEDEFLERI ILE KARŞILAŞTIRILMASI
4.1 Harita Çalõşmalarõ
Altõncõ plan hedefleri içerisinde yer alan konularõn genel bir değerlendirmesi yapõlacak olursa;
kalkõnma amaçlõ plan hedeflerine sektörde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarõnõn
bütçelerinin elverdiği ölçüde ulaşõldõğõ gözlenmektedir. Bu kapsamda plan dönemi içerisinde
özel sektör imkanlarõndan istifade edilmeye başlanmõş, Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğünce, nirengi sõklaştõrma işlerinin tamamõ ile bazõ bölgelerde kadastral çalõşmalarõn
teknik yönü ihale yoluyla özel sektöre verilmiştir.
Plan dönemi sonuna göre Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Nirengi Şubesi ihale yapõp
denetleyecek şekilde yeniden örgütlenmiştir. Tapu ve Kadastro bilgi sistemi kurulmasõ
konusunda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce TAKBIS projesi hazõrlanarak uygulanmasõ
yönündeki pilot çalõşmalara Ankara ve Istanbul’da başlanmõştõr. Harita Genel Komutanlõğõnca
ise 16 adõmdan oluşan Coğrafi bilgi sisteminin bir pilot proje kapsamõnda gerçekleştirilmesi
tamamlanmõş olup, ülke boyutunda yaygõnlaştõrõlmasõ için çalõşmalar sürdürülmektedir.
Altõncõ plan döneminde öngörülen 1/5000 ölçekli harita üretimine Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğünce devam edilmiş olup Harita Genel Komutanlõğõnca ise isteğe bağlõ çalõşmalar
yürütülmüştür. Plan dönemindeki hedefler ile gerçekleştirme oranlarõ Tablo 13’de verilmiştir.
Iller Bankasõ Genel Müdürlüğünce üretilen haritalara ait hedefler ve gerçekleşme durumlarõ ise
Tablo 14’de verilmiştir.

Tablo : 13
2
Yõllar/Km
Nirengi

1/5000 Ölçekli STH Hedef ve Gerçekleşme Oranlarõ
1990
1991
1992
1993
Hedef
11956
10074
9000
10224
Gerçekleş
15630
13901
9697
9966
en
ORAN (%)
130
138
108
97
(*) 1994 yõlõ tahmindir.
Kaynak : TKGM.-H.G.K. ve yatõrõm programlarõ
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Tablo : 14 Iller Bankasõ harita üretimi
YILLAR Bitirilen iş adedi Meskun G.Meskun

(Ha)
Toplam

1990
75
1991
191
1992
128
1993
267
1994
Kaynak : Iller Bankasõ G.M.

46418
112980
75881
108919
-

15065
24113
25597
31107
-

31353
88867
50284
77812
-

Ayrõca 6 õncõ Beş yõllõk dönemi Harita-Tapu-Kadastro özel Ihtisas Komisyonu raporunda yer
alan konulardan;
- Ülkedeki harita-kadastro hizmetlerinin tümünden yetkili ve sorumlu olan bir kuruluşun
belirlenmesi yönündeki öneri sektörde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarõn kuruluş
yasalarõnda genel bir değişikliği gerektirdiğinden plan döneminde gerçekleştirilememiştir.
- Harita ve harita bilgilerini temin ve kullanma yönetmeliğinin güncelleştirmesi amacõyla,
sektörde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarõ arasõnda genel bir uzlaşma sağlanmõş
olup, detaylar üzerinde görüşmeler sürdürülmektedir.
- Ülke jeodezik ağõnõn geliştirilmesi konusunda Harita Genel Komutanlõğõnca, üçüncü derece
nokta sõklaştõrmasõ konusunda ise Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce geliştirilen
projeler kapsamõnda faaliyetler sürdürülmektedir.
- Yeraltõ tesisleri haritalarõ, vergi haritalarõ, toprak haritalarõ gibi özel amaçlõ harita üretimleri
konusunda belirgin bir ilerleme kaydedilmemiştir.
4.2 Tapu hizmetleri
6. Beş yõllõk plan hedef lerinde tapu hizmetlerinde hedef verilmemesi nedeniyle karşõlaştõrma
yapõlmasõ mümkün olmamõştõr.

6. Beş yõllõk plan amaç ve ilkeleri doğrultusunda tapu

hizmetlerine yönelik yasal ve idari düzenlemeler aşağõda özetle ifade edilmiştir.
Yasal Düzenlemeler
- 3678 sayõlõ Kanun ile eşin mirastan gelen intifa hakkõ kaldõrõlmõş, iştirak halinde mülkiyetin
mahkeme kararõ ile müşterek mülkiyete dönüştürülmesine imkan tanõnmõş, üst hakkõna
işlerlik kazandõrõlmõş ve yabancõ para üzerinden ipotek tesis edilebilmesi sağlanmõştõr.
- Taşõnmaz mallara ilişkin iş ve işlemlerde aracõlõk eden kişilerin niteliklerini belirlemek,
yapacaklarõ

faaliyetler

ile

işlemleri

organize
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“Emlak Müşavirleri Kanun Tasarõsõ” hazõrlanmõş ve Başbakanlõğa sunulmuştur.
- 634 sayõlõ Kat Mülkiyeti Kanununun uygulamasõnda ortaya çõkan eksikliklerin giderilmesi
amacõyla kanun tasarõsõ hazõrlanarak Başbakanlõğa sunulmuştur.,
- Tapu Sicil Tüzüğünün günümüz koşullarõna uygun hale getirilmesi amacõyla başlanan
çalõşmalar sonuçlandõrõlmõş, bu konuda hazõrlanan tasarõ Danõştaya sunulmuştur.
- Birden fazla tapu sicil müdürlüğü bulunan ilçeler dõşõnda olmak üzere, maliklerin bulunduklarõ
yer dõşõndaki taşõnmaz mallarõ ile ilgili taleplerinin, bulunduklarõ yer tapu sicil müdürlüğünce
karşõlanmasõ için kanun tasarõsõ hazõrlama çalõşmalarõ sürdürülmektedir.
Idari Düzenlemeler
- Tapu işlemlerinin bilgisayar ortamõnda yapõlmasõna başlanmõş ve Çankaya ilçesinde seçilen
pilot bölgede olumlu sonuç alõnmõştõr. Bu uygulamanõn yaygõnlaştõrõlmasõ amaçlanmaktadõr.
Ayrõca, Maliye Bakanlõğõ ile belediyelere verilen bilgilerin on-line hatlarla veya disketlerle
gönderilmesi için çalõşmalar devam etmektedir.
- Tapu sicil müdürlükleri arasõnda fax ağõ kurulmasõna yönelik çalõşmalara başlanarak, önemli
ölçüde gerçekleştirilmiştir. Bu uygulama ile maliklerin bir başka yerdeki taşõnmaz mallarõna
ait kayõt ve belgeleri fax aracõlõğõ ile edinmeleri sağlanmõştõr.
- Düzenli bir arşiv kurulmasõ amacõyla Tapu Işlem Belgesi Föyü uygulamasõna geçilmiştir.
- Talebe bağlõ işlemlerde Döner Sermaye kapsamõ genişletilmiştir.
- Bilgilendirme yoluyla tapu hizmetlerini hõzlandõrmak amacõyla kõlavuz kitapçõk hazõrlanarak
ülke düzeyinde dağõtõlmõş, tapu sicil müdürlüklerinde panolar asõlmõştõr.
- Form analiz ve standart çalõşmalarõ başlatõlarak, sonuçlandõrma aşamasõna getirilmiştir.
- Yurt dõşõnda düzenlenen vekaletnamelerin Dõşişleri Bakanlõğõ veya Valiliklerce tasdiki
zorunluluğu kaldõrõlmõştõr.
- Karşõlõklõlõk ilkesi bulunan yabancõ uyruklu gerçek kişilerin tapu işlemlerinin merkeze
sorulmadan yapõlmasõ sağlanmõştõr.
- Tapu

harçlarõnõn

harçlarõnõn

T.C.

yatõrõlmasõnda
Ziraat

kolaylõk

Bankasõ

sağlamak

yanõsõra
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vergi daireleri ve mal müdürlüklerine yatõrõlmasõ imkanõ sağlanmõştõr.
4.3 Kadastro Hizmetleri
6. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnda belirtilen verimliliği etkileyen unsurlar dikkate alõnarak, bir
ekibin il, bölge ve ülke bazõnda gün, ay ve yõl olarak verim standardõnõn belirlenmesine yönelik
çalõşmalar 1993 yõlõ içinde ele alõnmõş ve bitirilme noktasõna getirilmiştir. Kadastro
hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde finansman darboğazõnõn aşõlmasõ için kurulan döner
sermaye işletmesi kanalõ ile elde edilen kaynaktan en iyi şekilde yararlanõlmasõ için çalõşmalar
sürdürülmektedir. Hizmetin özelliğine uygun nitelikte araç sağlanmasõ temini döner sermaye
gelirlerinden yararlanõlarak karşõlanmaya başlanmõş ve önceki yõllardaki artõşlara ilaveten 1993
yõlõ içinde bu yolla 70 arazi aracõ döner sermaye imkanlarõ ile satõn alõnmõştõr. Ayrõca üretime
hõz kazandõracak teknolojik gelişmeler bütçe imkanlarõ doğrultusunda izlenmekte bu
çerçevede yine döner sermaye işletmesi kanalõ ile 104 elektronik takeometre, 5 düşey çizici,
450 telsiz satõn alõnmõştõr.

VI. BEŞ YILLIK KALKINMA DÖNEMI KADASTRODA ÜRETIM, BÜTÇE VE
PERSONEL HEDEFLERI VE GERÇEKLEŞTIRME ORANLARI
YILI
KAD. ÜR. HED.(KM2)
KADASTRO
ÜRETIM(KM2)
ORAN %
YATIRIM BÜT. TEKLIFI
YATIRIM BÜTÇESI
ORAN %
Kaynak : TKGM.
(*) 1994 yõlõ tahmindir.

1990
7.163

1991
10.051
7.835

1992
11.091
10.382

1993
12.503
14.233

* 1994
13.000
-

92.110
19.775
0.21

0.78
45.698
19.336
0.42

0.94
56.613
18.408
0.33

1.14
54.285
23.120
0.42

59.700
25.400
0.45

6. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMINDE
GÜNCELLEME HEDEF VE GERÇEKLEŞME ORANI
Tablo : 15
Yõllar
1990
1991
1992
1993
* 1994
Hedef
350
370
400
430
475
Gerçekleşe
331
329
345
301
285
n
Oran %
95
89
86
70
60
Kaynak : TKGM.
(*) 1994 yõlõ tahmindir.
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Tablo : 16
Yõllar
1990
Hedef
200
Gerçekleşe
78
n
Oran %
39
Kaynak : TKGM.
(*) 1994 yõlõ tahmindir.
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YENILEME HEDEFI VE GERÇEKLEŞEN
(km2)
1991
1992
1993
* 1994
250
300
350
385
105
31
27
30
42

10

8

Tablo : 17
YILLAR

KONTROL HIZMETLERI
1990
1991
1992
1993
Dönü
Dönü
Dönü
Dönü
m
m
m
m
Imar Affõ Kontrl. 11447 19635
11606 5616
Arazi Top. Kontrl. 8631 20407
1138
Afet Işleri
968
Kaynak : TKGM.
(*) 1994 yõlõ tahmindir.

1245

289

1519

44

8

* 1994
Dönü
m
6170
1670

ilgili kurumlarõn
yõl içindeki talepleri karşõlanarak, hedef
%100
oranõnda
gerçekleşmiştir.
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5. HARITA TAPU VE KADASTRO HIZMETLERININ SORUNLARI
5.1 Harita Hizmetlerinin Sorunlarõ
5.1.1 Örgütlenme Yönünden Sorunlar;
Haritalar, kapsamõ ve kalitesi güvenilir coğrafi belgeler ile alt yapõ, taşõnmaz mallar ve toprakla
ilgili diğer ulusal ve yerel projelerin planlanmasõnda ve uygulanmasõnda çağdaş dünyanõn
vazgeçilmez araçlarõ durumundadõr.
Kalkõnmaya yönelik harita yapõmõ ve kullanõmõnda ülke genelinde bir karmaşa gözlenmektedir.
Harita ve kadastro hizmetlerini üreten, kullanan ve yararlanan Devlet Kuruluşlarõndan önde
gelenler aşağõdaki şekilde belirlenebilir.
a) Turizm Bakanlõğõ
b) Kültür Bakanlõğõ
c) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
d) Harita Genel Komutanlõğõ
e) Iller Bankasõ Genel Müdürlüğü
f) Orman Genel Müdürlüğü
g) DSI Genel Müdürlüğü
h) TCK Genel Müdürlüğü
õ) Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü
i) DDY Genel Müdürlüğü
j) Maden Dairesi Başkanlõğõ
k) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
l) Tarõm Reformu Genel Müdürlüğü
m) MTA Genel Müdürlüğü
n) TKI Genel Müdürlüğü
o) Etibank Genel Müdürlüğü
ö) Milli Emlak Genel Müdürlüğü
p) Elektrik Işleri Etüd Idari Genel Müdürlüğü
r) DLH Işletmesi Genel Müdürlüğü
s) Belediyeler
Harita faaliyetlerinde bugüne kadar önemli gelişmeler sağlanmõş ise de genelde bu hizmetler,
hukuki, kurumsal ve teknik anlamda bir dağõnõklõk içindedir. Çeşitli amaç ve ihtiyaçlar
nedeniyle ve farklõ standartlarda, ayrõ ayrõ kurumlar tarafõndan birbirinden bağõmsõz çalõşmalar
yapõlmaktadõr. Yukarõda adõ geçen kuruluşlarõn mevcut durumunu gösterir çizelgeler
tablolarda özetlenmiştir. Söz konusu kuruluşlara ait ayrõntõlõ bilgiler ek olarak verilmiştir.
Harita sektöründe ortaya çõkan karmaşanõn temel nedenini bugüne kadar “amacõ, içeriği ve
standartlarõ tam olarak belirlenmiş bir bilgi sisteminin” ortaya konmamõş olmasõnda ve ülkede
harita ve kadastro hizmetlerinden sorumlu kuruluşlar arasõndaki koordinasyon eksikliğinden
kaynaklanmaktadõr.
Diğer

taraftan

kuruluşlarõn

kendi

sektörde
kuruluş

faaliyet
kanunlarõna
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duyduklarõ harita ve harita bilgileri üretimini yapmakta kendilerini yetkili görmeleri de bu
karmaşanõn diğer bir nedeni olarak gözlenmektedir.
Oysa, en son olarak 1991 yõlõnda güncelleştirilerek çõkarõlan “Bakanlõklararasõ Harita Işlerini ve
Planlama Kurulu Yönetmeliği” yukarõda sözü edilen karmaşanõn önüne geçilmek üzere
yayõmlanmõş

ve

“Bakanlõklar

Arasõ

Koordinasyon

ve

Planlama

Kurulu”

adõyla

teşkilatlandõrõlmõştõr. Ancak yukarõda da ifade edildiği üzere sektörde faaliyet gösteren kamu
kurum ve kuruluşlarõnõn kendilerini kuruluş yasalarõ çerçevesinde yetkili görmeleri nedeniyle,
yönetmelik hükümlerinin doğal olarak kendilerini bağlamadõğõ sonucunu çõkartmaktadõrlar.
5.1.2 Iş Bölümü ve Koordinasyon Sorunlarõ:
Örgütlenme konusundaki irdelemelerden de görüleceği gibi, harita üretimi konusunda, çeşitli
kurumlar tarafõndan, çeşitli amaç ve gereksinmelerle, farklõ standartlarda birbirleri ile
koordinasyonu sağlanamamõş bağõmsõz çalõşmalar yapõlmaktadõr.
1/5000 ölçekli standart topoğrafik harita üretimi konusunda bir standart belirlenmiş olup bu
konuda toplanan bilgilerin belirli bir merkezde toplanmakta olmasõna karşõn, üretilen haritalarõn
kadastral hale getirilmesi de devam etmektedir.
1987 yõlõ sonuna kadar 370 000 km2’lik alanõn 1/5000 ölçekli haritasõ yapõlmõş olmasõna
karşõlõk kõrsal alan kadastrosu 227.000 km2 kadardõr. Bu miktarõn büyük bir kõsmõ yersel
yöntemle gerçekleştirilmiş olup, bir kõsmõ da kadastroya tabi olmayan yerleri de içine
almaktadõr. Dolayõsõyla en az 60.000 km2’lik alanõn 1/5000 ölçekli haritasõ hazõr olup bunlarõn
kadastral hale getirilmesi mümkün görülmektedir.
1/1000 Ölçekli harita bilgileri üretimi konusunda büyük bir karmaşa gözlenmektedir. Çok daha
güçlükle üretilen bu haritalar, çoğu zaman üretildiği amaç

için bile tam

olarak

kullanõlamamaktadõr. Örneğin, imar planlama amacõ ile hazõrlanan ve çoğu zaman imar planõ
da düzenlenen haritalar, bu kez de kadastro haritasõ standartlarõ ile çakõştõrõlmadõğõndan ya da
başka nedenlerle, zemine uygulamada güçlük çõkmaktadõr. Bu çalõşmalarla ilgili koordinasyon
olmadõğõndan dublikasyon ve kaynak israfõ olmaktadõr.
5.1.3 Teknoloji Kullanõmõnda Görülen Sorunlar :
Son yõllardaki yapay uydularõn, bilgisayarlarõn ve sayõsal aletlerin (analitik kõymetlendirme
aletleri, grafik çalõşma istasyonlarõ vb.) gelişmesi harita kadastro mesleğine yeni boyutlar
kazandõrmõş, klasik haritacõlõktan sayõsal haritacõlõğa hõzla geçilmektedir.
Bugün

ise

veremeyeceği,

yanlõzca
üretilen

harita
sayõsal

haritanõn

46

üretiminin
bilgi

ihtiyaca

cevap

sistemi

http://ekutup.dpt.gov.tr/harita/oik476.pdf

Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

Harita Tapu ve Kadastro Özel İhtisas Komisyonu Raporu

düşünceleri içerisinde yeralacak kapsam ve nitelikte olmasõ gerekliliği düşüncesi ağõr
basmaktadõr.
Diğer taraftan Cografi Bilgi Sistemi kapsamõnda, sayõsal haritalarõn değişik ölçeklerde ve
sadece istenilen bilgileri, istenildiği şekilde görüntülemesi mümkün olup ayrõca bu bilgilerin
güncelleştirilmeleri de çok daha kolaylõkla yapõlabilmektedir.
Tüm dünyada yer kontrol noktalarõnõn üretilmesinde ve fotogrametrik çalõşmalarda yaygõn bir
biçimde kullanõlan yapay uydular yardõmõyla konum belirleme tekniklerinin ve özellikle Global
Konumlama Sisteminin uygulanmasõna 1989 yõlõnda başlanõlmõş olup, klasik yöntemlerden
çok

daha

duyarlõ,

ekonomik

ve

süratli

sonuçlarõn

alõndõğõ

bu

uygulamalarõn

yaygõnlaştõrõlmasõnõn faydalõ olacağõ değerlendirilmektedir.
Bugün ülkemizdeki yeni teknoloji uygulamalarõna bakõldõğõnda ise amacõn belirlenmesi,
ihtiyaçlarõn saptanmasõ, hizmetin planlanmasõ, personel eğitimi ve teknoloji seçimi konularõnda
başlangõçta yeterli inceleme ve değerlendirmelerin yapõldõğõnõ söylemek mümkün değildir.
Genellikle izlenen yolun; önce teknolojiyi transfer etmek sonra diğer konularõ düşünmek
biçiminde yüzeysel gelişitiği gözlenmektedir.
5.1.4 Gizlilik Nedeniyle Ortaya Çõkan Sorunlar :
Gelişen teknik ve teknolojiler doğrultusunda; kalkõnma amaçlarõna yönelik olarak harita ve
harita bilgilerinin kullanõmõ giderek yaygõnlaşmaya çeşitlenmeye başlamõştõr. Bu arada harita
ve harita bilgilerinin üretiminde, uydu teknikleri ile konum belirleme, uydu görüntüleri ile harita
üretimi gibi hususlarõn tamamen ticari olarak dünya boyutunda kullanõlmaya başlanmasõ
nedenleriyle, önceleri gizlilik derecesine sahip olan konum bilgileri ve bazõ ölçekli haritalarõn
gizlilik dereceleri anlamsõz
hale gelmiştir. Yukarõdakilerine paralel oarak, son on yõlda iyice yaygõnlaşan "Bilgi Sistemleri
Kavramõ" klasik haritacõlõk anlayõş ve kullanõmõnõ değiştirmiş, önceleri genellikle mühendislik
hizmet ve yatõrõmlarõnõn altlõğõnõ teşkil eden haritalarõn, sosyal ve ekonomik alanlarda da yoğun
biçimde kullanõmlarõna imkan sağlamõştõr. Teknolojik gelişmelere karşõn bu konuda beklenen
gelişmelerin olmamasõ mevcut yönetmeliğin iyileştirme çalõşmalarõnõn sonuçlandõrõlmõş
olmamasõndan ileri gelmektedir.
5.1.5 Ülke Temel Jeodezik Ağõnõn Geliştirilmesinde Ortaya Çõkan Sorunlar :
Ülke Temel Jeodezik Ağlarõ;
Bu açõdan,

"Yatay Kontrol,

bir ülkedeki haritacõlõk hizmetlerinin temelini oluşturmaktadõr.
Düşey Kontrol,

Gravite

ve

ağlarõndan oluşan ülke temel jeodezik ağlarõnõn kurulmasõ,
ve teknolojiler doğrultusunda

doğruluk

ve
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harita üretimine olanak verecek şekilde sõklaştõrõlmasõ, gibi hususlar büyük önem
arzetmektedir.
Bu gün için; Türkiye Temel Jeodezik ağlarõnõn kurulmasõ tamamlanmõş, halen uydu teknikleri,
elektronik uzaklõk ölçerler, mutlak gravite ölçerler ve yeni hesaplama teknikleri kullanõlarak
doğruluk ve duyarlõlõklarõnõn arttõrõlmasõ çalõşmalarõ sürdürülmektedir.
1/25000 ölçekli topoğrafik haritalar ile 1/5000 ölçekli STH'lar ülke temel jeodezik ağlarõna
dayalõ olarak üretilmişlerdir. Bu amaçla ülke temel jeodezik ağlarõ (yatay ve düşey kontrol
noktalarõ) 1/5000 ölçekli fotoğrametrik yöntemle yapõlacak alõmlar ve bu ölçek için gerekli olan
incelik sõnõrlarõ dahilinde sõklaştõrõlmõştõr.
3045 ve 3402 sayõlõ kanunlar uyarõnca çõkarõlmõş ve 31.1.1988 tarihli Resmi Gazete'de
yayõmlanmõş olan "Büyük Ölçekli Haritalarõn Yapõm Yönetmeliği"de ülke ağõna dayalõ 1/1000
ölçekli çizgisel harita yapõmõ için gerekli incelik sõnõrlarõ içinde koordinat kadastrosu
öngörmektedir.
Büyük Ölçekli Haritalarõn Yapõm Yönetmeliği, ayrõca ülke jeodezik ağõnõn sõklaştõrõlmasõ
konusunu iki aşamalõ olarak ele almaktadõr.
1- Üçüncü derece nokta sõklaştõrõlmasõ,
2- Alõm için nokta sõklaştõrõlmasõ,
Bu durumda, hem gerekli olan alanlar için 1/5000 ölçekli ST ya da STK haritalar, hem de
1/1000 ölçekli haritalar için yeterli olacak ülke ağõnõn sõklaştõrõlmasõ konusunu birbiriyle
bütünleşik biçimde ele almak gerekmektedir.
Ayrõca,

kadastrosu

daha

önce

tamamlanmõş

alanlarda

yapõlacak

güncelleştirme

çalõşmalarõnda ve diğer çalõşmalarda düzenlenecek yeni tescile konu haritalarõn yapõmõnõn
ülke ağõna bağlanmasõ gerekmektedir, uygulama bu bakõmdan koordine edilmelidir.
5.1.6 Özel Sektör Teknik Hizmetlerinden Yararlanmada Ortaya Çõkan Sorunlar:
Ileri ülkelerde harita ve kadastro hizmetlerinin gelişmesinde, hizmet üretiminde, çağdaş
yöntem ve aletlerin uygulamaya sokulmasõnda özel sektörün önemli bir yeri vardõr. Türkiye'de
ise, özel sektör sadece büyük ölçekli yersel yöntemle harita üretme ve parselasyon yapma
yetkisine sahiptir. Beşinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ dönemi başõna kadar, 203 Sayõlõ Kanun
nedeniyle, özel sektörün fotogrametri yöntemi ile harita yapma yetkisi olmamõş ve bu yüzden
alet ve araç sahibi olmasõ da mümkün olamamõştõr.
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Haritacõlõk hizmetleri pahalõ yatõrõm gerektirmektedir. Ülkemizde kurum ve kuruluşlarõn
hizmetleri ile ilgili harita yapma ve yaptõrma yetkisi vardõr. Bugün haritacõlõkla ilgili teknoloji çok
hõzlõ bir değişim göstermektedir. Her kuruluşun buna uyum sağlamasõ ülkemiz koşullarõnda
hem olasõ değildir, hem de gereksiz ve mükerrer yatõrõm olmaktadõr. Beş Yõllõk hedeflerin
doğru saptanabilmeleri için sayõsal verilerin dikkate alõnmasõnda yarar olacaktõr.
TMMOB Harita Kadastro Mühendisleri Odasõndan alõnan verilere göre; Toplam Harita
Büro/Şirket Sayõsõ 1569'dur ve bunun yaklaşõk 1460'õ aktif olarak hizmet üretmektedir.
Bunlarõn 950 adedi karne sahibidir ve yaklaşõk 800'ü aktifdir. Karne sahiplerinin 360'õ şirket,
590'õ Büro olarak faaliyet göstermektedir.
Türkiye yüzeyine dağõlõmda hiç harita-kadastro mühendisinin bulunmadõğõ il merkezleri
mevcuttur.
Karne sahibi harita yüklenim bürolarõnõn karne gruplarõna göre dağõlõmõ aşağõdaki Tablo'da yer
almaktadõr.

Tablo 18: Müteahhitlerin Karne Gruplarõna Göre dağõlõmõ (Harita yüklenimi)

Verilmiş olan karne sayõsõ
Geçerliliği olan karne sayõsõ
Karne
Özel
Tüzel
Topla
Özel
Tüzel
Topl.
Gr
Kişi
Kişi
m
Kişi
Kişi
A
49
52
101
9
42
51
B
152
105
257
34
62
96
C
174
74
248
57
55
112
D
106
27
133
37
25
62
E
480
55
535
116
37
153
Toplam 961
313
1274
253
221
474
Kaynak : B.I.B. Teknik Araştõrma Genel Müdürlüğü

Yüklenici
Şirket
ve

şirketlerin
ve

sekiz

adedi

130 adedi de

Limited

Müşavirlik

toplanamamõştõr.

Bürolarõnõn
Ancak

bazõ

Anonim
Şirket

teknik

Şirket,
biçimindedir.

donanõmlarõ

firmalarda
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Harita
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yapan en yeni aletler bulunduğu bilinmektedir. Özel sektörün fotogrametrik yöntemle harita
üretimi yetkisinin bulunmamasõ dolayõsõyla fotogrametrik alet ve ekipmanõ edinmesi yakõn
zamana kadar mümkün olamamõştõr. Ancak, yersel yöntemle harita üretimi için gerekli olan
alet ve cihazlarda en yeni donanõmlarõnda kullanõldõğõ gözlenmektedir. Bürolarõn çoğunun
kayõt ortamlõ elektronik uzaklõk ölçerleri bulunmaktadõr.
Yukarõdaki veriler, harita özel sektöründe büyük bir kapasitenin bulunduğunu, ancak güçlü bir
örgütlenme ve kurumsal bir çalõşma düzenine kavuşamadõğõnõ göstermektedir. Bu oluşumun
temel nedenlerinden biri, günümüze kadar harita ihalelerinin küçük boyutlu ve dağõnõk işler
olmasõdõr.
Özellikle Iller Bankasõ tarafõndan yapõlan yada yaptõrõlan 1:1000 ölçekli haritalarõn hemen tümü
özel sektör tarafõndan gerçekleştirilmektedir. Üretimin %95'i Belediye bazõnda yapõlmakta imar
planõ, içme suyu, elektrik, kanalizasyon v.b. hizmetlerin tümüne cevap verecek pozisyondadõr.
Iller Bankasõ aracõlõğõ ile Belediyelere yapõlan 1/1000 ölçekli halihazõr haritalarõn ülke bazõndaki
üretiminde herhangi bir darboğaz söz konusu değildir.
Yatõrõm ödeneklerinin elverdiği ölçüde Belediye teşkilatõ olan yerleşim yerinin en az bir defa
büyük ölçekli haritasõ yapõlmõş, gelişmekte olan kasabalarõn ise olabildiğince revizyon ölçüleri
tamamlanmõştõr.
Bunlara ek olarak özellikle son yõllarda, TCK, Tarõm, Orman ve KöyIşleri Bakanlõğõ, DSI gibi
birçok devlet kuruluşunun da bazõ harita hizmetleri özel harita bürolarõ tarafõndan
gerçekleştirilmektedir.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de 1:5000 ölçekli fotogrametrik harita üretimi için gerekli
nirengi sõklaştõrõlmasõ ile kadastrosunun mülkiyet belirleme ve sõnõrlandõrma faaliyetleri
dõşõndaki işleri özel sektör bürolarõna yaptõrmaya başlamõştõr. 1987-1993 yõllarõ arasõnda ihale
edilen

aşağõdaki

nirengi

sõklaştõrma

ve

kadastro

haritalarõnõn

önemli

bir

bölümü

tamamlanmõştõr:
2

Tablo 19: Özel Sektöre Yaptõrõlan Nirengi Sõklaştõrma Işi (km )
Yõllar

1990

1991

1992

1993

1994

Iş Miktarõ

1182

-

1608

9930

8646

Kaynak : TKGM
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Harita özel sektörünün yeniden yapõlanma zorunluluğu kaçõnõlmazdõr.
Toplam harita mühendisinin 1/3 potansiyelini oluşturan harita mühendislik sektörü gelecekte iş
ve hizmet üretiminde büyük bir paya sahip olacaktõr. Üldeki ekonomik yapõya bağlõ olarak
kamudaki personel politikasõ kötüye gittikçe daha da büyüyecektir. Özel kesimin varolmasõ ve
büyümesi isteniyorsa, sürekli ve yeterli iş olanaklarõnõn yaratõlmasõ zorunludur. Alõşõlmõşlõğõn
dõşõnda yeni alanlarõn keşfedilmesi, yanlõz sektör içinde değil kamu sektörlerinde de büyümeyi
onlarla bütünleşmeyi sağlar. Bu noktada amaç devletin küçültülmesi, piyasa ekonomisine tam
anlamõyla geçişin sağlanmasõ, üretkenliğin global boyutlara ulaştõrõlmasõ ise müteahhitlik
sektöründe yepyeni bir yapõyla harita sektörünün konumunun belirlenmesi şarttõr.
Tüm müteahhitlik sektöründe olduğu gibi harita müteahhitlik sektöründe de iş alabilme
sõkõntõsõ, beraberinde bir takõm problemleri getirmektedir.
Bunlar;
.Ihale yasasõ ve kamu ile ilişkiler,
. Bireylerle ilişkiler, bireysel yetkilerin kullanõlmasõ,
. Bütün ihalelerde özellikle arazi toplulaştõrma vb. düzenleme işlerinde harita müteahhitlerinin
ikinci
ve üçüncü el olmasõ,
. Karmaşõk ve ölçüsüz rekabet,
. Karne ve yeterlilik kõsõtlamalarõ,
. Yeterli ve ehliyetli olmayan kuruluşlarõn o işlerin yapõm sorumluluğunu almalarõ,
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Toplulaştõrma Ihalelerinde, özellikle kentsel bölge planlarõ
ihalelerinde, Karayollarõ Genel Müdürlüğünün yapmakta olduğu yol projesi ihalelerinde proje
ve inşaat işlerinin iç içe bir bütün olarak düşünülmesi, harita çalõşmalarõnõ gerçekleştiren harita
özel sektörünü taşeron durumuna düşürmektedir. Ayrõca buna benzer projelerde harita
hizmetlerine gereken önemin verilmemesi projenin bitme aşamasõnda çözümü mümkün
olmayan sonuçlarõ ortaya çõkarmaktadõr.
GAP Projesine ait Urfa Bölgesi kent düzenlemeleri sorun için en güzel örneklerden sadece
birisidir. Bir adet 65.000 hektar, iki adet 40.000 hektar toplulaştõrma projesi yapõldõğõ bu
ihalenin yaklaşõk %40'õnõ harita ve kadastro hizmetleri oluşturmasõna rağmen bu hizmetlerin
taşeron olarak düşünülmesi, hatta bu bölgelerde yapõlan arazi düzenleme çalõşmalarõnda
projenin yaşatõlmasõ amacõyla yapõlmasõ zorunlu olan kadastro bilgilerinin güncelleştirilmemesi
yapõlan projenin değer yitirmesine neden olacaktõr.
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olarak

kendisini

tam

anlamõyla

tanõmlayamadõğõ

ve

örgütlenemediği için özel sektörden çok serbest çalõşan büro görünümündedir. Sektörün
güçlenmesi ülkenin ekonomik kalkõnmasõna direkt etkendir.
Ekonomik yapõda; rekabet gücünü arttõrmak, örgütlenmeyi ve yeniden yapõlanmayõ gerekli
kõlmaktadõr. Özel sektörün organizasyonu (iş üretebilme düzeni), eleman durumu, alet
donanõmõ, iş üretme standardõ önemli olup böyle bir yapõnõn sağlamlõğõ sermaye birikimi ile
birlikte sektörün iş üretim döngüsünü oluşturur.
Her müteahhitlik sektöründe olduğu gibi harita müteahhitlik sektöründe de istenilen hedef
büyümektedir. Büyüme, üretim arttõrõlmasõ, daha fazla eleman istihdamõ, gelişen teknolojiler
kullanõlmasõ demektir, ki bu da sermaye birikimi ile mümkün olur.
Türkiye'de özel sektörü kõsõtlayan yasalarõn eskiliği ve eksikliği aynõ sektör için uygulama
farklõlõklarõnõ doğurmaktadõr. Sektörün işleyişini düzenleyen bu kurallar ülkedeki bu toplumsalpolitik yapõnõn etkilerini taşõmaktadõr.
5.1.7 Kentleşme ve Kõyõlardaki Arazi Kullanõmõnda Görülen Sorunlar:
Ülkemizde yaşanan göç ile hõzlõ ve çarpõk kentleşme olgularõ dikkate alõndõğõnda, özellikle
kentsel alanlar ve yakõn çevrelerindeki harita üretimi ve mevcut haritalarõn güncelleştirilmesi
çalõşmalarõ önem arzetmektedir.
Imar Planlarõnõn teml verileri olan harita bilgileri imar açõsõndan sağlõklõ bir mevcut durum
tespiti için gerekli ilk aşamadõr. Oluşturulmasõ önerileri bulunan "Imar Zabõtasõ" kurumunun da
temel işlevlerini yürütebilmesinin yanõsõra, imar planlama sürecinde planlama ve denetim
aşamalarõõnõn etkinliği güncel ve sağlõklõ harita bilgilerine sahip olmakla mümkündür.
Kõyõlarõmõzdaki arazi kullanõmõ ve diğer genel problemler de gözönünde bulundurulduğunda bu
alanlardaki coğrafi bilgi temini de son derecede önem kazanmaktadõr.
Ayrõca, gerek kentsel ve gerekse kõyõlardaki alanlarda yapõlacak olan alt ve üst yapõ planlama
ve uygulamalarõ, güvenlik ve sağlõk hizmetlerine yönelik uygulamalar, bu bölgelerde sürekli
güncel tutulabilen harita ve harita bilgilerine, bir başka deyişle kent veya arazi bilgi sistemlerine
ihtiyaç göstermektedir.
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5.1.8 Yeraltõ Tesisleri Yapõmõnda Görülen Sorunlar:
Insan yaşamõna sağlõk, kolaylõk ve rahatlõk kazandõran ve kentsel yaşamõn vazgeçilmez
parçasõ durumuna gelen teknolojinin elektrik, telefon, içme ve kullanma suyu, havagazõ ve
doğalgaz, kanalizasyon vb. tesisler yeraltõ tesisleri yada teknik altyapõ olarak adlandõrõlõr.
Ülkenin kalkõnmasõna ve teknolojik gelişmesine paralel olarak, bu tesislerin miktarlarõ ve türleri
sürekli artmaktadõr. Türkiye'nin yakõn gündeminde olarak, merkezi õsõtma sistemi kanallarõ,
yeraltõ ulaşõm tesisleri, metrolar, tüneller, radyo ve televizyon yeraltõ kablolarõ, petrol boru
hatlarõ gibi yeni bazõ tesislerin mevcut yeraltõ tesislerine eklenmesi beklenmektedir.
Yeraltõ tesisleri; pahalõ, bakõm ve onarõmlarõ güç ve tehlikesi büyük yatõrõmlardõr. Bu tesislerin
jeodezik

standartlara

uygun

biçimde

ölçülmesi,

hairatalarõnõn

düzenlenmesi

ve

güncelleştirilmesi çalõşmalarõ genellikle yeraltõ hatlarõ kadastrosu olarak adlandõrõlõr. Birçok batõ
ülkesinde bu çalõşma ayrõ bir kadastro türü biçiminde ele alõnmõş ve adlandõrõlmõştõr.
Ancak, çok amaçlõ bir kadastro düşünüldüğünde, yeraltõ hatlarõ kadastrosu bilgileri genel
kadastro sisteminde ele alõnõr. Türkiye'de kurulmasõ öngörülen harita kadastro bilgi sistemleri
içinde bir alt bilgi sistemi olarak ele alõnmasõ yararlõ olacaktõr.
Türkiye'de bu tesislerin ölçülmesine ve haritalarõnõn hazõrlanmasõna yönelik önemli bir çalõşma
yapõlmamõştõr. Yeraltõ tesisleri haritalarõ olmadõğõndan bir yerleşim alanõnda, aynõ cadde kõsa
aralõklarla tekrar tekrar kazõlmakta, trafik engellenmekte, çevre rahatsõz edilmekte ve çevre
sağlõğõ bozulabilmektedir.
Yeraltõ tesislerinin yeterli incelikte ölçülmüş ve hazõrlanmõş haritalarõ olmadõkça hem bakõm ve
onarõmlarõnõn pahalõ, insan hayatõ bakõmõndan tehlikeli olmasõnõn önüne geçilemez hemde
kent yönetimi ekonomik ve rasyonel olamaz.
5.1.9. Vergi Haritalarõ Yapõmõnda Görülen Sorunlar:
15 Mart 1972 gün ve 14260 Sayõlõ Resmi Gazete'de yayõmlanan "Emlak Vergisine Matrah
Olacak Vergi Değerlerine Ilişkin Tüzük" Vergi Dairelerinin görev alanlarõ içinde bulunan
emlakõn değerlendirilmesinde mahallin bayõndõrlõk, tarõm, imar ve iskan, orman, tapu ve
kadastro, belediye ve özel idare gibi kuruluşlardan da bilgi almak suretiyle vergi haritalarõ
düzenlemelerini öngörmüştür. Ancak, emlak vergilerinin belediyelere devredilmesi ile
uygulamaya konulamamõştõr.
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Emlak vergileri, yakõn zamana kadar, kentsel alanlarda ve kõrsal alanlarda (köylerde) bütün
emlakõ kapsayacak biçimde düzenlemekte ve Vergi Dairelerine vergi beyannameleri
verilmekte idi. Günümüzde, emlak

vergi beyannameleri, sadece kentsel alanlarda

düzenlenmekte ve beyannameler mahalli belediyelere verilmektedir. Emlak vergileri mahalli
örgütlere devredilmiştir.
Bina ve arsalar ile ilgili vergi haritalarõnõn düzenlenmesinde beldeler ve yapõlaşmõş alanlar,
bina ve arsa değerleri esas alõnarak bölgelere, bölgeler ise meydan, sahil, ana cadde, cadde
ve sokak itibarõ ile kõsõmlara ayrõlmaktadõr. Bu ayrõmda taşõnmaz değerlerinin, özellikle
arsalarõn değerlerinin belirlenmesinde vergi haritalarõ vazgeçilmez bir araç olacaktõr.
Yapõlmasõna karar verilmesi halinde arazi ile ilgili vergi haritalarõnõn şehir, kasaba ve köyler
itibariyle ve arazinin cinsi, sõnõfõ ve kullanma durumunu gösterecek şekilde düzenlenmesi
öngörülmektedir.
5.1.10 Toprak Haritalarõ Yapõmõnda Görülen Sorunlar:
Ülke topraklarõnõn planlõ ve rasyonel biçimde kullanõlmasõ ve özellikle tarõmsal toprak
düzenleme (arazi toplulaştõrma, toprak ve tarõm reformu, topraklandõrma gibi) çalõşmalarõnõn
düzenli biçimde yürütülebilmesi için topraklarõn fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini
yansõtan toprak analizlerine dayalõ “Toprak Haritalarõ” yapõlmaktadõr. Bu veriler, kadastro bilgi
sistemi içinde de derlenmesi, üretilmesi gerekli verilerdir.
Toprak haritalarõnõn düzenlenmesinde temel verilerin üretilmesine yarayan toprak analizleri
çok pahalõ ve büyük emek sonucu üretilen bilgilerdir. Bu bilgilerin uzun süre kullanõlabilmeleri
için, Devlet güvencesi altõnda korunmakta olan kadastro plan belgelerine aktarõlmalarõ
gereklidir. Nitekim, Almanya’da bütün ülke topraklarõ 50’şer metre aralõklarla alõnan topraklarõn
analiz edilmesi suretiyle toprak dereceleri ve derece sõnõrlarõ hassas biçimde oluşturulmuş ve
bu bilgiler 1936 yõlõnda kadastro plan ve belgelerine aktarõlmõşlardõr. Bu güne kadar da bu
bilgiler, ihtiyaç duyuldukça arazi toplulaştõrma gibi çalõşmalarda kullanõlmaktadõr.
Türkiye’de arazi toplulaştõrma çalõşmalarõ dolayõsõyla toprak analizleri yapõlmakta ve
topraklarõn dereceleri ve derece sõnõrlarõ belirlenmektedir. Ancak, toplanan bu bilgiler kadastro
verilerinden bağõmsõz oluşturulmakta ve uzun süre yaşatõlacak biçimde, hassas mekan
boyutlu olarak oluşturulamamaktadõr.
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5.1.11 Tematik Haritalar ve Atlaslarõn Yapõmõnda Görülen Sorunlar:
Ülkemizde gerek çeşitli ölçeklerdeki topoğrafik ve gerekse büyük ölçekli kadastro haritalarõn
üretiminden yasal olarak sorumlu çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarõ bulunmasõna karşõn;
Tematik haritalar ve Atlaslar gibi; genellikle eğitim, siyasi, sosyal ve ekonomik içerikli
propaganda

amacõyla

kullanõlan

dökümanlar

için

yasal

olarak

sorumlu

kurumlar

bulunmamaktadõr.
Türkiye’de tematik harita ve atlas üretimleri, bugüne kadar az miktarda bazõ özel basõmevleri,
MEB Ders Aletleri Yapõm Merkezi ve çoğunlukla da yurt dõşõnda yerleşik basõmevleri ile
anlaşmalar sonucu ithal edilmek suretiyle karşõlanmõştõr. Ancak; komşu ülkelerle aramõzdaki
bazõ siyasi ihtilaflar nedeniyle; yurtdõşõndan ithal edilen tematik harita ve atlaslarda; ülke
menfaatlerine aykõrõ olarak bazõ hususlarõn yer aldõğõ müşahade edilmektedir. Bu konular;
özetle, Ege Denizinde çözümlenmemiş olan kõt’a sahanlõğõ problemine rağmen deniz ve yan
hudutlarõn gösterilmesi, Karaağaç/Edirne’nin Bulgaristan topraklarõnda gösterilmesi, Hatay’õn
Suriye hudutlarõnda gösterilmesi, Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da bazõ bölgelerin Kürdistan
veya Ermenistan olarak gösterilmesi ile bu harita ve Atlaslarda Kürtçe, Rumca ve Ermenice
isimlere yer verilmesi gibi hususlardõr.
1991 veya 1993 yõllarõ arasõnda Harita Genel Komutanlõğõnca tematik harita ve atlas üretimleri
yapõlmõş olup, yukarõda sözü edilen mahsurlar ortadan kaldõrõlmõş olmakla birlikte bu yönde
daha detaylõ ve etkin çalõşmalar yapõlmalõdõr.
5.2 Tapu Hizmetlerinde Görülen Sorunlar:
5.2.1 Mevzuata Ilişkin Sorunlar:
Tapu hizmetleri çok geniş kapsamlõ bir mevzuat temeline dayanmaktadõr. Medeni Kanun,
Tapu Kanunu, Borçlar Kanunu, Kamulaştõrma Kanunu, Imar Kanunu, Ticaret Kanunu gibi
temel kanunlar yanõsõra pek çok mevzuat tapu hizmetleri ile ilgilidir. Bu kanunlarda, bir
çoğunun yürürlüğe giriş tarihi çok eski olup, gelişen toplum ve çağõn ihtiyaçlarõna uygun kõsmi
düzenlemeler yapõlmõş ise de, tam bir bütünlük sağlanamamõştõr.
Tapu işlemlerine dayanak teşkil eden mevzuatõn bir kõsmõ bugünkü hizmet taleplerine cevap
veremediği gibi bazõ hükümleri de uygulanamamaktadõr. Kullanõlan dil ve ifade tarzõyla da yeni
bir düzenlemeyi gerektirmektedir. Ayrõca, diğer idarelerce yerine getirilmesi gereken
belgelerde belirli standart bulunmayõşõ başka bir sorun olarak karşõmõza çõkmaktadõr.
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5.2.2 Personele Ilişkin Sorunlar :
Ülkemiz sanayi ve ticaretinin gelişimine bağlõ olarak ortaya çõkan şehirleşme, tapu
hizmetlerinin nicelik ve nitelik olarak artõşõna yol açmaktadõr. Aynõ olgu, yani tarõma bağlõ
nüfusun azalarak şehirleşmenin yoğunlaşmasõ, yeni il ve ilçelerin kurulmasõnõ, buna bağlõ
olarakta yeni tapu sicil müdürlüklerinin teşkilatlandõrõlmasõnõ gerekli kõlmaktadõr. Hükümet
politikalarõ olarak uygulanan tasarruf tedbirleri sonucu çok kõsõtlõ sayõda yeni personel
alõnabilmektedir. Iş hacminde meydana gelen artõş ile yeni birimler açõlmasõ, emeklilik ve diğer
sebeplerle ayrõlmalar fazla sayõda yeni personelin alõnmasõnõ gerekli kõldõğõ halde, uygulanan
tasarruf tedbirleri nedeniyle mümkün olamamasõ, tapu teşkilatlarõndaki sayõsal personel
ihtiyacõnõ had safhaya çõkarmõştõr.
Diğer bir hususta, tapu hizmetlerini yürütecek personelin hukuki ve teknik konularda yetişmiş
olma zorunluluğudur. Bu zorunluluk, hizmetin özellikli olmasõndan kaynaklanmaktadõr.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün hizmet içi ve öncesi eğitime verdiği önem, tapu
hizmetlerinin bugüne kadar sağlõklõ bir şekilde yürütülmesini sağlamõştõr.
Ancak bugün, eğitime sağlanan kaynaklardaki yetersizlik ve eğitim politikalarõ ile istihdam
ilişkileri arasõndaki uyumsuzluk, mesleğe nitelikli personel alõmõnõ ve bu suretle daha çağdaş
hizmet sunulmasõnõ zorlaştõrmaktadõr.
Hizmetin yeterli olmayan personelle yürütülmesinin doğuracağõ aksaklõklar, Devletin
sorumluluğu altõnda tutulan tapu sicillerine güven duygusunu zedeleyeceği gibi, sosyal ve
ekonomik sorunlarõn ortaya çõkmasõna yol açabilecektir.
Diğer bir sorunda, devletin sorumluluğu altõnda yürütülen tapu hizmetlerinden doğan zararlarõn
ilgili görevliye yöneltilmesidir. Taşõnmaz mal değerlerinin günümüzde büyük rakamlar ifade
ettiği gözönüne alõndõğõnda, tapu hizmetlerini yürüten personel, ağõr sorumluluklarõna karşõn
düşük ücret almaktadõr. Bu husus, mesleğe vasõflõ eleman kazandõrõlmasõnda da engel teşkil
etmektedir.
5.2.3 Donanõm ve Yerleşim Sorunlarõ :
Tapu hizmetlerinin önemli bir bölümü, talepte bulunanõn hak sahibi veya vekili olduğunun
tesbitini ve sicillerin çõkarõlarak talebin karşõlanmasõnda bir engel olup olmadõğõnõn
incelenmesini gerektirmektedir. Bir bölümünde ise, diğer idarelerden belirli bir bilgi veya belge
alõndõktan sonra talepler karşõlanabilmektedir. Diğer bir bölümünü ise, kayõt örneği çõkarõlmasõ
ve veri toplama faaliyetleri oluşturmaktadõr. Son yõllarda alõnan tedbirler sonucu, diğer
idarelerden herhangi bir bilgi veya belge istenmesi zorunlu olan işlemler dõşõndaki tapu
hizmetleri süratle karşõlanmaktadõr.
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Ancak, gerek akit ve tescile yönelik tapu hizmetlerinin, gerekse büyük emek ve zaman
kaybõna yol açan veri toplama faaliyetlerinin daha süratle karşõlanabilmesi için, kayõt ve
bilgilere

daha

kõsa

sürede

ulaşõlmasõnõ

sağlõyacak

teknolojik

donanõmlara

ihtiyaç

bulunmaktadõr. Sicillerin temiz, düzenli ve güven içerisinde korunabilmesi içinde yeni
donanõmlar gereklidir. Ayrõca, her yõl ülke nüfusunun asgari 1/5 inin belirli bir taleple
başvurduğu tapu sicil müdürlüklerinin hak ettiği itibar ve saygõnlõğõn mekan görüntüsü olarak
kazandõrõlabilmesi için, büro donanõmõ olarak güçlendirilmelerinde yarar görülmektedir.
Tapu hizmetleri, hükümet binalarõ, kiralõk binalar ve kurumun kendi hizmet binalarõnda
yürütülmektedir. Hizmetin sürekli ve kalõcõ olmasõ, arşivlerin güven içinde ve düzenli bir şekilde
korunabilmesi için, bu ihtiyaca cevap verecek biçimde, kurumun kendi hizmet binalarõna
kavuşturulmasõna ağõrlõk verilmelidir.
5.2.4 Mali Sorunlar :
Mülk edinme, mülkünden yasa ve mevzuat çerçevesinde dilediği gibi tasarruf edebilme,
mülkiyet ve mülkiyet dõşõndaki diğer ayni haklarõn güven içinde kurulup korunmasõ demokratik
rejimin temelini teşkil etmektedir. Bu nedenle, tapu hizmetleri devletin temel görevleri arasõnda
yer almaktadõr. Ancak, yõllardõr genel bütçe ile tapu hizmetlerine ayrõlan ödenek miktarõ,
hizmetin taşõdõğõ önem ve ihtiyaçlara eşdeğer nitelikte olmamõştõr. Ayrõca, tapu hizmetleri
devlete gelir getirici özelliğe sahip olup sağlanan gelir her yõl artmaktadõr.
Yõllardõr yeterli ödenek ayrõlmamasõndan kaynaklanan araç, gereç, büro donanõmõ eksikliği ve
bilgilere daha kõsa sürede ulaşõlmasõ yoluyla hizmetin çağdaş ve süratli şekilde karşõlanmasõnõ
sağlayacak teknolojik donanõm ihtiyacõ gözönüne alõnarak, genel bütçe ile ayrõlan kaynak
önemli ölçüde arttõrõlmalõdõr.
Diğer taraftan, döner sermaye uygulamasõyla kaynak konusunda bir iyileşme sağlanmõştõr.
Ancak iyileşmenin devamlõ, ihtiyaca uygun ve sağlõklõ şekilde sürdürülebilmesi için, döner
sermaye ile sağlanan kaynaklarõn hizmetin iyileştirilmesinde kullanõlma imkanõ sağlanmalõdõr.
5.2.5 Örgütlenmeye Ilişkin Sorunlar :
Bugün

tapu ve kadastro hizmetleri

kadastro şefliklerince karşõlanmaktadõr.

tapu sicil müdürlükleri,

kadastro müdürlükleri ve

Kadastro müdürlüklerinin yetki alanlarõ mahallin

şartlarõna ve iş kapasitesine göre değişebilmesine karşõn, tapu sicil müdürlüklerinin yetki
alanlarõnõ her ilin merkez ilçesi ile diğer ilçeleri oluşturmaktadõr. Diğer bir ifade ile bugün her
ilin merkez ilçesi ile diğer ilçelerinde bir tapu sicil müdürlüğü bulunmakta, iş hacmi yoğun olan

57

http://ekutup.dpt.gov.tr/harita/oik476.pdf

Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

Harita Tapu ve Kadastro Özel İhtisas Komisyonu Raporu

bölgelerde müdürlük sayõsõ işlem adedine göre artmaktadõr. Tapu sicil müdürlükleri ile
kadastro müdürlükleri 15 adet bölge müdürlüğüne bağlõ olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
Yukarõda ana hatlarõyla açõklanan örgütlenme, il, ilçe esasõna dayanan ülkemiz idare
taksimatõna uygun bulunmadõğõ gibi, tapu ve kadastro hizmetlerini birbirini tamamlayan bir
bütün olarak üstlenen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün merkez yapõsõna paralellik
arzetmemektedir. Ayrõca, tapu ve kadastro hizmetleri gerek yapõlan işlemler, gerekse sicil ve
belgeler itibarõyla birbirini tamamlayan mahiyette olduklarõndan, taşra birimlerinin örgüt yapõsõ
da bu duruma uygun olmalõdõr.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün teşkilat yapõsõ mevcut imkan ve kaynaklarõn en verimli
şekilde değerlendirilmesi yoluyla amacõn gerçekleştirilmesine uygun olmalõdõr. Şüphesiz
mevcut imkanlar dahilinde hizmetin en uç noktalara kadar götürülmesi de çağdaş devletin
amaçlarõ arasõnda yer almaktadõr. Ancak, iş hacmi çok sõnõrlõ olan mülki birimlerde dahi tapu
sicil müdürlüklerinin kurulmasõ, kaynaklarõn verimli bir şekilde değerlendirilmesine uygun
bulunmamakta, hizmetin etkin bir şekilde yerine getirilmesine engel teşkil etmektedir.
Son yõllarda ülkemizde ve dünyada, daha süratli, koordine ve etkin hizmete ulaşõlabilmesi ve
sorunlarõn bulunduğu yerde çözümlenmesini sağlamak amacõyla yaygõn ve yetersiz idari
birimler yerine güçlü mahalli birimlerin oluşturulmasõ gerekli görülmektedir.
Ayrõca, tapu ve kadastro müdürlüklerinin il ve ilçe idari yönetimlerinde temsiline, hizmeti daha
etkin ve süratli kõlabilmek amacõyla, merkez-bölge ve taşra örgütleri ile personelin yetki
dağõlõmlarõnõn gözden geçirilerek yeniden koordinasyonuna ihtiyaç duyulmaktadõr.
5.3 Kadastro Hizmetlerine Ilişkin Sorunlar :
5.3.1 Mevzuatla Ilgili Sorunlar :
- Türkiye’de kadastro çalõşmalarõ 3402 sayõlõ yasa çerçevesinde TKGM. lüğü tarafõndan,
orman kadastrosu ise 6831 sayõlõ yasa hükümlerine uygun olarak Orman Genel Müdürlüğü
tarafõndan yapõlmaktadõr. Orman sõnõrõndaki yerleşim alanlarõnda Kadastronun yapõlabilmesi
için öncelikle orman kadastro ekiplerince o bölgenin orman kadastrosunun yapõlmasõ
gerekmektedir.

Orman

Kadastrosu

çalõşmalarõnda

uygulamadaki

harita

kadastro

standartlarõna ve 3402 sayõlõ yasa hükümlerine uymadõğõndan bugüne kadar yapõlan
çalõşmalarõn büyük bir bölümünün tescili mümkün olmamõştõr bu da uygulamada sõkõntõlara
neden olmakta ve kadastral hizmetin yapõlmasõnda darboğaz teşkil etmektedir.
Diğer
bulunmasõ

yönden

kadastro

gerekirken

Orman

hizmetlerinin

tamamõnõn

Kadastrosunun
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Müdürlüğü’nce, klasik kadastronun T.K.G.M.’ce yürütülmesi aksaklõklara neden olmaktadõr.
- Dünyadaki teknolojik gelişmelere bakõldõğõnda artõk bilgi sistemlerinden bahsedilmekte ve bir
çok ülke ise bu alanda çalõşmalarõnõ tamamlama noktasõna getirmiştir. Ülkemizde de artõk
kadastro bilgi sistemine geçiş konusunda hõzlõ adõmlar atõlmalõdõr. Bu durumda önümüze çõkan
en büyük engellerden birisi mevcut yasalarõn bu çalõşmalar için yeterli olmadõğõ ve bir çok
noktada engeller bulunduğu hususudur.
- 3402 Sayõlõ Kadastro Kanunu’nun 1. Maddesi ile Büyük Ölçekli Harita Yapõm Yönetmeliği’nin
2. Maddesi hükümlerine göre, kadastro haritalarõnõn topoğrafik nitelikte düzenlenmesi
gerekmektedir. Kanunun amir hükmüne rağmen, uygulamada kadastro haritalarõ kurumca iki
boyutlu olarak düzenlenmektedir. Yalnõzca kadastronun teknik işleri ihale yoluyla müteahhite
yaptõrõlan yerlerin haritalarõ üç boyutlu, yani topoğrafik niteliği de taşõyacak biçimde
hazõrlanmaktadõr.
- 3402 sayõlõ Kadastro Kanununa göre yapõlan tahdit ve tesbit çalõşmalarõnda, askõ ilanõ
öncesinde ilgililerince ne şekilde öğrenileceğine dair mevcut herhangi bir hüküm
olmadõğõndan, tahdit ve tesbitlerin sağlõklõ olarak yürütülmesi mümkün olmamaktadõr.
- Kadastro Kanunu’nun 15. Maddesinde “ayõrmayõ gerektiren taksimlerde, ayõrma tarihindeki
imar mevzuatõ dikkate alõnõr” hükmü yer aldõğõndan, kadastro sõrasõnda zeminde fiilen oluşmuş
sõnõrlara itibar edilebilmesi için imar mevzuatõnõn aradõğõ şekil şartõnõn tamamlanmasõ
gerekmekte buda kadastronun yapõlõşõnõ zorlaştõrmaktadõr.
5.3.2 Örgütlenme Sorunlarõ :
- Kadastro müdürlükleri bünyesinde, kadastro, değişiklik işlemleri, güncelleştirme ve yenileme
hizmetleri bir arada yürütülmektedir. Yörenin durumuna göre kadastro müdürlüklerinin
bazõlarõnda bu hizmetlerin hepsi mevcut olabildiği gibi, bazõ müdürlüklerde ise bu hizmetlerden
sadece bir tanesi olabilmektedir. Bu durum, müdürlüklerin örgütlenmesinde standarda
gidilmesini güçleştirmektedir. Aslõnda, kadastro yapõm hizmeti ile değişikliklerin izlenmesi
hizmeti birbirinden farklõ yapõ ve özellikler taşõmaktadõr. Kadastronun önceden belirlenen plana
göre yeterli eleman, araç ve gereçle, aralõksõz bir şekilde yürütülmesi gerekmekte iken,
değişiklik işlemleri isteğe bağlõ olarak, bir programa bağlõ olmaksõzõn yürütülmektedir. Her iki
hizmetin, kapsamõ ile, amaç ve hedefleri farklõdõr. Bu hizmetlerin yürütülmesinde, kadastro ile
yenileme ve güncelleştirme hizmetleri birinci önceliğe sahip iken, değişikliklerin takibi işleri,
ikinci planda kalmaktadõr.
yürüten

müdürlükler

Düzenli ve sürekli yapõlmasõ gereken kadastro hizmetini

bünyesinde,

değişiklik
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araç ve gereçlerin ve gerekse personelin programa ve plana bağlõ olarak kadastro yapmasõ
mümkün olmamaktadõr. Halbuki, kadastro hizmetinin düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için,
plan ve programõn uygulanmasõ gereklidir. Aksi takdirde, hizmette aksamalar ve kesintiler
olmasõ kaçõnõlmazdõr. Bugünkü örgüt yapõsõ içerisinde bu sorunlar mevcuttur.
- Kadastro müdürlüklerinde çalõşan personel arasõnda uzmanlõk alanlarõ belirlenmeyip özellikle
teknisyen olarak çalõşanlarõn hem teknik hem de hukuki konularda çalõşmalar yapmak
zorunda olduklarõ için hata oranõ yükselmekte, kadastrodan sonraki yõllarda yenileme istekleri
gündeme gelmektedir.
- Dünyada ve ülkemizde hizmetlerin özel sektör kanalõ ile yürütülmesi fikri hõz kazandõğõ bir
dönemde, Türkiye’de gerek kadastro gerekse güncelleştirme çalõşmalarõnda bu güne kadar
özel sektör gücünden gerektiği şekilde yararlanõlamamõştõr.
- Türkiye’de tapu ve kadastro hizmetleri, TKGM’ne bağlõ olarak faaliyet gösteren bölge,
kadastro ve kadastro şeflikleri ile tapu sicil müdürlükleri tarafõndan yürütülmektedir. Merkezi
bir yönetim sisteminin hakim olduğu teşkilatta bölge müdürlükleri gerek yasal yönden gerekse
personel yetersizliğinden dolayõ gerektiği şekilde işlevini yerine getirememektedir. Ayrõca
Kadastro ve Tapu Sicil müdürlüklerinin çok sayõda olmasõ kaynak israfõna neden olmaktadõr.
Bu durum ise işleyişin ağõrlaşmasõna, her türlü planlama ve koordinasyon çalõşmalarõnda
aksamalara neden olmaktadõr.
5.3.3 Teknolojik Gelişmelerden Yararlanmadaki Sorunlar :
Dünyadaki bilgi sistemi örneklerine baktõğõmõzda Tapu, Kadastro, harita, Teknik altyapõ ve tüm
bilgiler, bu bilgileri üreten kurumlara bağlõ olarak merkezi bir yönetim tarafõndan işletilen ana
bilgisayar sistemlerinde toplanmakta olduğunu görürüz. Her kurum bu sisteme direk bağlõ olup
kendi bilgilerine ulaşmak ve değişiklikleri işlemek hakkõna sahiptir. Hatta ücreti ödenmek
koşuluyla bu bilgiler başkasõnõn da kullanõmõna verilebilmektedir.
Bu gelişmelere paralel olarak ülkemizde de bilgi sistemlerinden söz edilmektedir. TKGM de bu
gelişmeleri yakõndan izlemiş ve 1980 yõlõnda TAKBIS projesini geliştirerek bu yönde bir adõm
atmõştõr. Aynõ şekilde Istanbul, Ankara gibi büyükşehir belediyeleri kentsel gelişmeleri
yakõndan izlemek ve her türlü planlamalarõ yapmak için Kent Bilgi Sistemleri kurma yönünde
çalõşmalarõ başlatmõşlardõr.
Istanbul ve Ankara belediyeleri bu yönde hayli mesafe katetmişken; Izmir, Bursa gibi bazõ kent
belediyeleri de hazõrlõk aşamasõndadõrlar. Gelişmeler önümüzdeki yõllarda bilgi sistemleri
konusunda bir çok çalõşmalarõn olacağõnõ göstermektedir. Tabii ki bu çalõşmalarda, kurumlar
arasõ koordinasyon sağlanarak ülke yararõna uygun bir şekilde yönlendirilmesi sorunu
karşõmõza çõkmaktadõr.
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Türkiye’de kadastral çalõşmalar 60 yõldan beri yapõlagelmektedir. O günün imkanlarõ
ölçüsünde yürütülen hizmetler sonucu üretilen haritalar, gerek nitelik bakõmõndan gerekse
zamanõn ölçü tekniklerinin yetersizliğinden dolayõ duyarlõklarõ, bu günün ihtiyacõna cevap
verecek nitelikte değildirler.
Günümüzdeki teknolojik gelişmeler ve taşõnmazlarõn değer kazanmasõna paralel olarak bu
haritalara, gereksinimlere cevap verecek nitelik kazandõrõlmasõ önemli bir konu olarak
karşõmõza çõkmaktadõr. Ayrõca bilgi sistemlerinin gündemde olduğu günümüzde bu
çalõşmalarõn bilgisayar ortamõna aktarõlacak şekle getirilmesi gerekmektedir.
5.3.4 Kadastronun Yenilenmesindeki Sorunlar :
Türkiye’de kadastral çalõşmalarõn başladõğõ yõllarda eğitilmiş elemanõn az olmasõ, mevcut
teknik donanõm yetersizliği gibi nedenlerle yapõlan çalõşmalar sonucu çeşitli sorunlar
bulunmaktadõr.
Bu sorunlar;
- Nirengi, Poligon gibi sabit tesisler kaybolmuştur. Yerlerine konulmalarõ mümkün değildir.
Değişmediği anlaşõlan sõnõrlara göre dahi uygulama kabiliyeti yoktur.
- Kadastro sonrasõnda, planlar üzerindeki değişiklikler gereği gibi izlenememiştir. Pafta ile
arazi birbirine uymamaktadõr.
- Kullanõlan pafta altlõklarõ ya eskimiştir ya da kalitesizdir. Kullanõlmasõnõn devamõ, yanõlma
sõnõrlarõ dõşõnda hatalara sebep olmaktadõr.
- Kadastronun ölçü ve tersimatõnda yanõlma sõnõrõ dõşõnda hatalar vardõr.
- Plan ölçekleri ihtiyaçlara cevap verememektedir. Büyütülmeleri halinde yanõlma sõnõrõ dõşõnda
hatalar ortaya çõkmaktadõr.
- Bazõ paftalar fotoplan olduğu için yetersizdir.
- Grafik sistemde yapõlan paftalar ihtiyaçlar karşõsõnda yetersiz kalmaktadõr.
- Şehirlerin gelişmesi ve imar planõ uygulamalarõ nedeniyle taşõnmazlarõn değerleri arttõğõndan,
buna bağlõ olarak plan hassasiyeti de artõrõlmalõdõr.
Bu sorunlarõn giderilmesine çare olarak 2859 sayõlõ yenileme kanunu yürürlüğe girmiş ancak
bu kanun, çerçevesinin çok dar olmasõ nedeniyle sorunun çözümüne yeterli cevap
getirememiştir.
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5.3.5 Çalõşma Koşullarõ ile Ilgili Sorunlar :
3045 sayõlõ kanun ile kadastro müdürlükleri, hizmet verdikleri yörede geçici olmaktan çõkarõlõp
daimi hizmet birimleri haline getirilmişlerdir. Hizmetin hõzlõ ve sağlõklõ bir şekilde verilebilmesi
için mekan sorununun giderilerek, sağlõklõ çalõşma ortamõnõn sağlanmasõ zorunludur. Çünkü
Türkiye genelinde hizmet veren kadastro müdürlüklerinin hemen hepsine yakõnõ kiralõk ve
hizmetin verilmesine elverişli olmayan hizmet binalarõnda barõnmaktadõrlar.
Tapu Kadastro hizmetlerinde görevli personel zor şartlarda arazide hizmet görmekte,
hizmetinin karşõlõğõ olan imkanlardan diğer kurumlarda olduğu gibi yararlanamamaktadõr. Bu
durum kadastro hizmetlerinde verimi etkilemektedir.
Kadastro hizmetlerinin zor arazi şartlarõ bulunan yörelere kaymõş olmasõ nedeni ile, arazi
şartlarõna uygun yeterli araç gereç bulunmayõşõ hizmeti verimsiz yönde etkilemekte olup
modern ölçme aletlerinin yeterli miktarda olmamasõ ise çalõşmalarda verimi ve hassasiyeti
düşürmektedir.
Taşõnmazlarõn cins değişikliklerinin tapu kütüğünde ve haritasõnda işlenebilmesi için, mal
sahibinin talebi gerekli olduğundan, bu talep yapõlmadõğõ durumlarda kadastro paftasõ ve tapu
kütüğü güncel hali yansõtmamaktadõr. Bu durum ise her türlü mühendislik projelerini doğrudan
etkilemektedir.
5.3.6 Arşivleme ile Ilgili Sorunlar :
Mevcut uygulama ile değişik işlemleri kadastro müdürlükleri tarafõndan periyodik olarak
merkeze gönderilmektedir. Ancak Türkiye’nin her tarafõndan gelen bu işlemler merkezde
günlük takip edilememekte ve dolayõsõ ile merkezdeki arşiv güncelliğini yitirmiş bulunmaktadõr.
Bu da arşivlemede beklenen amaca ters düşmektedir.
Ülkemizde kurumlarõn kendi ihtiyaçlarõ için ürettikleri yer kontrol noktalarõ ve haritalar arşivlerini
oluşturmaktadõr. Bu nedenle tüm kurumlarõn ortaklaşa yararlanacağõ merkezi bir arşiv
bulunmamaktadõr. Mevcut arşivler arasõnda koordinasyon olmadõğõndan bu durum kaynak
israfõna neden olmakta hizmetin etkinliği kaybolmaktadõr.
5.4 Sektörle Ilgili Eğitim Sorunlarõ :
Harita tapu ve kadastro eğitim hizmetleri, endüstri meslek liseleri, meslek yüksek okullarõ ve
üniversiteler tarafõndan çeşitli düzeylerde verilmektedir. Bu eğitimi üstlenen eğitim kadrosu ise
profesör, doçent, yardõmcõ doçent, araştõrma görevlisi, öğretim görevlisi, uzman, mühendis ve
diğer meslek mensuplarõndan oluşmaktadõr.
Her

lise

haritacõlõk

mezununu
sektörü

yüksek
de

tahsil

etkilenmekte
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meslek yüksek okullarõnda harita kadastro programlarõ açõlmaktadõr. Bu okullarõn çoğunda
derslik ve laboratuvar olanaklarõ sõnõrlõdõr. Ayrõca benzer şekilde öğretim elemanõ sorunu
yaşanmaktadõr. Çoğu okulda kurum dõşõndaki harita mühendisleri ders vermekte ve henüz
akademik kariyerlerini tamamlamamõş olan elemanlar zorunlu olarak derslere sokulmaktadõr.
1993/1994 ders yõlõnda yeni kayõt olan 1190 öğrencinin mezun olunca çalõşma alanõ dar olan
sektörde nerede istihdam edileceği düşünülmektedir.
Uygulama alanlarõnda harita teknisyeni ile harita teknikeri arasõnda bir fark oluşmamaktadõr.
Gerekli planlama yapõlmadan düzensiz bir şekilde eğitim kurumlarõnõn açõlmasõ mezun olacak
elemanlarla ilgili istihdam sorunu yaratacaktõr.
Sayõsal harita üretimi ve kadastro bilgi sistemi konularõnõ gerçekleştirebilmek amacõ ile
üniversitelerin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümlerinde ders programlarõ, yazõlõmdonanõm,

mesleki

donanõm,

uygulama,

staj

ve proje üretimi konularõnõn yeniden

değerlendirilmesi gerekmektedir.
Harita tapu kadastro sektörü teknolojik gelişmelerden doğrudan ve ilk etkilenen bir sektördür.
Günümüzde teknolojik gelişmelerin uygulamaya sokulabilmesi gelişmenin bir gereği olduğuna
göre, eğitimde de bu gelişmenin sağlanmasõnõ gerektirmektedir. Bu yüzden, öğretim
elemanlarõ yeni teknolojiye uygun biçimde bilgilerini yenilemesi, eğitim programlarõnõn buna
göre düzenlenmesi ve uygulamada çalõşan sektör elemanlarõnõn da bilgilerini yenilemesi
gerekmektedir.
Teknolojik gelişmelerin uygulamada görev yapan sektör elemanlarõnõn hizmet içi eğitim ile
bilgilerinin yenilenmesini gerekli kõlmaktadõr.
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VII. BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMINDE BEKLENEN GELIŞMELER

6.1. Dünyada Beklenen Sektörel Gelişmeler
6.1.1. Hrita Hizmetlerinde Beklenen Gelişmeler
Önümüzdeki beş yõllõk dönem içinde beklenen gelişmeler güncel teknolojilerin yoğun bir
biçimde temel jeodezik ağlar ile harita üretimi ve revizyonde kullanõlmasõ ve bilgi sistemlerine
geçiş olarak özetlenebilir.
Bu kapsamda uydu tekniklerinin üç boyutlu konum belirlemede kullanõmõnõn giderek
yaygõnlaşacağõ ve halen kullanõmda olan klasik ölçme tekniklerinin yerini alacağõ
beklenmektedir. Diğer taraftan uzaktan algõlama tekniklerindeki gelişmeler kapsamõnda çok
yakõnda ticari olarak temini mümkün olacak yüksek ayõrma güçlü uydu görüntülerinin
gündemde olmasõ nedeniyle hali hazõrda 1/50000 ve daha küçük ölçekli haritalarõn üretimi ve
revizyonda kullanõlan bu görüntülerin daha büyük ölçekli harita üretimi ve revizyonunda
kullanõlacağõ düşünülmektedir.
Yukarõdakilere ilaveten bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler paralelinde daha hõzlõ ve güçlü
bilgisayar yazõlõm ve donanõmlarõnõn ortaya çõkmasõyla bilgi sistemlerinde büyük gelişmeler
olacağõ, haritacõlõk sektörü dõşõnda da yaygõn kullanõm alanõ bulacağõ değerlendirilmektedir.
6.1.2 Tapu Hizmetlerinde Beklenen Gelişmeler
Dünyada siyasi bloklar ortadan kalkmõş her alanda liberal eğilimler güçlenmiştir. Teknolojik
gelişmeler sõnõr tanõmaz bir şekilde değişimlere sebep olmaktadõr. Haberleşme ve ulaştõrma
teknolojisindeki hõzlõ gelişme dünyanõn her yerindeki insanlarda belirli bir standartta yaşam
özlemi yaratmaktadõr. Bu gelişme ülkelerin kalkõnma faaliyetlerini küresel bir çerçeve
içerisinde düzenlemelerini gerekli kõlmõştõr. Iktisadi ve sosyal alandaki gelişmelerde bu
entegrasyona uyum sağlamõştõr. Önümüzdeki beş yõllõk dönemde de bu gelişmelerin hõzla
devam edeceği düşünülmektedir.
Dünyada bilgi toplumu olma yönünde gerekli hazõrlõklarõnõ tamamlayan ülkeler; diğer
hizmetlerde olduğu gibi tapu hizmetine ilişkin bilgileri üretip, derleyip, bir bilgi ağõ ile kullanõma
sunarak etkin bir hizmet gerçekleştirebilecekler ve ülke insanlarõnõn bu hizmetten beklentilerini
karşõlayabileceklerdir. Hizmetteki bu standarta uyum sağlayamayan ülkeler ise önde gidenleri
izlemek zorunda kalacaklardõr.
6.1.3 Kadastro Hizmetlerinde Beklenen Gelişmeler :
Dünyada teknolojik gelişmeler hõzla devam ederken, bir tarftan da bağõmsõzlõk kazanan
ülkelerde özel mülkiyete geçiş çalõşmalarõ gündeme gelmiştir. Kadastral çalõşmalar açõsõndan

64

http://ekutup.dpt.gov.tr/harita/oik476.pdf

Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

Harita Tapu ve Kadastro Özel İhtisas Komisyonu Raporu

bir hayli mesafe katetmiş ve kadastro bilgi sistemi kurma çalõşmalarõnõ son aşamaya getirmiş
olan batõlõ ülkeler yeni oluşum içinde pazar paylarõnõ arttõrarak kadastral yönden deneyim ve
teknolojilerini transfer etmek için rekabet içine girmişlerdir.
VII. Beş yõllõk plan döneminde bir taraftan ileri ülkelerin kadastro bakõmõndan geri kalmõş diğer
ülkelerde yoğun bir kadastral çalõşma faaliyeti içine girmeleri beklenirken, diğer taraftan
teknolojik olarak coğrafi bilgi sistemlerinin kurulmasõ, uydu ölçmelerinin kadastral alanda
kullanõlmasõ, gibi birtakõm gelişmelerin olmasõ beklenmektedir.
6.2. Türkiye’de Beklenen Sektörel Gelişmeler :
6.2.1. Harita Hizmetlerinde Beklenen Gelişmeler :
Dünyadaki gelişmelere paralel olarak uydu tekniklerinin özellikle jeodezik, fotoğrametrik ve
uzaktan algõlama çalõşmalarõnda kullanõmõnõn ülkemizde de etkin bir şekilde yaygõnlaşacağõ
değerlendirilmektedir. Bu kapsamda daha ekonomik, hõzlõ ve duyarlõ konumbelirlemeye olanak
veren G.P.S sisteminin jeodezik ağlarõn iyileştirilmesinde ve nirengi sõklaştõrõlmasõnda yoğun
bir şekilde kullanõlacağõ tahmin edilmektedir. Özellikle G.P.S alõcõlarõda görülen boyut
küçülmesi ve fiyatlardaki ucuzlamanõn da kullanõmda etkin bir faktör olacağõ düşünülmektedir.
Diğer taraftan bu alõcõlarõn jeodezik hizmetlerin yanõnda başka mühendislik dallarõnda,
ulaşõmda, turizmde v.b. alanlarda da kullanõlacağõ değerlendirilmektedir.
Ayrõca uzaktan algõlama uydularõndan elde edilen görüntülerin ayõrma gücünde giderek artan
duyarlõk, bu görüntülerin orta ölçekli topoğrafik harita üretimi dõşõnda tarõm, ormancõlõk, çevre,
v.b. uygulama alanlarõnda yaygõn bir kullanõm yeri bulacağõnõ göstermektedir.
Gelişen bilgisayar teknolojisine paralel olarak fotogrametri ve kartoğrafyada da otomasyon
çalõşmalarõnõn getirdiği bilgi sistemleri kavramlarõnõn plan döneminde Harita Genel
Komutanlõğõnca “Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi”, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce
“TAKBIS” ve Belediyelerce de “Kent Bilgi Sistemleri” bazõnda uygulamaya geçirilebileceği
düşünülmektedir.
6.2.2 Tapu Hizmetlerinde Beklenen Gelişmeler :
Türkiyenin Dünyadaki bu gelişmelere uyum sağlamasõ için, etkin ve verimli bir kamu hizmeti
sunulmasõnõn ortamõnõ dünya ülkeleri entegrasyonu içinde sağlamasõ gerekecektir. Bu da
çağõn gerektirdiği anlayõş ve çalõşma usüllerini benimseyen iyi bir kamu yönetimi oluşturmakla
gerçekleşecektir.
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Hõzlõ nüfus artõşõ ve kentleşme ülkemizde önümüzdeki yõllarda da devam edecek, kentsel
sorunlarõn başõnda gelen konut ve toprağa ilişkin talepler artarak devam edecektir.
Gerek taleplerin yerine getirilmesinde, gerekse insanlarõmõzõn belirli bir standartdaki hizmet
bekleme özlemlerinin karşõlanabilmesi için önümüzdeki yõllarda bu hizmetin görülmesinde,
gerekli kurumsal değişikliklerin yapõlmasõ gerekecektir.
Türkiye; konumu itibarõyle, Türk Cumhuriyetleri ile bu dönemde ilişkilerin geliştirilmesine ağõrlõk
verecek, özel mülkiyet çalõşmalarõna yeni geçmeye çalõşan bu ülkelere tapu hizmeti
konusunda yardõm etmesi gerekecektir.
Ülkemiz nüfus artõşõna uygun olarak insanlarõn toprağa ilişkin talepleri devamlõ artmaktadõr.
Ancak, toprak ise devamlõ sabit kalmaktadõr. Bu nedenle; gerek toprak mülkiyetinin
edinilmesinin gerekse kullanõmõnõn önümüzdeki yõllarda hangi esaslara bağlanmasõ gerektiği
konusunda bu dönemde çalõşmalar yapõlmasõ, alõnmasõ gerekli tedbirlerin önerilmesi gündeme
gelebilecektir.
6.2.3 Kadastro Hizmetlerinde Beklenen Gelişmeler :
Ülkemizde bir taraftan kadastral alanda kullanõlan teknolojilere paralel olarak ölçü sistemleri
geliştirilip daha hõzlõ ve hassas bir şekilde kadastro çalõşmalarõ sürdürülürken diğer taraftan da
geçmiş yõllarda yapõlan çalõşmalar günün teknolojisi ile uyumlandõrõlõp bilgi sistemleri kurma
çabalarõ sürdürülmektedir.
Önümüzdeki VII. Beş yõllõk kalkõnma planõ döneminde kentsel alanlarõn tamamõ ile ormanla
ilişkisi olmayan ekonomik bakõmdan yarar görülen alanlarõn önemli bir kõsmõnda kadastral
çalõşmalar

bitirilecektir.

Yenilenmeye

muhtaç

alanlarõn

pek

çoğunun

yenilenmesi

gerçekleştirilecek, hukuksal yönden sorunlu olan alanlarda da yeniden kadastro çalõşmalarõnõn
yapõlabilmesi için mevzuat düzenlemesine gidilecektir. Bundan sonraki kadastral hizmetlerde
sayõsal ortamda bilgilerin toplanmasõ sağlanacak ve özel sektör teknik gücünden
yararlanõlarak hizmete hõz kazandõrõlacaktõr.
Doğu blokunun dağõlmasõyla bağõmsõzlõğõnõ kazanan Türk Cumhuriyetlerinin özel mülkiyete
geçişi için yapõlacak çalõşmalarla yakõndan ilgilenen Türkiye, kadastral alandaki düzeyini
gelişmiş ülkeler seviyesine getirme uğraşõ yanõsõra Türk Cumhuriyetlerindeki gelişmelerde de
aktif bir şekilde rol alma gayretini göstermektedir. Bu nedenle bir yandan dõşardan teknoloji
transferi hõz kazanarak devam etmesi beklenirken bir yandan da hõzla artõşõ devam eden
yetişmiş (kalifiye) eleman için iş ortamõ arayõşlarõnõn olağan bir durum olarak karşõmõza
çõkmasõ beklenmektedir.
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7. VII. BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMINDE ÖNGÖRÜLEN HEDEF VE POLITIKALAR
7.1 Harita Yapõmõnda Hedef Ve Politikalar
Ülkenin kalkõnma ve savunma amaçlõ ihtiyaçlarõ ile gelişen teknolojilerin sağladõğõ olanaklar
gözönünde tutularak: Harita yapõm ve kullanõmõnda beklenen fonksiyonlarõn yerine
getirilebilmesi için Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde aşağõdaki temel ilkelerin
gözönünde bulundurulmasõnõn yararlõ olacağõ değerlendirilmektedir.
7.1.1 Hedefler
VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde; Harita GenelKomutanlõğõ’nca hedeflenen hizmetler;
Temel Jeodezik ağlara ilişkin hedefler;
- Ülke temel jeodezik ağlarõnõn iyileştirilmesi, yaşatõlmasõ ve jeodezik veri tabanõnõn kurulmasõ,
-

Türkiye

jeoidinin(

Astrojeodezik,

Astrogravimetrik,

Gravimetrik,

Doppler,

G.P.S.)

belirlenmesi,
doğruluk ve duyarlõğõnõn artõrõlmasõ,
- Depremlerin önceden tahmini ve deprem zararlarõnõn azaltõlmasõ amacõna yönelik jeodezik
çalõşmalarõn yapõlmasõ,
- Jeodezik koordinat sistemleri arasõndaki (TUD-54, ED-50, WGS-84, IERS-89) dönüşümlerin
yapõlmasõ,
- Temel jeodezik ağlarõn iyileştirilmesi kapsamõnda uydu tekniklerinden yararlanõlmasõ, ölçme
ve değerlendirme standart ve prensiplerinin belirlenmesi,
- Uzaktan algõlama ve uydu görüntüleri ile harita üretim ve revizyonu çalõşmalarõnõ sürdürmek
ve yaygõnlaştõrmasõ,
- Üç boyutlu G.P.S. ağõnõn kurulmasõ,
- Türkiye Ulusal Düşey Datumu’nun belirlenmesi,
- Bilgi sistemine ilişkin olarak, Ulusal coğrafi bilgi sisteminin kurulmasõ, ulusal sayõsal bilgi
üretim ve değişim standartlarõnõn belirlenmesi,
olarak sõralanabilir.
VII nci Beş Yõllõk plan döneminde Harita Genel Komutanlõğõnõn revizyonlu harita üretim
hedefleri aşağõda belirlenmiştir.
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Adet
Ölçekler

1995

1996

1997

1998

1999

1/25000

385

384

384

384

384

1/50000

96

96

96

96

96

1/100000

24

24

24

24

24

1/250000

4

4

4

4

4

1/500000

2

2

2

2

2

1/1000000

1

1

1

1

1

Yukarõdaki üretim hedeflerine ilaveten kamu kurum ve kuruluşlarõndan gelecek büyük ölçekli
harita üretimi, hava fotoğrafõ alõmõ “Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliği”
kapsamõnda olacak değer ve topoğrafik harita taleplerinin de karşõlanmasõ için çaba
gösterilecektir.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce VII. Beş Yõllõk Kalkõnma planõ çerçevesinde üretilmesi
hedeflenen 1/5000 ölçekli STH üretiminin yõllar itibarõyla hedefleri aşağõda yer almaktadõr;

VII nci Beş Yõllõk plan dönemi
2
1/5000 ÖLÇEKLI STH ÜRETIM HEDEFI (Km )
Yõllar

1995

1996

1997

1998

1999

Hedefler

9000

9000

9000

9000

9000

Topla
m
45000
2

VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde 1/5000 ölçekli harita üretiminin 500.000 km ’ye
ulaşmasõ beklenmektedir. Ayrõca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce 3. derece
sõklaştõrma, alõm için sõklaştõrma ve kadastral çalõşmalarda kullanmak üzere satõn aldõğõ uydu
bazlõ ölçme yöntemlerinin plan döneminde yoğun olarak kullanõmõ hedeflenmektedir.
1/1000 ölçekli harita üretim hedefleri, Iller Bankasõ Harita Dairesinin geçmiş yõllardaki
üretimleri dikkate alõnarak aşağõdaki şekilde tahmin edilmiştir.

VII nci Beş Yõllõk plan dönemi
2
1/1000 ÖLÇEKLI HARITA ÜRETIM HEDEFI (Km )
Yõllar
Hedefler

1995
800

1996
800

1997
800

1998
800

1999
800

Belediye
say.

200

200

200

200

200

Toplam
4000
1000
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafõndan, kentsel alan kadastrosu yapõmõ dolayõsõ ile
üretilecek olan 1/1000 ölçek standardõndaki bilgiler 1/1000 ölçekli harita yapõmõ dõşõnda ve
kadastro yapõmõ olarak ele alõnmõştõr. Esasen, gerek Iller Bankasõnca ve gerekse diğer kamu
kuruluşlarõnca

üretilmekte

olan

1/1000

ölçeğindeki

haritalar,

kadastral

bilgilerle

bütünlenmedikçe uygulamada genellikle kullanõlmamaktadõr. Bu nedenle özellikle belediyelerin
ihtiyacõ için üretilmekte olan 1/1000 ölçekli haritalar, halihazõr durumu gösteren, yeraltõ
tesislerini göstermeyen haritalar ve belediyelerce planlama altlõğõ olarak kullanõlsalar da
sonunda yine kadastro bilgilerine ihtiyaç göstermektedir. Bu nedenle TKGM’ce yapõlacak
1/1000 ölçekli kadastral haritalarõn üretilmesi ile bir çok kuruluşun ihtiyaçlarõnda kullanõlmasõ
mümkün olacaktõr.
Öte yandan 31 ocak 1988 tarihinde yürürlüğe giren Büyük Ölçekli Harita Yapõm Yönetmeliği
gereğince, meskun alanlarda ve küçük arazi parçalarõnõn çoğunlukta olduğu yerlerde 1/1000
ölçekli Topoğrafik Kadastral Harita üretimi gerekmektedir.
Özellikle Karadeniz Bölgesi ile meskun alanlar için 1/1000’lik kadastral harita üretiminde,
kamu kesimi ile birlikte özel kesim teknik kapasitesinden de yararlanõlmasõ zorunluluk arz
etmektedir.
7.1.2. POLITIKALAR
7.1.2.1. Örgütlenme
Yedinci beş yõllõk kalkõnma planõ döneminde, giderek çeşitleneceği ve yaygõnlaşacağõ
kaçõnõlmaz bir gerçek olan harita hizmetlerinden yararlanacak kuruluş ve kişilerin ihtiyaçlarõ
dikkate alõnarak, harita hizmetlerindeki bu dağõnõklõğõ gidermek üzere, savunmaya yönelik
harita hizmetleri hariç olmak kaydõyla kurumlarõn yetki ve sorumluluklarõnõ birbirleriyle
koordineli bir biçimde belirleyecek yasal düzenlemelere gidilmeli ve bu kapsamda Bakanlõklar
arasõ Harita Işlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulunun etkinlik ve yaptõrõm gücü
arttõrõlmalõdõr.
7.1.2.2. Planlama
Harita ve Kadastro faaliyetleri bir bütün kabul edilerek ülke çapõnda uygulanmak üzere bir
master plana (3402 sayõlõ Kadastro Kanununda da görüldüğü gibi) kavuşturulmalõ ve VII. Beş
Yõllõk Kalkõnma Planõnõn ilk yõllarõndan itibaren bu plan uyarõnca çalõşmalar sürdürülmektedir.
Bu çerçevede 1/5000 ölçekli ST ve Büyük Ölçekli Harita Yapõm Yönetmeliklerinin yeniden ele
alõnarak günün koşullarõna uygun hale getirilmesi gerekli görülmektedir.
Özellikle metropollerdeki düzensiz kentleşmenin önlenmesi amacõyla; alõnacak tedbirler, ulusal
düzeyde koordine edilmeli, uygulama prensipleri konulmalõ ve gerekiyorsa yeni yasal
düzenlemelere gidilmelidir.
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7.1.2.3. Teknolojik Gelişmelerden Yararlanma
Bugün klasik harita üretimiyle bu amaçla kullanõlan araç, gereç ve teknikler yerini; Bilgi Sistemi
Kavramõ ile araç, gereç ve tekniklerine bõrakmaktadõr. Bu nedenle, ilk olarak çeşitli amaçlara
yönelik Bilgi sistemleri kurulmasõyla ilgili olarak varõlmak istenilen hedefler, ihtiyaçlar, sistem
gerçekleştirme aşamalarõ ve ulusal standartlar belirlenerek uygun teknoloji seçimi yoluna
gidilmelidir.
Uydu tekniklerinin jeodezik amaçlõ kullanõmlarõnda ölçme ve değerlendirme yöntemleri için
ulusal standartlar belirlenmeli, Uzaktan algõlama konusunda yüksek ayõrma güçlü uydu
görüntüleri

kapsamõndaki

gelişmeler

izlenerek,

büyük

ölçekli

haritalarõn

üretiminde

kullanõlabilirliği araştõrõlmalõdõr.
7.1.2.4. Gizlilik
Harita ve harita bilgilerine mühendislik hizmetleri dõşõnda sosyal ve ekonomik alanlarda
duyulan ihtiyaçlar nedeniyle, Harita ve Harita Bilgilerinin Temin ve Kullanma Yönetmeliğinin
başlatõlmõş olan güncelleştirilmesi çalõşmalarõnõn bir an önce sonuçlandõrõlmasõ yararlõ
görülmektedir.
Harita ve harita bilgilerinin kullanõmõnda gözetilen gizliliğin sõnõrõ, yurt savunmasõnõ ve yatõrõm
faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemeyecek bir ºekilde tesbit edilmelidir.
7.1.2.5. Ülke Temel Jeodezik Ağõnõn Geliştirilmesi
Üçüncü derece nokta sõklaştõrõlmasõ ülke temel jeodezik ağlarõndan ayrõ bir konu olarak
düşünülmemelidir. Ülke temel jeodezik ağlarõnõn hem 1/5000 ölçekli STK harita ihtiyaçlarõnõ
hemde 1/1000 ölçekli halihazõr ve kadastral harita ihtiyaçlarõnõ karşõlamasõ nedeniyle, gerekli
olan üçüncü derece nokta sõklaştõrma çalõşmalarõnõn ilgili kamu kuruluşlarõnõn imkan ve
kabiliyetlerinden azami yararõ sağlayacak ve gerektiğinde özel sektör imkanlarõndan da
yararlanacak biçimde koordineli olarak gerçekleştirilebilecek bir proje kapsamõnda ele
alõnmalõdõr. Projede klasik ölçmeler yerine hem daha süratli, hemde daha duyarlõ ve ekonomik
olan uydu tekniklerinin kullanõmõna olanak verecek şekilde ele alõnmasõ yararlõ mütalaa
edilmektedir.
7.1.2.6. Özel Kesim Teknik Imkanlarõndan Yararlanma
Harita ve Kadastro hizmetlerinde güçlü bir özel sektörün oluşabilmesi için sermaye, nitelikli
insan gücü ve gelişmiş teknoloji bütünlüğünün sağlanmasõ gereklidir. Bu oluşumun
sağlanmasõnda kamu kesiminin yönlendirme görevini, ciddi biçimde yerine getirmesine ihtiyaç
vardõr. Kamu kesiminin, harita özel sektörünün hizmet üretiminde güçlü bir şekilde yerini
alabilmesi için özel kesime vermesi gereken destek aşağõdaki noktalarda özetlenebilir :
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Yedinci beş yõllõk kalkõnma dönemi içerisinde hangi yõllarda, hangi kaynaklarla, nerede, hangi
kuruluş tarafõndan, hangi standartlarda hizmet üretileceğini belirleyecek olan planlarõn
oluşturulmasõ ve bu çerçevede özel kesime iş yaptõrmada özel sektör imkan ve
kabiliyetlerinden maksimum ölçüde yararlanabilmek için bir kesinlik ve sürekli iş döngüsünün
oluşturulmasõ,
Harita özel sektör ihalelerinde işin başlangõcõnda yüklenicilere avans verme sisteminin
geliştirilmesi ve bu avanslarõn sektörün ihtiyacõ olan alet ve ekipmanõn edinilmesi yönünde
kullanõlacak yöntemlerin geliştirilmesi ve bu konuda ilgili kamu kuruluşlarõnõn yönlendirilmesi,
Özel sektörün güçlendirilmesi amacõyla yüklenicileri sektör içi yatõrõmlara yöneltecek
özendirme yöntemlerinin geliştirilmesi ve düzenli bir biçimde uygulanmasõ,
Özel kesim kuruluşlarõnõn teknolojik yenilenmelerini sağlamak üzere devlet teşviklerinden
yararlandõrõlmasõ,
Özel kesim firma ve bürolarõnõn Türkiye dõşõnda hizmet yapma güçlerinin arttõrõlmasõna yönelik
gereken önlemlerin alõnmasõ,
Bilgi sistemlerine geçiş için özel sektöre zemin hazõrlamada hedeflerin planlanmasõ,
Yasalarõn günümüz koşullarõna uygun hale getirilmesi,
Harita yapõmõ işlerinin ihalesinde, firma ehliyet ve ekipman yeterliliğine gereken önem
verilmelidir.
Harita-Tapu ve Kadastro sektöründe bugüne kadar görülen ve diğer sektörlerdeki gelişmeleri
olumsuz yönde etkileyen darboğazlarõ önümüzdeki planlõ dönemde aşabilmek için özel
sektöre yukarõda belirtilen imkan ve kolaylõklarõn sağlanmasõnõn etkisi büyük olacaktõr.
7.1.2.7 Kentleşme Ve Kõyõlardaki Arazi Kullanõmõ
Söz konusu bölgelerde yapõlacak alt ve üst yapõ yatõrõmlarõ, şehir ve bölge planlamalarõ,
emniyet ve sağlõk hizmetleri gibi uygulama amaçlarõ için;
a) Kent ve arazi bilgi sistemlerinin kurulmasõ,
b) Bunlarõn sürekli güncel halde tutulmalarõ,
c) Bu hizmetlerin gerçekleştirilmesinde gerekli idari düzenleme ve sorumluluklarõn
belirlenmesi,
Yararlõ olacaktõr.
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7.1.2.8 Toprak Ve Vergi Haritalarõ
Ülkemizde henüz başlatõlmamõş olan özel harita üretimleri konusunda Yedinci Plan
Döneminde gerekli tedbirler alõnmalõdõr.
Dönem süresinde yapõlacak haritalarõn standartlarõ belirlenmeli, denemeler yapõlmalõ, üretilen
bilgilerin kadastro bilgi sistemine aktarõlmasõ sağlanmalõdõr.
Ayrõca şimdiye kadar dikkate alõnmamõş olan vergi haritalarõ hazõrlõğõna başlanõlmalõ ve
esaslarõ belirlenmelidir.
7.1.2.9 Tematik Haritalar Ve Atlaslar
Bu konuda sözü edilen hususlar dikkate alõnarak tematik harita ve atlas üretimlerine önem
verilmeli, ülke çõkarlarõna aykõrõ olarak yurt dõşõnda üretilen ve kullanõma sunulan bu tür
dökümanlarõn ithalleri ile yurt dõşõnda kullanõm konularõ üzerinde; Devlet politikasõna uygun
olarak titizlikle durulmalõdõr.
Ayrõca, bu tür harita ve atlaslarõn eğitim ve diğer amaçlarla yurt içi ve dõşõnda yaygõn üretim ve
kullanõmlarõ için tedbirler alõnmalõdõr.
7.1.2.10 Yeraltõ Tesisleri Haritalarõ
Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde yeraltõ haritalarõ yapõmõna başlanmalõ ve
öncelikle bu konuda konulacak standartlar belirlenmeli, denemeler yapõlmalõ, daha sonra da
üretilen bilgiler kadastro bilgi sistemine uyarlanmalõdõr.
7.2 Tapu Hizmetlerinde Hedef Ve Politikalar
7.2.1 Hedefler
Temel hedef; gerek akit ve tescile gerekse arşiv ve bilgilendirmeye yönelik tapu hizmetlerinin
çağdaş ve düzenli bir şekilde ve daha kõsa süre içerisinde karşõlanmasõnõ sağlamaktõr. Bu
hedefe ulaşabilmek ve devamlõlõğõnõ koruyabilmek için, bilgisayar ve diğer teknolojik
donanõmlardan daha yoğun bir şekilde yararlanõlmasõ, ilgili diğer kamu hizmetlerine ilişkin
bilgileri de ihtiva eden bilgi sisteminin oluşturulmasõ, Avrupa Birliği ile ortak standartlara yönelik
idari ve örgütsel düzenlemeler yapõlmasõ gerekecektir.
VII. Beş yõllõk plan dönemi içerisinde, yukarõda belirtilen ana hedefe bağlõ olarak üçyüz adet
tapu müdürlüğünde tapu işlemlerinin bilgisayar ortamõnda gerçekleştirilmesi ve tüm tapu sicil
müdürlüklerini kapsayan faks ağõnõn
meydana

gelecek

gelişmeye

paralel

yoğun
olarak

nüfus

tamamlanmasõ
artõşõ,

amaçlanmaktadõr.

şehirleşme,

sosyal

ve

Ayrõca,
ekonomik

talep ve işlem sayõsõ, dolayõsõyla tapu hizmetlerinden sağlanan
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harç miktarõ artacaktõr. VII. Beş yõllõk plan dönemi sonunda işlem sayõsõnõn dört milyon,
sağlanan harcõn ise onbeş trilyon olacağõ tahmin edilmektedir.
7.2.2 Politikalar
- Tapu hizmetlerinin sosyal ve ekonomik yaşam için taşõdõğõ önem, uzman personelce
yürütülmesi ve gerektirdiği tarafsõzlõk özellikleri dikkate alõnarak, Medeni Kanunun 916.
Maddesi ile, tapu idareleri teşkilatõnõn özel statü ve kurallara tabi olmasõ karar altõna alõnmõştõr.
Tapu Kanununun 28. Maddesi ile ise, akte ve tescile yönelik tapu işlemlerinin idari emirlerle
durdurulmasõnõn mümkün olamayacağõ belirlenmiştir. Diğer bir ifade ile, akit ve tescil
işlemlerinde tapu sicil müdürlüklerinin, yargõ kararlarõ dõşõnda, belirli bir şeyi yapmaya yada
yapmamaya zorlanmalarõ mümkün değildir.
Vatandaş ile kamu kurum ve kuruluşlarõnõn tapu sicil müdürlüklerine yönelik talepleri eşit
şartlarda ve tarafsõzlõk ilkesi altõnda değerlendirilmektedir. Medeni Kanunun 917. Maddesi ile
de tapu sicillerinin tutulmasõndan ve bundan doğacak zararlardan devletin sorumlu olduğu
kabul edilmiştir.
Yukarõda özetle ifade edildiği gibi, taşõnmaz mal mülkiyetinin toplum düzeni ve rejimin temelini
teşkil ettiği dikkate alõnarak Medeni Kanunun 916 ncõ maddesinde öngörüldüğü şekilde tapu
teşkilatõ özel statüsünü güçlendirecek ve bu hizmette görevli personelin görevlerini yerine
getirmelerinde siyasi ve idari etklerin dõşõnda tutulmasõnõ sağlayacak düzenlemeler
yapõlmalõdõr.
- Tapu hizmetleri ile ilgili mevzuat titiz bir şekilde gözden geçirilerek, günümüz ihtiyaç ve
şartlarõ doğrultusunda düzenlenmeli ve işlemler için diğer idarelerce düzenlenen bölgelerde
belirli standart sağlanmalõdõr.
- Taşõnmaz mallara ilişkin hizmetleri yerine getiren kamu idarelerine duyulan güvenin
korunmasõ, vatandaş ile kamu idareleri arasõnda ihtiyari olarak ortaya çõkan aracõlõk ve
bilgilendirme hizmetlerinin hukuk çerçevesinde ve belirli bir disiplin altõnda yürütülebilmesi için
emlak ile ilgili aracõ kuruluşlarõn yasal statüye kavuşturulmasõ gerekmektedir.
- Teknolojik gelişmelerden istifade ederek bilgisayara dayalõ bilgi sistemi oluşturulmalõdõr. Bu
sistem ile kayõt ve belgelere daha kõsa sürede ulaşõlarak, çağdaş ve süratli hizmet
sunulabilmesi için, diğer hizmet sektörleri ile (vergi, nüfus bilgileri v.b.) taşõnmaz bilgileri
birleştirilmelidir.
Bu anlamda,

tapu sicilinin aleniliği ilkesine yönelik Medeni Kanunun 928. Maddesindeki

“ilgilisi” deyimi yeniden değerlendirilmeli,

sisteme
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standart hale getirilmesi sağlanmalõdõr. Ayrõca, tapu sicilinde kayõtlõ bilgilerin güncelleştirilmesi
ve güncelliğinin korunmasõ için gerekli tedbirler alõnmalõdõr.
- Belge ve bilgilerin yõpratõlmadan güven altõnda korunmasõ, devamlõ ve düzenli mekan içinde
hizmetlerin sürdürülebilmesi için, tapu sicil müdürlüklerinin öncelikle kendi hizmet binalarõnda,
mümkün olmamasõ halinde ise devlet binalarõnda yerleşimleri temin edilmelidir.
- Arşiv hizmetlerinin daha fonksiyonel hale gelmesi için merkezde bulunmasõ zorunlu olmayan
bilgi ve belgeler bölgelerde oluşturulacak arşivlerde muhafaza edilmelidir.
- Örgütlenmede Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün merkez yapõsõna ve mülki taksimata
uygun düşecek il ve ilçe müdürlüğü esasõna geçilmesi ve birim sayõsõ azaltõlarak her yönden
güçlü mahalli birimlerin oluşturulmasõ yararlõ görülmektedir.
- Daha çağdaş ve süratli hizmet sunulabilmesi için, bütçe kaynaklarõndan ayrõlan ödeneklerin
sağlanan harç miktarõna paralel olarak arttõrõlmasõ veya döner sermaye imkanlarõndan
faydalanõlmasõ sağlanmalõdõr.
- Tapu hizmetlerini yürütenlere taşõdõklarõ ağõr sorumluluğa uygun düşecek ölçüde risk
tazminatõ ödenmesi veya tapu sicillerinin tutulmasõndan doğabilecek zararlarõn oluşturulacak
fon veya sigorta kaynaklarõndan karşõlanmasõ sağlanmalõdõr.
- Vergi kaybõnõn önlenmesi ve taşõnmaz mallar ile ilgili işlemlerin gerçek değerleri üzerinden
yürütülebilmesi için taşõnmaz mallarõn gerçek değerlerini belirleyecek sigorta sistemi
oluşturulmalõdõr.
7.3 Kadastro Yapõmõnda Hedef Ve Politikalar
7.3.1 Hedefler
Türkiyede kadastro çalõşmalarõ, problemli(Orman, Köy sõnõrõ v.b. nedenlerde dolayõ) yerler
dõşõnda bitirilmesi sorun olmaktan çõkmõştõr. VII. Beş yõllõk kalkõnma planõ döneminde
kadastronun hedefleri; ihtiyaç duyulan personel, araç-gereç ile bütçe imkanlarõ ile bağõmlõ
olarak üç ayrõ bölüm altõnda incelenebilir.
a- Kadastro üretimi:
Türkiyede
1483

köy

yapõlmasõna

kadastrosu
dahil)

yapõlacak

15731

bulunmaktadõr.

köy

(1993

Bunlardan

programõnda

devam

eden

4919 köyde tesis kadastrosunun

hak sahiplerinin de ilgi göstermesi ve başkaca engelleyici sorunlarõ

bulunmamasõ halinde bu plan döneminde,
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1400 ekip baz alõnarak ve yõllõk %10’luk artõş sağlanacağõ düşünülerek hedefler belirlenmiştir.
VII. Beş Yõllõk Plan Dönemi
Kadastro Üretim Hedefleri
Yõllar

(Km2 )

1995

1996

1997

1998

1999

10000

11000

12100

13300

14600

Kadastro
Yapõmõ
Kaynak : TKGM.
Özel sektörün teknik gücünden yararlanõlmasõ amacõ ile kadastral çalõşmalarõn bu yolla
yaptõrõlmasõna önem verilerek kadastro hizmetlerinin Türkiye genelinde bir an önce bitirilmesi
sağlanmalõdõr.
Özel Sektöre Yaptõrõlacak Üretim Hedefi
Yõllar

(Km2 )

1995

1996

1997

1998

1999

10000

11000

12100

13300

14600

Kadastro
Yapõmõ
Kaynak : TKGM.
Yaşatma(Değişiklik) hizmetlerinde ise; 1993 yõlõ itibarõyla 1000 ekibin görev aldõğõ ve 370 000
işlem yapõldõğõ, tesis kadastrosu tamamlanan alanlardaki taleplerde ilave edildiğinde yõllõk
ortalama 25000 işlem artõşõ olacağõ hesaplanmaktadõr. Bu durumda geçmiş yõllardaki
uygulamalar dikkate alõndõğõnda, bir ekibin günde en fazla 2 işlemi sonuçlandõrdõğõ
saptanmõştõr. Yõlda en fazla 200 iş günü çalõşma yapõlabildiği kabul edildiğinde, işlem
artõşõndan dolayõ yõlda ortalama 65 ilave ekibe ihtiyaç duyulmaktadõr. Buna göre değişiklik
hizmetlerinde üretim ve ekip hedefleri şöyle hesaplanmõştõr.
Güncelleme çalõşmalarõnda hedefler:
(Bin) adet
Yõllar
Üretim

1995

1996

1997

1998

1999

395

420

445

470

495

Ekip Sayõsõ
Kaynak : TKGM.
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b- Yenileme Hizmetleri :
Ülkemizde kadastral çalõşmalarõn başladõğõ yõllardaki eleman, teknolojik yetersizlikler ve
çalõşma koşullarõnõn uygunsuzluğu nedeniyle üretilen bilgiler (özellikle grafik bilgiler)
günümüzde aranan hassasiyeti taşõmadõğõ, özellikle kentsel alanlardaki hõzlõ gelişmeler
nedeniyle toprağõn çok değer kazandõğõ dikkate alõnõrsa bu tür yerlerde, günümüzde istenen
inceliğe uygun olarak yeniden bir çalõşma yapõlmasõnõn zorunlu olduğu ve mevcut yasalarõn
buna sõnõrlõ şekilde imkan tanõdõğõ bilinmektedir.
Bu plan döneminde yürürlükte bulunan 2859 sayõlõ Yenileme Kanununun değiştirilerek,
kadastrosu yapõlan alanlardaki verilerin, bilgi sistemine girecek şekilde düzenlenmesine izin
verecek biçimde yeniden ele alõnarak buna bağlõ yenileme (ikinci kadastro) çalõşmalarõna hõz
verilmesi uygun olacaktõr. III. Beş yõllõk kalkõnma planõ döneminde yapõlan tahminlere göre
2

Türkiye’de 60000 km ’lik alanda yenileme yapõlmasõ gerektiği belirtilmiştir. Bu durumda yasal
düzenlemenin gerçekleşmesi halinde, mevcut imkanlar gözönüne alõnarak yenileme
çalõşmalarõnda yõllara göre üretim hedefi aşağõdaki tabloda gösterildiği şekilde belirlenmiştir.
2

Yenileme çalõşmalarõnda hedefler : (Km )
Yõllar
1995
1996
1997

1998

1999

2800

3500

Üretim
700
Kaynak : TKGM.

1400

2100

c- Bilgi Sistemi Çalõşmalarõ :
Dünyada ve Türkiye’de Bilgi Sistemlerinin oluşturulmasõ çalõşmalarõ ağõrlõklõ olarak gündemde
yer almaktadõr. Anakara, Istanbul ve Izmir gibi büyük kentlerimiz belediyeleri kent bilgi sistemi
kurulmasõ yolunda aktif adõmlar atmõş ve bu konuda bir hayli mesafe katedilmiştir. Tapu ve
Kadastro Bilgi Sistemi kurulmadan gerek belediyeler ve gerekse diğer kurumlarõn çalõşmalarõ
ile ilgili bilgi sistemine geçmeleri mümkün olmadõğõndan, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
tarafõndan

hazõrlanan

TAKBIS

projesinin

bir

an

önce

gerçekleştirilmesi

zorunluluk

göstermektedir. Bu nedenle VII. Beş yõllõk kalkõnma planõ döneminde Ankara ili mücavir alanõ
2

2

kapsayan 1200 km , Istanbul ili mücavir alanõnõ kapsayan 1000 km ve Izmir ili mücavir alanõnõ
2’

kapsayan 600 km lik alanlarda TAKBIS projesi pilot çalõşmalarõnõn tamamlanmasõ ve diğer
illerde de bu çalõşmalarõn başlatõlmasõ hedef alõnmõştõr.
Bu

projenin

olmayacağõ

gerçekleştirilmesinin
düşünülerek

mevcut

uluslararasõ

bütçe

kurumlardan

76

imkanlarõyla

mümkün

kredi

http://ekutup.dpt.gov.tr/harita/oik476.pdf

Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

Harita Tapu ve Kadastro Özel İhtisas Komisyonu Raporu

sağlanmasõ ve döner sermaye kaynaklarõ ile başlatõlmasõ imkanõ bulunmaktadõr.

7.3.2. Politikalar
7.3.2.1 Mevzuat Düzenlemeleri
- Kadastral hizmetlerin tek elden yürütülmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapõlarak, orman
kadastrosu ve kültür arazileri kadastrosu ayrõmlarõ ortadan kaldõrõlmalõdõr.
- Tapu Kadastro Bilgi sisteminin bir an önce tamamlanmasõ için mevcut yasal tõkanõklõklar
giderilerek gerekli kaynak sağlanmalõdõr.
- Kadastro Kanunu’nda, kadastro teknisyenlerince yapõlan sõnõrlandõrma ve tesbitlerin, askõ
ilanõ öncesinde ilgililerince öğrenilebilmesi için, yapõlan kadastro tesbitleri hakkõnda ilgili hak
sahiplerinin ne şekilde bilgilendirilecekleri hususuna açõklõk kazandõrõcõ düzenleme yapõlmasõ
gereklidir.
- Kadastro Kanunu’nun 41. Maddesi, uygulamada değişik şekillerde yorumlanmakta ve
özellikle mahkeme kararlarõnda nelerin teknik hata olduğu konusunda tereddüte düşüldüğü
gözlenmektedir. Teknik hatalarõn düzeltilmesine ilişkin olarak düzenlenmiş olan bu maddenin,
daha açõk, anlaşõlõr, tereddüt ve yanlõş anlamaya yer vermeyecek biçimde yeniden
düzenlenmesi gerekmektedir.
- Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi oluşturulmasõ, hizmette otomasyonun gerçekleştirilmesi, arşiv
bilgilerinin belli bir standartta saklanarak hizmete sunulmasõ, mevcut kadastro paftalarõnõn
sisteme uyarlanmasõ ve bütünlenmesi, kadastro hizmetlerinin devamõ sayõlan değişiklik,
güncelleştirme ve diğer teknik hizmetlerin ne şekilde yürütüleceğine ilişkin hususlar ile
kadastrosu yapõlacak alanlardaki taşõnmaz mal sõnõrlarõnõn işaretlenmesi ve bunlarõn
korunmasõna ilişkin hususlarõn belirlenmesi ve mevzuatta bu konudaki boşluklarõn
doldurulmasõ gereklidir.
- Yenileme taleplerinin mevcut yasa ile çözülemediği dikkate alõnarak, ihtiyaç duyulan yerlerde
kadastro paftalarõnõ güncel tutmak için ikinci kadastro yapõlmasõ imkanõ sağlanmalõdõr.
- Imar mevzuatõ gereğince Yapõ Kullanma Izin belgesi alõnmasõ gereken binalar ile taşõnmazlar
üzerine yapõlan her türlü tesis ve yapõlarõn kullanõm izinleri verilmeden önce kadastro
paftalarõna işlenmesi ve tapu siciline kaydedilmelerini temin amacõyla yasal düzenlemeler
yapõlmalõdõr.
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7.3.2.2 Teknolojik Gelişmelerden Yararlanma
- Büyük Ölçekli Harita Yapõm Yönetmeliği yeniden ele alõnarak uygulamaya yönelik mevcut
tõkanmalar ile teknolojik gelişmelere cevap verecek düzeyde yeniden gözden geçirilmelidir.
- Bilgi sistemi kurma çalõşmalarõnda kurumlar arasõ işbirliği sağlanmalõ, ülke genelinde
mekana dayalõ faaliyetler bütününde bilgi sistemi oluşturma hedefi benimsenmelidir. Bilgi
sistemlerinin önemli bileşenlerinden olan bilgi türü, özellikleri ve standartlarõnõn tesbiti, ilgili tüm
uygulayõcõ ve araştõrmacõlarõnõn katõlõmõ ile yapõlmalõdõr. Ayrõca Kent Bilgi Sistemi kurma
yönündeki çalõşmalar desteklenerek, bu çalõşmalara ilgili kurumlarõn katõlõmõ sağlanmalõ ve bu
çerçevede üretilen fotogrametrik haritalardan en iyi şekilde yararlanõlmalõdõr.
- Bugüne kadar kadastrosu yapõlmõş alanlarda üretilmiş olan grafik bilgiler, günün teknolojisine
uygun hale getirilmeli ve halen kadastro müdürlüklerinde üretilmekte olan bilgilerle birlikte, bilgi
sistemine girecek düzeyde toplanmasõ sağlanmalõdõr.
- Yer kontrol noktalarõnõn tesisinde kurumlar arasõ birlik sağlanarak tek koordinat sisteminde
çalõşmasõ için gerekirse bakanlõklar arasõ işbirliği ile gerekli düzenlemeler ve bu noktalarõn
korunmasõ için tedbirler alõnmalõdõr.
- Döner sermaye işletmesi faaliyetlerinden elde edilecek gelirlerle ihtiyaç duyulan alõmlarõn
yapõlabilmesi ve

personele de yeterli düzeyde ücret verilmesini sağlayacak biçimde

düzenleme yapõlmasõ gerekli görülmektedir.

7.3.2.3 Örgütlenme
- Hizmette kaliteyi arttõrmak için kadastroda uygun bir örgüt modeli geliştirilmelidir.
- Gelişmiş bir çok Avrupa ülkesinde (Almanya, Hollanda, Avusturya v.b.) kadastral
faaliyetlerde özel sektörün gücünden maximum düzeyde yararlanõlmakta, hatta bazõ ülkeler
yapõlan kadastral işin %60’ õnõn özel sektör kanalõ ile yaptõrõlmasõnõ karara bağlamõşlardõr.
Ülkemizde de bu alanda ciddi adõmlar atõlarak özel sektör gücünden en iyi şekilde
yararlanõlarak kadastronun, yenileme ve güncelleştirme hizmetlerinin bu kanalla yaptõrõlmasõ
sağlanmalõdõr. Özel sektör teknik imkanlarõndan değişiklik işlemlerinde olduğu gibi aplikasyon
işlemlerinde de yararlanõlmalõdõr.
- Kadastro hizmetlerinde görev yapan personelin atanma, yükselme ve yer değiştirme şekil ve
yöntemleri için uygun bir sistem başlatõlmalõdõr.
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- Arşiv sistemi merkezden alõnarak bölgesel arşiv güncelliğnin sağlanmasõ için değişikliklerin
zamanõnda paftalarõna işlenmesi sağlanmalõdõr.
7.3.2.4 Sosyal Yönden Gerekli Altyapõnõn Oluşturulmasõ
- Genel bütçe ve döner sermaye imkanlarõndan yararlanõlarak öncelikle kalkõnmada öncelikli
yörelerden başlanarak hizmet binasõ ve kadastro çalõşanlarõnõn konut sorunlarõnõ giderici
önlemler alõnmalõdõr.
- Kadastroda çalõşanlarõn, çalõşma koşullarõnõn güçlüğü dikkate alõnarak sosyal yönden,
çalõştõklarõ köylerde kimseye ihtiyaç duymadan işleri yürütecek imkanlar sağlanmalõ ve
ücretleri ise diğer kurumlarla eşit düzeye getirilmelidir. Çalõşmalarda kadastro ekiplerinin
ihtiyaç duyduklarõ oranda işçi, araç ve gereç temin edilmelidir.
7.4.1 Hedefler
- Genel sorunlarõn yanõnda sektörün kendine has olan yeni çalõşma alanlarõnõn oluşturulmasõ
ve sahiplenmesi konusunun özellikle gündemde tutulmasõ gerekmektedir. Ülkemizde yeni
oluşturulmaya başlanan Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamalarõnda haritacõlarõn temel altlõk olan
haritayõ oluşturan grup olarak motor görevini yapmasõ için gereken çalõşmalarõn yapõlmasõ
gerekmektedir.
- Çağdaş haritacõlõk tekniklerini öğrenip uygulayabilecek elemanlar yetiştirilmeli, bu amaçla
yurt dõşõnda lisans üstü eğitim sağlanmalõdõr.
- Üniversitelerde uzmanlaşmaya yönelik

çalõşmalar yapõlmalõ, eğitim programlarõnõn

hazõrlanmasõnda bu etken de gözönüne alõnmalõdõr.
- Lisan üstü araştõrma konularõ ile ilgili kuruluşlarõn ihtiyaçlarõna göre seçilmeli, yapõlan
çalõşmalar bu kurumlarca dikkate alõnmalõdõr.
- Kamu kurumlarõ harita tapu ve kadastro alanlarõnda personellerinin bilgi ve görgülerini
artõrmak üzere hizmet içi eğitim, gelişen teknolojiyi anlatabilmek üzere de seminer ve
sempozyumlar düzenlemelidir. Teknisyen, tekniker ve mühendis düzeyinde eğitim veren
kurumlarda yeterli öğretim elemanõ ve laboratuvar olanaklarõ sağlanmadan yeni kurumlarõn
açõlmamasõ gerekmektedir.
Teknolojik gelişmelere sektörde uygulama alanlarõ yaratõlmalõdõr. Sözkonusu teknolojinin
seçilmesi, edinilmesinde ve kuullanõlmasõnda gerekli standartlar oluşturulmalõdõr. Ayrõca eğitim
kurumlarõna teknolojik gelişmeleri takip etme imkanõ tanõnmalõdõr.
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Her düzeyde görev yapan elemanlara kendi kurumlarõnda belli bir program içinde hizmet içi
eğitim verilmelidir. Özel sektörde görev yapan elemanlar çalõşma alanlarõ ile ilgili kurumlarõn
hazõrlayacaklarõ eğitime alõnmalõdõr.
Genel eğitim hedeflerine paralel olarak sektör elemanõnõn eğitimi gelişen teknolojiye ve
uygulandõğõ hizmet alanõna uygun olacak şekilde yönlendirilmelidir. Bunun için sektörün
çalõşma alanlarõ ile planlanan yeni alanlar kesinleştirilerek mevcut teknolojiye bağlõ olarak
gerekli eleman modeli belirlenmelidir. Belirlenen bu modele bağlõ olarak eğitim programlarõ
oluşturulmalõdõr.
Sektör elemanõ uygulayõcõ ve araştõrmacõ olmak üzere iki ana grupta düşünülmelidir.
Uygulayõcõ elemanlarõ kendi içlerinde görev alanlarõ belirlenmiş mühendis ve teknisyen olarak
ayrõlmalõdõr. Bu iki grup yetki alanlarõ içinde gerekli konularõ, yeterli düzeyde temel
formasyonlar dikkate alõnarak yetiştirilmelidir.
7.4.2 Politikalar
- Çağdaş teknolojiden yararlanan ve bunlarõn temel bilgilerini almõş, sektörün doğrudan içinde
bulunduğu yoğun bilginin yer alacağõ bilgi sistemini kuracak, yönetecek ve geliştirecek nitelikte
elemanlarõn yetiştirilmesi sağlanmalõdõr.
- Teknolojik gelişmelerin doğrudan uygulandõğõ sektörde, bu konudaki gelişmeyi izleyebilecek
nitelikte yabancõ dil eğitimine dayalõ, yenilenmeye açõk eğitim sistemi düzenlenmelidir.
- Sektördeki gelişmeleri izleyerek ülkemize özgü çözümlerin sağlandõğõ Türkiye Jeodezi ve
Fotogrametri Araştõrma Enstitüsü en kõsa zamanda oluşturulmalõdõr.
- Eğitim kurumlarõnõn uygulamaya yönelik öğrenci yetiştirebilmesi için bu kurumlarla uygulayõcõ
kurumlar arasõnda projeler temelinde ortak çalõşmalar planlanmalõdõr.
- Eğitim kurumlarõ ile uygulayõcõ kurumlarõn edinecekleri yeni teknolojinin standartlarõnõn
konulmasõ ve bunlarõn ortaklaşa kullanõlmasõ yollarõ aranmalõdõr.
- Öğretim kurumlarõnda görev alacak öğretim elemanlarõnõn kendilerini yenileme ve bilim ve
teknolojik alandaki gelişmeleri izleyebilmeleri ve kurumlar arasõndaki işbirliğini artõracak ulusal
ve uluslararasõ toplantõlar düzenlemeli ve bunlarõn finansmanõ için imkanlar artõrõlmalõdõr.
- TUJJB ve TUFUAB gibi ulusal mesleki kuruluşlarõn daha aktif hale getirilmesi ve yeniliklerin,
gelişmelerin tartõşõldõğõ bir platforma oturtulmasõnõn imkanlarõ araştõrõlmalõdõr.
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- Öğretim kurumlarõnda bazõ derslerin yabancõ dilde verilmesi konusunda gerekli önlemlerin
alõnmasõ gerekmektedir.
- Stajlar bugünkü durumundan kurtarõlmalõ, daha ciddi ve uzun süreli olacak şekilde yeniden
ele alõnmalõdõr.
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EKLER

8. HARITA-TAPU-KADASTRO HIZMETLERI ILE ILGILI KURUMLAR
8.1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü :
1936 yõlõnda 2997 sayõlõ kanunla kurulmuş ve son olarak 1984 yõlõnda 3045 sayõlõ kanunla
yeniden düzenlenmiştir.
Genel Müdürlüğün görevler şöyle sõralanabilir :
a) Taşõnmaz mallara ilişkin her türlü devir, temlik ve tescil işlemlerinin yapõlmasõ, sicillerinin
tutulmasõ, korunmasõ, bunlar üzerindeki değişikliklerin takibi,
b) Taşõnmaz mallar üzerindeki haklarõn belirlenmesi, harita ve planlarõnõn yapõlarak tapu
sicillerinin oluşturulmasõ,
c) Memleketin topoğrafik kadastral haritalarõnõ üretmek, denetlemek ve arşivlemek,
Fotogrametrik harita yapõmõ için gerekli nirengi sõklaştõrma, resim alõmõ, banyo ve baskõ işleri,
değerlendirme ve kartoğrafik işlerin yapõlmasõ,
d) Kadastro haritalarõnõn yenileme ve güncelleştirilmesi,
e) Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim.
Teknik Eleman Durumu (MERKEZ) :
Teknik Ünvanõ

Sayõsõ

Harita Yüksek Mühendisi ve Mühendis

24

Kontrol Memuru

43

S.T. Kõymetlendirme Teknisyeni

50

Teknisyen

18

Kartoğraf

47

Teknik Eleman Durumu.................. (TAŞRA TEŞKILATI) :
Teknik Ünvanõ
Sayõsõ
Kontrol Mühendisi

227

Mühendis

188

Kontrol Memuru

1015

Kadastro Teknisyeni

3954

Teknisyen

18
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Topoğrafik harita yapõmõnõn önemli bölümü olan 1/5000 ölçekli STH yapõmõ, 1992 yõlõ sonuna
kadar Türkiye’de 433.747 Km2’ye ulaşmõştõr. Bu miktarõn 330.861 Km2’lik kõsmõ (%76) Tapu
ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafõndan yapõlmõştõr.

Makina-Teçhizat Durumu (1/5000 STH Üretiminde) :
Cinsi
Sayõsõ
Teodolit T2

61

Teodolit T3

11

Elektronik Uzak.ölçer

24

Nivo

42

Analog Kõymetlendirme Aleti

20

Analitik Değerlendirme Aleti

1

Reprodüksiyon Kamerasõ

1

Hava Kamerasõ

3

GPS

4

Uçak

2

ÖLÇÜ ALETLERI DURUMU (TAŞRA)
YILI
1989 1990 1991
ELEK.TAKEOMETRE
86
86
86
ELEK.UZUN.ÖLÇER

14

14

14

BILGISAYAR

-

-

-

1992
176
14

1993
282
14
108

100
TEODOLIT

276

276

256

256

276

1366

1366

1366

1366

1366

113

113

113

133

133

KLASIK TAKEOM.
NIVO
Kaynak : TKGM.
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TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (HAZIRAN) 1993 MEVCUT TAŞITLAR
LISTESI
CINSI

14 YAŞTAN

9-14 YAŞ

4-9 YAŞ

BÜYÜK
BINEK OTOSU

4 YAŞTAN
KÜÇÜK

TOPLAM

2

23

15

7

47

0

2

7

66

75

KAMYONET

5

26

37

51

119

KAMYONET

3

84

12

55

154

MINIBÜS

0

111

119

13

243

KAMYON

0

2

1

1

4

AMBULANS

0

0

0

1

1

OTOBÜS

1

8

0

2

11

TOPLAM

11

256

191

196

654

ARAZI VITESLI
BINEK OTO
ARAZI VITESLI

Kaynak : TKGM.
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8.2 Harita Genel Komutanlõğõ
1925 yõlõnda 657 sayõlõ kanunla Milli Savunma Bakanlõğõna bağlõ olarak kurulmuş ve ülke
savunmasõna yönelik gerekli harita çalõşmalarõnõ yapmakla görevlendirilmiştir.
Harita Genel Komutanlõğõ, kuruluşundan 1961 yõlõna kadar daha çok ülke savunmasõ ile ilgili
ve özellikle 1/25000 ölçekli haritalarõn yapõlmasõna yönelmiş ve bu haritalarõ tamamlamõştõr.
(Revizyon çalõşmalarõ devam etmektedir).
1 Ocak 1961 tarihinde, 657 sayõlõ kanuna ek olarak çõkarõlan 203 sayõlõ kanunla kurulan
“Bakanlõklararasõ Harita Işlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu”’nca çeşitli bakanlõklarõn
kalkõnma amaçlõ harita ve hava fotoğrafõ ihtiyaçlarõ bir plan dahilinde temin edilmektedir.
Bakanlõklararasõ Harita Işlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulunca her yõl hazõrlanan bu
plana uyularak 1/5000 ölçekli haritalar yapõlmaktadõr.
Harita Genel Komutanlõğõ ayrõca, birinci ve ikinci derece nirengi ağlarõnõn kurulmasõ,
yaşatõlmasõ ve geliştirilmesi ile 1/5000 ölçekli haritalar için gerekli nirengi sõklaştõrma
çalõşmalarõnõ sürdürmektedir. Harita Genel Komutanlõğõ bu çalõşmalar yanõnda ;
a) Ülke Jeodezik ağlarõnõ (Nirengi, Nivelman ve Gravite Manyetik ağlarõnõ) kurmak,
iyileştirmek, yaşatmak ve arşivlemek;
b) 1/25000 ölçekli ve daha küçük ölçekli çizgisel ve sayõsal haritalarõ üretmek ve
güncelleştirilmesini sağlamak,
c) Çeşitli ölçekte hava fotoğraflarõnõ almak ve arşivlemek,
d) Harita ve harita bilgilerinde memleket güvenliğine zarar vermeden, Bakanlõklar, Devlet
Teşekkülleri, Üniversiteler ile, özel müesses ve şahõslarõn faydalanmalarõnõ sağlamak,
e) Çok amaca yönelik coğrafi bilgi sistemini kurmak,
f) Jeodezik çalõşmalar kapsamõnda;
- Düşey datumun belirlenmesi,
- Türkiye jeoidinin belirlenmesi,
- 3 boyutlu jeodezik kontrol ağõnõn iyileştirilmesi,
- GPS jeoidinin belirlenmesi,
- Yer kabuğu hareketlerinin belirlenmesi,
- Jeodezik veri tabanõnõn oluşturulmasõ gibi projeleri gerçekleştirmek.
g) Fotogrametrik çalõşmalar kapsamõnda;
- Fotogrametrik nirengi ölçüm ve dengeleme işlemlerini,
- Çeşitli ölçeklerde çizgisel ve sayõsal harita üretimlerini ve güncelleştirilmesini,
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- Coğrafi Bilgi Sistemi oluşturma kapsamõnda fotogrametrik veri toplama işlemlerini,
- Uydu görüntülerinden yararlanarak küçük ölçekli topoğrafik harita üretimlerini gerçekleştirme,
görevlerini yürütmektedir.
Harita Üretim Çalõşmalarõ :
1/5000 ölçekli standart topoğrafik haritalar :
YILLAR

1990

1991

1992

1993

1994

ÜRETIM(KM2)*

2520

558

*

*

*

PAFTA (ADET)

420

93

*

*

*

(*) 1992, 1993 ve 1994 yõllarõnda Harita Genel Komutanlõğõna teklif olmadõğõ için üretim yoktur.

YILLAR

1990

1991

1992

1993

1994

1/1000 PAFTA

*

*

*

*

*

1/2500 PAFTA

*

*

114

*

*

(*) Harita Genel Komutanlõğõna teklif olmadõğõ için üretim yoktur.

Nirengi Çalõşmalarõ
Yõllar

I ve II D. :

1990-1994

90

III ve IV D. :

Toplam :

3434

3524

Nivelman Işleri_
Yõllar

I.D.

II. D.

1990-1994

1276 Km.

1194 Km.

Toplam :
2470 Km.

Astronomik Ölçmeler_
Yõllar

E.B.A.

E.B.

Toplam

Doppler

GPS

Ölçüleri
Ölçüleri
1990-1994

4 Nk.

20 Nk.

24 Nk.

114 Nk.

283

Nk.
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Teknik Eleman Durumu :
Teknik Ünvanõ
Harita Y.Mühendisi ve Mühendisi (Sb.)
Teknisyen (Astsb.)
Teknik Eleman (Svl. Me.)

Sayõsõ
113 Kişi
162 Kişi
263 Kişi

Makina-Teçhizat Durumu :
Cinsi

Sayõsõ

Teodolit (T2, T3, T4)

90

Uzaklõk ölçer (Ran. Mas.III, D110, D120, tellurometre)

26

Nivo (N2, N3, Nk2)

51

Çalõşma Istasyonu

6

Çeşitli Bilgisayar (Main Frame PC)

8

GPS Alõcõsõ (Global Positioning System Alõcõsõ)

3

Analog Kõymetlendirme Aleti

28

Analitik Kõymetlendirme Aleti

5

Analitik Ortofoto Sistemi

2

Sayõsal Görüntü Işleme Sistemi

1

Uçak

6

Hava Kamerasõ

8

8.3 Iller Bankasõ Genel Müdürlüğü :
13.6.1945 gün ve 4759 sayõlõ kanunla kurulmuştur. Belediyeler adõna, alt yapõlar için gerekli
halihazõr harita yapõmõ ile görevlidir. Iller Bankasõ denetim hizmetlerini hem merkezden hem de
örgütlendiği 18 Bölge kuruluşu ve 4 baş mühendislik aracõlõğõ ile yapmaktadõr.
Üretimleri :
1/1000 ölçekli halihazõr harita :
1989-1993 Yõllarõ Harita Üretimi
1990
1991
1992
1993
Toplam :

46418 Ha.
112980 Ha.
75881 Ha.
108919 Ha.
472010 Ha.
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Teknik Eleman Durumu :
Teknik Ünvanõ

Sayõsõ

Harita Yüksek Mühendisi (Merkez ve Bölgeler)
Harita Mühendisi

(Merkez 41)

Tekniker

(Fen Memuru)

7
120
2

Harita Teknisy.(Hrt. Tek. Elemanõ+Top. Al. Ope.)

23

Baş Hrt. Tek. Elemanõ

3

Harita Baş teknisyeni

(Matbaa Teknisyeni)

25

(Dizgi Operatörü, Fotoğraf Teknisyeni)

6

Alet Operatörü, Nivocu

1

Ressam

12

Topoğraf (Bölge)

81

Ressam

18

(Bölge)

Makina Teçhizat Durumu :
Aletin Cinsi

Merke
z
22
23
10
3
10
1

Teodolit
Takeometre
Elektronik Mes. Ölçer
Elektronik Takeometre
Nivo
Bilgisayar Des. Çizim Sis.

Bölgeler
33
50
22
6
88
1

Iller Bankasõ bugünkü yapõsõ ile her türlü halihazõr haritanõn yapõmõnõ denetleyebilecek
donanõma

sahiptir.

Üretilen

1/1000

ölçekli

baz

haritalarõn

1/2000

ve

1/5000’liğe

küçültülmesinde prezisyonlu reprodüksiyon kameralarõ kullanõlmaktadõr. Sayõsal harita üretimi
ile

ilgili

program

ve

bilgisayar

donanõmõ

kurulmuş

genişletilmesi

için

çalõşmalar

sürdürülmektedir.

YATIRIMLARIN 1993 YILI FIYATLARINA GÖRE EMSAL DEĞERI
YILI

Gerçekleşen
KATSAYI (*) 1993 DEĞERI
Yatõrõm
1990
15.765.000
4.30
67.789.500
1991
39.626.000
2.76
109.367.760
1992
59.400.000
1.66
98.604.000
1993
100.000.000
1.00
155.881.000
1994
(*) 1993 yõlõ eskalasyon katsayõsõ ile çarpõlarak bulunmuştur.
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8.4 DSI Genel Müdürlüğü :
Ülkemizdeki su ve toprak kaynaklarõnõn geliştirilmesi ve bu kaynaklardan çeşitli amaçlar
doğrultusunda faydalanmayõ gerçekleştirmek üzere kurulan DSI Genel Müdürlüğü, ülkemizde
bu faaliyetlerden sorumlu kurumdur.
Devlet Su Işleri Genel Müdürlüğü (DSI), Teşkilat ve Vazifeleri Hakkõndaki 6200 Sayõlõ
Kanun’un ikinci maddesinde tanõmlandõğõ şekilde, taşkõn sulara ve sellere karşõ koruyucu
tesislerin yapõlmasõ, sulama tesislerinin inşaatõ ve işletmesi, bataklõklarõn õslahõ, hidroelektrik
enerji tesisleri inşaatõ, akarsularda õslahat yapõlmasõ ve ayrõca 1053 sayõlõ Kanun’a göre
Bakanlar Kurulu Kararõ alõnmak koşulu ile nüfusu 100.000’den büyük şehirlerin içme, kullanma
ve endüstri suyunun temini için tesislerin yapõlmasõ görevlerini yürütmektedir.
Harita Çalõşmalarõ :
Etüd ve Plan Dairesi Başkanlõğõ Harita Şube Müdürlüğü’nce yürütülen harita çalõşmalarõ, her
türlü etüd ve uygulama faaliyetleri ile ilgili her cins ve ölçekte harita yapmak ve yaptõrmakla,
proje aplikasyonu; enkesit-boykesit çõkarma ve kot nakli hizmetleri olarak özetlenebilir.
Etütler için gerekli olan 1/5000 ve daha büyük ölçekli fotogrametrik haritalar, 203 sayõlõ Yasa
gereğince, “Bakanlõklar Arasõ Harita Işlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Kararlarõ”
gereğince bedeli karşõlõğõ HGK ve TKGM’ne yaptõrõlmaktadõr. Ancak, 7.3.1990 gün ve 3615
sayõlõ yasa ile yapõlan değişiklik sonucu, mesleki ve teknik kişilere de yaptõrõlabilmektedir.
Yapõlan bu haritalarõn toplamõ 1992 yõlõ sonuna kadar 12.515.000 ha’a ulaşmõştõr.
DSI Genel Müdürlüğü’nce yapõlan haritalar ve bunlarõn 1992 yõlõ sonuna kadar gerçekleştirilen
miktarlarõ aşağõda verilmiştir.
a) Fotogrametrik haritalarõn sulama ve drenaj proje çalõşmalarõna uygun hale getirilmesi için
yapõlan bütünleme haritalarõ 4.607.330 ha.
b) Işletmeye açõlmõş sulama şebekelerinde hizmetin, tekniğin gerektirdiği düzeyde yürütülmesi
amacõ ile hazõrlanan 1/5000 ölçekli işletme haritalarõ.
c) Doğal ve yapay göllerde biriken sedimentin miktarõnõ ve dağõlõmõnõ saptamak amacõ ile
yapõlan batõmetrik haritalar.
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d) Depolama yeri ve rezervuarlarõ, isale kanalõ güzergahõ v.b. gibi tesis yerlerina ait, büyük
ölçekli topoğrafik haritalar 2.77.741 ha.
1989-1992 Yõllarõ Harita Üretimi :
1989

354000 Ha.

1990

405499 Ha.

1991

312306 Ha.

1992

199319 Ha.

Teknik Eleman Durumu:

(01.10.1993 tarihi itibarõyla)

Teknik Ünvanõ

Sayõsõ

Harita Yüksek Müh. ve Mühendis

163

Tekniker

13

Harita Teknisyeni

91

Harita Baş teknisyeni

32

Alet Operatörü ve Nivocu

200

Makina Teçhizat Durumu :
Cinsi

Sayõsõ

Teodolit

181

Takeometre

347

Elektronik Mesafe Ölçer

20

Elektronik Takeometre

30

Nivo
Bilgisayar Destekli Çizim Sistemi

589
18

VII. Beş Yõllõk Dönem Içinde Yõllar Itibarõyla Üretim Hedefleri
- Kuruluş imkanlarõ ile emanet usülü harita yapõmõ her yõl yaklaşõk 100 000 Ha.
- Özel sektöre yaptõrõlmasõ düşünülen harita yapõmõ her yõl yaklaşõk 100 000 Ha. Dõr.
8.5 Orman Genel Müdürlüğü :
27.9.1983 gün ve 6831 sayõlõ kanunla orman kadastrosu yapõmõ ile görevlendirilmiştir. Bu
konuda; daha önceleri 1/25.000 ve 1/10.000 ölçekli haritalardan yararlanan Orman Genel
Müdürlüğü, son yõllarda 1/5000 ölçekli haritalar kullanmaya başlamõştõr.
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- Altõncõ Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde (1989-1993) gerçekleştirilen işler (Hektar
olarak )
Yõllar

Orman

Aplikasyon (Ha)

2/B

Kad.(Ha)

Toplam (Ha)

Sahasõ(Ha)

1989

471.325

227.702

26.494

725.521

1990

407.510

315.294

33.865

756.669

1991

449.661

250.957

24.758

725.376

1992

438.749

260.784

29.032

728.565

* 1993

312.057

170.883

20.027

502.967

Toplam

3.439.098

(*) (1993 yõlõ rakamlarõ Eylül ayõ sonu itibarõyladõr.)
- 1993 yõlõ itibarõyla 150 adet Orman Kadastro Komisyonu mevcut olup, Komisyon Başkanõ,
Ormancõ üye ve Ziraatçi üye ile teknik eleman olarak 500 eleman istihdam edilmektedir.
- Komisyonlarda görev yapan elemanlar Orman Yüksek Mühendisi, Orman Teknikeri, Ziraat
Mühendisi ve Ziraat Teknisyeni olarak TEKNIK HIZMETLER sõnõfõnda istihdam edilmektedir.
- 150 adet Orman Kadastro Komisyonu hizmetinde ;
126 adet arazi otosu,
64 adet Teodolite monte edilebilir Elektronik uzaklõk ölçer,
2 adet Bilgisayar,
95 adet Karavan,
54 adet Telsiz,
88 adet Stereoskop bulunmaktadõr.
- VII. Beş yõllõk dönem için her yõl 1 milyon Ha. Ile 1,2 milyon hektar sahanõn ilk TESIS
KADASTROSU hedeflenmiştir. Bu işler için Katma Bütçe imkanlarõ kullanõlacaktõr. Özel
Sektöre yaptõrõlmasõ düşünülen bir husus bulunmamaktadõr.
8.6. Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü
VI. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Döneminde yapõlan üretim ve gerçekleştirilen işler :
a: Kamulaştõrma Çalõşmalarõ : 248.4 hektarlõk alanda çalõşmalar yapõlmõştõr.
b: Kentsel Arsa Üretim Projesi Çalõşmalarõ : Kentsel arsa üretimi sonucu; 185.8 hektarlõk
alanda 9.588 konut yapõmõna uygun arsa üretilmiştir.
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Teknik Eleman Durumu:
Teknik Ünvanõ

Sayõsõ

Harita Müh. ve Yük. Müh.

10

Tekniker

8

Teknisyen

8

VII. Beş Yõllõk Dönem Için üretim hedefleri :
a. Kamulaştõrma Çalõşmalarõ : 190 hektarlõk alanda kamulaştõrma çalõşmalarõ devam
etmektedir. VIII. Beş Yõllõk Dönem için kamulaştõrma talepleri doğrultusunda uygulama
yapõlacaktõr.
b. Kentsel Arsa Üretim Projesi Çalõşmalarõ : 7500 hektarlõk alanda değerlendirme ve
araştõrma çalõşmalarõ sürdürülmektedir. VII. Beş Yõllõk Dönem için hazine ağõrlõklõ taşõnmaz
mallarõn inceleme ve araştõrma yapõldõktan sonra, ağõrlõklõ olarak konut arsasõ üretilecektir.
- Kaynaklar :
a. Kamulaştõrma uygulamalarõnda : Kamu kurum ve kuruluşlarõ ile kooperatiflerden alõnan
avanslarla uygulama yapõlmaktadõr.
b. Kentsel arsa üretimi projesi çalõşmalarõnda : Hazineye ait taşõnmaz mallarõn bedelleri
peşin ödenerek veya 1164 sayõlõ yasada yer alan (sermayeden mahsup edilerek) uygulama
yapõlmaktadõr.
- Özel sektöre yaptõrõlmasõ düşünülen hizmetler :
Arsa üretiminde halihazõr harita alõmõ ve imar uygulamalarõnõn özel sektöre yaptõrõlmasõ
planlanmõştõr.
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8.7. Devlet Demiryollarõ Işletmesi Genel Müdürlüğü
Teknik Eleman Durumlarõ :
Işyeri

Har. Müh.

H. Teknikeri

Yol D.

2

-

Taşõnmaz Mal D.

1

-

Varyantlar

1

-

1/XVII

3

-

2/XVIII

1

-

3/XVIII

1

-

4/XVIII

-

-

5/XVIII

1

-

6/XVIII

1

-

1/I

-

-

2/I

2

-

3/I

1

-

4/I

-

-

5/I

1

-

6/I

-

1

Toplam

15

1

Makina-Teçhizat Durumu :
Cinsi

Sayõsõ

Sayõsallaştõrõcõ

1

Plotter

1

Takeometre

30

Total-Station

4

Elektronik Mesafe Ölçer

1

Nivo
DCA Çizim Programõ

30
1

8.8 Maden (Dairesi Bşk.) Genel Müdürlüğü
Teknik Eleman Durumu:
Teknik Ünvanõ
Harita Mühendisi
Tekniker
Teknisyen

Sayõsõ
2
15
2

Makina Teçhizat :
Total station : 4 adet
T2
: 6 adet
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8.9. Tarõm Reformu Genel Müdürlüğü
VI. Beş Yõllõk Dönemde Gerçekleştirilen Harita Çalõşmasõ :
(Toplulaştõrma) 20.7 Ha.
Teknik Eleman Durumlarõ :

Teknik Ünvanõ

Sayõsõ

Harita Yük. Müh. ve Müh.

31

Tekniker

16

Teknisyen

17

Topoğraf

23

VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Dönemi için (ha) olarak toplulaştõrma hedefleri :
1995

yõlõnda 25.000 ha.

1996

yõlõnda 30.000 ha.

1997

yõlõnda 45.000 ha.

1998

yõlõnda 45.000 ha.

1999

yõlõnda 40.000 ha.

Dõr.
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8.10 Karayollarõ Genel Müdürlüğü
Altõncõ Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Döneminde (1989-1993) yapõlan üretim hektar olarak
Yõllar

1990

1991

1992

1993

Toplam

Üretim(hektar)

79528

70344

115232

106809

452328

Teknik Eleman Durumu :
Teknik Ünvanõ

Sayõsõ

Harita Mühendisi ve Yük. Müh.

93

Tekniker

-

Teknisyen

123

Topoğraf

131

Genelde Kurumda yetişmiş olan inşaat teknisyenleri bulunmaktadõr. Harita teknisyeni ise az
sayõdadõr. Bunlar arazi ve büro çalõşmalarõnõ yürütmektedirler. Topoğraflar kurumda yetişen
alet operatörlerinden oluşmaktadõr.
Istihdam edilmesi planlanan personel miktarõ ve nitelikleri :
Teknik Ünvanõ

Sayõsõ

Harita Mühendisi ve Yük. Müh.

20

Tekniker

10

Teknisyen

30

Topoğraf

30

Makina Teçhizat Durumu :
Cinsi
Muhtelif Tipte Nivo
Teodolit-Takeometre
Elektronik Mesafe Ölçer
Elektronik takeometre (Total Station)
Bilgisayar
Plankopya
Elektronik yazõ şablonu
Sayõsallaştõrõcõ
Fotoğrametrik Kõymetlendirme Aleti
Yeterli miktarda çizim alet ve donanõmõ

Sayõsõ
400
467
16
141
17
1
22
1
2

1994-1998 arasõnda alõnmasõ düşünülen donanõm ve yazõlõm :
20 Adet Yazõlõm (bilgisayar programõ)
20 Adet Çizici
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20 Adet Bilgisayar + Printer
20 Adet Elektronik takeometre veya benzeri aletler
17 Adet Sayõsallaştõrõcõ
VII. Beş Yõllõk Dönemde :
Üretim Hedefleri :
Yõllar
Üretim

1994
10250
0

(Hektar)
1995
79000

1996
85000

1997
10000
0

1998
80000

Özel Sektöre Yaptõrõlmasõ Düşünülen Hizmetler :
Harita üretimi, Yol projesi arazi işleri ve yol yapõmõsafhasõnda Hizmetleri, Kamulaştõrma arazi
alõmõ hizmeti ve fotogrametrik işlemler için, nirengi tesisi rasatlarõ.

8.11 MTA Genel Müdürlüğü
Yapõlan Çalõşmalar :
Işin Cinsi
Sondaj

Jeolojik
2
Etütler (km )
3
Yarma (m )
Yol (m)
2
Topoğrafya (km )
2
Jeofizik Etüt (km )
Jeofizik Etüt (nok.)
Jeofizik Etüt (km)
2
Prospeksiyon (km )
Galeri (m)
Mineral
2
Etütü (km )
Uçakla Prospeksiyon
2
Jeosismik Etüt (km )

1989
83991
699
(El
sondajõ)

1990
78576
225
(El
sondajõ)

1991
45872
1125
(El
sondajõ)

1992
41561
168
(El
sondajõ)

1993
24165
-

36302
52094
56
157
6575
46
64909
109

37760
12427
38550
179
71
5442
5643
86161
150

27951
64097
13100
114
1
2615
1874
46456
-

47742
13431
10500
88
2
14649
54
82211
695

19044
6535
12000
286
42
3143
40066
-

8762
21303

26160

20321

24300
20942

11850
15906

Teknik Eleman Durumu :
Teknik Ünvanõ
Harita Yük. Müh.
Harita Müh.
Tekniker
Teknisyen
Topoğraf

Sayõsõ
1
159
137
5
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8.12 Karadeniz Bakõr Işletmeleri Genel Müdürlüğü
Karadeniz Bakõr Işletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlõ Murgul (Artvin) Işletme Müdürlüğünde
ve Kutlular (Trabzon) Işletme Müdürlüğünde Madencilikte faaliyetleri açõk işletme metodu ile
bakõr cevheri üretimi şeklinde sürdürülmektedir. Bu madencilik faaliyetleri ile ilgili olarak ocak
faaliyetlerini gösteren imalat haritalarõ aylõk ve yõllõk olarak hazõrlanmaktadõr. Her iki işletme
2

sahasõnda hazõrlanan toplam aylõk imalat haritalarõ yaklaşõk 1,5 km ’dir.
Teknik Eleman Durumu :
Teknik Ünvanõ
Harita Müh.
Tekniker
Topoğraf

Sayõsõ
1
1
3

Makina Teçhizat Durumu :
a. Halihazõr,
1 adet TC 1600 Wild Total Station
3 adet T16 Wild teodolit
b. 1994-1998 döneminde yeni alõmlar düşünülmektedir.
VII. Beş Yõllõk dönem içinde üretim Hedefleri :
2

Aylõk 1,5 km imalat haritalarõnõn hazõrlanmasõna devam edilecektir.

Haritalarõn hazõrlanmasõ :
Işletmelerdeki personel tarafõndan yürütülecektir.
8.13 Etibank Genel Müdürlüğü
Altõncõ Beş Yõllõk (1990-1994) Kalkõnma Dönemi, Yõllar itibarõ ile gerçekleştirilen iş miktarõ :

Yõllar
1989
1990
1991
1992
1993
Toplam

1/500
175
178
320
170
843

IŞIN NEV’I
HARITA ALIMI
DEKOPAJ
1/1000
1/2000
Toplam
Revizyon
400
350
750
300
580
880
65
150
393
195
520
865
125
50
345
1085
1650
3233
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3
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Not: Bazõ yõllar küçük ölçekli harita yapõmõnda (örneğin 1/1000 - 1/2000) daha büyük ölçekli
harita alõmlarõndan (örneğin 1/500 - 1/1000) istifade edilmiştir. Bu nedenle toplama bunlardan
büyük ölçeklisi dahil edilmiştir.
Teknik Eleman Durumu :
Teknik Ünvanõ

Sayõsõ

Harita Müh.

2

Tekniker

-

Teknisyen

-

Topoğraf

3

Makina-Teçhizat, Yazõlõm Durumu :
- Halihazõr,
3 adet Elektronik Takeometre
1 adet elektronik çizici (plotter)
1 adet Bilgisayar
1 adet Harita hesap ve çizim programõ (EGHAS)
- VII. Beş yõllõk (1994-1998) Kalkõnma Planõ dönemi
- Yõllar itibarõ ile iş programõ :
IŞIN NEV’I
HARITA ALIMI
Yõllar

1/500

1/1000

DEKOPAJ

1/2000

Toplam

Yer Teslimi

Hakediş

Revizyon
1994

200

800

250

800

3

10

1995

300

800

250

800

4

15

1996

500

1000

250

1000

5

20

1997

500

1000

250

1000

5

20

1998

500

1000

250

1000

5

20
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8.14 Elektrik Işleri Etüt Idaresi Genel Müdürlüğü
Çeşitli yerlerde deformasyon ölçüleri ve enkesit çõkarõlmasõna ilaveten, topoğrafik jeofizik
çalõşmalarõ yapõlmaktadõr.

Teknik Eleman Durumu :
Teknik Ünvanõ
Harita Müh.
Teknisyen
Topoğraf

Sayõsõ
7
16
1

Istihdam edilmesi planlanan personel miktarõ ve nitelikleri emekli yada diğer nedenlerle
ayrõlacak olan elemanlarõn yerine, harita mühendisi yada Kadastro Lisesi mezunu elemanlarõn
istihdam edilmesi düşünülmektedir.
Makina-Teçhizat Durumu (Halihazõr) :
Cinsi
SDR
Harita
Sistemi(Bilgisayar+Çizici+sayõsallaştõrõcõ
Teodolit-Takeometre
Total-Station
Yersel fotogrametri değerlendirme aleti
TMK resim çekme aleti
SMK resim çekme aleti
Nivo
Planõmetre

Yapõm

Sayõs
õ
1
24
3
1
2
2
88
3

VII. Beş yõllõk Kalkõnma planõ döneminde (1994-1998) alõmõ düşünülen makina ve
teçhizatlar :
SDR harita yapõm sistemi için bir adet taşõnabilir bilgisayar (Laptop)
VII. Beş yõllõk dönem için üretim hedefleri :
1994 yõlõ için 500 hektar halihazõr harita
1995 yõlõ için 600 hektar halihazõr harita
1996 yõlõ için 250 hektar halihazõr harita
1997 yõlõ için 250 hektar halihazõr harita
1998 yõlõ için 600 hektar halihazõr harita
Yaklaşõk olarak toplam 2200 hektar 1/1000 ölçekli halihazõr harita üretimi hedeflenmektedir.
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Kaynaklar : Genel Müdürlüğün gereksinim duyduğu halihazõr haritalar genel müdürlük
bünyesindeki Harita Şube Müdürlüğü elemanlarõ tarafõndan üretilmektedir.
Özel Sektöre yaptõrõlmasõ düşünülen harita hizmetleri bulunmamaktadõr. Yalnõz Baraj yerlerine
ait Harita Genel Komutanlõğõnda mevcut olmayan 1/5000 ölçekli ST haritalarõnõn nirengi işleri
Harita

Şube

Müdürlüğü

elemanlarõ

tarafõndan

gerçekleştirilmekte

olup,

uçuş

ve

kõymetlendirme işleri, Harita Genel Komutanlõğõ tarafõndan ücret karşõlõğõ yapõlmaktadõr.
8.15 DLHI. Genel Müdürlüğü
Altõncõ Beş Yõllõk Kalkõnma
Gerçekleştirilen Üretimler :

Planõ

Döneminde

a. Havayolu sektörü

:

b. Demiryolu sektörü

: 34320 ha. (Güzergah haritasõ)

(1989-1993)

Yõllarõ

Arasõnda

1500 ha. (Halihazõr+plankote)

Teknik Eleman Durumlarõ :
Teknik Ünvanõ

Sayõsõ

Harita Müh.

12

Tekniker

5

Teknisyen

15

Topoğraf

10

Makina-Teçhizat Durumu :

Cinsi

Sayõsõ

Nivo

5

Teodolit-Takeometre

7

Elektronik Mesafe Ölçer

3

Elektronik takeometre (Total Station)

3

VII. Beş Yõllõk Dönem için Üretim Hedefleri :
a. Havayolu sektörü

:

2000 ha. (Halihazõr+plankote)

b. Demiryolu sektörü

: 52735 ha. (Güzergah haritasõ)
1440 ha. (Plankote)

Not: Demiryolu sektörü için gerçekleşen ve üretimi hedeflenen hizmetlerin tümü özel sektör
tarafõndan yapõlmaktadõr.
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8.16 Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Dönemi için ha. Olarak toplulaştõrma hedefleri :
1994 yõlõnda 25 000 ha.
1995 yõlõnda 30 000 ha.
1996 yõlõnda 45 000 ha.
1997 yõlõnda 45 000 ha.
1998 yõlõnda 45 000 ha.
Bu işin özel sektöre yaptõrõlmasõ düşünülmektedir.
Teknik Eleman Durumu :
Teknik Ünvanõ

Sayõsõ

Harita Yük. Müh. Veya Müh.

53

Tekniker

14

Teknisyen

86

Topoğraf

100

Makina-Teçhizat :
50 adet komple set Station elektronik mesafe-ölçer
26 adet

alõmõ planlanan

8.17 Belediyeler :
3194 Sayõlõ Imar Kanununda “Halihazõr haritasõ bulunmayan yerleşim yerlerinin halihazõr
haritalarõ belediyeler veya Valiliklerce yapõlõr veya yaptõrõlõr” hükmü yer almaktadõr. Yakõn
zamana kadar Iller Bankasõ tarafõndan yapõlmakta yada yaptõrõlmakta olan özellikle 1/1000
ölçekli halihazõr haritalarõn yaptõrõlmasõ ve tasdiki belediyelere devredilmiştir. Ancak bu
haritalar, belediyeler adõna büyük ölçüde yine Iller Bankasõ tarafõndan yaptõrõlmaktadõr.
Türkiye’de özellikle 1/1000 ölçekli harita ihtiyacõ ve kapasitesi bakõmõndan büyük potansiyel
bulunan belediyeler konusunda yeterli bilgi edinilememiştir.
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